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EMISSÃO DE RADIAÇÃO ELECTROMAGNÉTICA
Cálculo do Campo Elétrico de Linhas MAT
Poste

DADOS GEOMETRIA DOS CABOS [m]
Fase X Y Ynom.

Apoios : DL a 0 -8.70 18.00 45.000

Cond. Geminados: 2 b 0 -8.30 18.00 45.000

Nº.de ternos: 2 c x 0.00 0.00 0.000

Cadeia: AMARRAÇAO d 4 -8.20 26.25 53.250

e 4 -7.80 26.25 53.250

C.Condutor: ZAMBEZE f x 0.00 0.00 0.000

Diâmetro CC [m] = 3.180E-02 g 8 -8.20 34.50 61.500

h 8 -7.80 34.50 61.500

C. Guarda: DORKING i x 0.00 0.00 0.000

Diâmetro CG [m] = 1.600E-02 j 8 8.30 18.00 45.000

k 8 8.70 18.00 45.000

Uc [kV] = 400.00 400.00 l x 0.00 0.00 0.000

Us [kV] = 230.94 230.94 m: 4 7.80 26.25 53.250

n: 4 8.20 26.25 53.250

Fase Vr Vi o: x 0.00 0.00 0.000

0 767585 | 230.94 0 | 0 p: 0 7.80 34.50 61.500

4 837925 | -115.4 200 | 200 q: 0 8.20 34.50 61.500

8 837925 | -115.4 -200 | -200 r: x 0.00 0.00 0.000

u -1 -6.00 40.60 67.600

epsilon= 8.9E-9  [A.s/kV.m] v -1 6.00 40.60 67.600

2*pi*epsilon= 55.6E-9  [A.s/kV.m]
1/(2*pi*epsilon) = 18.0E+6 [1 / (A.s/kV.m)] Correcção: -27.00
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Campo Elétrico a uma distância h do solo

CABO DE GUARDA LIGADO À TERRA

Dsolo h = 0 [m] h = 1,8 [m]
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1 - APRESENTAÇÃO 

1.1 - Considerações gerais 

A Subestação de Alcochete, localizada no distrito de Setúbal, integra-se no sistema de fornecimento de 
energia elétrica da Rede Elétrica Nacional, localizando-se em zona em que os recetores sensíveis mais 
próximos se situam a cerca de 340 m do Ponto de Referência da Subestação. 

O funcionamento de transformadores de potência dá lugar a ruídos intensos com duas origens principais: 

- Ruído resultante da vibração das placas dos núcleos, determinada pelo estabelecimento de 
campos electromagnéticos intensos. Esta vibração transmite-se às envolventes exteriores, 
ocorrendo, assim, a radiação de ruídos com densidades espectrais mais elevadas nas gamas 
das frequências baixas e médias; 

-  Ruído resultante dos ventiladores destinados a favorecer a dissipação de calor e assegurar 
condições de funcionamento adequadas para os transformadores. Trata-se de ruídos de banda 
larga, não sendo usual distinguirem-se componentes espectrais consequentes da “regularidade” 
dos movimentos dos motores. 

Há, ainda, a apontar que, dado ser prevista a existência, na Subestação em análise, de linhas que 
funcionarão a tensões muito elevadas, poderá ocorrer também ruído com origem no “efeito de coroa”, isto é, 
ruído resultante de micro-disrupções no espaço em torno das linhas, verificando-se quando, dado o valor 
muito elevado dos campos elétricos em causa, se dê a ultrapassagem da rigidez dielétrica do ar. Com 
características espectrais sensivelmente análogas (banda larga) há a referir ainda os ruídos que resultam de 
micro-disrupções de contornamento dos isoladores, sendo a sua ocorrência condicionada por deposição de 
sujidade sobre os isoladores e de verificar-se humidades mais elevadas para o ar. 

Para além dos ruídos referidos, há que assinalar que, dada a provável existência de uma multiplicidade de 
estruturas, a ocorrência de ventos pode (para certas gamas de velocidades e orientações) dar lugar à 
emissão de ruídos; como referência indicativa, pode admitir-se que, para velocidades superiores a 8 m/s, os 
ruídos com origem no vento (a considerar não só a solicitação das estruturas metálicas mas, também, do 
coberto vegetal) apresentam um efeito de mascaramento muito acentuado relativamente a outros ruídos. 
Merece assinalar-se, todavia, que, dada a origem “natural” destes ruídos, eles são em regra bem “aceites” 
pelos percipientes. 

Do que se apontou, decorre, naturalmente, a necessidade de se proceder à análise das eventuais 
implicações que a entrada em funcionamento da Subestação possa trazer para as características da 
componente acústica do ambiente. 

A Subestação integrará, em primeira fase, um transformador trifásico de 400 kV/ 60 kV com a potência de 
170 MVA, referenciado por TR III. 

Com o intuito de avaliar a situação atual, o Laboratório desta Organização procedeu à realização de 
medições que visaram a caracterização do ruído residual na zona da envolvente ao lote de implantação da 
Subestação. 

A caracterização do ruído residual fornece a base para apreciação das consequências, nas características da 
componente acústica do ambiente, dos ruídos com origem no funcionamento da Subestação.  

Foram também consideradas as caracterizações de ruído residual, realizadas na envolvente da Subestação 
por SONOMETRIA, tendo sido integrados estes valores, por razões de coerência, no presente Estudo. 



 
 __________________________________________________________________________________________________________________ 8/77 
TETRAPLANO ENGENHARIA, LDA. - Subestação de Alcochete (SACT) - Estudo de Condicionamento Acústico 
Procº 042/E/15 - Relatório Final - RT01-T01-V00 

A estimação das características dos ruídos particulares devidos ao funcionamento da Subestação processa-
se com o apoio de técnicas adequadas de modelação, que foram validadas por analogia com Estudos 
anteriores de Condicionamento Acústico de Subestações. 

1.2 - Enquadramento Regulamentar 

Em termos legais a situação em apreço é enquadrada pelos Artigos 11.º e 13.º do Regulamento Geral do 
Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro, que se transcrevem: 

 
Artigo 11.º 

Valores limite de exposição 
1—Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, 

devem ser respeitados os seguintes valores limite de exposição: 
a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente 

exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 
55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente 
exterior superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 
45 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

c) As zonas sensíveis em cuja proximidade exista em exploração, à 
data da entrada em vigor do presente Regulamento, uma grande infra-
estrutura de transporte não devem ficar expostas a ruído ambiente 
exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a  
55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

d) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projectada, à data 
de elaboração ou revisão do plano municipal de ordenamento do 
território, uma grande infra-estrutura de transporte aéreo não devem ficar 
expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo 
indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

e) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projectada, à data 
de elaboração ou revisão do plano municipal de ordenamento do 
território, uma grande infra-estrutura de transporte que não aéreo não 
devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 60 dB(A), 
expresso pelo indicador Lden, e superior a 50 dB(A), expresso pelo 
indicador Ln. 
2—Os receptores sensíveis isolados não integrados em zonas 

classificadas, por estarem localizados 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 
limite fixados no presente artigo. 

3—Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os 
n.os 2 e 3 do artigo 6.o, para efeitos de verificação do valor limite de 
exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os valores limite de Lden igual 
ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

4—Para efeitos de verificação de conformidade dos valores fixados no 
presente artigo, a avaliação deve ser efectuada junto do ou no receptor 
sensível, por uma das seguintes formas: 

a) Realização de medições acústicas, sendo que os pontos de medição 
devem, sempre que tecnicamente possível, estar afastados, pelo menos, 3,5 
m de qualquer estrutura reflectora, à excepção do solo, e situar-se a uma 
altura de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, quando aplicável, ou de 1,2 m a 1,5 m 
de altura acima do solo ou do nível de cada piso de interesse, nos restantes 
casos; 
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b) Consulta dos mapas de ruído, desde que a situação em verificação 
seja passível de caracterização através dos valores neles representados. 

5—Os municípios podem estabelecer, em espaços delimitados de zonas 
sensíveis ou mistas, designadamente em centros históricos, valores inferiores 
em 5 dB(A) aos fixados nas alíneas a) e b) do n.º 1. 

 
 

Artigo 13º 
Actividades ruidosas permanentes 

1—A instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes em 
zonas mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na 
proximidade dos receptores sensíveis isolados estão sujeitos: 

a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11.o; e 
b) Ao cumprimento do Critério de Incomodidade, considerado como a 

diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado 
durante a ocorrência do ruído particular da actividade ou actividades em 
avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, diferença que não 
pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer 
e 3 dB(A) no período noturno, nos termos do anexo I ao presente 
Regulamento, do qual faz parte integrante. 

2—Para efeitos do disposto no número anterior, devem ser adoptadas 
as medidas necessárias, de acordo com a seguinte ordem decrescente: 

a) Medidas de redução na fonte de ruído; 
b) Medidas de redução no meio de propagação de ruído; 
c) Medidas de redução no receptor sensível. 
3—Compete à entidade responsável pela actividade ou ao receptor 

sensível, conforme quem seja titular da autorização ou licença mais recente, 
adoptar as medidas referidas na alínea c) do número anterior relativas ao 
reforço de isolamento sonoro. 

4—São interditos a instalação e o exercício de actividades ruidosas 
permanentes nas zonas sensíveis, excepto as actividades permitidas nas 
zonas sensíveis e que cumpram o disposto nas alíneas a) e b) do n.o 1. 

5—O disposto na alínea b) do n.o 1 não se aplica, em qualquer dos 
períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente 
no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq do 
ruído ambiente no interior dos locais de recepção igual ou inferior a 27 
dB(A), considerando o estabelecido nos n.º 1 e 4 do anexo I. 

6—Em caso de manifesta impossibilidade técnica de cessar a 
actividade em avaliação, a metodologia de determinação do ruído residual é 
apreciada caso a caso pela respectiva comissão de coordenação e 
desenvolvimento regional, tendo em conta directrizes emitidas pelo Agência 
Portuguesa do Ambiente. 

7—O cumprimento do disposto no n.º 1 é verificado no âmbito do 
procedimento de avaliação de impacte ambiental, sempre que a actividade 
ruidosa permanente esteja sujeita ao respectivo regime jurídico. 

8—Quando a actividade não esteja sujeita a avaliação de impacte 
ambiental, a verificação do cumprimento do disposto no n.o 1 é da 
competência da entidade coordenadora do licenciamento e é efectuada no 
âmbito do respectivo procedimento de licenciamento, autorização de 
instalação ou de alteração de actividades ruidosas permanentes. 

9—Para efeitos do disposto no número anterior, o interessado deve 
apresentar à entidade coordenadora do licenciamento uma avaliação 
acústica.  
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Em referência de síntese e considerando o que se indicou, respeitante à limitação das alterações das 
características residuais da componente acústica do ambiente, tem-se: 

i) As alterações na componente acústica do ambiente, introduzidas pelo funcionamento do 
Complexo, serão limitadas pela condição: 

∆ = LAr – LAeq 

∆  ≤  5 dB(A) para período diurno 

∆  ≤  4 dB(A) para período de entardecer 

∆  ≤  3 dB(A) para período noturno 

onde LAr representa o nível de avaliação do ruído ambiente (durante o funcionamento do 
Complexo) e LAeq representa o nível sonoro do ruído residual (excluído o funcionamento do 
Complexo). 

O valor de LAr vem corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do ruído 
particular (Anexo I do RGR); 

ii) Além de serem verificados os limites para as alterações apresentados anteriormente devem 
também ser verificados os limites impostos no Artigo 11º do RGR, que se traduzem por: 

� Zona sensível 

Lden (Amb.) ≤ 55 dB(A) 

Ln (Amb.) ≤ 45 dB(A)  

� Zona mista 

Lden (Amb.) ≤ 65 dB(A) 

Ln (Amb.) ≤ 55 dB(A)  

� Zona não classificada 

Lden (Amb.) ≤ 63 dB(A) 

Ln (Amb.) ≤ 53 dB(A)  

iii) Há que apontar, no entanto, que, de acordo com o estabelecido no n.º 5 do Artigo 13º transcrito 
anteriormente, as condições apontadas em i) não são aplicáveis, em qualquer dos períodos de 
referência, no caso de o nível de apreciação do ruído ambiente, caracterizado pelo parâmetro 
LAr, no exterior, respeitar a condição seguinte: LAr (Amb.) ≤≤≤≤ 45 dB(A). 
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Depois de contacto estabelecido com a Câmara Municipal de Alcochete, Concelho onde está inserida a 
Subestação e área em redor, foi fornecida a informação que a classificação acústica do Concelho é a de 
“zona não classificada” para a área do estudo, onde se localizam os recetores sensíveis analisados, o que 
implica, como requisito regulamentar aplicável, o seguinte: 

Lden (Amb.) ≤≤≤≤ 63 dB(A) 

Ln (Amb.) ≤≤≤≤ 53 dB(A)  

Ainda, no que diz respeito ao ponto iii) referido anteriormente, é necessário verificar as condições 
apresentadas no Anexo I do Regulamento Geral do Ruído, que se transcreve: 

ANEXO I 
(a que se refere o artigo 13º) 

Parâmetros para a aplicação do Critério de Incomodidade 
1—O valor do LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência 

do ruído particular deve ser corrigido de acordo com as características tonais 
ou impulsivas do ruído particular, passando a designar-se por nível de 
avaliação, LAr , aplicando a seguinte fórmula:  

LAr=LAeq+K1+K2 
em que K1 é a correcção tonal e K2 é a correcção impulsiva. 
Estes valores são K1=3 dB(A) ou K2=3 dB(A) se for detectado que as 

componentes tonais ou impulsivas, respectivamente, são características 
específicas do ruído particular, ou são K1=0 dB(A) ou K2=0 dB(A) se estas 
componentes não forem identificadas. Caso se verifique a coexistência de 
componentes tonais e impulsivas a correcção a adicionar é de K1+K2=6 dB(A).  

O método para detectar as características tonais do ruído dentro do 
intervalo de tempo de avaliação, consiste em verificar, no espectro de um 
terço de oitava, se o nível sonoro de uma banda excede o das adjacentes em 
5 dB(A) ou mais, caso em que o ruído deve ser considerado tonal.  

O método para detectar as características impulsivas do ruído dentro 
do intervalo de tempo de avaliação, consiste em determinar a diferença entre o 
nível sonoro contínuo equivalente, LAeq , medido em simultâneo com 
característica impulsiva e fast. Se esta diferença for superior a 6 dB(A), o ruído 
deve ser considerado impulsivo. 

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

Valor da relação percentual (q) entre 
a duração acumulada de ocorrência 
do ruído particular e a duração total 

do período de referência 

D em dB(A) 

q ≤ 12,5% 
12,5% < q ≤ 25% 
25% < q ≤ 50% 
50% < q ≤ 75% 

q > 75% 

4 
3 
2 
1 
0 

 
3—Excepções à tabela anterior—para o período noturno não são 

aplicáveis os valores de D=4 e D=3, mantendo-se D=2 para valores 
percentuais inferiores ou iguais a 50%. Exceptua-se desta restrição a 
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aplicação de D=3 para actividades com horário de funcionamento até às 
24 horas. 

4—Para efeitos da verificação dos valores fixados na alínea b) do 
nº 1 e no nº 5 do artigo 13º, o intervalo de tempo a que se reporta o 
indicador LAeq corresponde ao período de um mês, devendo corresponder 
ao mês mais crítico do ano em termos de emissão sonora da(s) fonte(s) 
de ruído em avaliação no caso de se notar marcada sazonalidade anual.  

Há a referir que se considera que as fontes sonoras não apresentam sazonalidade marcada, dado que os 
transformadores elétricos de potência funcionam, em princípio, num regime estável. 

Obviamente, a regulamentação referida constituiu a base do Estudo desenvolvido, na medida em que 
enuncia os requisitos mínimos a satisfazer.  

 
1.3 - Metodologia geral 

Em enunciação de síntese, o Estudo desenvolveu-se contemplando os aspetos seguintes: 

i) Caracterização do ruído residual (isto é o ruído na ausência de funcionamento da 
Subestação) na zona onde se insere a Subestação, nos períodos diurno, de entardecer e 
noturno. 

A caracterização referida foi levada a cabo pelo Laboratório desta Organização, de acordo 
com a técnica fixada nos Procedimentos Técnicos que constam do Manual de Gestão da 
Qualidade da Organização; o Laboratório está Acreditado, de acordo com a norma  
NP EN ISO/IEC 17025:2005. 

Para além da caracterização referida, como já mencionado anteriormente, foi considerada a 
caracterização realizada por SONOMETRIA (Referência do Relatório: 
14.107.RAIE.Rlt1.Vrs1), para dois dos pontos de medição de ruído residual. 

ii) Modelação das características das distribuições espaciais do ruído particular na zona vizinha 
da Subestação, com o desenvolvimento espacial entendido como adequado para permitir 
uma representação clara das situações em apreço. 

As diversas modelações realizadas, que se especificam a seguir, são apresentadas sob a forma de “mapas 
de ruído”. O modelo foi preparado mediante utilização de software adequado (SoundPLAN 7.0 – Braunstein + 
Berndt GmbH) e de acordo com os Procedimentos Técnicos que constam do Manual de Gestão de 
Qualidade da Organização. As situações modeladas foram:  
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a) CONFIGURAÇÃO I (2016) – um transformador trifásico TR III (400 kV/ 60 kV, com potência de 
170 MVA) com emissões sonoras caracterizadas por níveis sonoros não superiores aos 
apresentados no Quadro 01; foram modeladas as situações sem o sistema de ventilação 
forçada a funcionar e com o sistema de ventilação forçada a funcionar, para as unidades de 
transformação em causa; 

b) CONFIGURAÇÃO II (2019) – dois transformadores trifásicos TR II e TR III (400 kV/ 60 kV, com 
potências de 170 MVA cada) com emissões sonoras caracterizadas por níveis sonoros não 
superiores aos apresentados no Quadro 01; foram modeladas as situações sem o sistema de 
ventilação forçada a funcionar e com o sistema de ventilação forçada a funcionar, para as 
unidades de transformação em causa; 

c) CONFIGURAÇÃO FINAL (>2025) – dois transformadores trifásicos TR II e TR III (400 kV/ 60 
kV, com potências de 170 MVA cada) com emissões sonoras caracterizadas por níveis sonoros 
não superiores aos apresentados no Quadro 01, dois transformadores trifásicos TRI e TR IV  
(400 kV/ 60 kV, com potências de 170 MVA cada) com medidas severas de condicionamento(1); 
e uma reactância Shunt (RS) (400 kV, com potência de 150 MVAr) com medidas severas de 
condicionamento(2); foram modeladas as situações sem o sistema de ventilação forçada a 
funcionar e com o sistema de ventilação forçada a funcionar, para as unidades de 
transformação em causa. 

(1) Transformador caracterizado no documento, fornecido pela REN, “Especificação 
Técnica – Equipamento de Alta Tensão – Transformadores de Potência – ET-EQAT-
TP001, Revisão: K”, de junho de 2013;  

(2) Reatância “Shunt” caracterizada no documento, fornecido pela REN, “Especificação 
Técnica – Equipamento de Alta Tensão – Transformadores de Potência – ET-EQAT-
RS001, Revisão: E”, de setembro de 2013. 

As características das emissões sonoras que foram tomadas em consideração para efeito das modelações 
estabelecidas são indicadas a seguir, sob a forma de níveis de pressão sonora. 

Quadro 01 – Níveis de pressão sonora, expressos em dB(A), tomados para efeito de modelação 

Transformadores e Reactância Shunt Sem 
Ventilação 

Com 
Ventilação 

TRII e TRIII 
(170 MVA) 

68(a) 70(b) 

TRI e TRIV  
(170 MVA) 

41(b) 66(c) 

RS 
(150 MVAr) 

55(d) 66(c) 

(a) Transformadores Novos cuja característica de emissão sonora não ultrapassa o valor referido 
para o nível sonoro; 

(b) Transformador Novo com Medidas de Condicionamento Severas; 
(c) Valor correspondente à consideração do ruído do sistema de ventilação, modelado como ruído 

rosa; 
(d) Reactância Shunt Com Medidas de Condicionamento Severas (com espectro de emissão igual 

ao dos transformadores considerados). 
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Tendo em atenção o que se encontra estabelecido no Anexo I do Regulamento Geral do Ruído, 
relativamente ao modo de proceder para a consideração de componentes tonais, foi criado um modelo de 
cálculo que permite, para pontos de análise fixados, sobrepor as características do ruído residual e do ruído 
particular, assim estimando não apenas a intensidade do ruído ambiente prospectivado mas, também, as 
características da distribuição espectral respetiva, permitindo a deteção da eventual presença de 
componentes tonais. Foram selecionados pontos, por forma a poder-se avaliar a presença de componentes 
tonais em locais particularmente sensíveis ou em locais adequados à validação do modelo de cálculo. 

No sentido de referenciar todas as distâncias apresentadas neste Estudo considerou-se um único Ponto de 
Referência da Subestação. 

O Ponto de Referência da Subestação localiza-se no centro do transformador trifásico TR I, caracterizado 
pelas coordenadas X = 133285,51 m; Y = 193023,77 m e Z = 16,50 m.  

 

2 - DESEMPENHO ACÚSTICO 

2.1 - Situação de referência 

A designação “Situação de Referência” atribuída pelo facto de designar a situação que foi objeto de 
medições diretas corresponde, ao estado presente da área de implantação da Subestação, ou seja, sem a 
Subestação a funcionamento. 

Foi realizada, como referido atrás, Campanha de medições, sendo os resultados apresentados em Itens 
Ensaiados, sob a forma de diagramas que dão as descrições espectrais das grandezas em causa e que 
integram este relatório como Anexo 9. 

São apresentados, nos quadros seguintes, aspetos interessando a realização da Campanha referida; a 
localização dos pontos de medição encontra-se no Anexo 2, desenho 01. 

Quadro 02 – Descrição de ensaios 

Situação Tipo de ensaio 

Ponto PR01(1) Caracterização do ruído residual 

Ponto PR02 Caracterização do ruído residual 

Ponto PR03(1) Caracterização do ruído residual 

Ponto PR04 Caracterização do ruído residual 

(1) Caracterização realizada por SONOMETRIA (Referência do Relatório: 
14.107.RAIE.Rlt1.Vrs1). 
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No quadro seguinte são apresentados os resultados obtidos, sob forma integrada: 

Quadro 03 – Resultados das medições realizadas –  
Ruído Residual e Ruído Particular [dB(A)] 

Situação Período Nível sonoro 
(LAeq) 

Ponto 
PR01(1) 

(ruído residual) 

Diurno 57,9 

Entardecer 54,5 

Noturno 53,6 

Ponto 
PR02 

(ruído residual) 

Diurno 57,3 

Entardecer 56,5 

Noturno 53,0 

Ponto 
PR03(1) 

(ruído residual) 

Diurno 53,3 

Entardecer 49,4 

Noturno 45,2 

Ponto 
PR04 

(ruído residual) 

Diurno 45,7 

Entardecer 44,9 

Noturno 44,3 

(1) Caracterização realizada por SONOMETRIA (Referência do Relatório: 
14.107.RAIE.Rlt1.Vrs1). 

 

São apresentados, no quadro 04, para cada um dos períodos de referência, os resultados da análise 
conforme o critério regulamentar referenciado por “ Valores Limite de Exposição”. 

Quadro 04 – Análise de cumprimento de critério legal (Valores Limite de Exposição) 

Ponto de 
Análise Critério Situação em Análise Valor obtido 

(2) 
Requisito Legal 

(1) 

PR01 Exposição 
Ruído em período noturno Ln = 54 dB(A) Ln ≤ 53 dB(A) 

Ruído diurno/entardecer/noite Lden = 61 dB(A) Lden ≤ 63 dB(A) 

PR02 Exposição 
Ruído em período noturno Ln = 53 dB(A) Ln ≤ 53 dB(A) 

Ruído diurno/entardecer/noite Lden = 61 dB(A) Lden ≤ 63 dB(A) 

PR03 Exposição 
Ruído em período noturno Ln = 45 dB(A) Ln ≤ 53 dB(A) 

Ruído diurno/entardecer/noite Lden = 54 dB(A) Lden ≤ 63 dB(A) 

PR04 Exposição 
Ruído em período noturno Ln = 44 dB(A) Ln ≤ 53 dB(A) 

Ruído diurno/entardecer/noite Lden = 51 dB(A) Lden ≤ 63 dB(A) 
(1) – Considerando a classificação de “zona não classificada”. 
(2) – Valores arredondados às unidades. 
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Da análise efetuada aos resultados das medições apontados anteriormente, pode  
concluir-se que os Valores Limite de Exposição, estabelecidos pelo n.º 3 do Artigo 11º do Regulamento Geral 
do Ruído, são cumpridos nos pontos de medição, com a exceção do Ponto PR01, para o período noturno. 

 

2.2 - Análise prospetiva 

2.2.1 - Condições e variáveis de análise 

2.2.1.1 - Pontos de análise 

Os Pontos de Análise, representados no Anexo 2, desenho 01, PH01, PH02, PH03 e PH04, são pontos que 
representam os recetores sensíveis mais afetados pelo ruído de funcionamento da Subestação. 

Apresenta-se, no quadro 05, as coordenadas dos pontos de análise, assim como as distâncias destes pontos 
ao “Ponto de Referência” da Subestação.  

 
Quadro 05 – Coordenadas dos pontos de análise  

Ponto de análise 
ou medição 

Coordenadas [m] Distância ao Ponto de 
Referência da 

Subestação [m] X Y Z 

PH01 133098,1100 193359,7500 14,44 384,7 

PH02 132965,4800 192864,9600 16,25 357,3 

PH03 133462,7700 192734,6400 14,74 339,1 

PH04 133485,8400 193298,9400 12,33 340,4 

 

2.2.1.2 - Outras condições gerais de análise 

O cálculo de todos os mapas de ruído foi executado considerando sempre uma altura acima do  
solo h = 4 m.  

Em todas as configurações referenciadas como estando em funcionamento a “ventilação forçada” faz-se 
notar que, de acordo com indicação da REN, não se verifica nunca o funcionamento dos sistemas de 
“ventilação forçada” no período noturno, pelo que são sempre tomados, para o período noturno, os valores 
correspondentes às configurações analisadas sem o sistema de ventilação forçada em funcionamento. 

 
2.2.1.3 - CONFIGURAÇÃO I sem ventilação forçada 

A CONFIGURAÇÃO I sem ventilação forçada corresponde ao estado inicial de funcionamento da 
Subestação, isto é, com um transformador trifásico em funcionamento: 

TR III 400 kV/ 60 kV, potência de 170 MVA 

O transformador é considerado sem os sistemas de ventilação forçada em funcionamento. 

Nos quadros 06 e 07 são apresentados resultados integrados sendo comparados com os requisitos legais 
(Critério de Incomodidade e Valores Limite de Exposição) e, no Anexo 2, desenho 02, o mapa do ruído 
particular correspondente à CONFIGURAÇÃO I sem ventilação forçada. 
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Como pode ser verificado, é cumprido o Critério de Incomodidade para todos os pontos de análise. Os 
Valores Limite de Exposição são cumpridos em todos os recetores analisados, com a exceção do ponto de 
análise PH01 – ver Conclusões (ponto 2.3). 

 

Quadro 06 – Análise prospetiva - CONFIGURAÇÃO I sem ventilação forçada 

Ponto de 
Análise Período 

Ruído Residual 
LAeq [dB(A)] 

(1) 

Valores prospectivados (1) 
∆∆∆∆ 

[dB(A)] 
Ruído 

Ambiente 
LAeq [dB(A)] 

K1 
[dB(A)] 

K2 
[dB(A)] 

Nível de 
avaliação 
LAr[dB(A)] 

PH01 

Diurno 58 58 0 0 58 0 

Entardecer 55 55 0 0 55 0 

Noturno 54 54 0 0 54 0 

PH02 

Diurno 57 57 0 0 57 0 

Entardecer 57 57 0 0 57 0 

Noturno 53 53 0 0 53 0 

PH03 

Diurno 53 53 0 0 53 0 

Entardecer 49 50 3 0 53 4 

Noturno 45 45 3 0 48 3 

PH04 

Diurno 46 46 3 0 49 3 

Entardecer 45 45 3 0 48 3 

Noturno 44 44 3 0 47 3 

(1) Valores arredondados às unidades. 
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Quadro 07 – Análise de satisfação dos Critérios Legais – 
CONFIGURAÇÃO I sem ventilação forçada  

Ponto de 
Análise(1) 

Critério Situação em Análise 
Valor 

prospectivado 
[dB(A)] (1) 

Requisito Legal 
[dB(A)] 

PH01 

Incomodidade 

Período Diurno ∆ = 0 ∆ ≤ 5  

Período de Entardecer ∆ = 0 ∆ ≤ 4  

Período Noturno ∆ = 0 ∆ ≤ 3  

Exposição 
Ruído em período noturno Ln = 54 Ln ≤ 53 

Ruído 
diurno/entardecer/noite 

Lden = 61 Lden ≤ 63 

PH02 

Incomodidade 

Período Diurno ∆ = 0 ∆ ≤ 5  

Período de Entardecer ∆ = 0 ∆ ≤ 4  

Período Noturno ∆ = 0 ∆ ≤ 3  

Exposição 
Ruído em período noturno Ln = 53 Ln ≤ 53 

Ruído 
diurno/entardecer/noite 

Lden = 61 Lden ≤ 63 

PH03 

Incomodidade 

Período Diurno ∆ = 0 ∆ ≤ 5  

Período de Entardecer ∆ = 4 ∆ ≤ 4  

Período Noturno ∆ = 3 ∆ ≤ 3  

Exposição 
Ruído em período noturno Ln = 45 Ln ≤ 53 

Ruído 
diurno/entardecer/noite Lden = 54 Lden ≤ 63 

PH04 

Incomodidade 

Período Diurno ∆ = 3 ∆ ≤ 5  

Período de Entardecer ∆ = 3 ∆ ≤ 4  

Período Noturno ∆ = 3 ∆ ≤ 3  

Exposição 
Ruído em período noturno Ln = 44 Ln ≤ 53 

Ruído 
diurno/entardecer/noite Lden = 51 Lden ≤ 63 

(1) Valores arredondados às unidades. 
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2.2.1.4 - CONFIGURAÇÃO I com ventilação forçada 

A CONFIGURAÇÃO I com ventilação forçada corresponde ao estado inicial de funcionamento da 
Subestação, isto é, com um transformador trifásico em funcionamento: 

TR III 400 kV/ 60 kV, potência de 170 MVA 

O transformador é considerado com os sistemas de ventilação forçada em funcionamento. 

Nos quadros 08 e 09 são apresentados resultados integrados sendo comparados com os requisitos legais 
(Critério de Incomodidade e Valores Limite de Exposição) e, no Anexo 2, desenho 03, o mapa do ruído 
particular correspondente à CONFIGURAÇÃO I com ventilação forçada. 

Como pode ser verificado, é cumprido o Critério de Incomodidade para todos os pontos de análise. Os 
Valores Limite de Exposição são cumpridos em todos os recetores analisados, com a exceção do ponto de 
análise PH01 – ver Conclusões (ponto 2.3). 

Quadro 08 – Análise prospetiva - CONFIGURAÇÃO I com ventilação forçada 

Ponto de 
Análise Período 

Ruído Residual 
LAeq [dB(A)] 

(1) 

Valores prospectivados (1) 
∆∆∆∆ 

[dB(A)] 
Ruído 

Ambiente 
LAeq [dB(A)] 

K1 
[dB(A)] 

K2 
[dB(A)] 

Nível de 
avaliação 
LAr[dB(A)] 

PH01 

Diurno 58 58 0 0 58 0 

Entardecer 55 55 0 0 55 0 

Noturno(2) 54 54 0 0 54 0 

PH02 

Diurno 57 57 0 0 57 0 

Entardecer 57 57 0 0 57 0 

Noturno(2) 53 53 0 0 53 0 

PH03 

Diurno 53 53 0 0 53 0 

Entardecer 49 50 3 0 53 4 

Noturno(2) 45 45 3 0 48 3 

PH04 

Diurno 46 46 3 0 49 3 

Entardecer 45 45 3 0 48 3 

Noturno(2) 44 44 3 0 47 3 

 

(1) Valores arredondados às unidades. 
(2) Segundo indicações da REN, o sistema de ventilação forçada só funciona em situações esporádicas de perturbação da 

rede durante o período noturno. Desta forma, assumiram-se os valores de ruído ambiente sem o sistema de ventilação 
forçada em funcionamento como representativos do período noturno com o sistema de ventilação forçada a funcionar. 
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Quadro 09 – Análise de satisfação dos Critérios Legais – 
CONFIGURAÇÃO I com ventilação forçada  

 

 

Ponto de 
Análise(1) 

Critério Situação em Análise 
Valor 

prospectivado 
[dB(A)] (1) 

Requisito Legal 
[dB(A)] 

PH01 

Incomodidade 

Período Diurno ∆ = 0 ∆ ≤ 5  

Período de Entardecer ∆ = 0 ∆ ≤ 4  

Período Noturno(2) ∆ = 0 ∆ ≤ 3  

Exposição 

Ruído em período 
noturno(2) 

Ln = 54 Ln ≤ 53 

Ruído 
diurno/entardecer/noite(2) 

Lden = 61 Lden ≤ 63 

PH02 

Incomodidade 

Período Diurno ∆ = 0 ∆ ≤ 5  

Período de Entardecer ∆ = 0 ∆ ≤ 4  

Período Noturno(2) ∆ = 0 ∆ ≤ 3  

Exposição 

Ruído em período 
noturno(2) 

Ln = 53 Ln ≤ 53 

Ruído 
diurno/entardecer/noite(2) 

Lden = 61 Lden ≤ 63 

PH03 

Incomodidade 

Período Diurno ∆ = 0 ∆ ≤ 5  

Período de Entardecer ∆ = 4 ∆ ≤ 4  

Período Noturno(2) ∆ = 3 ∆ ≤ 3  

Exposição 

Ruído em período 
noturno(2) 

Ln = 45 Ln ≤ 53 

Ruído 
diurno/entardecer/noite(2) 

Lden = 54 Lden ≤ 63 

PH04 

Incomodidade 

Período Diurno ∆ = 3 ∆ ≤ 5  

Período de Entardecer ∆ = 3 ∆ ≤ 4  

Período Noturno(2) ∆ = 3 ∆ ≤ 3  

Exposição 

Ruído em período 
noturno(2) 

Ln = 44 Ln ≤ 53 

Ruído 
diurno/entardecer/noite(2) Lden = 51 Lden ≤ 63 

 

(1) Valores arredondados às unidades. 
(2) Segundo indicações da REN, o sistema de ventilação forçada só funciona em situações esporádicas de perturbação 

da rede durante o período noturno. Desta forma, assumiram-se os valores de ruído ambiente sem o sistema de 
ventilação forçada em funcionamento como representativos do período noturno com o sistema de ventilação forçada 
a funcionar. 
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2.2.1.5 - CONFIGURAÇÃO II sem ventilação forçada  

A CONFIGURAÇÃO II sem ventilação forçada corresponde ao estado de funcionamento da Subestação 
com dois transformadores trifásicos instalados: 

TR II 400 kV/ 60 kV, potência de 170 MVA 

TR III 400 kV/ 60 kV, potência de 170 MVA 

Os transformadores são considerados sem os sistemas de ventilação forçada em funcionamento. 

Nos quadros 10 e 11 são apresentados resultados integrados sendo comparados com os requisitos legais 
(Critério de Incomodidade e Valores Limite de Exposição) e, no Anexo 2, desenho 04, o mapa do ruído 
particular correspondente à CONFIGURAÇÃO II sem ventilação forçada. 

Como pode ser verificado, é cumprido o Critério de Incomodidade para todos os pontos de análise. Os 
Valores Limite de Exposição são cumpridos em todos os recetores analisados, com a exceção do ponto de 
análise PH01 – ver Conclusões (ponto 2.3). 

Quadro 10 – Análise prospetiva - CONFIGURAÇÃO II 
sem ventilação forçada  

Ponto de 
Análise Período 

Ruído Residual 
LAeq [dB(A)] 

(1) 

Valores prospectivados (1) 
∆∆∆∆ 

[dB(A)] 
Ruído 

Ambiente 
LAeq [dB(A)] 

K1 
[dB(A)] 

K2 
[dB(A)] 

Nível de 
avaliação 
LAr[dB(A)] 

PH01 

Diurno 58 58 0 0 58 0 

Entardecer 55 55 0 0 55 0 

Noturno 54 54 0 0 54 0 

PH02 

Diurno 57 57 0 0 57 0 

Entardecer 57 57 0 0 57 0 

Noturno 53 53 0 0 53 0 

PH03 

Diurno 53 53 0 0 53 0 

Entardecer 49 50 3 0 53 4 

Noturno 45 45 3 0 48 3 

PH04 

Diurno 46 46 3 0 49 3 

Entardecer 45 45 3 0 48 3 

Noturno 44 44 3 0 47 3 
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Quadro 11 – Análise de satisfação dos Critérios Legais – 
CONFIGURAÇÃO II sem ventilação forçada  

Ponto de 
Análise(1) 

Critério Situação em Análise 
Valor 

prospectivado 
[dB(A)] (1) 

Requisito Legal 
[dB(A)] 

PH01 

Incomodidade 

Período Diurno ∆ = 0 ∆ ≤ 5  

Período de Entardecer ∆ = 0 ∆ ≤ 4  

Período Noturno ∆ = 0 ∆ ≤ 3  

Exposição 
Ruído em período noturno Ln = 54 Ln ≤ 53 

Ruído 
diurno/entardecer/noite 

Lden = 61 Lden ≤ 63 

PH02 

Incomodidade 

Período Diurno ∆ = 0 ∆ ≤ 5  

Período de Entardecer ∆ = 0 ∆ ≤ 4  

Período Noturno ∆ = 0 ∆ ≤ 3  

Exposição 
Ruído em período noturno Ln = 53 Ln ≤ 53 

Ruído 
diurno/entardecer/noite 

Lden = 61 Lden ≤ 63 

PH03 

Incomodidade 

Período Diurno ∆ = 0 ∆ ≤ 5  

Período de Entardecer ∆ = 4 ∆ ≤ 4  

Período Noturno ∆ = 3 ∆ ≤ 3  

Exposição 
Ruído em período noturno Ln = 45 Ln ≤ 53 

Ruído 
diurno/entardecer/noite Lden = 54 Lden ≤ 63 

PH04 

Incomodidade 

Período Diurno ∆ = 3 ∆ ≤ 5  

Período de Entardecer ∆ = 3 ∆ ≤ 4  

Período Noturno ∆ = 3 ∆ ≤ 3  

Exposição 
Ruído em período noturno Ln = 44 Ln ≤ 53 

Ruído 
diurno/entardecer/noite Lden = 51 Lden ≤ 63 

(1) Valores arredondados às unidades. 
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2.2.1.6 - CONFIGURAÇÃO II com ventilação forçada  

A CONFIGURAÇÃO II com ventilação forçada corresponde ao estado de funcionamento da Subestação 
com dois transformadores trifásicos instalados: 

TR II 400 kV/ 60 kV, potência de 170 MVA 

TR III 400 kV/ 60 kV, potência de 170 MVA 

Os transformadores são considerados com os sistemas de ventilação forçada em funcionamento. 

Nos quadros 12 e 13 são apresentados resultados integrados sendo comparados com os requisitos legais 
(Critério de Incomodidade e Valores Limite de Exposição) e, no Anexo 2, desenho 05 o mapa do ruído 
particular correspondente à CONFIGURAÇÃO II com ventilação forçada. 

Como pode ser verificado, é cumprido o Critério de Incomodidade para todos os pontos de análise. Os 
Valores Limite de Exposição são cumpridos em todos os recetores analisados, com a exceção do ponto de 
análise PH01 – ver Conclusões (ponto 2.3). 

 

Quadro 12 – Análise prospetiva - CONFIGURAÇÃO II com ventilação forçada 

Ponto de 
Análise Período 

Ruído Residual 
LAeq [dB(A)] 

(1) 

Valores prospectivados (1) 
∆∆∆∆ 

[dB(A)] 
Ruído 

Ambiente 
LAeq [dB(A)] 

K1 
[dB(A)] 

K2 
[dB(A)] 

Nível de 
avaliação 
LAr[dB(A)] 

PH01 

Diurno 58 58 0 0 58 0 

Entardecer 55 55 55 0 55 0 

Noturno(2) 54 54 0 0 54 0 

PH02 

Diurno 57 57 0 0 57 0 

Entardecer 57 57 0 0 57 0 

Noturno(2) 53 53 0 0 53 0 

PH03 

Diurno 53 53 0 0 53 0 

Entardecer 49 50 3 0 53 4 

Noturno(2) 45 45 3 0 48 3 

PH04 

Diurno 46 46 3 0 49 3 

Entardecer 45 45 3 0 48 3 

Noturno(2) 44 44 3 0 47 3 

(1) Valores arredondados às unidades. 
(2) Segundo indicações da REN, o sistema de ventilação forçada só funciona em situações esporádicas de perturbação da rede 

durante o período noturno. Desta forma, assumiram-se os valores de ruído ambiente sem o sistema de ventilação forçada em 
funcionamento como representativos do período noturno com o sistema de ventilação forçada a funcionar. 
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Quadro 13 – Análise de satisfação dos Critérios Legais – 
CONFIGURAÇÃO II com ventilação forçada  

Ponto de 
Análise(1) 

Critério Situação em Análise 
Valor 

prospectivado 
[dB(A)] (1) 

Requisito Legal 
[dB(A)] 

PH01 

Incomodidade 

Período Diurno ∆ = 0 ∆ ≤ 5  

Período de Entardecer ∆ = 0 ∆ ≤ 4  

Período Noturno(2) ∆ = 0 ∆ ≤ 3  

Exposição 

Ruído em período 
noturno(2) 

Ln = 54 Ln ≤ 53 

Ruído 
diurno/entardecer/noite(2) Lden = 61 Lden ≤ 63 

PH02 

Incomodidade 

Período Diurno ∆ = 0 ∆ ≤ 5  

Período de Entardecer ∆ = 0 ∆ ≤ 4  

Período Noturno(2) ∆ = 0 ∆ ≤ 3  

Exposição 

Ruído em período 
noturno(2) 

Ln = 53 Ln ≤ 53 

Ruído 
diurno/entardecer/noite(2) 

Lden = 61 Lden ≤ 63 

PH03 

Incomodidade 

Período Diurno ∆ = 0 ∆ ≤ 5  

Período de Entardecer ∆ = 4 ∆ ≤ 4  

Período Noturno(2) ∆ = 3 ∆ ≤ 3  

Exposição 

Ruído em período 
noturno(2) 

Ln = 45 Ln ≤ 53 

Ruído 
diurno/entardecer/noite(2) 

Lden = 54 Lden ≤ 63 

PH04 

Incomodidade 

Período Diurno ∆ = 3 ∆ ≤ 5  

Período de Entardecer ∆ = 3 ∆ ≤ 4  

Período Noturno(2) ∆ = 3 ∆ ≤ 3  

Exposição 

Ruído em período 
noturno(2) 

Ln = 44 Ln ≤ 53 

Ruído 
diurno/entardecer/noite(2) 

Lden = 51 Lden ≤ 63 

(1) Valores arredondados às unidades. 
(2) Segundo indicações da REN, o sistema de ventilação forçada só funciona em situações esporádicas de 

perturbação da rede durante o período noturno. Desta forma, assumiram-se os valores de ruído ambiente sem o 
sistema de ventilação forçada em funcionamento como representativos do período noturno com o sistema de 
ventilação forçada a funcionar. 
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2.2.1.7 - CONFIGURAÇÃO FINAL sem ventilação forçada  

A CONFIGURAÇÃO FINAL sem ventilação forçada corresponde ao estado final de funcionamento da 
Subestação, isto é, com quatro transformadores trifásicos em funcionamento e uma reactância Shunt: 

TR I 400 kV/ 60 kV, potência de 170 MVA 

TR II 400 kV/ 60 kV, potência de 170 MVA 

TR III 400 kV/ 60 kV, potência de 170 MVA 

TR IV 400 kV/ 60 kV, potência de 170 MVA 

RS 400 kV, potência de 170 MVAr 

Os transformadores são considerados sem os sistemas de ventilação forçada em funcionamento. 

Nos quadros 14 e 15 são apresentados resultados integrados sendo comparados com os requisitos legais 
(Critério de Incomodidade e Valores Limite de Exposição) e, no Anexo 2, desenho 08, o mapa do ruído 
particular correspondente à CONFIGURAÇÃO FINAL sem ventilação forçada. 

Como pode ser verificado, é cumprido o Critério de Incomodidade para todos os pontos de análise. Os 
Valores Limite de Exposição são cumpridos em todos os recetores analisados, com a exceção do ponto de 
análise PH01 – ver Conclusões (ponto 2.3). 

Quadro 14 – Análise prospetiva - CONFIGURAÇÃO FINAL 
sem ventilação forçada  

Ponto de 
Análise Período 

Ruído Residual 
LAeq [dB(A)] 

(1) 

Valores prospectivados (1) 
∆∆∆∆ 

[dB(A)] 
Ruído 

Ambiente 
LAeq [dB(A)] 

K1 
[dB(A)] 

K2 
[dB(A)] 

Nível de 
avaliação 
LAr[dB(A)] 

PH01 

Diurno 58 58 0 0 58 0 

Entardecer 55 55 0 0 55 0 

Noturno 54 54 0 0 54 0 

PH02 

Diurno 57 57 0 0 57 0 

Entardecer 57 57 0 0 57 0 

Noturno 53 53 0 0 53 0 

PH03 

Diurno 53 53 0 0 53 0 

Entardecer 49 50 3 0 53 4 

Noturno 45 45 3 0 48 3 

PH04 

Diurno 46 46 3 0 49 3 

Entardecer 45 45 3 0 48 3 

Noturno 44 44 3 0 47 3 

(1) Valores arredondados às unidades. 
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Quadro 15 – Análise de satisfação dos Critérios Legais – 
CONFIGURAÇÃO FINAL sem ventilação forçada  

Ponto de 
Análise(1) 

Critério Situação em Análise 
Valor 

prospectivado 
[dB(A)] (1) 

Requisito Legal 
[dB(A)] 

PH01 

Incomodidade 

Período Diurno ∆ = 0 ∆ ≤ 5  

Período de Entardecer ∆ = 0 ∆ ≤ 4  

Período Noturno ∆ = 0 ∆ ≤ 3  

Exposição 
Ruído em período noturno Ln = 54 Ln ≤ 53 

Ruído 
diurno/entardecer/noite 

Lden = 61 Lden ≤ 63 

PH02 

Incomodidade 

Período Diurno ∆ = 0 ∆ ≤ 5  

Período de Entardecer ∆ = 0 ∆ ≤ 4  

Período Noturno ∆ = 0 ∆ ≤ 3  

Exposição 
Ruído em período noturno Ln = 53 Ln ≤ 53 

Ruído 
diurno/entardecer/noite Lden = 61 Lden ≤ 63 

PH03 

Incomodidade 

Período Diurno ∆ = 0 ∆ ≤ 5  

Período de Entardecer ∆ = 4 ∆ ≤ 4  

Período Noturno ∆ = 3 ∆ ≤ 3  

Exposição 
Ruído em período noturno Ln = 45 Ln ≤ 53 

Ruído 
diurno/entardecer/noite 

Lden = 54 Lden ≤ 63 

PH04 

Incomodidade 

Período Diurno ∆ = 3 ∆ ≤ 5  

Período de Entardecer ∆ = 3 ∆ ≤ 4  

Período Noturno ∆ = 3 ∆ ≤ 3  

Exposição 
Ruído em período noturno Ln = 44 Ln ≤ 53 

Ruído 
diurno/entardecer/noite 

Lden = 51 Lden ≤ 63 

(1) Valores arredondados às unidades. 
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2.2.1.8 - CONFIGURAÇÃO FINAL com ventilação forçada  

A CONFIGURAÇÃO FINAL com ventilação forçada corresponde ao estado final de funcionamento da 
Subestação, isto é, com quatro transformadores trifásicos em funcionamento e uma reactância Shunt: 

TR I 400 kV/ 60 kV, potência de 170 MVA 

TR II 400 kV/ 60 kV, potência de 170 MVA 

TR III 400 kV/ 60 kV, potência de 170 MVA 

TR IV 400 kV/ 60 kV, potência de 170 MVA 

RS 400 kV, potência de 170 MVAr 

Os transformadores são considerados com os sistemas de ventilação forçada em funcionamento. 

Nos quadros 16 e 17 são apresentados resultados integrados sendo comparados com os requisitos legais 
(Critério de Incomodidade e Valores Limite de Exposição) e, no Anexo 2, desenho 09 o mapa do ruído 
particular correspondente à CONFIGURAÇÃO FINAL com ventilação forçada. 

Como pode ser verificado, é cumprido o Critério de Incomodidade para todos os pontos de análise. Os 
Valores Limite de Exposição são cumpridos em todos os recetores analisados, com a exceção do ponto de 
análise PH01 – ver Conclusões (ponto 2.3). 

Quadro 16 – Análise prospetiva - CONFIGURAÇÃO FINAL com ventilação forçada 

Ponto de 
Análise Período 

Ruído Residual 
LAeq [dB(A)] 

(1) 

Valores prospectivados (1) 
∆∆∆∆ 

[dB(A)] 
Ruído 

Ambiente 
LAeq [dB(A)] 

K1 
[dB(A)] 

K2 
[dB(A)] 

Nível de 
avaliação 
LAr[dB(A)] 

PH01 

Diurno 58 58 0 0 58 0 

Entardecer 55 55 0 0 55 0 

Noturno(2) 54 54 0 0 54 0 

PH02 

Diurno 57 57 0 0 57 0 

Entardecer 57 57 0 0 57 0 

Noturno(2) 53 53 0 0 53 0 

PH03 

Diurno 53 53 .0 0 53 0 

Entardecer 49 50 3 0 53 4 

Noturno(2) 45 45 3 0 48 3 

PH04 

Diurno 46 46 3 0 49 3 

Entardecer 45 43 3 0 49 4 

Noturno(2) 44 44 3 0 47 3 

(1) Valores arredondados às unidades. 
(2) Segundo indicações da REN, o sistema de ventilação forçada só funciona em situações esporádicas de perturbação da rede 

durante o período noturno. Desta forma, assumiram-se os valores de ruído ambiente sem o sistema de ventilação forçada em 
funcionamento como representativos do período noturno com o sistema de ventilação forçada a funcionar. 



 
 _________________________________________________________________________________________________________________ 28/77 
TETRAPLANO ENGENHARIA, LDA. - Subestação de Alcochete (SACT) - Estudo de Condicionamento Acústico 
Procº 042/E/15 - Relatório Final - RT01-T01-V00 

Quadro 17 – Análise de satisfação dos Critérios Legais – 
CONFIGURAÇÃO FINAL com ventilação forçada  

Ponto de 
Análise(1) 

Critério Situação em Análise 
Valor 

prospectivado 
[dB(A)] (1) 

Requisito Legal 
[dB(A)] 

PH01 

Incomodidade 

Período Diurno ∆ = 0 ∆ ≤ 5  

Período de Entardecer ∆ = 0 ∆ ≤ 4  

Período Noturno(2) ∆ = 0 ∆ ≤ 3  

Exposição 

Ruído em período 
noturno(2) 

Ln = 54 Ln ≤ 53 

Ruído 
diurno/entardecer/noite(2) 

Lden = 61 Lden ≤ 63 

PH02 

Incomodidade 

Período Diurno ∆ = 0 ∆ ≤ 5  

Período de Entardecer ∆ = 0 ∆ ≤ 4  

Período Noturno(2) ∆ = 0 ∆ ≤ 3  

Exposição 

Ruído em período 
noturno(2) 

Ln = 53 Ln ≤ 53 

Ruído 
diurno/entardecer/noite(2) 

Lden = 61 Lden ≤ 63 

PH03 

Incomodidade 

Período Diurno ∆ = 0 ∆ ≤ 5  

Período de Entardecer ∆ = 4 ∆ ≤ 4  

Período Noturno(2) ∆ = 3 ∆ ≤ 3  

Exposição 

Ruído em período 
noturno(2) 

Ln = 45 Ln ≤ 53 

Ruído 
diurno/entardecer/noite(2) 

Lden = 54 Lden ≤ 63 

PH04 

Incomodidade 

Período Diurno ∆ = 3 ∆ ≤ 5  

Período de Entardecer ∆ = 4 ∆ ≤ 4  

Período Noturno(2) ∆ = 3 ∆ ≤ 3  

Exposição 

Ruído em período 
noturno(2) 

Ln = 44 Ln ≤ 53 

Ruído 
diurno/entardecer/noite(2) 

Lden = 51 Lden ≤ 63 

(1) Valores arredondados às unidades. 
(2) Segundo indicações da REN, o sistema de ventilação forçada só funciona em situações esporádicas de 

perturbação da rede durante o período noturno. Desta forma, assumiram-se os valores de ruído ambiente sem o 
sistema de ventilação forçada em funcionamento como representativos do período noturno com o sistema de 
ventilação forçada a funcionar. 
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2.3 - Apreciação conclusiva 

Face aos resultados obtidos das análises realizadas, que se apresentam ao longo do presente Relatório, 
pode concluir-se que, admitidas as hipóteses tomadas para a modelação estabelecida e que se considera 
traduzirem com fiabilidade os cenários de projecto referenciados, verifica-se o cumprimento do Critério dos 
Valores Limite de Exposição regulado pelo Artigo 11º do R.G.R., para todos os cenários considerados, com a 
exceção do ponto PH01. De acordo com o “Guia prático para medições de ruído ambiente” da Agência 
Portuguesa do Ambiente, uma vez que �������� - �������� ≥ 10 dB(A), neste ponto, para todos os 
cenários considerados , a responsabilidade do incumprimento legal não é atribuível à fonte sonora, mas sim 
às fontes que compõem o ruído residual. 

Os valores dos níveis sonoros prospetivados evidenciam a satisfação do Critério de Incomodidade, em todos 
os recetores considerados e para todas as configurações analisadas da Subestação.  

Sublinhe-se que foi considerada a instalação de máquinas com “Medidas de Condicionamento Severas” com 
a exceção dos transformadores TR II e TR III, cujos níveis sonoros representativos das suas emissões 
sonoras não deverão ultrapassar os valores apresentados no Quadro 01. Desta forma, estas medidas 
permitiram o cumprimento dos critérios legais aplicáveis, com a exceção referida acima. 

 

 

 

Engenheiro Nuno Ferreira 
(Técnico Superior) 

Doutor Engenheiro P. Martins da Silva 
(Membro Conselheiro e Especialista em Engenharia 

Acústica pela Ordem dos Engenheiros) 

 

 

 

Lisboa, 2015-06-16 
\\10.0.0.4\partilha2\Engenharia\Processos 2015\042-E-15 - Tetraplano\Relatorios\NomeRelatorio\Texto\RT01-T01-V00.docx - C 
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ANEXO 6 
 DIAGRAMAS – CONFIGURAÇÃO II  

COM VENTILAÇÃO  
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ANEXO 7 
 DIAGRAMAS – CONFIGURAÇÃO FINAL 

SEM VENTILAÇÃO 
 

 



R. Aristides  Sousa  Mendes,  4C,  escritório 3   1600-413   Lisboa -  Portugal
T+351217110690  geral@acusticaeambiente.com  www.acusticaeambiente.com

Estudo de Condicionamente Acústico

TETRAPLANO

Subestação de Alcochete (SACT)

Ruído ambiente prospectivado - Configuração Final s/ventilação - Ponto de Análise PH01

vist.

Proibida a reprodução total ou parcial do projecto sem prévia autorização do Autor, de acordo com a lei em vigor.

PROC.º 042/E/15

Relatório Final

08/06/15

042.E.15.D01.00

63 125 250 500 1k 2k 4k
0

10

20

30

40

50

60

70

Freq. [Hz]

LAeq(f) [dB(A)]

LAeq = 58 dB(A) Período diurno

LAeq = 55 dB(A) Período de entardecer

LAeq = 54 dB(A) Período nocturno



R. Aristides  Sousa  Mendes,  4C,  escritório 3   1600-413   Lisboa -  Portugal
T+351217110690  geral@acusticaeambiente.com  www.acusticaeambiente.com

Estudo de Condicionamente Acústico

TETRAPLANO

Subestação de Alcochete (SACT)

Ruído ambiente prospectivado - Configuração Final s/ventilação - Ponto de Análise PH02

vist.

Proibida a reprodução total ou parcial do projecto sem prévia autorização do Autor, de acordo com a lei em vigor.

PROC.º 042/E/15

Relatório Final

08/06/15

042.E.15.D02.00

63 125 250 500 1k 2k 4k
0

10

20

30

40

50

60

70

Freq. [Hz]

LAeq(f) [dB(A)]

LAeq = 57 dB(A) Período diurno

LAeq = 57 dB(A) Período de entardecer

LAeq = 53 dB(A) Período nocturno



R. Aristides  Sousa  Mendes,  4C,  escritório 3   1600-413   Lisboa -  Portugal
T+351217110690  geral@acusticaeambiente.com  www.acusticaeambiente.com

Estudo de Condicionamente Acústico

TETRAPLANO

Subestação de Alcochete (SACT)

Ruído ambiente prospectivado - Configuração Final s/ventilação - Ponto de Análise PH03

vist.

Proibida a reprodução total ou parcial do projecto sem prévia autorização do Autor, de acordo com a lei em vigor.

PROC.º 042/E/15

Relatório Final

08/06/15

042.E.15.D03.00

63 125 250 500 1k 2k 4k
0

10

20

30

40

50

60

70

Freq. [Hz]

LAeq(f) [dB(A)]

Componente tonal
LAeq = 53 dB(A) Período diurno

LAr = LAeq + K1 + K2 = 50,0 + 3 + 0 = 53,0 dB(A) Período de entardecer

LAr = LAeq + K1 + K2 = 45,0 + 3 + 0 = 48,0 dB(A) Período nocturno



R. Aristides  Sousa  Mendes,  4C,  escritório 3   1600-413   Lisboa -  Portugal
T+351217110690  geral@acusticaeambiente.com  www.acusticaeambiente.com

Estudo de Condicionamente Acústico

TETRAPLANO

Subestação de Alcochete (SACT)

Ruído ambiente prospectivado - Configuração Final s/ventilação - Ponto de Análise PH04

vist.

Proibida a reprodução total ou parcial do projecto sem prévia autorização do Autor, de acordo com a lei em vigor.

PROC.º 042/E/15

Relatório Final

08/06/15

042.E.15.D04.00

Os valores de LAr , K1 e K2 foram obtidos de acordo com o Anexo I do RGR (DL 9/2007)

63 125 250 500 1k 2k 4k
0

10

20

30

40

50

60

70

Freq. [Hz]

LAeq(f) [dB(A)]

Componente tonal
LAr = LAeq + K1 + K2 = 46,0 + 3 + 0 = 49,0 dB(A) Período diurno

LAr = LAeq + K1 + K2 = 45,0 + 3 + 0 = 48,0 dB(A) Período de entardecer

LAr = LAeq + K1 + K2 = 44,0 + 3 + 0 = 47,0 dB(A) Período nocturno



 
 _________________________________________________________________________________________________________________ 68/77 
TETRAPLANO ENGENHARIA, LDA. - Subestação de Alcochete (SACT) - Estudo de Condicionamento Acústico 
Procº 042/E/15 - Relatório Final - RT01-T01-V00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 8 
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ANEXO 9 
ITENS ENSAIADOS DO N/ PROC 083/L/15 

  



Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP ISO 1996:2011 - Partes 1 e 2
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente

Cliente: Setor de Engenharia (Tetraplano, Engenharia, Lda.)

www.acusticaeambiente.com

 

N.º de ensaio: A19977.083.15

Data do Relatório: 08/05/2015

Nome do Laboratório:

Assinatura:

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
10

20

30

40

50

60

70

Freq., f, Hz      

Freq.

f

Hz

Série 1
LAeq

dB(A)

Série 2
LAeq

dB(A)

Série 3
LAeq

dB(A)
50
63
80

100
125
160

200
250
315

400
500
630

800
1 000
1 250

1 600
2 000
2 500

3 150
4 000
5 000

6 300
8 000
10 000

33,6
36,3
39,3

40,1
40,8
40,7

40,8
40,3
43,0

45,9
46,3
46,6

49,1
49,7
48,1

45,3
42,1
39,4

40,7
41,4
38,5

31,3
23,7
19,9

29,1
31,8
34,6

36,1
37,8
36,0

35,1
36,9
39,5

41,8
42,8
45,4

48,5
49,6
48,3

45,9
42,0
38,5

38,7
39,9
37,1

29,3
29,1
20,4

23,2
33,2
35,2

34,9
37,6
35,9

35,6
34,8
37,1

42,7
42,4
43,1

45,6
45,3
43,8

41,3
38,8
35,5

30,7
27,9
24,7

22,6
19,8
16,3

Data do ensaio: 06/05/2015

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão sonora, em
período diurno (série 1), período de entardecer (série 2) e período noturno (série 3), no ponto designado de P02.
O ponto P02 localiza-se na proximidade de recetor sensível a oeste do terreno de implantação da Subestação de Alcochete.

Coordenadas: 38º42'20,41''N/8º54'15,97''O

Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro)

Série 1

LAeq(Fast) = 57,4 dB(A)
LAeq(Impulsivo) = - dB(A)

K
1
 = 0 dB

K
2
 = 0 dB

LAr = 57,4 dB(A)

Série 2

LAeq(Fast) = 56,2 dB(A)
LAeq(Impulsivo) = - dB(A)

K
1
 = 0 dB

K
2
 = 0 dB

LAr = 56,2 dB(A)

Série 3

LAeq(Fast) = 53,1 dB(A)
LAeq(Impulsivo) = - dB(A)

K
1
 = 0 dB

K
2
 = 0 dB

LAr = 53,1 dB(A)



Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP ISO 1996:2011 - Partes 1 e 2
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente

Cliente: Setor de Engenharia (Tetraplano, Engenharia, Lda.)

www.acusticaeambiente.com

 

N.º de ensaio: A19978.083.15

Data do Relatório: 08/05/2015

Nome do Laboratório:

Assinatura:
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315

400
500
630

800
1 000
1 250

1 600
2 000
2 500

3 150
4 000
5 000

6 300
8 000
10 000

33,2
35,6
38,2

38,2
39,5
40,4

40,8
40,1
43,7

45,3
45,4
46,5

48,6
49,5
47,9

44,9
41,8
39,5

40,7
42,4
40,8

34,8
23,6
19,5

28,2
33,1
34,3

36,5
38,4
36,6

36,4
37,5
40,1

42,7
43,6
45,9

48,7
49,7
49,0

46,3
42,8
39,3

38,6
39,5
36,9

28,8
23,4
20,6

23,1
32,7
36,0

35,4
36,9
35,3

36,2
34,5
37,1

42,5
42,7
41,6

44,6
45,7
43,0

40,5
37,3
34,7

30,7
28,6
25,4

23,4
20,4
17,1

Data do ensaio: 07/05/2015

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão sonora, em
período diurno (série 1), período de entardecer (série 2) e período noturno (série 3), no ponto designado de P02.
O ponto P02 localiza-se na proximidade de recetor sensível a oeste do terreno de implantação da Subestação de Alcochete.

Coordenadas: 38º42'20,41''N/8º54'15,97''O

Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro)

Série 1

LAeq(Fast) = 57,2 dB(A)
LAeq(Impulsivo) = - dB(A)

K
1
 = 0 dB

K
2
 = 0 dB

LAr = 57,2 dB(A)

Série 2

LAeq(Fast) = 56,6 dB(A)
LAeq(Impulsivo) = - dB(A)

K
1
 = 0 dB

K
2
 = 0 dB

LAr = 56,6 dB(A)

Série 3

LAeq(Fast) = 52,8 dB(A)
LAeq(Impulsivo) = - dB(A)

K
1
 = 0 dB

K
2
 = 0 dB

LAr = 52,8 dB(A)



Nível sonoro contínuo equivalente, conforme a norma NP ISO 1996:2011 - Partes 1 e 2
Medição, in situ, do nível sonoro contínuo equivalente

Cliente: Setor de Engenharia (Tetraplano, Engenharia, Lda.)

www.acusticaeambiente.com

 

N.º de ensaio: A19981.083.15

Data do Relatório: 08/05/2015

Nome do Laboratório:

Assinatura:
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Freq., f, Hz      

Freq.

f

Hz

Série 1
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80

100
125
160
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315

400
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800
1 000
1 250

1 600
2 000
2 500

3 150
4 000
5 000

6 300
8 000
10 000

18,6
25,0
24,8

20,3
16,3
24,4

22,6
27,5
28,8

30,3
33,2
34,7

36,4
37,8
35,4

34,2
34,7
33,3

32,6
32,7
33,1

29,2
22,2
17,9

11,8
15,9
12,0

20,7
16,3
19,1

25,7
23,8
27,9

32,5
37,5
37,4

36,6
38,4
35,0

32,9
29,7
27,7

26,7
25,9
24,5

22,5
19,8
16,2

7,7
8,1
9,1

13,0
15,3
20,0

23,5
23,4
24,4

26,2
33,4
32,6

36,0
38,8
35,9

32,8
29,1
26,5

26,0
25,6
24,0

21,9
19,1
15,5

Data do ensaio: 06/05/2015

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão sonora, em
período diurno (série 1), período de entardecer (série 2) e período noturno (série 3), no ponto designado de P04.
O ponto P04 localiza-se na proximidade de portão de acesso a recetor sensível a nordeste do terreno de implantação da
Subestação de Alcochete.

Coordenadas: 38º42'20,37''N/8º53'51,25''O

Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro)

Série 1

LAeq(Fast) = 45,7 dB(A)
LAeq(Impulsivo) = - dB(A)

K
1
 = 0 dB

K
2
 = 0 dB

LAr = 45,7 dB(A)

Série 2

LAeq(Fast) = 45,3 dB(A)
LAeq(Impulsivo) = - dB(A)

K
1
 = 0 dB

K
2
 = 0 dB

LAr = 45,3 dB(A)

Série 3

LAeq(Fast) = 44,0 dB(A)
LAeq(Impulsivo) = - dB(A)

K
1
 = 0 dB

K
2
 = 0 dB

LAr = 44,0 dB(A)
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Cliente: Setor de Engenharia (Tetraplano, Engenharia, Lda.)
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N.º de ensaio: A19982.083.15

Data do Relatório: 08/05/2015

Nome do Laboratório:
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Data do ensaio: 07/05/2015

Descrição e identificação do ponto de medição e da configuração do ensaio: Medição dos níveis de pressão sonora, em
período diurno (série 1), período de entardecer (série 2) e período noturno (série 3), no ponto designado de P04.
O ponto P04 localiza-se na proximidade de portão de acesso a recetor sensível a nordeste do terreno de implantação da
Subestação de Alcochete.

Coordenadas: 38º42'20,37''N/8º53'51,25''O

Avaliação conforme o Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo D.L. 9/2007 (17 de Janeiro)
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Anexo 2.2 
Avaliação Acústica – “Medição de Níveis de Pressão Sonora. 

Determinação do Nível Sonoro Médio de Longa Duração” 
 
 





Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa da Sonometria.
 

 

 

 

 

 

  

    

  

  

Requerente: REN

Referência do Relatório: 14
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Avaliação da Situação de Referência antes da construção da 
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Local do Ensaio: 
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Processo: ___________________
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1. CARACTERIZAÇÃO DO ENSAIO 
 
1.1. Descrição e Objectivo 
 
O presente relatório foi realizado no âmbito da dos Valores Limite de Exposição para Caracterização da 
Situação de Referência em 4
Subestação de Alcochete.   
                             
Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito 
e 2 (2011), sendo os resultados interpretados de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento 
Geral do Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007, em vigor desde Fevereiro de 2007.
 

1.2. Dados Identificadores dos Ensaios

Requerente

Actividade avaliada

Localização da actividade

Local da medição exterior

Identificação/Caracterização 
das Fontes de Ruído

 

O ponto R1, está localizado num local equivalente em termos acústicos aos receptores sensíveis que se 

pretende avaliar, uma vez que não foi

da fonte dominante EM118, que

mesma distância (150m) da subestação de Alcochete.

Em relação ao ponto R4, está localizado num local equivalente em termos acústicos aos receptores 

sensíveis que se pretende avaliar, u

os dois pontos próximos da fonte dominante N4 e praticamente à mesma distância (2Km) da 

subestação de Alcochete. 
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CARACTERIZAÇÃO DO ENSAIO  

 

foi realizado no âmbito da dos Valores Limite de Exposição para Caracterização da 
em 4 pontos de medição junto a receptores sensíveis na envolvente da 

Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 1996, Partes 1 
os resultados interpretados de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento 

Lei n.º 9/2007, em vigor desde Fevereiro de 2007. 

Dados Identificadores dos Ensaios 

Requerente REN 

avaliada 
Avaliação da Situação de Referência antes da 

construção da Subestação de Alcochete

Localização da actividade 
EM118, Subestação de Alcochete 

  Latitude: 38°42'4.19"N 
Longitude:  8°54'0.95"W                           

exterior 

R1 
Latitude: 38°42'11.24"N 

Longitude:  8°54'14.82"W 
R2 

Latitude: 38°42'35.73"N 
Longitude:  8°53'6.12"W 

R3 
Latitude: 38°41'58.67"N 

Longitude:  8°53'54.96"W 
R4 

Latitude: 38°42'11.26"N 
Longitude:  8°52'38.97"W 

Identificação/Caracterização 
Fontes de Ruído 

Ruídos provenientes da A12, EN4 e EM118
Ruídos naturais 

O ponto R1, está localizado num local equivalente em termos acústicos aos receptores sensíveis que se 

pretende avaliar, uma vez que não foi possível ter acesso aos mesmos. Estão os dois pontos próximos 

, que é a fonte que mais influencia o nível sonoro medido,

da subestação de Alcochete.  

Em relação ao ponto R4, está localizado num local equivalente em termos acústicos aos receptores 

sensíveis que se pretende avaliar, uma vez que também não foi possível ter acesso aos mesmos. Estão 

os dois pontos próximos da fonte dominante N4 e praticamente à mesma distância (2Km) da 
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foi realizado no âmbito da dos Valores Limite de Exposição para Caracterização da 
de medição junto a receptores sensíveis na envolvente da 

as Normas NP ISO 1996, Partes 1 
os resultados interpretados de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento 

Referência antes da 
construção da Subestação de Alcochete 

 

                           

EM118, 

O ponto R1, está localizado num local equivalente em termos acústicos aos receptores sensíveis que se 

. Estão os dois pontos próximos 

é a fonte que mais influencia o nível sonoro medido, e praticamente à 

Em relação ao ponto R4, está localizado num local equivalente em termos acústicos aos receptores 

ma vez que também não foi possível ter acesso aos mesmos. Estão 

os dois pontos próximos da fonte dominante N4 e praticamente à mesma distância (2Km) da 
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1.3. Definições 
� Designações do som introduzidas pelas Normas ISO 1996 (2011) 
9/2007 “ruído ambiente” equivale a “som total”; “ruído particular” equivale a “som específico” e 
“ruído residual” equivale a “som residual”.
 
� Som total - Som global existente numa dada situação e num dado instante, usualmente composto 
pelo som resultante de várias fontes, próximas e distantes.
 
� Som específico - Componente do som total que pode ser especificamente identificada e que está 
associada a uma determinada fon
 
� Som residual - Som remanescente numa dada posição e numa dada situação quando são 
suprimido(s) o(s) son(s) específico(s) em consideração.

Designações do som total, específico e residual

a) Três sons específicos em consideração (2, 3 e 4), o som 

b) Dois sons específicos em consideração (2 e 3), o som residual (5) e o som total (1)

1  som total; 2  som específico A; 3  som específico B; 4  som específico C; 5  som residual.

 

Notas : O nível sonoro residual mais baix
Em a) a área sombreada indica o som residual quando os sons específicos A,B e C são suprimidos.
Em b) o som residual inclui o som específico C dado que este não se encontra em consideração.

 
� Som inicial - Som total existente numa situação inicial antes da ocorrência de qualquer 
modificação.  
� Som flutuante - Som contínuo cujo nível de pressão sonora, durante o período de observação, 
varia significativamente mas que não pode ser considerado um s
� Som intermitente - Sons observáveis apenas durante certos períodos de tempo, em intervalos 
regulares ou irregulares, em que a duração de cada uma das ocorrências é superior a 5 s.
Exemplo: Ruído de veículos motorizados em condições de baixo 
comboios, ruído de aeronaves, e ruído de compressores de ar.

� Som impulsivo - Som caracterizado por curtos impulsos de pressão sonora. A duração de um 
impulso de pressão sonora é, normalmente, inferior a 1 s.

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
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Designações do som introduzidas pelas Normas ISO 1996 (2011) - No âmbito do Decreto
9/2007 “ruído ambiente” equivale a “som total”; “ruído particular” equivale a “som específico” e 
“ruído residual” equivale a “som residual”. 

existente numa dada situação e num dado instante, usualmente composto 
pelo som resultante de várias fontes, próximas e distantes. 

Componente do som total que pode ser especificamente identificada e que está 
associada a uma determinada fonte. 

Som remanescente numa dada posição e numa dada situação quando são 
suprimido(s) o(s) son(s) específico(s) em consideração. 

Designações do som total, específico e residual 

 

a) Três sons específicos em consideração (2, 3 e 4), o som residual (5) e o som total (1)

 

b) Dois sons específicos em consideração (2 e 3), o som residual (5) e o som total (1)

1  som total; 2  som específico A; 3  som específico B; 4  som específico C; 5  som residual.

Notas : O nível sonoro residual mais baixo é obtido quando todos os sons específicos são suprimidos.
Em a) a área sombreada indica o som residual quando os sons específicos A,B e C são suprimidos.
Em b) o som residual inclui o som específico C dado que este não se encontra em consideração.

Som total existente numa situação inicial antes da ocorrência de qualquer 

Som contínuo cujo nível de pressão sonora, durante o período de observação, 
varia significativamente mas que não pode ser considerado um som impulsivo.

Sons observáveis apenas durante certos períodos de tempo, em intervalos 
regulares ou irregulares, em que a duração de cada uma das ocorrências é superior a 5 s.
Exemplo: Ruído de veículos motorizados em condições de baixo volume de tráfego, ruído de 
comboios, ruído de aeronaves, e ruído de compressores de ar. 

Som caracterizado por curtos impulsos de pressão sonora. A duração de um 
impulso de pressão sonora é, normalmente, inferior a 1 s. 
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No âmbito do Decreto-Lei nº 
9/2007 “ruído ambiente” equivale a “som total”; “ruído particular” equivale a “som específico” e 

existente numa dada situação e num dado instante, usualmente composto 

Componente do som total que pode ser especificamente identificada e que está 

Som remanescente numa dada posição e numa dada situação quando são 

residual (5) e o som total (1) 

b) Dois sons específicos em consideração (2 e 3), o som residual (5) e o som total (1) 

1  som total; 2  som específico A; 3  som específico B; 4  som específico C; 5  som residual. 

o é obtido quando todos os sons específicos são suprimidos. 
Em a) a área sombreada indica o som residual quando os sons específicos A,B e C são suprimidos. 
Em b) o som residual inclui o som específico C dado que este não se encontra em consideração. 

Som total existente numa situação inicial antes da ocorrência de qualquer 

Som contínuo cujo nível de pressão sonora, durante o período de observação, 
om impulsivo. 

Sons observáveis apenas durante certos períodos de tempo, em intervalos 
regulares ou irregulares, em que a duração de cada uma das ocorrências é superior a 5 s. 

volume de tráfego, ruído de 

Som caracterizado por curtos impulsos de pressão sonora. A duração de um 
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� Som tonal - Som caracterizado por uma única componente de frequência ou por componentes de 
banda estreita que emergem de modo audível do som total.

 

� Períodos de Referência –
abranger as actividades humanas
 - Diurno 
 - Entardecer
 - Nocturno
 
� Ruído Ambiente – “o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, 
devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local 
considerado”. 
 
� Ruído Particular – “componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada 
por meios acústicos e atribuída a uma determinada fo

 

� Ruído Residual – “o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma 
situação determinada; 
 
� Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado 
nível sonoro, em dB(A), de um 
referido naquele intervalo de tempo.
  

sendo: 
LA (t) o valor ins
T o período de referência em que ocorre o ruído particular

 
� Indicador de Ruído Diurno (L
definido na norma np 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante 
uma série de períodos diurnos representativos de um ano”

 

� Indicador de Ruído do Entardecer (
conforme definido na norma np 1730
durante uma série de períodos do entardecer representativos de um an
 

� Indicador de Ruído Nocturno (
definido na norma np 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante 
uma série de períodos nocturnos representativos de um ano”
 
� Indicador de Ruído Diurno
associado ao incómodo global, dado pela expressão:

� Zonas Sensíveis - “a área definida em
vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços d
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cterizado por uma única componente de frequência ou por componentes de 
banda estreita que emergem de modo audível do som total. 

– “o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a 
abranger as actividades humanas típicas delimitado nos seguintes termos” :  

Diurno (07h00min. às 20h00min.) 
Entardecer (20h00min. às 23h00min.)   
Nocturno (23h00min. às 07h00min.). 

“o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, 
devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local 

“componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada 
por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora”. 

“o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma 

Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, LAeq, de um ruído num intervalo de tempo 
, de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o ruído 

referido naquele intervalo de tempo. 

dB(A) 10

1

log10

0

10

)(

10 







= ∫ dT

T
L

T
tLA

Aeq   

o valor instantâneo do nível sonoro em dB(A); 
o período de referência em que ocorre o ruído particular

de Ruído Diurno (Ld) ou (Lday)- “o nível sonoro médio de longa duração, conforme 
1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante 

uma série de períodos diurnos representativos de um ano”, expresso em dB(A) 

ndicador de Ruído do Entardecer (Le) ou (Levening)- “o nível sonoro médio de longa duração, 
conforme definido na norma np 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado 
durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano” , expresso em dB(A) ;

Indicador de Ruído Nocturno (Ln) ou (Lnight)- “o nível sonoro médio de longa duração, conforme 
1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante 

uma série de períodos nocturnos representativos de um ano” , expresso em dB(A) ;

Indicador de Ruído Diurno-Entardecer-Nocturno (Lden)- “o indicador de ruído, expresso em 
associado ao incómodo global, dado pela expressão: 

“a área definida em plano municipal de ordenamento do território
vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços d
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cterizado por uma única componente de frequência ou por componentes de 

“o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a 
 

“o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, 
devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local 

“componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada 

“o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma 

, de um ruído num intervalo de tempo - 
ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o ruído 

o período de referência em que ocorre o ruído particular 

“o nível sonoro médio de longa duração, conforme 
1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante 

, expresso em dB(A) ; 

“o nível sonoro médio de longa duração, 
1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado 

, expresso em dB(A) ; 

“o nível sonoro médio de longa duração, conforme 
1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante 

, expresso em dB(A) ; 

“o indicador de ruído, expresso em dB(A), 

 
al de ordenamento do território como 

vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, 
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existentes ou previstos podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a 
servir a população local, tais como café se outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noc
 

� Zonas Mistas - “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”; 
 
� Zona Urbana Consolidada
edificação”. 

 

2. CONTEXTO LEGISLATIVO E PROCEDIMENTOS DE MEDIDA E DE CÁLCULO
 
2.1. Metodologia  

  

Nº Ensaio

7 

Medição de níveis de pressão sonora.

Determinação do nível sonoro médio de 
longa duração 

 

Os ensaios acústicos e os cálculos apresentados no presente relatório foram realizados de acordo com 
a normalização aplicável, nomeadamente 
resultados é realizada de acordo com o Regulamento Geral do Ruído 
Janeiro.  

 
Na avaliação da incomodidade sonora são seguidos os critérios estabelecidos no artigo 13º, com base 
nas diferenças de LAeq do ruído ambiente e residual, consideradas as correcções indicadas no anexo I.
 
Na avaliação dos valores limite é verificado o disposto no 
exposição, nomeadamente; 
Ponto 1 – Em função da classificação de uma z
seguintes valores limite de exposição:

- As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), 
expresso pelo indicador L
- As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), 
expresso pelo indicador L

 
Ponto 3 - Até à classificação das zonas sensíveis e mistas
para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam
limites de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e L
 
Capítulo III – Artigo 13º - Actividades 
Ponto 1 – “A instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas 
envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos receptores sensíveis isolados estão 
sujeitos”:  

a) “Ao cumprimento dos valor
b) “Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do 
indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da 
actividade ou actividades em avaliaçã

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa da Sonometria.  

podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a 
servir a população local, tais como café se outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noc

“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 

onsolidada - “a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de 

E PROCEDIMENTOS DE MEDIDA E DE CÁLCULO

Ensaio Método de Ensaio

Medição de níveis de pressão sonora. 

Determinação do nível sonoro médio de 

NP ISO 1996-1:2011 

NP ISO 1996-2:2011 

SPT_08_RAMB_Lden_06: 12

cálculos apresentados no presente relatório foram realizados de acordo com 
a normalização aplicável, nomeadamente nas Normas NP ISO 1996, Partes 1 e 2
resultados é realizada de acordo com o Regulamento Geral do Ruído – Decreto

Na avaliação da incomodidade sonora são seguidos os critérios estabelecidos no artigo 13º, com base 
do ruído ambiente e residual, consideradas as correcções indicadas no anexo I.

Na avaliação dos valores limite é verificado o disposto no Capítulo III – Artigo 11º 
 

Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os 
seguintes valores limite de exposição: 

não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), 
expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicad

não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), 
expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador L

à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os nºs 2 e 3 
para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os valores 

igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

Actividades ruidosas permanentes 
“A instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas 

envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos receptores sensíveis isolados estão 

a) “Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11º”; e 
b) “Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do 

do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da 
actividade ou actividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, diferença que 
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podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a 
servir a população local, tais como café se outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno; 

“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 

ou mista com ocupação estável em termos de 

E PROCEDIMENTOS DE MEDIDA E DE CÁLCULO 

Método de Ensaio 

SPT_08_RAMB_Lden_06: 12-11-2012 

cálculos apresentados no presente relatório foram realizados de acordo com 
as Normas NP ISO 1996, Partes 1 e 2 (2011). A análise dos 

Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de 

Na avaliação da incomodidade sonora são seguidos os critérios estabelecidos no artigo 13º, com base 
do ruído ambiente e residual, consideradas as correcções indicadas no anexo I. 

Artigo 11º - Valores limite de 

ona como mista ou sensível, devem ser respeitados os 

não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), 
, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), 
, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

m os nºs 2 e 3 do artigo 6º, 
se aos receptores sensíveis os valores 

“A instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas 
envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos receptores sensíveis isolados estão 

b) “Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do 
do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da 

do ruído residual, diferença que 



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização
 

 

não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no 
período nocturno”, consideradas as correcções indicadas no anexo I da Legislação.

 
De acordo com o ponto 1 deste anexo, o valor de L
ocorrência do ruído particular é corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do 
ruído, passando a designar-se por Nível de Avaliação 

onde K1 é a correcção tonal e K
 
 
O método para detectar as características tonais do ruído dentro do intervalo do tempo de avaliação 
consiste em verificar, no espectro de u
frequências centrais entre 50 e 10000 Hz, se o nível de uma banda excede o das adjacentes em 5 dB(A) 
ou mais, caso em que o ruído deve ser considerado tonal.
 
Para detectar as características impulsiv
determina-se a diferença entre o nível sonoro contínuo equivalente, L
com a característica impulsiva e 
considerado impulsivo. 
 
Caso se detectem componentes tonais, K
componentes impulsivas, em que K
componentes não forem identificadas. Caso se verifique
valor de LAeq é adicionado 6 dB(A).
 
De acordo com o ponto 2 do mesmo anexo, aos valores limite da diferença entre o L
ambiente que inclui o ruído particular corrigido (L
b) do nº1 do artigo 13º, é adicionado o valor D, em função da relação percentual entre a duração 
acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência.

 

Valor da relação percentual
duração acumulada  de ocorrência do 
ruído particular e a duração total do 

período de referência

q ≤ 12,5%

12,5% < q ≤ 25%

25% < q ≤ 50%

50% < q ≤ 75%

q > 75%
a) Valores aplicáveis a actividades com horário de funcionamento que ultrapasse as 24 h.
b) Valores aplicáveis a actividades com horário de funcionamento até às 24 h

 
O disposto no ponto 1 alínea b), 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
considerando o estabelecido nos nºs 1 e 4 do anexo I do Decreto
 
 

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa da Sonometria.  

não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no 
período nocturno”, consideradas as correcções indicadas no anexo I da Legislação.

De acordo com o ponto 1 deste anexo, o valor de LAeq do ruído ambiente determinado durante a 
ocorrência do ruído particular é corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do 

se por Nível de Avaliação - LAr, de acordo com a seguinte expressão: 

21

KKLL AeqAr ++=  

é a correcção tonal e K2 é a correcção impulsiva. 

O método para detectar as características tonais do ruído dentro do intervalo do tempo de avaliação 
consiste em verificar, no espectro de um terço de oitava, considerando as bandas centradas nas 
frequências centrais entre 50 e 10000 Hz, se o nível de uma banda excede o das adjacentes em 5 dB(A) 
ou mais, caso em que o ruído deve ser considerado tonal. 

Para detectar as características impulsivas do ruído dentro do intervalo de tempo de avaliação 
se a diferença entre o nível sonoro contínuo equivalente, LAeq,T, medido em simultâneo 

com a característica impulsiva e fast. Se esta diferença for superior a 6 dB, o ruído deverá ser 

Caso se detectem componentes tonais, K1 é igual a 3 dB(A). O mesmo acontece, quando se verificam 
componentes impulsivas, em que K2 é igual a 3 dB(A), ou K1=0 dB(A) e K
componentes não forem identificadas. Caso se verifiquem as duas características em simultâneo, ao 

é adicionado 6 dB(A). 

De acordo com o ponto 2 do mesmo anexo, aos valores limite da diferença entre o L
ambiente que inclui o ruído particular corrigido (LAr) e o LAeq do ruído residual estabelecidos na alínea 

do nº1 do artigo 13º, é adicionado o valor D, em função da relação percentual entre a duração 
acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência.

Valor da relação percentual (q) entre a 
duração acumulada  de ocorrência do 
ruído particular e a duração total do 

período de referência 

Valor Limite [dB(A)]

Período 
Diurno 

Período 
Entardecer Período Nocturno

≤ 12,5% 9 8 5 ª) 

≤ 25% 8 7 5 ª) 

≤ 50% 7 6 5 

≤ 75% 6 5 4 

q > 75% 5 4 3 
aplicáveis a actividades com horário de funcionamento que ultrapasse as 24 h.
aplicáveis a actividades com horário de funcionamento até às 24 h 

O disposto no ponto 1 alínea b), não se aplica em qualquer dos períodos de referência, para um valor 
do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do 

do ruído ambiente no interior dos locais de recepção igual ou inferior a 27 dB(A), 
considerando o estabelecido nos nºs 1 e 4 do anexo I do Decreto-Lei n.º 9/2007.
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não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no 
período nocturno”, consideradas as correcções indicadas no anexo I da Legislação. 

do ruído ambiente determinado durante a 
ocorrência do ruído particular é corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do 

acordo com a seguinte expressão:  

O método para detectar as características tonais do ruído dentro do intervalo do tempo de avaliação 
m terço de oitava, considerando as bandas centradas nas 

frequências centrais entre 50 e 10000 Hz, se o nível de uma banda excede o das adjacentes em 5 dB(A) 

as do ruído dentro do intervalo de tempo de avaliação 
,T, medido em simultâneo 

. Se esta diferença for superior a 6 dB, o ruído deverá ser 

é igual a 3 dB(A). O mesmo acontece, quando se verificam 
0 dB(A) e K2=0 dB(A) se estas 

m as duas características em simultâneo, ao 

De acordo com o ponto 2 do mesmo anexo, aos valores limite da diferença entre o LAeq do ruído 
do ruído residual estabelecidos na alínea 

do nº1 do artigo 13º, é adicionado o valor D, em função da relação percentual entre a duração 
acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência. 

Valor Limite [dB(A)] 

Período Nocturno 

 6 b) 

 5 ª) 

5 

4 

3 
aplicáveis a actividades com horário de funcionamento que ultrapasse as 24 h. 

O disposto no ponto 1 alínea b), não se aplica em qualquer dos períodos de referência, para um valor 
do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do 

recepção igual ou inferior a 27 dB(A), 
Lei n.º 9/2007. 



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização
 

 

2.2. Instrumentação e Medições
 
As medições foram efectuadas com recurso a equipamento de medição e ensaio adequado, 
nomeadamente: 
 
- Sonómetro Analisador, de classe de precisão 1, Marca 
Série 61277 e respectivo calibrador acústico Rion NC

- Data da Última Verificação Periódica: 
 

- Termo-anemómetro Marca Amprobe, Modelo TMA10, SN 08090196, Certificados de Calibração 
AEROMETROLOGIE T12-18908 de 1
anemómetro, respectivamente).
 
Previamente ao início das medições,
respectivos parâmetros de configuração. 
calibração do sonómetro. O valor obtido no final do conjunto de 
do que 0,5 dB(A). Quando este desvio é excedido o conjunto de medições não é considerado válido e é 
repetido com outro equipamento conforme ou depois de identificado e devidamente corrigida a causa 
do desvio, de acordo com os procedimentos definido
 
No ponto exterior as medições de longa duração foram realizadas com o microfone do sonómetro 
situado a uma altura de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, ou a 1,5 m acima da cota do receptor sensível 
avaliado. 
 
As considerações expressas neste estudo seguem o estipulado no Regulamento Geral do Ruído, 
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, pelo que o principal parâmetro a considerar é o L
sonoro contínuo equivalente).
 
No caso de se recorrer à técnica de amostra
funcionamento da fonte no período de
duração em questão, para a escolha dos intervalos de tempo de medição (momento de recolha das
medições, número de medições e 
 
Para fontes que não apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo
de referência nem marcados regimes de sazonalidade,
dias, cada um com pelo menos
causa. Por amostra entende-
medições. 
 
A média logarítmica de várias medições é calculada com a equação a

Onde:  
- n é o número de medições,
- �����,��	 é o valor do nível sonoro correspondente à medição i.

 
Para fontes que apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo do
referência que se apresentem associadas a ciclos
efectuadas pelo menos duas
mantém-se a necessidade de 
 

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa da Sonometria.  

e Medições 

As medições foram efectuadas com recurso a equipamento de medição e ensaio adequado, 

Sonómetro Analisador, de classe de precisão 1, Marca Solo 01 dB, Modelo Solo Premium
e respectivo calibrador acústico Rion NC-74 nº de Série 34683823

Data da Última Verificação Periódica: Agosto de 2013 – CACV874/13 

anemómetro Marca Amprobe, Modelo TMA10, SN 08090196, Certificados de Calibração 
18908 de 10-10-2012 e A12-18908 de 10-10

anemómetro, respectivamente). 

Previamente ao início das medições, foi verificado o bom funcionamento do sonómetro, bem como os 
vos parâmetros de configuração. No início e no final de cada série de medições procedeu

do sonómetro. O valor obtido no final do conjunto de medições não 
Quando este desvio é excedido o conjunto de medições não é considerado válido e é 

repetido com outro equipamento conforme ou depois de identificado e devidamente corrigida a causa 
do desvio, de acordo com os procedimentos definidos no Manual da Qualidade do Laboratório.

No ponto exterior as medições de longa duração foram realizadas com o microfone do sonómetro 
de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, ou a 1,5 m acima da cota do receptor sensível 

ações expressas neste estudo seguem o estipulado no Regulamento Geral do Ruído, 
Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, pelo que o principal parâmetro a considerar é o L

sonoro contínuo equivalente). 

à técnica de amostragem é fundamental o conhecimento prévio do regime de 
funcionamento da fonte no período de referência em análise e no intervalo de tempo de longa 

para a escolha dos intervalos de tempo de medição (momento de recolha das
medições, número de medições e respectiva duração). 

Para fontes que não apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo
de referência nem marcados regimes de sazonalidade, deverão ser caracterizados pelo menos dois 

um com pelo menos uma amostra, em cada um dos períodos de referência que estejam em 
-se um intervalo de tempo de observação que pode

A média logarítmica de várias medições é calculada com a equação a seguir apresentada:

����,
 � 10 � �� �1��10�����,���/��
�

	��
� 

n é o número de medições, 
é o valor do nível sonoro correspondente à medição i. 

Para fontes que apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo do
referência que se apresentem associadas a ciclos distintos de funcionamento da fonte, devem ser 

pelo menos duas amostras por ciclo. Para obter o valor do indicador de longa duração, 
a necessidade de efectuar recolhas em pelo menos dois dias. 
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As medições foram efectuadas com recurso a equipamento de medição e ensaio adequado, 

Solo Premium, nº de 
34683823. 

anemómetro Marca Amprobe, Modelo TMA10, SN 08090196, Certificados de Calibração 
10-2012 (termómetro e 

foi verificado o bom funcionamento do sonómetro, bem como os 
No início e no final de cada série de medições procedeu-se à 

não diferiu do inicial mais 
Quando este desvio é excedido o conjunto de medições não é considerado válido e é 

repetido com outro equipamento conforme ou depois de identificado e devidamente corrigida a causa 
s no Manual da Qualidade do Laboratório. 

No ponto exterior as medições de longa duração foram realizadas com o microfone do sonómetro 
de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, ou a 1,5 m acima da cota do receptor sensível 

ações expressas neste estudo seguem o estipulado no Regulamento Geral do Ruído, 
Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, pelo que o principal parâmetro a considerar é o LAeq (nível 

conhecimento prévio do regime de 
referência em análise e no intervalo de tempo de longa 

para a escolha dos intervalos de tempo de medição (momento de recolha das 

Para fontes que não apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo do intervalo de tempo 
deverão ser caracterizados pelo menos dois 

uma amostra, em cada um dos períodos de referência que estejam em 
se um intervalo de tempo de observação que pode conter uma ou mais 

seguir apresentada: 

Para fontes que apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo do intervalo de tempo de 
distintos de funcionamento da fonte, devem ser 

amostras por ciclo. Para obter o valor do indicador de longa duração, 



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização
 

 

Quando é possível identificar a ocorrência de ciclos no ruído que se pretende caracterizar, deve ser 
aplicada a seguinte equação: 

Onde:  
- n é o número de medições,

 -  	 é a duração do ciclo i,
- �����,��	 é o valor do nível sonoro correspondente à medição i.

- ! � ∑ 	 corresponde à duração total de ocorrência do ruído a caracterizar, no período de 
referência em análise. 

 
A duração de cada medição é determinada 
termos de LAeq,t, a avaliar pelo operador do
mínima de cada medição deve ser de 10 minutos; para ensaios no exterior, a duração mínima
deve ser de 15 minutos devido, normalmente, à multiplicidade de fontes e à
condições de propagação que influenciam o registo de medição.
 
Sempre que a fonte sonora for caracterizada por acontecimentos acústicos discretos, o
indicador de longa duração L
de níveis de exposição sonora LAE associados a cada tipo de
das suas ocorrências relativas no intervalo d

    
Para cada tipo de acontecimento acústico discreto tem

Onde: 
- ��# é o nível de exposição sonora média de n acontecimentos acústicos do mesmo tipo, no 
intervalo de tempo T (em segundos),
-  �=1 segundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa da Sonometria.  

Quando é possível identificar a ocorrência de ciclos no ruído que se pretende caracterizar, deve ser 
 

����,
 � 10 � �� �1!� 	 � 10�����,���/��
�

	��
� 

n é o número de medições, 
é a duração do ciclo i, 

é o valor do nível sonoro correspondente à medição i. 

corresponde à duração total de ocorrência do ruído a caracterizar, no período de 

A duração de cada medição é determinada fundamentalmente pela estabilização do sinal sonoro em 
, a avaliar pelo operador do sonómetro. Regra geral, para ensaios no interior, a duração 

medição deve ser de 10 minutos; para ensaios no exterior, a duração mínima
er de 15 minutos devido, normalmente, à multiplicidade de fontes e à

ção que influenciam o registo de medição. 

Sempre que a fonte sonora for caracterizada por acontecimentos acústicos discretos, o
indicador de longa duração Ld, Le, Ln ou LAeq,T (mensal), pode ser calculado a partir
de níveis de exposição sonora LAE associados a cada tipo de acontecimentos, ponderados em função 
das suas ocorrências relativas no intervalo de tempo de longa duração em causa.

Para cada tipo de acontecimento acústico discreto tem-se 

����,
 � ��#$$$$$ % 10 � ��	� ' 10 � ���! �� 

o nível de exposição sonora média de n acontecimentos acústicos do mesmo tipo, no 
intervalo de tempo T (em segundos), 
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Quando é possível identificar a ocorrência de ciclos no ruído que se pretende caracterizar, deve ser 

�

corresponde à duração total de ocorrência do ruído a caracterizar, no período de 

estabilização do sinal sonoro em 
sonómetro. Regra geral, para ensaios no interior, a duração 

medição deve ser de 10 minutos; para ensaios no exterior, a duração mínima 
er de 15 minutos devido, normalmente, à multiplicidade de fontes e à variabilidade das 

Sempre que a fonte sonora for caracterizada por acontecimentos acústicos discretos, o valor do 
(mensal), pode ser calculado a partir dos valores médios 

acontecimentos, ponderados em função 
tempo de longa duração em causa. 

o nível de exposição sonora média de n acontecimentos acústicos do mesmo tipo, no 



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização
 

 

3. RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÕES
 

3.1. Dados Obtidos  

Os resultados (médios) das medições de 
apresentados nos quadros seguintes.

 

Ponto 1 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

Das

19:17

Mem. às

104 19:32

Das

16:58

Mem. às

122 17:13

Das

17:13

Mem. às

123 17:28

09-12-2014

09-12-2014

04-12-2014

Med.1

ID Data
Intervalo de 

medição

Med.2

Med.3

Ponto 2 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

Das

18:39

Mem. às

102 18:54

Das

18:54

Mem. às

103 19:09

Das

17:56

Mem. às

125 18:11

Med.2

04-12-2014

ID Data
Intervalo de 

medição

Med.1

04-12-2014

Med.3

09-12-2014

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa da Sonometria.  

RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÕES 

Os resultados (médios) das medições de ruído ambiente, realizadas para os Períodos considerados são 
apresentados nos quadros seguintes. 

Ponto 1 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

19:17 Não

Impulsivas:

19:32 Não

Tonais: 

16:58 Não

Impulsivas:

17:13 Não

Tonais: 

17:13 Não

Impulsivas:

17:28 Não

59.2

Ruído tráfego rodoviário EM118 muito 

audível; Ruído tráfego rodoviário A12 muito 

audível; Ruído tráfego rodoviário N4 audível; 

Ruído naturais audível; Temp. 11.1ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1.5 m/s

58.2 59.6

Ruído tráfego rodoviário EM118 muito 

audível; Ruído tráfego rodoviário A12 muito 

audível; Ruído tráfego rodoviário N4 audível; 

Ruído naturais audível; Temp. 11.1ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1.5 m/s

57.7 58.8

 Ruído tráfego rodoviário EM118 muito 

audível; Ruído tráfego rodoviário A12 muito 

audível; Ruído tráfego rodoviário N4 audível; 

Ruído naturais audível; Temp. 10.8ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

57.8

Ponto 2 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

18:39 Não

Impulsivas:

18:54 Não

Tonais: 

18:54 Não

Impulsivas:

19:09 Não

Tonais: 

17:56 Não

Impulsivas:

18:11 Não

61.1

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

60.0

LAeq fast 

[dB(A)]

Intervalo de 

medição

59.7 60.6

Ruído tráfego rodoviário N4 muito audível; 

Ruído naturais audível; Temp. 11.0ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

Ruído tráfego rodoviário N4 muito audível; 

Ruído naturais audível; Temp. 11.0ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

57.1 60.2

Ruído tráfego rodoviário N4 muito audível; 

Ruído naturais audível; Temp. 11.1ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

 

Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_09 
Relatório: 14.107.RAIE.Rlt1.Vrs1 
Página 10 de 24 
 

ruído ambiente, realizadas para os Períodos considerados são 

 

 

Ponto 1 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

Ruído tráfego rodoviário EM118 muito 

audível; Ruído tráfego rodoviário A12 muito 

audível; Ruído tráfego rodoviário N4 audível; 

Ruído naturais audível; Temp. 11.1ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1.5 m/s

Ruído tráfego rodoviário EM118 muito 

audível; Ruído tráfego rodoviário A12 muito 

audível; Ruído tráfego rodoviário N4 audível; 

Ruído naturais audível; Temp. 11.1ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1.5 m/s

 Ruído tráfego rodoviário EM118 muito 

audível; Ruído tráfego rodoviário A12 muito 

audível; Ruído tráfego rodoviário N4 audível; 

Ruído naturais audível; Temp. 10.8ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

Observações

Ponto 2 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

Observações

Ruído tráfego rodoviário N4 muito audível; 

Ruído naturais audível; Temp. 11.0ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

Ruído tráfego rodoviário N4 muito audível; 

Ruído naturais audível; Temp. 11.0ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

Ruído tráfego rodoviário N4 muito audível; 

Ruído naturais audível; Temp. 11.1ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização
 

 

 

Ponto 3 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

Das

19:45

Mem. às

105 20:00

Das

16:13

Mem. às

120 16:28

Das

16:28

Mem. às

121 16:43

Med.3

09-12-2014

09-12-2014

ID Data
Intervalo de 

medição

Med.1

04-12-2014

Med.2

Ponto 4 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

Das

18:10

Mem. às

101 18:25

Das

18:23

Mem. às

126 18:38

Das

18:40

Mem. às

128 18:55

Med.1

04-12-2014

Med.3

09-12-2014

ID Data
Intervalo de 

medição

Med.2

09-12-2014

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa da Sonometria.  

Ponto 3 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

19:45 Não

Impulsivas:

20:00 Não

Tonais: 

16:13 Não

Impulsivas:

16:28 Não

Tonais: 

16:28 Não

Impulsivas:

16:43 Não

53.5 54.7

 Ruído tráfego rodoviário EM118 audível; 

Ruído tráfego rodoviário A12 audível; Ruído 

naturais audível; Temp. 12.1ºC; Velocidade 

do Vento entre 0-1 m/s

55.2

 Ruído tráfego rodoviário EM118 audível; 

Ruído tráfego rodoviário A12 audível; Ruído 

naturais audível; Temp. 12.1ºC; Velocidade 

do Vento entre 0-1 m/s

Intervalo de 

medição

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

52.1 54.2

 Ruído tráfego rodoviário EM118 audível; 

Ruído tráfego rodoviário A12 audível; Ruído 

naturais audível; Temp. 10.6ºC; Velocidade 

do Vento entre 0-1 m/s

54.0

LAeq fast 

[dB(A)]

Ponto 4 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

18:10 Não

Impulsivas:

18:25 Não

Tonais: 

18:23 Não

Impulsivas:

18:38 Não

Tonais: 

18:40 Não

Impulsivas:

18:55 Não

46.8 52.8

Ruído tráfego rodoviário N4 audível; Ruído 

naturais audível; Temp. 10.8ºC; Velocidade 

do Vento entre 0-1 m/s

46.2 47.6

Ruído tráfego rodoviário N4 audível; Ruído 

naturais audível; Temp. 11.1ºC; Velocidade 

do Vento entre 0-1 m/s

47.9 50.2

Ruído tráfego rodoviário N4 audível; Ruído 

naturais audível; Temp. 10.8ºC; Velocidade 

do Vento entre 0-1 m/s

Componentes 

Penalisantes

Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]
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Ponto 3 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

 Ruído tráfego rodoviário EM118 audível; 

Ruído tráfego rodoviário A12 audível; Ruído 

naturais audível; Temp. 12.1ºC; Velocidade 

do Vento entre 0-1 m/s

 Ruído tráfego rodoviário EM118 audível; 

Ruído tráfego rodoviário A12 audível; Ruído 

naturais audível; Temp. 12.1ºC; Velocidade 

do Vento entre 0-1 m/s

Observações

 Ruído tráfego rodoviário EM118 audível; 

Ruído tráfego rodoviário A12 audível; Ruído 

naturais audível; Temp. 10.6ºC; Velocidade 

do Vento entre 0-1 m/s

Ponto 4 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

Ruído tráfego rodoviário N4 audível; Ruído 

naturais audível; Temp. 10.8ºC; Velocidade 

do Vento entre 0-1 m/s

Ruído tráfego rodoviário N4 audível; Ruído 

naturais audível; Temp. 11.1ºC; Velocidade 

do Vento entre 0-1 m/s

Ruído tráfego rodoviário N4 audível; Ruído 

naturais audível; Temp. 10.8ºC; Velocidade 

do Vento entre 0-1 m/s

Observações



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização
 

 

Ponto 1 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Das

20:50

Mem. às

108 21:05

Das

21:32

Mem. às

136 21:47

Das

21:48

Mem. às

137 22:03

Med.1

04-12-2014

ID Data
Intervalo de 

medição

Med.3

09-12-2014

Med.2

09-12-2014

Ponto 2 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Das

21:13

Mem. às

109 21:28

Das

21:30

Mem. às

110 21:45

Das

20:58

Mem. às

134 21:13

ID Data
Intervalo de 

medição

Med.2

04-12-2014

Med.1

04-12-2014

Med.3

09-12-2014

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa da Sonometria.  

Ponto 1 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

20:50 Não

Impulsivas:

21:05 Não

Tonais: 

21:32 Não

Impulsivas:

21:47 Não

Tonais: 

21:48 Não

Impulsivas:

22:03 Não

54.0 55.4

 Ruído tráfego rodoviário EM118 audível; 

Ruído tráfego rodoviário A12 audível; Ruído 

tráfego rodoviário N4 pouco audível; Ruído 

naturais audível; Temp. 10.1ºC; Velocidade 

do Vento entre 0-1 m/s

Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

54.6 57.0

 Ruído tráfego rodoviário EM118 audível; 

Ruído tráfego rodoviário A12 audível; Ruído 

tráfego rodoviário N4 pouco audível; Ruído 

naturais audível; Temp. 9.9ºC; Velocidade 

do Vento entre 0-1 m/s

54.9 57.4

 Ruído tráfego rodoviário EM118 audível; 

Ruído tráfego rodoviário A12 audível; Ruído 

tráfego rodoviário N4 pouco audível; Ruído 

naturais audível; Temp. 9.9ºC; Velocidade 

do Vento entre 0-1 m/s

Ponto 2 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

21:13 Não

Impulsivas:

21:28 Não

Tonais: 

21:30 Não

Impulsivas:

21:45 Não

Tonais: 

20:58 Não

Impulsivas:

21:13 Não

Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

57.8 59.2

Ruído tráfego rodoviário N4 muito audível; 

Ruído naturais audível; Temp. 10.0ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

58.3 60.9

Ruído tráfego rodoviário N4 muito audível; 

Ruído naturais audível; Temp. 10.0ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

55.2 57.4

Ruído tráfego rodoviário N4 muito audível; 

Ruído naturais audível; Temp. 10.0ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s
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Ponto 1 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

 Ruído tráfego rodoviário EM118 audível; 

Ruído tráfego rodoviário A12 audível; Ruído 

tráfego rodoviário N4 pouco audível; Ruído 

naturais audível; Temp. 10.1ºC; Velocidade 

do Vento entre 0-1 m/s

Observações

 Ruído tráfego rodoviário EM118 audível; 

Ruído tráfego rodoviário A12 audível; Ruído 

tráfego rodoviário N4 pouco audível; Ruído 

naturais audível; Temp. 9.9ºC; Velocidade 

do Vento entre 0-1 m/s

 Ruído tráfego rodoviário EM118 audível; 

Ruído tráfego rodoviário A12 audível; Ruído 

tráfego rodoviário N4 pouco audível; Ruído 

naturais audível; Temp. 9.9ºC; Velocidade 

do Vento entre 0-1 m/s

Ponto 2 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Observações

Ruído tráfego rodoviário N4 muito audível; 

Ruído naturais audível; Temp. 10.0ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

Ruído tráfego rodoviário N4 muito audível; 

Ruído naturais audível; Temp. 10.0ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

Ruído tráfego rodoviário N4 muito audível; 

Ruído naturais audível; Temp. 10.0ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização
 

 

 

Ponto 3 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Das

20:13

Mem. às

106 20:28

Das

20:29

Mem. às

107 20:44

Das

22:18

Mem. às

135 22:33

Med.1

04-12-2014

ID Data
Intervalo de 

medição

Med.3

09-12-2014

Med.2

04-12-2014

Ponto 4 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Das

21:51

Mem. às

111 22:06

Das

20:02

Mem. às

129 20:17

Das

20:18

Mem. às

130 20:33

ID Data
Intervalo de 

medição

Med.2

09-12-2014

Med.1

04-12-2014

Med.3

09-12-2014

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa da Sonometria.  

Ponto 3 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

20:13 Não

Impulsivas:

20:28 Não

Tonais: 

20:29 Não

Impulsivas:

20:44 Não

Tonais: 

22:18 Não

Impulsivas:

22:33 Não

49.6 51.1

 Ruído tráfego rodoviário EM118 pouco 

audível; Ruído tráfego rodoviário A12 

audível; Ruído naturais audível; Temp. 

10.4ºC; Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

48.1 52.7

 Ruído tráfego rodoviário EM118 pouco 

audível; Ruído tráfego rodoviário A12 

audível; Ruído naturais audível; Temp. 

10.7ºC; Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

50.2 51.9

 Ruído tráfego rodoviário EM118 pouco 

audível; Ruído tráfego rodoviário A12 

audível; Ruído naturais audível; Temp. 

10.4ºC; Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

Ponto 4 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

21:51 Não

Impulsivas:

22:06 Não

Tonais: 

20:02 Não

Impulsivas:

20:17 Não

Tonais: 

20:18 Não

Impulsivas:

20:33 Não

Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

43.4 46.9

Ruído tráfego rodoviário N4 audível; Ruído 

naturais audível; Temp. 10.4ºC; Velocidade 

do Vento entre 0-1 m/s

38.6 41.5

Ruído tráfego rodoviário N4 pouco audível; 

Ruído naturais audível; Temp. 10.0ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

42.9 45.1

Ruído tráfego rodoviário N4 audível; Ruído 

naturais audível; Temp. 10.4ºC; Velocidade 

do Vento entre 0-1 m/s
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Ponto 3 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

 Ruído tráfego rodoviário EM118 pouco 

audível; Ruído tráfego rodoviário A12 

audível; Ruído naturais audível; Temp. 

10.4ºC; Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

Observações

 Ruído tráfego rodoviário EM118 pouco 

audível; Ruído tráfego rodoviário A12 

audível; Ruído naturais audível; Temp. 

10.7ºC; Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

 Ruído tráfego rodoviário EM118 pouco 

audível; Ruído tráfego rodoviário A12 

audível; Ruído naturais audível; Temp. 

10.4ºC; Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

Ponto 4 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Observações

Ruído tráfego rodoviário N4 audível; Ruído 

naturais audível; Temp. 10.4ºC; Velocidade 

do Vento entre 0-1 m/s

Ruído tráfego rodoviário N4 pouco audível; 

Ruído naturais audível; Temp. 10.0ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

Ruído tráfego rodoviário N4 audível; Ruído 

naturais audível; Temp. 10.4ºC; Velocidade 

do Vento entre 0-1 m/s



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização
 

 

Ponto 1 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Das

0:02

Mem. às

115 0:17

Das

0:08

Mem. às

148 0:23

Das

0:24

Mem. às

149 0:39

Med.1

05-12-2014

ID Data
Intervalo de 

medição

Med.3

10-12-2014

Med.2

10-12-2014

Ponto 2 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Das

23:27

Mem. às

113 23:42

Das

23:42

Mem. às

114 23:57

Das

23:46

Mem. às

145 0:01

ID Data
Intervalo de 

medição

Med.2

04-12-2014

Med.1

04-12-2014

Med.3

09-12-2014

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa da Sonometria.  

Ponto 1 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

0:02 Não

Impulsivas:

0:17 Não

Tonais: 

0:08 Não

Impulsivas:

0:23 Não

Tonais: 

0:24 Não

Impulsivas:

0:39 Não

54.2 55.6

 Ruído tráfego rodoviário EM118 audível; 

Ruído tráfego rodoviário A12 audível; Ruído 

tráfego rodoviário N4 pouco audível; Ruído 

naturais pouco audível; Temp. 9.6ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

53.1 54.9

 Ruído tráfego rodoviário EM118 audível; 

Ruído tráfego rodoviário A12 audível; Ruído 

tráfego rodoviário N4 pouco audível; Ruído 

naturais pouco audível; Temp. 9.5ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

53.5 55.0

 Ruído tráfego rodoviário EM118 audível; 

Ruído tráfego rodoviário A12 audível; Ruído 

tráfego rodoviário N4 pouco audível; Ruído 

naturais pouco audível; Temp. 9.5ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

Ponto 2 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

23:27 Não

Impulsivas:

23:42 Não

Tonais: 

23:42 Sim

Impulsivas:

23:57 Não

Tonais: 

23:46 Não

Impulsivas:

0:01 Não

Intervalo de 

medição
LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

54.4 55.8

Ruído tráfego rodoviário N4 audível; Ruído 

naturais audível; Temp. 9.6ºC; Velocidade 

do Vento entre 0-1 m/s

56.7 58.1

Ruído tráfego rodoviário N4 muito audível; 

Ruído naturais audível; Temp. 9.6ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

51.9 53.4

Ruído tráfego rodoviário N4 audível; Ruído 

naturais pouco audível; Temp. 9.7ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s
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Ponto 1 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

 Ruído tráfego rodoviário EM118 audível; 

Ruído tráfego rodoviário A12 audível; Ruído 

tráfego rodoviário N4 pouco audível; Ruído 

naturais pouco audível; Temp. 9.6ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

Observações

 Ruído tráfego rodoviário EM118 audível; 

Ruído tráfego rodoviário A12 audível; Ruído 

tráfego rodoviário N4 pouco audível; Ruído 

naturais pouco audível; Temp. 9.5ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

 Ruído tráfego rodoviário EM118 audível; 

Ruído tráfego rodoviário A12 audível; Ruído 

tráfego rodoviário N4 pouco audível; Ruído 

naturais pouco audível; Temp. 9.5ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

Ponto 2 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Observações

Ruído tráfego rodoviário N4 audível; Ruído 

naturais audível; Temp. 9.6ºC; Velocidade 

do Vento entre 0-1 m/s

Ruído tráfego rodoviário N4 muito audível; 

Ruído naturais audível; Temp. 9.6ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

Ruído tráfego rodoviário N4 audível; Ruído 

naturais pouco audível; Temp. 9.7ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ponto 3 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Das

0:21

Mem. às

116 0:36

Das

0:36

Mem. às

117 0:51

Das

0:42

Mem. às

150 0:57

Med.1

05-12-2014

ID Data
Intervalo de 

medição

Med.3

10-12-2014

Med.2

05-12-2014

Ponto 4 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Das

23:01

Mem. às

112 23:16

Das

23:04

Mem. às

141 23:19

Das

23:20

Mem. às

142 23:35

ID Data
Intervalo de 

medição

Med.2

09-12-2014

Med.1

04-12-2014

Med.3

09-12-2014

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa da Sonometria.  

Ponto 3 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

0:21 Não

Impulsivas:

0:36 Não

Tonais: 

0:36 Não

Impulsivas:

0:51 Não

Tonais: 

0:42 Não

Impulsivas:

0:57 Não

46.1 47.8

 Ruído tráfego rodoviário EM118 pouco 

audível; Ruído tráfego rodoviário A12 

audível; Ruído naturais audível; Temp. 

9.4ºC; Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

Intervalo de 

medição
LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

45.4 49.9

 Ruído tráfego rodoviário EM118 pouco 

audível; Ruído tráfego rodoviário A12 

audível; Ruído naturais audível; Temp. 

9.3ºC; Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

43.9 46.1

 Ruído tráfego rodoviário EM118 pouco 

audível; Ruído tráfego rodoviário A12 

audível; Ruído naturais audível; Temp. 

9.4ºC; Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

Ponto 4 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

23:01 Não

Impulsivas:

23:16 Não

Tonais: 

23:04 Não

Impulsivas:

23:19 Não

Tonais: 

23:20 Não

Impulsivas:

23:35 Não

Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Componentes 

Penalisantes

40.9 43.8

Ruído tráfego rodoviário N4 pouco audível; 

Ruído naturais audível; Temp. 9.8ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

37.9 40.2

Ruído tráfego rodoviário N4 pouco audível; 

Ruído naturais pouco audível; Temp. 

9.7ºC; Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

40.7 43.3

Ruído tráfego rodoviário N4 pouco audível; 

Ruído naturais audível; Temp. 9.8ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s
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Ponto 3 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

 Ruído tráfego rodoviário EM118 pouco 

audível; Ruído tráfego rodoviário A12 

audível; Ruído naturais audível; Temp. 

9.4ºC; Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

Observações

 Ruído tráfego rodoviário EM118 pouco 

audível; Ruído tráfego rodoviário A12 

audível; Ruído naturais audível; Temp. 

9.3ºC; Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

 Ruído tráfego rodoviário EM118 pouco 

audível; Ruído tráfego rodoviário A12 

audível; Ruído naturais audível; Temp. 

9.4ºC; Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

Ponto 4 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Observações

Ruído tráfego rodoviário N4 pouco audível; 

Ruído naturais audível; Temp. 9.8ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

Ruído tráfego rodoviário N4 pouco audível; 

Ruído naturais pouco audível; Temp. 

9.7ºC; Velocidade do Vento entre 0-1 m/s

Ruído tráfego rodoviário N4 pouco audível; 

Ruído naturais audível; Temp. 9.8ºC; 

Velocidade do Vento entre 0-1 m/s



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização
 

 

 

3.2. Avaliação dos Valores Limite de Exposição

(verificação do artigo 11º, do 
 
O resultado das medições é 
entre os dias 4 a 10 de Dezembro
 
Os indicadores resultantes foram os seguintes:
 

 
Exterior:  Ld = 57.9 dB(A) ; Le = 
 
De forma a efectuar uma extrapolação de medições a longa duração, 
receptor avaliado são efectuadas as correcções C
 
Ld de Longa Duração = Ld - Cmet

Le de Longa Duração = Le - Cmet

Ln de Longa Duração = Ln - Cmet

 
Nota :  

Onde: 
hs – Altura relativa da(s) fonte(s) em metros.
hr – Altura relativa do microfone em metros.
dp – Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o receptor) em metros.
C0 – Factor que depende das estatísticas metrológicas locais, da velocidade e direcção do vento e dos gradientes d

temperatura, em dB(A); para o território nacional considera
nocturno = 0 dB(A) 

No caso concreto, todas as medições foram efectuadas em condições favoráveis de propagação, 
fonte dominante era o tráfego rodoviário local, pelo que h
se a 4.0 metros = hr e a distância do microfone à via
aproximadamente de 75 metros, pelo que
Nocturno = 0 dB(A).   
 
O que resulta então nos seguintes indicadores de longa duração:
 
 Ld = 57.9 dB(A) ; Le = 54.5 dB(A); Ln = 53.6 dB(A); Lden = 60.8 dB(A)
 
Os indicadores de longa duração L
as regras de arredondamento aplicáveis), 
por parte da autarquia para a envolvente for classificada como mista, excedendo na ausência de 
classificação e se for classificada como sensível.
 

Ponto 1 - Período Diurno (07h-20h) Período do Entardecer (20h-23h)

Med.1 04-12-2014 57.7 Med.1

Med.2 09-12-2014 57.8 Med.2

Med.3 09-12-2014 58.2 Med.3

ID Data

LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

Ld [dB(A)]

57.9

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa da Sonometria.  

dos Valores Limite de Exposição  

º, do Regulamento Geral do Ruído) 

O resultado das medições é apresentado na forma de média logarítmica, das medições efectuadas 
Dezembro de 2014.  

Os indicadores resultantes foram os seguintes: 

= 54.5 dB(A); Ln = 53.6 dB(A); Lden = 60.8 dB(A) 

extrapolação de medições a longa duração, para cada ponto de medição ou 
são efectuadas as correcções Cmet: 

met diurno 

met Entardecer  

met noctuno 

Cmet = 0 se dp ≤ 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp ≥ 0.1 
e 

Cmet = C0 [1-10(hs+hr)/dp] se dp > 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp < 0.1 
 

Altura relativa da(s) fonte(s) em metros. 
Altura relativa do microfone em metros. 
Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o receptor) em metros.
Factor que depende das estatísticas metrológicas locais, da velocidade e direcção do vento e dos gradientes d

para o território nacional considera-se C0 diurno = 1.46 dB(A), C0 do Entardecer = 0.7 dB(A) e C0 

 
todas as medições foram efectuadas em condições favoráveis de propagação, 

fonte dominante era o tráfego rodoviário local, pelo que hs = 10.5 metros; 
e a distância do microfone à via ou fonte dominante (d

metros, pelo que Cmet Diurno = 0.0 dB (A); Cmet Entardecer = 0.

O que resulta então nos seguintes indicadores de longa duração: 

9 dB(A) ; Le = 54.5 dB(A); Ln = 53.6 dB(A); Lden = 60.8 dB(A) 

Os indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos são 61 e 54 dB (A) respectivamente (tendo em conta 
as regras de arredondamento aplicáveis), não excedem os limites aplicáveis se a classificação definida 
por parte da autarquia para a envolvente for classificada como mista, excedendo na ausência de 

e se for classificada como sensível. 

Período do Entardecer (20h-23h) Período Nocturno (23h-07h)

Med.1 04-12-2014 54.0 Med.1 05-12-2014 54.2

Med.2 09-12-2014 54.9 Med.2 10-12-2014 53.5

Med.3 09-12-2014 54.6 Med.3 10-12-2014 53.1

Le [dB(A)]ID Data

LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

ID Data

LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

54.5
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apresentado na forma de média logarítmica, das medições efectuadas 

 

para cada ponto de medição ou 

≈ (hs+hr)/dp < 0.1  

Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o receptor) em metros. 
Factor que depende das estatísticas metrológicas locais, da velocidade e direcção do vento e dos gradientes de 

C0 diurno = 1.46 dB(A), C0 do Entardecer = 0.7 dB(A) e C0 

todas as medições foram efectuadas em condições favoráveis de propagação, a 
; o microfone encontrava-

ou fonte dominante (dp) em causa é de 
Entardecer = 0.0 dB (A) e Cmet 

dB (A) respectivamente (tendo em conta 
não excedem os limites aplicáveis se a classificação definida 

por parte da autarquia para a envolvente for classificada como mista, excedendo na ausência de 

Período Nocturno (23h-07h)

Ln Cmet 

[dB(A)]

Lden Cmet 

[dB(A)]

Lden 

[dB(A)]
Ln [dB(A)]

53.6 60.8 60.8 53.6



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização
 

 

 

Exterior:  Ld = 59.1 dB(A) ; Le = 5
 
De forma a efectuar uma extrapolação de medições a longa duração, 
receptor avaliado são efectuadas as 
 
Ld de Longa Duração = Ld - Cmet

Le de Longa Duração = Le - Cmet

Ln de Longa Duração = Ln - Cmet

 
Nota :  

Onde: 
hs – Altura relativa da(s) fonte(s) em metros.
hr – Altura relativa do microfone em metros.
dp – Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o receptor) em metros.
C0 – Factor que depende das estatísticas metrológic

temperatura, em dB(A); para o território nacional considera
nocturno = 0 dB(A) 

No caso concreto, todas as medições foram efectuad
fonte dominante era o tráfego rodoviário local, pelo que h
a 4.0 metros = hr e a distância do microfone à via ou fonte dominante (d
aproximadamente de 50 metros, pelo que
Cmet Nocturno = 0 dB(A).   
 
O que resulta então nos seguintes indicadores de longa duração:
 
 Ld = 59.0 dB(A) ; Le = 57.2 dB(A); Ln = 54.8 dB(A); Lden = 62.2 dB(A)
 
Os indicadores de longa duração L
as regras de arredondamento aplicáveis), não excedem os limites aplicáveis se a classificação definida 
por parte da autarquia para a envolvente for classificada como mista, excedendo na ausência de 
classificação e se for classificada como sensível.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponto 2 - Período Diurno (07h-20h)   Período do Entardecer (20h-23h)

Med.1 04-12-2014 59.7 Med.1

Med.2 04-12-2014 60.0 Med.2

Med.3 09-12-2014 57.1 Med.3

LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

IDID Data Ld [dB(A)]

59.1

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa da Sonometria.  

= 57.3 dB(A); Ln = 54.8 dB(A); Lden = 62.2 dB(A) 

extrapolação de medições a longa duração, para cada ponto de medição ou 
são efectuadas as correcções Cmet: 

met diurno 

met Entardecer  

met noctuno 

Cmet = 0 se dp ≤ 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp ≥ 0.1 
e 

Cmet = C0 [1-10(hs+hr)/dp] se dp > 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp 
 

Altura relativa da(s) fonte(s) em metros. 
Altura relativa do microfone em metros. 
Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o receptor) em metros.
Factor que depende das estatísticas metrológicas locais, da velocidade e direcção do vento e dos gradientes de 

temperatura, em dB(A); para o território nacional considera-se C0 diurno = 1.46 dB(A), C0 do Entardecer = 0.7 dB(A) e C0 

 
No caso concreto, todas as medições foram efectuadas em condições favoráveis de propagação, a 
fonte dominante era o tráfego rodoviário local, pelo que hs = 0.5 metros; o microfone encontrava

e a distância do microfone à via ou fonte dominante (d
etros, pelo que Cmet Diurno = 0.15 dB (A); Cmet Entardecer = 0.

O que resulta então nos seguintes indicadores de longa duração: 

dB(A); Ln = 54.8 dB(A); Lden = 62.2 dB(A) 

longa duração Lden e Ln obtidos são 62 e 55 dB (A) respectivamente (tendo em conta 
as regras de arredondamento aplicáveis), não excedem os limites aplicáveis se a classificação definida 
por parte da autarquia para a envolvente for classificada como mista, excedendo na ausência de 

for classificada como sensível. 

  Período do Entardecer (20h-23h)        Período Nocturno (23h-07h)

Med.1 04-12-2014 58.3 Med.1 04-12-2014 56.7

Med.2 04-12-2014 57.8 Med.2 04-12-2014 54.4

Med.3 09-12-2014 55.2 Med.3 09-12-2014 51.9

Le [dB(A)]ID Ln ID Data
LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

Data
LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

57.3 54.8
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para cada ponto de medição ou 

≈ (hs+hr)/dp < 0.1  

Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o receptor) em metros. 
as locais, da velocidade e direcção do vento e dos gradientes de 

se C0 diurno = 1.46 dB(A), C0 do Entardecer = 0.7 dB(A) e C0 

as em condições favoráveis de propagação, a 
= 0.5 metros; o microfone encontrava-se 

e a distância do microfone à via ou fonte dominante (dp) em causa é de 
Entardecer = 0.1 dB (A) e 

dB (A) respectivamente (tendo em conta 
as regras de arredondamento aplicáveis), não excedem os limites aplicáveis se a classificação definida 
por parte da autarquia para a envolvente for classificada como mista, excedendo na ausência de 

       Período Nocturno (23h-07h)

Ln Cmet 

[dB(A)]

Lden Cmet 

[dB(A)]

Lden 

[dB(A)]
 [dB(A)]

54.8 62.2 62.2 54.8



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização
 

 

Exterior:  Ld = 53.3 dB(A) ; Le = 
 
De forma a efectuar uma extrapolação de medições a longa duração, 
receptor avaliado são efectuadas as correcções C
 
Ld de Longa Duração = Ld - Cmet

Le de Longa Duração = Le - Cmet

Ln de Longa Duração = Ln - Cmet

 
Nota :  

Onde: 
hs – Altura relativa da(s) fonte(s) em metros.
hr – Altura relativa do microfone em metros.
dp – Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o receptor) em metros.
C0 – Factor que depende das estatísticas metrológicas locais, da velocidade e direcção do vento e dos gradientes de 

temperatura, em dB(A); para o território nacional considera
nocturno = 0 dB(A) 

No caso concreto, todas as med
fonte dominante era o tráfego rodoviário local, pelo que h
se a 4.0 metros = hr e a distância do microfone à via ou fonte dominante (d
aproximadamente de 370 metros, pelo que
Cmet Nocturno = 0 dB(A).   
 
O que resulta então nos seguintes indicadores de longa duração:
 
 Ld = Ld = 52.4 dB(A) ; Le = 49.
 
Os indicadores de longa duração L
as regras de arredondamento aplicáveis), não excedem os limites aplicáveis qualquer que seja a 
classificação definida por parte da autarquia
 
 
 
 
 
 
 

Ponto 3 - Período Diurno (07h-20h)   Período do Entardecer (20h-23h)

Med.1 00-01-1900 52.1 Med.1

Med.2 09-12-2014 54.0 Med.2

Med.3 09-12-2014 53.5 Med.3

Ld [dB(A)]

53.3

IDID Data
LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa da Sonometria.  

= 49.4 dB(A); Ln = 45.2 dB(A); Lden = 54.2 dB(A) 

extrapolação de medições a longa duração, para cada ponto de medição ou 
são efectuadas as correcções Cmet: 

met diurno 

met Entardecer  

met noctuno 

Cmet = 0 se dp ≤ 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp ≥ 0.1 
e 

Cmet = C0 [1-10(hs+hr)/dp] se dp > 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp < 0.1 
 

Altura relativa da(s) fonte(s) em metros. 
Altura relativa do microfone em metros. 
Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o receptor) em metros.

atísticas metrológicas locais, da velocidade e direcção do vento e dos gradientes de 
temperatura, em dB(A); para o território nacional considera-se C0 diurno = 1.46 dB(A), C0 do Entardecer = 0.7 dB(A) e C0 

 
No caso concreto, todas as medições foram efectuadas em condições favoráveis de propagação, a 
fonte dominante era o tráfego rodoviário local, pelo que hs = 10.5 metros; o microfone encontrava

e a distância do microfone à via ou fonte dominante (d
metros, pelo que Cmet Diurno = 0.89 dB (A); Cmet Entardecer = 0.

O que resulta então nos seguintes indicadores de longa duração: 

dB(A) ; Le = 49.0 dB(A); Ln = 45.2 dB(A); Lden = 53.7 dB(A) 

Os indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos são 54 e 45 dB (A) respectivamente (tendo em conta 
as regras de arredondamento aplicáveis), não excedem os limites aplicáveis qualquer que seja a 
classificação definida por parte da autarquia. 

  Período do Entardecer (20h-23h)        Período Nocturno (23h-07h)

Med.1 04-12-2014 49.6 Med.1 05-12-2014 46.1

Med.2 04-12-2014 50.2 Med.2 05-12-2014 43.9

Med.3 09-12-2014 48.1 Med.3 10-12-2014 45.4

Le [dB(A)]ID Data
LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

Ln [dB(A)]ID Data
LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

49.4 45.2
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para cada ponto de medição ou 

≈ (hs+hr)/dp < 0.1  

Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o receptor) em metros. 
atísticas metrológicas locais, da velocidade e direcção do vento e dos gradientes de 

se C0 diurno = 1.46 dB(A), C0 do Entardecer = 0.7 dB(A) e C0 

ições foram efectuadas em condições favoráveis de propagação, a 
0.5 metros; o microfone encontrava-

e a distância do microfone à via ou fonte dominante (dp) em causa é de 
Entardecer = 0.4 dB (A) e 

dB (A) respectivamente (tendo em conta 
as regras de arredondamento aplicáveis), não excedem os limites aplicáveis qualquer que seja a 

       Período Nocturno (23h-07h)

Ln Cmet 

[dB(A)]

Lden Cmet 

[dB(A)]

Lden 

[dB(A)]
[dB(A)]

45.2 54.2 53.7 45.2



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização
 

 

Exterior:  Ld = 47.0 dB(A) ; Le = 
 
De forma a efectuar uma extrapolação de medições a longa duração, 
receptor avaliado são efectuadas as correcções C
 
Ld de Longa Duração = Ld - Cmet

Le de Longa Duração = Le - Cmet

Ln de Longa Duração = Ln - Cmet

 
Nota :  

Onde: 
hs – Altura relativa da(s) fonte(s) em metros.
hr – Altura relativa do microfone em metros.
dp – Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o receptor) em metros.
C0 – Factor que depende das estatísticas metrológicas locais, da ve

temperatura, em dB(A); para o território nacional considera
nocturno = 0 dB(A) 

No caso concreto, todas as medições foram efectuadas em condições 
fonte dominante era o tráfego rodoviário local, pelo que h
a 4.0 metros = hr e a distância do microfone à via ou fonte dominante (d
aproximadamente de 930 metros, pelo que
Cmet Nocturno = 0 dB(A).   
 
O que resulta então nos seguintes indicadores de longa duração:
 
 Ld = Ld = 45.6 dB(A) ; Le = 41.4
 
Os indicadores de longa duração L
as regras de arredondamento aplicáveis), não excedem os limites aplicáveis qualquer que seja a 
classificação definida por parte da autarquia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponto 4 - Período Diurno (07h-20h)   Período do Entardecer (20h-23h)

Med.1 04-12-2014 46.2 Med.1

Med.2 09-12-2014 46.8 Med.2

Med.3 09-12-2014 47.9 Med.3

Ld [dB(A)]ID Data
LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

47.0

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa da Sonometria.  

= 42.1 dB(A); Ln = 40.0 dB(A); Lden = 48.3 dB(A) 

extrapolação de medições a longa duração, para cada ponto de medição ou 
são efectuadas as correcções Cmet: 

met diurno 

met Entardecer  

met noctuno 

Cmet = 0 se dp ≤ 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp ≥ 0.1 
e 

Cmet = C0 [1-10(hs+hr)/dp] se dp > 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp < 0.1 
 

Altura relativa da(s) fonte(s) em metros. 
Altura relativa do microfone em metros. 
Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o receptor) em metros.
Factor que depende das estatísticas metrológicas locais, da velocidade e direcção do vento e dos gradientes de 

temperatura, em dB(A); para o território nacional considera-se C0 diurno = 1.46 dB(A), C0 do Entardecer = 0.7 dB(A) e C0 

 
No caso concreto, todas as medições foram efectuadas em condições favoráveis de propagação, a 
fonte dominante era o tráfego rodoviário local, pelo que hs = 0.5 metros; o microfone encontrava

e a distância do microfone à via ou fonte dominante (d
metros, pelo que Cmet Diurno = 1.39 dB (A); Cmet Entardecer = 0.

O que resulta então nos seguintes indicadores de longa duração: 

A) ; Le = 41.4 dB(A); Ln = 40.0 dB(A); Lden = 47.7 dB(A) 

Os indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos são 48 e 40 dB (A) respectivamente (tendo em conta 
as regras de arredondamento aplicáveis), não excedem os limites aplicáveis qualquer que seja a 
classificação definida por parte da autarquia. 

  Período do Entardecer (20h-23h)        Período Nocturno (23h-07h)

Med.1 04-12-2014 38.6 Med.1 04-12-2014 37.9

Med.2 09-12-2014 43.4 Med.2 09-12-2014 40.9

Med.3 09-12-2014 42.9 Med.3 09-12-2014 40.7

Le [dB(A)]ID Data
LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

LnID Data

42.1
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para cada ponto de medição ou 

≈ (hs+hr)/dp < 0.1  

Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o receptor) em metros. 
locidade e direcção do vento e dos gradientes de 

se C0 diurno = 1.46 dB(A), C0 do Entardecer = 0.7 dB(A) e C0 

favoráveis de propagação, a 
= 0.5 metros; o microfone encontrava-se 

e a distância do microfone à via ou fonte dominante (dp) em causa é de 
Entardecer = 0.7 dB (A) e 

dB (A) respectivamente (tendo em conta 
as regras de arredondamento aplicáveis), não excedem os limites aplicáveis qualquer que seja a 

       Período Nocturno (23h-07h)

Ln Cmet 

[dB(A)]

Lden Cmet 

[dB(A)]

Lden 

[dB(A)]n [dB(A)]

40.0 48.3 47.7 40.0



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização
 

 

3.3. Interpretação dos Resultados e Conclusões

 
No local analisado e nas condições verificadas nos dias de ensaio, os níveis sonoros de longa duração, 
analisados no âmbito dos Valores Limite de Exposição no exterior (artigo 11º do Regulamento Geral do 
Ruído), nos Pontos de medição 
parte da autarquia para a envolvente for classificada como mista, excedendo na ausência de 
classificação e se for classificada como sensível
definida por parte da autarquia para a envolvente for classificada como mista, excedendo na ausência 
de classificação e se for classificada como sensível
seja a classificação definida por
qualquer que seja a classificação definida por parte da autarquia.
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Interpretação dos Resultados e Conclusões  

No local analisado e nas condições verificadas nos dias de ensaio, os níveis sonoros de longa duração, 
analisados no âmbito dos Valores Limite de Exposição no exterior (artigo 11º do Regulamento Geral do 

de medição R1, não excedem os limites aplicáveis se a classificação definida por 
parte da autarquia para a envolvente for classificada como mista, excedendo na ausência de 
classificação e se for classificada como sensível, R2, não excedem os limites aplicáveis se a classificação 
definida por parte da autarquia para a envolvente for classificada como mista, excedendo na ausência 
de classificação e se for classificada como sensível, R3, não excedem os limites aplicáveis qualquer que 

ificação definida por parte da autarquia e  no R4, não excedem os limites aplicáveis 
qualquer que seja a classificação definida por parte da autarquia. 
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No local analisado e nas condições verificadas nos dias de ensaio, os níveis sonoros de longa duração, 
analisados no âmbito dos Valores Limite de Exposição no exterior (artigo 11º do Regulamento Geral do 

1, não excedem os limites aplicáveis se a classificação definida por 
parte da autarquia para a envolvente for classificada como mista, excedendo na ausência de 

limites aplicáveis se a classificação 
definida por parte da autarquia para a envolvente for classificada como mista, excedendo na ausência 

, não excedem os limites aplicáveis qualquer que 
, não excedem os limites aplicáveis 
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Anexo 2.3 
Avaliação de Impactes nas Linhas Alcochete – Fanhões e 

Alcochete – Palmela  
 
 
 





Data: 18-Dez-2014Data: 18 Dez 2014
Li h Li h Al h t F hõLinha: Linha Alcochete-Fanhões

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV
C h ICampanha: Inverno

Local: R1Local: R1

Empresa: Agri-Pro Ambiente Consultores S AEmpresa: Agri Pro Ambiente Consultores S.A.

Linha MAT em monitorização Modelo de previsãoLinha MAT em monitorização Modelo de previsão 
R íd A ú tifases em bandeira Ruído Acústico fases em bandeira

corrente ac LMAT corrente ac

Dados Linha MATDados Linha MAT

Ci it I Ci it IICircuito I Circuito II
Cota LMAT

8 20 8 20 13 mSeparação -8,20 8,20 13 m
8 20 8 20

p ç
entre fases -8,20 8,20entre fases 

( ) -8,70 8,70(m)
Receptor, , Receptor 

30 50 30 50Altura 30,50 30,50Altura altura
22,25 22,25 4,0relativa (m) relativa , , ,
14 00 14 00

( ) e at a
(m)14,00 14,00

diâ

(m) 
Distância à

168 0diâmetro
Distância à 

linha (m)3,18 168,0
condutor (cm)

linha (m),condutor (cm)

14 6 14 6Campo Zona14,6 14,6Campo 
Elé t i

Zona 
15,8 15,8 sulEléctrico geográfica: , ,
15 0 15 0(kV/cm)

g g
15,0 15,0(kV/cm)

Ld Le Ln LdenRuído ambiente Ld Le Ln Lden
57 9 54 5 53 6 60 8 dB(A)

Ruído ambiente 
medido 57,9 54,5 53,6 60,8 dB(A)medido

57 9 54 5 53 6 60 8 dB(A)residual local 57,9 54,5 53,6 60,8 dB(A)

Li h MAT não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados Ld Le Ln Ldenresultados 

F á l 36 7 36 7 36 7 43 0 dB(A)Favorável 36,7 36,7 36,7 43,0 dB(A)
Desfavorável 24 6 24 6 24 6 30 9 dB(A)Desfavorável 24,6 24,6 24,6 30,9 dB(A)

Linha MAT LAeq LT
26,7 26,7 26,7 33,0 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 26,7 26,7 26,7 33,0 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previstoRuído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

57 9 54 5 53 6 60 8 dB(A)57,9 54,5 53,6 60,8 dB(A)



Data: 18-Dez-2014Data: 18 Dez 2014
Li h Li h Al h t P l lLinha: Linha Alcochete-Palmela

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV
C h ICampanha: Inverno

Local: R3Local: R3

Empresa: Agri-Pro Ambiente Consultores S AEmpresa: Agri Pro Ambiente Consultores S.A.

Linha MAT em monitorização Modelo de previsãoLinha MAT em monitorização Modelo de previsão 
R íd A ú tifases em bandeira Ruído Acústico fases em bandeira

corrente ac LMAT corrente ac

Dados Linha MATDados Linha MAT

Ci it I Ci it IICircuito I Circuito II
Cota LMAT

8 20 8 20 14 mSeparação -8,20 8,20 14 m
8 20 8 20

p ç
entre fases -8,20 8,20entre fases 

( ) -8,70 8,70(m)
Receptor, , Receptor 

30 50 30 50Altura 30,50 30,50Altura altura
22,25 22,25 4,0relativa (m) relativa , , ,
14 00 14 00

( ) e at a
(m)14,00 14,00

diâ

(m) 
Distância à

155 0diâmetro
Distância à 

linha (m)3,18 155,0
condutor (cm)

linha (m),condutor (cm)

14 6 14 6Campo Zona14,6 14,6Campo 
Elé t i

Zona 
15,8 15,8 sulEléctrico geográfica: , ,
15 0 15 0(kV/cm)

g g
15,0 15,0(kV/cm)

Ld Le Ln LdenRuído ambiente Ld Le Ln Lden
52 4 49 0 45 2 53 7 dB(A)

Ruído ambiente 
medido 52,4 49,0 45,2 53,7 dB(A)medido

52 4 49 0 45 2 53 7 dB(A)residual local 52,4 49,0 45,2 53,7 dB(A)

Li h MAT não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados Ld Le Ln Ldenresultados 

F á l 37 1 37 1 37 1 43 4 dB(A)Favorável 37,1 37,1 37,1 43,4 dB(A)
Desfavorável 25 0 25 0 25 0 31 3 dB(A)Desfavorável 25,0 25,0 25,0 31,3 dB(A)

Linha MAT LAeq LT
27,1 27,1 27,1 33,4 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 27,1 27,1 27,1 33,4 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previstoRuído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

52 4 49 0 45 3 53 8 dB(A)52,4 49,0 45,3 53,8 dB(A)



Data: 18-Dez-2014Data: 18 Dez 2014
Li h Li h Al h t P l lLinha: Linha Alcochete-Palmela

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV
C h ICampanha: Inverno

Local: R6Local: R6

Empresa: Agri-Pro Ambiente Consultores S AEmpresa: Agri Pro Ambiente Consultores S.A.

Linha MAT em monitorização Modelo de previsãoLinha MAT em monitorização Modelo de previsão 
R íd A ú tifases em bandeira Ruído Acústico fases em bandeira

corrente ac LMAT corrente ac

Dados Linha MATDados Linha MAT

Ci it I Ci it IICircuito I Circuito II
Cota LMAT

8 20 8 20 12 mSeparação -8,20 8,20 12 m
8 20 8 20

p ç
entre fases -8,20 8,20entre fases 

( ) -8,70 8,70(m)
Receptor, , Receptor 

30 50 30 50Altura 30,50 30,50Altura altura
22,25 22,25 4,0relativa (m) relativa , , ,
14 00 14 00

( )
(m)14,00 14,00

diâ t

(m) 
Distância à

510 0diâmetro
Distância à 

linha (m)3,18 510,0
condutor (cm)

linha (m),condutor (cm)

14 6 14 6Campo Zona14,6 14,6Campo 
Elé t i

Zona 
15,8 15,8 sulEléctrico geográfica: , ,
15 0 15 0(kV/cm)

g g
15,0 15,0(kV/cm)

Ld Le Ln LdenRuído ambiente Ld Le Ln Lden
45 6 41 4 40 0 47 7 dB(A)

Ruído ambiente 
medido 45,6 41,4 40,0 47,7 dB(A)medido

45 6 41 4 40 0 47 7 dB(A)residual local 45,6 41,4 40,0 47,7 dB(A)

Li h MAT não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados Ld Le Ln Ldenresultados 

F á l 31 2 31 2 31 2 37 5 dB(A)Favorável 31,2 31,2 31,2 37,5 dB(A)
Desfavorável 19 1 19 1 19 1 25 4 dB(A)Desfavorável 19,1 19,1 19,1 25,4 dB(A)

Linha MAT LAeq LT
21,2 21,2 21,2 27,5 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 21,2 21,2 21,2 27,5 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previstoRuído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

45 6 41 4 40 1 47 7 dB(A)45,6 41,4 40,1 47,7 dB(A)



Data: 18-Dez-2014Data: 18 Dez 2014
Li h Li h Al h t F hõLinha: Linha Alcochete-Fanhões

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV
C h ICampanha: Inverno

Local: R5Local: R5

Empresa: Agri-Pro Ambiente Consultores S AEmpresa: Agri Pro Ambiente Consultores S.A.

Linha MAT em monitorização Modelo de previsãoLinha MAT em monitorização Modelo de previsão 
R íd A ú tifases em bandeira Ruído Acústico fases em bandeira

corrente ac LMAT corrente ac

Dados Linha MATDados Linha MAT

Ci it I Ci it IICircuito I Circuito II
Cota LMAT

8 20 8 20 9 mSeparação -8,20 8,20 9 m
8 20 8 20

p ç
entre fases -8,20 8,20entre fases 

( ) -8,70 8,70(m)
Receptor, , Receptor 

30 50 30 50Altura 30,50 30,50Altura altura
22,25 22,25 4,0relativa (m) relativa , , ,
14 00 14 00

( )
(m)14,00 14,00

diâ t

(m) 
Distância à

110 0diâmetro
Distância à 

linha (m)3,18 110,0
condutor (cm)

linha (m),condutor (cm)

14 6 14 6Campo Zona14,6 14,6Campo 
Elé t i

Zona 
15,8 15,8 sulEléctrico geográfica: , ,
15 0 15 0(kV/cm)

g g
15,0 15,0(kV/cm)

Ld Le Ln LdenRuído ambiente Ld Le Ln Lden
59 0 57 2 54 8 62 2 dB(A)

Ruído ambiente 
medido 59,0 57,2 54,8 62,2 dB(A)medido

59 0 57 2 54 8 62 2 dB(A)residual local 59,0 57,2 54,8 62,2 dB(A)

Li h MAT não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados Ld Le Ln Ldenresultados 

F á l 38 8 38 8 38 8 45 1 dB(A)Favorável 38,8 38,8 38,8 45,1 dB(A)
Desfavorável 26 7 26 7 26 7 33 0 dB(A)Desfavorável 26,7 26,7 26,7 33,0 dB(A)

Linha MAT LAeq LT
28,7 28,7 28,7 35,0 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 28,7 28,7 28,7 35,0 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previstoRuído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

59 0 57 2 54 8 62 2 dB(A)59,0 57,2 54,8 62,2 dB(A)
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FACTORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS 
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LISTAGEM DAS ESPÉCIES DE FAUNA DE OCORRÊNCIA POTENCIAL  
NA ÁREA DE ESTUDO 

 
 
Nos Quadros seguintes apresentam-se as espécies de ocorrência potencial na área em 
estudo, assim como as observadas durante os trabalhos de campo realizados. 
 
A valorização das espécies apresentadas é efectuada com base no Estatuto de 
Conservação atribuído pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 
2006). Complementarmente, é evidenciado o Estatuto de Protecção conferido pelo 
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, que transpõe para o direito português a Directiva 
Comunitária n.º 79/409/CEE – Directiva Aves e a Directiva Comunitária n.º 92/43/CEE – 
Directiva Habitats, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro e 
recentemente pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro; a Convenção de 
Bona, relativa à conservação das espécies migradoras pertencentes à fauna selvagem, 
aprovada para ratificação através do Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de Outubro; a 
Convenção de Berna, relativa à conservação da vida silvestre e do meio natural na 
Europa, aprovada para rectificação através do Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de Julho, e 
regulamentada através do Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro); e pelo facto de 
constituírem, ou não, espécies cinegéticas, enquadradas legalmente no Anexo I do 
Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, e também pelo Anexo D do Decreto-Lei n.º 
49/2005, de 24 de Fevereiro. 
 
No que diz respeito à categorização dos aspectos de valorização faunística acima 
referidos apresenta-se: 
 

• No Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006), as categorias 
do estatuto de conservação utilizadas, segundo adaptação do critério da IUCN 
(União Mundial para a Conservação da Natureza), são: 

- Extinto (Ex) “Extinct” – Um taxon para o qual não existe dúvida razoável de 
que o último indivíduo morreu. Um taxon está presumivelmente Extinto 
quando falharam todas as tentativas exaustivas para encontrar um indivíduo 
em habitats conhecidos e potenciais, em períodos apropriados (do dia, 
estação e ano), realizadas em toda a sua área de distribuição histórica. As 
prospecções devem ser feitas durante um período de tempo adequado ao 
ciclo de vida e forma biológica do taxon em questão;  

- Regionalmente Extinto (RE) “Regionally Extinct” – Um taxon está 
Regionalmente Extinto quando não restam dúvidas de que o último indivíduo 
potencialmente capaz de se reproduzir no interior da região morreu ou 
desapareceu da região; 

- Extinto na Natureza (EW) “Extinct in the Wild” – Um taxon considera-se extinto 
na natureza quando é dado como apenas sobrevivendo em cultivo, cativeiro 
ou como uma população (ou populações) naturalizada fora da sua área 
anterior de distribuição; 
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- Criticamente em Perigo (CR) “Critically Endangered” – Um taxon considera-se 
Criticamente em Perigo quando as melhores evidências disponíveis indicam 
que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para Criticamente em Perigo, 
pelo que se considera como enfrentando um risco de extinção na Natureza 
extremamente elevado; 

- Em Perigo (EN) “Endangered” – Um taxon considera-se Em Perigo quando as 
melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos 
critérios A a E para Em Perigo, pelo que se considera como enfrentando um 
risco de extinção na Natureza muito elevado; 

- Vulnerável (VU) “Vulnerable” – Um taxon considera-se Vulnerável quando as 
melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos 
critérios A a E para Vulnerável, pelo que se considera como enfrentando um 
risco de extinção na natureza elevado; 

- Quase Ameaçado (NT) “Near Threatened” -  Um taxon considera-se Quase 
Ameaçado quando, tendo sido avaliado pelos critérios, não se qualifica 
actualmente como Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável, sendo 
no entanto provável que lhe venha a ser atribuída uma categoria de ameaça 
num futuro próximo; 

- Pouco Preocupante (LC) “Least concern” – Um taxon considera-se Pouco 
Preocupante quando, tendo sido avaliado pelos critérios e não se classifica 
como nenhuma das categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo, Vulnerável 
ou Quase Ameaçado. Os taxa que apresentam distribuição ampla e os taxa 
abundantes são incluídos nesta categoria; 

- Informação Insuficiente (DD) “Data Deficient” – Um taxon considera-se com 
Informação Insuficiente quando não há informação adequada (ainda que 
possa ter sido alvo de estudos e alguns aspectos da sua biologia serem bem 
conhecidos) para fazer uma avaliação directa ou indirecta do seu risco de 
extinção, com base na sua distribuição e/ou estatuto da população. Não 
constitui, por isso, uma categoria de ameaça; 

- Não Aplicável (NA) “Not applicable” – Categoria de um taxon que não reúne as 
condições julgadas necessárias para ser avaliado a nível regional; 

- Não Avaliado (NE) “Not Evaluated” – Um taxon considera-se Não Avaliado 
quando ainda não foi avaliado pelos presentes critérios. 

 
NOTA: Os critérios referidos anteriormente são os seguintes: A – Redução da população 
(no passado, presente ou futuro); B – Dimensão da distribuição geográfica e 
fragmentação, declínio ou flutuação; C – Efectivo populacional reduzido e fragmentação, 
declínio ou flutuação; D – População muito pequena ou distribuição muito restrita; e E – 
Análise quantitativa do risco de extinção. 
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A Convenção de Berna contempla nos seus anexos: 
 

• Anexo II – Espécies de fauna estritamente protegidas; 

• Anexo III – Espécies de fauna protegidas. 
# 

- Dec. Nº 31/95, de 18 de Agosto. Acordo sobre a Conservação das Populações de Morcegos 
Europeus. 

 
 
A Convenção de Bona apresenta nos seus anexos:  
 

• Anexo I – Espécies migradoras consideradas ameaçadas; 

• Anexo II – Espécies cujo estatuto de conservação é considerado desfavorável, 
exigindo o estabelecimento de acordos internacionais para a sua protecção; 

 
 
O Decreto-Lei n.º 140/99 compreende no que diz respeito à fauna os anexos seguintes: 
 

• Anexo A-I – Espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a 
designação de zonas de protecção especial. O (*) indica que se trata de uma 
espécie prioritária; 

• Anexo B-II – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja 
conservação exige a designação de zonas especiais de conservação. 

• Anexo B-IV – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem 
uma protecção rigorosa. 

• Anexo B-V – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura 
ou colheita na natureza e exploração podem ser objecto de medidas de gestão. 

• Anexo D – Espécies cinegéticas. 
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Quadro 1 – Anfíbios Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo 

Nome-comum Nome científico 

Estatuto de Conservação Instrumentos Legais 

Fenologia Espécies 
Observadas Continente IUCN Berna Bona 

Decreto-Lei n.  
156-A/13 

Salamandra-de-costas-salientes Pleurodeles walti LC LC
2
 III   Res  

Salamandra-de-pintas-amarelas Salamandra salamandra LC LC
2
 III   Res  

Tritão-de-ventre-laranja Triturus boscai LC NT
2
 III   Res EndIb  

Tritão-marmorado Triturus marmoratus LC LC
2
 III  B-IV Res  

Sapo-parteiro-ibérico Alytes cisternasii LC NT
2
   B-IV Res EndIb  

Rã-de-focinho-pontiagudo Discoglossus galganoi NT LC
2
   B-II/B-IV Res EndIb  

Sapo-de-unha-negra Pelobates cultripes LC LC
2
   B-IV Res  

Sapinhos-de-verrugas-verdes Pelodytes spp NE     Res  

Sapo-comum Bufo bufo LC LC
2
    Res  

Sapo-corredor Bufo calamita LC LC
2
   B-IV Res  

Rela-comum Hyla arborea LC NT
2
 II  B-IV Res  

Rã-verde Rana perezi LC LC
2
 III  B-V Res  

√ - Espécie observada durante o levantamento de campo 
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Quadro 2 – Répteis Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo 

Nome-comum Nome científico 

Estatuto de Conservação Instrumentos Legais 

Fenologia Espécies 
Observadas Continente IUCN Berna Bona 

Decreto-Lei n.  
156-A/13 

Cágado-mediterrânico Mauremys leprosa LC  II  B-II, B-IV Res  

Lagartixa-de-dedos-denteados Acanthodactylus erythrurus NT  III   Res  

Sardão Lacerta lepida LC  II   Res  

Lagartixa-do-mato Psammodromus algirus LC  III   Res √ 

Lagartixa-do-mato-ibérica Psammodromus hispanicus LC  III   Res  

Lagartixa-ibérica Podarcis hispanica LC  III  B-IV Res  

Fura-pastos Chalcides striatus LC  III   Res  

Cobra-lisa-meridional Coronella girondica LC  III   Res  

Cobra-de-escada Elaphe scalaris LC  III   res  

Cobra-de-água-viperina Natrix maura LC  III   Res  

Cobra-rateira Malpolon monspessulanus LC  III   Res  

Víbora-cornuda Vipera latastei VU  II   Res  

√ - Espécie observada durante o levantamento de campo 
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Quadro 3 – Aves Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo 

Nome-comum Nome científico 

Estatuto de Conservação Instrumentos Legais 

Fenologia Espécies  
Observadas Continente IUCN Berna Bona 

Decreto-Lei n.  
156-A/13 

Mergulhão-pequeno Tachybaptus ruficollis LC LC² II   Res  

Garçote Ixobrychus minutus VU LC² II II  MigRep  

Papa-ratos Ardeola ralloides CR/EN* LC² II   MigRep/Vis  

Garça-boeira Bubulcus ibis LC LC² II   Res √ 

Garça-branca-pequena Egretta garzetta LC LC² II  A-I Res √ 

Garça-real Ardea cinerea LC LC² III   Res/Vis  

Garça-vermelha Ardea purpurea EN LC² II II A-I MigRep  

Cegonha-branca Ciconia ciconia LC LC² II II A-I MigRep/Res  

Cegonha-negra Ciconia nigra VU* LC² II II A-I MigRep  

Íbis-preto Plegadis falcinellus RE LC² II II A-I Rep  

Colhereiro Platalea leucorodia VU*/NT* LC² II II A-I MigRep/Vis  

Pato-real Anas platyrhynchos LC LC² III II D Res/Vis  

Peneireiro-cinzento Elanus caeruleus NT* LC² II II A-I Res  

Milhafre-preto Milvus migrans LC LC² II II A-I MigRep  

Tartaranhão-ruivo-dos-pauis Circus aeruginosus VU*/VU LC² II II A-I Res/Vis  

Águia-de-asa-redonda Buteo buteo LC LC² II II  Res √ 

Águia-calçada Hieraaetus pennatus NT* LC² II II A-I MigRep  

Peneireiro vulgar Falco tinnunculus LC LC² II II  Res  

Perdiz Alectoris rufa LC LC² III  D Res √ 

Codorniz Coturnix coturnix LC LC² III II D Res  

Frango-d’água Rallus aquaticus LC LC² III   Res  

Galinha-d'água Gallinula chloropus LC LC² III  D Res  

(Cont.) 
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(Cont.) 

Nome-comum Nome científico 

Estatuto de Conservação Instrumentos Legais 

Fenologia Espécies  
Observadas Continente IUCN Berna Bona 

Decreto-Lei n.  
156-A/13 

Galeirão-comum Fulica atra LC/LC LC² III II D Res/Vis  

Perna-longa Himantopus himantopus LC LC² II II A-I Rep  

Borrelho-de-coleira-interrompida Charadrius alexandrinus LC LC² II II A-I
1
 Rep/Vis  

Narceja Gallinago gallinago CR/LC LC² III II D Rep/Vis  

Perna-vermelha Tringa totanus CR/LC LC² III II  Rep/Vis  

Maçarico-das-rochas Actitis hypoleucos VU/VU* LC² II II  Rep/Vis  

Guincho Larus ridibundus LC LC² III   Vis  

Gaivota-de-asa-escura Larus fuscus VU*/LC LC²    Rep/Vis  

Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis        

Pombo-das-rochas Columba livia (raça doméstica) DD LC² III  D Res  

Pombo-torcaz Columba palumbus LC LC²   
A-I (ssp azorica)* 

D 
Res/Vis  

Rola-turca Streptopelia decaocto LC LC² III   Res √ 

Rola-brava Streptopelia turtur LC LC² III  D MigRep  

Cuco-canoro Cuculus canorus LC LC² III   MigRep  

Coruja-das-torres Tyto alba LC LC² II   Res  

Mocho-galego Athene noctua LC LC² II   Res  

Coruja-do-mato Strix aluco LC LC² II   Res  

Noitibó-cinzento Caprimulgus europaeus VU LC² II  A-I MigRep  

Noitibó-de-nuca-vermelha Caprimulgus ruficollis VU LC² II   MigRep  

Andorinhão-preto Apus apus LC LC² III   MigRep  

Andorinhão-pálido Apus pallidus LC LC² II   MigRep  

Andorinhão-real Apus melba        

Guarda-rios-comum Alcedo atthis LC LC² II  A-I Res  

(Cont.) 



  
 

EIA da Subestação de Alcochete, a 400/60 kV e Linhas Associadas 
Vol. 2 – Relatório Síntese e Anexos Técnicos – ANEXO 3 Setembro 2015 

Rev.01 

8

 
 

(Cont.) 

Nome-comum Nome científico 

Estatuto de Conservação Instrumentos Legais 

Fenologia Espécies  
Observadas Continente IUCN Berna Bona 

Decreto-Lei n.  
156-A/13 

Abelharuco Merops apiaster LC LC² II II  MigRep  

Poupa Upupa epops LC LC² II   MigRep/Res  

Peto-verde Picus viridis LC LC² II   Res  

Pica-pau-malhado-grande Dendrocopos major LC LC² II   Res  

Pica-pau-galego Dendrocopos minor LC LC² II   Res  

Calhandrinha-galucha Calandrella brachydactyla LC LC² II  A-I MigRep  

Cotovia-de-poupa Galerida cristata LC LC² III   Res  

Cotovia-dos-bosques Lullula arborea LC LC² III  A-I Res/Vis  

Laverca Alauda arvensis LC LC² III   Res/Vis  

Andorinha-das-barreiras Riparia riparia LC LC² II   MigRep  

Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica LC LC² II   MigRep √ 

Andorinha-daúrica Hirundo daurica LC LC² II   MigRep  

Andorinha-dos-beirais Delichon urbicum LC LC² II   MigRep  

Petinha-dos-campos Anthus campestris LC LC² II  A-I MigRep  

Alvéola-amarela Motacilla flava LC LC² II   MigRep  

Alvéola-cinzenta Motacilla cinerea LC LC² II   Res/Vis  

Alvéola-branca Motacilla alba LC LC² II   Res/Vis  

Carriça Troglodytes troglodytes LC LC² II   Res √ 

Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula LC LC² II II  Res/Vis  

Rouxinol-comum Luscinia megarhynchos LC LC² II II  MigRep  

Cartaxo-comum Saxicola torquatus LC LC² II II  Res  

Melro-preto Turdus merula LC LC² III II D Res √ 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Nome-comum Nome científico 

Estatuto de Conservação Instrumentos Legais 

Fenologia Espécies  
Observadas Continente IUCN Berna Bona 

Decreto-Lei n.  
156-A/13 

Tordeia Turdus viscivorus LC LC² III  D Res  

Rouxinol-bravo Cettia cetti LC LC² II II  Res  

Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis LC LC² II II  Res  

Rouxinol-dos-caniços Acrocephalus scirpaceus NT* LC² II II  MigRep  

Rouxinol-grande-dos-caniços Acrocephalus arundinaceus LC LC² II II  MigRep  

Felosa-poliglota Hippolais polyglotta LC LC² II II  MigRep  

Toutinegra Sylvia atricapilla LC LC² II II  Res  

Toutinegra-das-figueiras Sylvia borin VU* LC² II II  MigRep  

Toutinegra-de-cabeça-preta Sylvia melanocephala LC LC² II II  Res  

Felosinha Phylloscopus collybita LC LC² II II  Vis  

Felosinha-ibérica Phylloscopus ibericus LC  II II  MigRep  

Champim-rabilongo Aegithalus caudatus LC LC² III   Res  

Chapim-de-poupa Parus cristatus LC LC² II   Res √ 

Champim-azul Parus caeruleus LC LC² II   Res  

Chapim-real Parus major LC LC² II   Res  

Trepadeira-azul Sitta europaea LC LC² II   Res  

Trepadeira-comum Certhia brachydactyla LC LC² II   Res  

Papa-figos Oriolus oriolus LC LC² II   MigRep  

Picanço-real Lanius meridionalis LC LC² II   Res  

Picanço-barreteiro Lanius senator NT* LC² II   MigRep  

Gaio-comum Garrulus glandarius LC LC²   D Res  

Charneco Cyanopica cyanus LC LC² II   Res  

(Cont.) 
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(Cont.) 

Nome-comum Nome científico 

Estatuto de Conservação Instrumentos Legais 

Fenologia Espécies  
Observadas Continente IUCN Berna Bona 

Decreto-Lei n.  
156-A/13 

Gralha-preta Corvus corone LC LC²   D Res √ 

Estorninho-preto Sturnus unicolor LC LC² II   Res √ 

Pardal-comum Passer domesticus LC LC²    Res √ 

Pardal-montês Passer montanus LC LC² III   Res  

Pardal-francês Petronia petronia LC LC² II   Res  

Arcebispo Euplectes afer NA    C Nind**  

Bico-de-lacre Estrilda astrild NA    C Nind**  

Bengali Amandava amandava NA       

Capuchinho-tricolor Lonchura malacca NA       

Tentilhão-comum Fringilla coelebs LC LC² III   Res  

Chamariz Serinus serinus LC LC² II   Res  

Verdilhão-comum Carduelis chloris LC LC² II   Res √ 

Pintassilgo Carduelis carduelis LC LC² II   Res √ 

Pintarroxo Carduelis cannabina LC LC² II   Res  

Bico-grossudo Coccothraustes coccothraustes LC LC² II   Res  

Escrevedeira-de-garganta-preta Emberiza cirlus LC LC² II   Res  

Escrevedeira-dos-caniços Emberiza schoeniclus VU/LC LC² II   Res/Vis  

Trigueirão Emberiza calandra LC LC² III   Res  

(Cont.) 
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Quadro 4 – Mamíferos Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo 

Nome-comum Nome científico 

Estatuto de Conservação Instrumentos Legais 

Fenologia Espécies 
Observadas Continente IUCN Berna Bona 

Decreto-Lei n.  
156-A/13 

Ouriço-cacheiro Erinaceus europaeus LC LR/lc
1
 III     Res  

Musaranho-de-dentes-vermelhos Sorex granarius DD LR/lc
1
 III   Res EndIb  

Musaranho-de-dentes-brancos Crocidura russula LC LC
2
 III     Res  

Toupeira Talpa occidentalis LC LR/lc
1
       Res EndIb  

Morcego-de-ferradura-grande Rhinolophus ferrumequinum VU LR/nt
1
 II II

#
 B-II/B-IV Res  

Morcego-de-ferradura-pequeno Rhinolophus hipposideros VU LC
2
 II II

#
 B-II/B-IV Res  

Morcego-de-ferradura-mediterrânico Rhinolophus euryale CR VU
1
 II II

#
 B-II/B-IV Res  

Morcego-de-ferradura-mourisco Rhinolophus mehelyi CR VU
1
 II II

#
 B-II/B-IV Res  

Morcego-rato-grande Myotis myotis VU LR/nt
1
 II II

#
 B-II/B-IV Res  

Morcego-de-franja Myotis nattereri VU LR/lc
1
 II II

#
 B-IV Res  

Morcego-anão Pipistrellus pipistrellus LC LC
2
 II II

#
 B-IV Res  

Morcego de Kuhl Pipistrellus kuhli LC LC
2
 II II

#
 B-IV Res  

Morcego-orelhudo-cinzento Plecotus austriacus LC LC
2
 II II

#
 B-IV Res  

Morcego-hortelão Eptesicus serotinus LC LR/lc
1
 II II

#
 B-IV Res  

Morcego-de-peluche Miniopterus shreibersii VU LC
2
 II II

#
 B-II/B-IV Res  

Morcego-rabudo Tadarida teniotis DD LR/lc
1
 II II

#
 B-IV Res  

Coelho-bravo Oryctolagus cuniculus NT* LR/lc
1
       Res √ 

Rato-cego Microtus lusitanicus LC LR/lc
1
       Res  

Rato-cego-mediterrânico Microtus duodecimcostatus LC LR/lc
1
    Res  

Rato-do-campo Apodemus sylvaticus LC LC
2
       Res  

(Cont.) 
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(Cont.) 

Nome-comum Nome científico 

Estatuto de Conservação Instrumentos Legais 

Fenologia Espécies 
Observadas Continente IUCN Berna Bona 

Decreto-Lei n.  
156-A/13 

Ratazana-castanha Rattus norvegicus NA LR/lc
1
       Nind  

Ratazana-preta Rattus rattus LC LR/lc
1
    Res  

Rato-caseiro Mus domesticus LC LR/lc
1
       Res  

Rato-das-hortas Mus spretus LC LC
2
       Res  

Raposa Vulpes vulpes LC LC
2
       Res  

Doninha Mustela nivalis LC LR/lc
1
 III     Res  

Toirão Mustela putorius DD LR/lc
1
 III   B-V Res  

Texugo Meles meles LC LR/lc
1
 III   Res  

Geneta Genetta genetta LC LR/lc
1
 III   B-V Res  

Sacarrabos Herpestes ichneumon LC LR/lc
1
 III   B-V / D Res  

√ - Espécie observada durante o levantamento de campo 
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Quadro 5 – Invertebrados Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo 

Espécie Estatuto de Conservação Espécie Estatuto de Conservação 

LEPIDOPTERA 

Carcharodus alceae Espécie Comum Laeosopis roboris Espécie Comum 

Spialia sertorius Espécie Comum Callophrys rubi Espécie Comum 

Muschampia proto Espécie Comum Callophrys avis Moderadamente Ameaçada 

Pyrgus malvoides Espécie Comum Satyrium spini Espécie Comum 

Thymelicus lineola Espécie Comum Satyrium ilicis Espécie Comum 

Thymelicus sylvestris Espécie Comum Satyrium esculi Espécie Comum 

Thymelicus acteon Moderadamente Ameaçada Lampides boeticus Espécie Comum 

Gegenes nostrodamus Em risco de extinção Cacyreus marshalli Introduzida 

Zerynthia rumina Moderadamente Ameaçada Leptotes pirithous Espécie Comum  

Iphiclides feisthamelii Espécie Comum Zizeeria knysna Em risco de extinção 

Papilio machaon Espécie Comum Cupido minimus Em risco de extinção 

Leptidea sinapis Espécie Comum Celastrina argiolus Espécie Comum 

Euchloe belemia Espécie Comum Pseudophilotes baton Espécie Comum 

Euchloe crameri Espécie Comum Glaucopsyche melanops Espécie Comum 

Pieris brassicae Espécie Comum Aricia cramera Espécie Comum  

Pieris rapae Espécie Comum Polyommatus icarus Espécie Comum 

Pontia daplidice Espécie Comum Polyommatus bellargus Moderadamente Ameaçada 

Colias croceus Espécie Comum Argynnis pandora Espécie Comum 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Espécie Estatuto de Conservação Espécie Estatuto de Conservação 

LEPIDOPTERA 

Gonepteryx cleopatra Moderadamente Ameaçado Issoria lathonia Espécie Comum 

Lycaena phlaeas Espécie Comum Vanessa atalanta Espécie Comum 

Neozephyrus quercus Espécie Comum Vanessa cardui Espécie Comum 

Vanessa virginiensis Em risco de extinção Coenonympha pamphilus Espécie Comum 

Nymphalis polychloros Moderadamente Ameaçado Pyronia tithonus Espécie Comum 

Euphydryas aurinia Espécie Comum / Anexo B-II do Dec-Lei 156-
A/13 

Pyronia cecilia Espécie Comum  

Melitaea phoebe Espécie Comum Pyronia bathseba Espécie Comum  

Melitaea didyma Moderadamente Ameaçado Maniola jurtina Espécie Comum 

Charaxes jasius Espécie Comum Melanargia lachesis Espécie Comum 

Pararge aegeria Espécie Comum Melanargia occitanica Moderadamente Ameaçado 

Lasiommata megera Espécie Comum Melanargia ines Espécie Comum 

Lasiommata maera Espécie Comum Hipparchia statilinus Espécie Comum 

Coenonympha dorus Espécie Comum Hipparchia fidia Espécie Comum 
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1 Resumo 
Os trabalhos arqueológicos (Levantamento de Informação Bibliográfica e 
Prospeções Arqueológicas Sistemáticas) realizados para o Estudo de Impacte 
Ambiental (Projeto de Execução) da Subestação de Alcochete, a 400kV/60kV, 
e Linhas Associadas (Desvio da Linha Palmela – Fanhões, a 400kV, desde o 
Apoio P40 para a SE de Alcochete – Linha Alcochete/Fanhões, a 400kV, e do 
Desvio da Linha Palmela – Fanhões, a 400kV desde o Apoio P36 para a SE de 
Alcochete – Linha Alcochete/Palmela, a 400kV, não revelaram a existência de 
ocorrências patrimoniais na área de incidência destes projetos. 
 
Perante os resultados obtidos, não existem impactes patrimoniais negativos 
conhecidos (diretos e indiretos), nem concionantes determinantes para a sua 
execução. 
 
A realização dos três projetos terá que ter acompanhamento arqueológico 
permanente e presencial durante as operações que impliquem movimentações 
de terras (desmatações, escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimos 
de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases 
preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou 
desmatação. 
 
Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospeções 
arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as 
observações constantes neste texto e identificar eventuais vestígios 
arqueológicos, numa fase prévia à escavação. 
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3 Introdução 
A Terralevis, Património, Arqueologia e Sistemas de Informação, Lda. foi 
contratada pela empresa Agripro Ambiente Consultores, S.A. para fazer o 
Descritor de Património para o Estudo de Impacte Ambiental (Projeto de 
Execução) da Subestação de Alcochete e Linhas Associadas (Desvio da Linha 
Palmela – Fanhões, a 400kV, desde o Apoio P40 para a SE de Alcochete – Linha 
Alcochete/Fanhões, a 400kV, e do Desvio da Linha Palmela – Fanhões, a 
400kV, desde o Apoio P36 para a SE de Alcochete – Linha Alcochete/Palmela, 
a 400kV) (Alcochete). 
 
Considerando as características do projeto, este trabalho tem um carácter 
pontual, dado que se concentra no local de implantação da subestação (e 
respetivo acesso), e linear, porque se estende ao longo de dois troços de linha 
elétrica (o Desvio para a Linha Alcochete/Fanhões com 1.5km e Desvio para a 
Linha Alcochete/Palmela, com 2.1km), para o qual se estabeleceu uma 
estratégia de trabalho composta por três etapas: 
 

• Planeamento e caracterização prévia da situação de referência. 
• Realização de prospeções sistemáticas do terreno na área de 

incidência de projeto, que abrange a Subestação e as 2 linhas 
elétricas (corredores com 100m de largura). 

• Elaboração de um relatório final. 
 
O presente texto tem com principais objetivos: 
 

• Caracterização dos locais com valor patrimonial identificados na 
área de projeto. 

• Apresentação dos impactes patrimoniais negativos e positivos. 
• Avaliação patrimonial de cada sítio. 
• Sugestão de medidas de minimização patrimonial genéricas e 

específicas para os impactes patrimoniais negativos conhecidos. 
 
O presente relatório vem na sequência da análise de Grandes Condicionantes, 
tendo sido delimitada uma grande área de estudo, na qual foi projetada a 
subestação e os dois corredores da Linha Elétrica. Por este motivo, o 
inventário geral de ocorrências patrimoniais corresponde ao levantamento de 
informação efetuado aquando da primeira etapa do Estudo Ambiental de 
Projeto, tendo-se optado por mantê-lo no texto e na cartografia, facilitando 
sistematização da informação. 
 
O relatório final dos trabalhos arqueológicos deverá ser entregue dentro dos 
prazos previstos na legislação em vigor, após a aprovação do promotor deste 
estudo (REN – Rede Elétrica Nacional, S.A.). 

3.1 Caracterização sumária dos projetos 

3.1.1 Subestação de Alcochete 
Conforme a memória descritiva de projeto: 
 



 

EIA: Subestação de Alcochete e Linhas Associadas (Alcochete) 6

• “ (…) a Subestação de Alcochete irá reforçar a alimentação para os 
consumos da EDP-Distribuição localizados a sul do Tejo na região de 
Montijo. Esta instalação, num horizonte mais alargado deverá vir a 
servir também para providenciar alimentação ao novo aeroporto de 
Lisboa. 
 
Esta subestação será localizada na proximidade da actual linha 
Palmela/Fanhões (4007) o que possibilita a sua interligação às 
subestações de Palmela e Fanhões a partir de pequenos desvios para 
este corredor. Com este nó é possível expandir a rede de 400 kV para a 
alimentação da região de Montijo sem haver necessidade de uma nova 
linha de transporte até à subestação de Palmela. 
 
A nova Subestação de Alcochete será constituída, na fase inicial, pelo 
Posto de 400 kV, o Posto de 60 kV e um transformador 400/60 kV de 
170 MVA (…)”, p.6. 

 
A Subestação será composta pelo Posto de 400kV: 
 

• “O esquema unifilar retido para o Posto de 400kV é de Disjuntor e meio 
com dois barramentos.  
 
Construtivamente trata-se de uma instalação convencional exterior 
com isolamento no ar, cujos painéis têm um passo de 21,00 metros. As 
ligações de alta tensão distribuem-se por três planos, um inferior à 
cota 7,00 metros constituído pelas ligações tendidas entre a 
aparelhagem AT, um plano médio à cota 12,00 metros constituído pelos 
barramentos rígidos apoiados e um plano superior à cota de 23,00 
metros constituído pelas ligações tendidas entre pórticos de amarração 
interiores. (…); 

 
• Posto de 60kV, O esquema unifilar retido para o Posto de 60kV é de 

duplo barramento com disjuntor fixo e possibilidade de bypass a barra 
fixa (BII). A configuração do painel permite que a construção da 
funcionalidade de bypass se faça na fase inicial ou em fases posteriores 
em função da disponibilidade pretendida na ligação ao cliente ou 
promotor. 

 
Construtivamente trata-se de uma instalação convencional exterior 
com isolamento no ar, cujos painéis têm um passo de 7,00 metros. As 
ligações de alta tensão distribuem-se por três planos, um inferior à 
cota de 3,50 metros constituído pelas ligações tendidas entre 
aparelhagem AT, um plano médio à cota de 5,80 metros constituído 
pelos barramentos rígidos apoiados e um plano superior à cota de 10,00 
metros constituído pelas ligações entre pórticos interiores. (…) 

 
• Transformadores 400/63kV – 170MVA, previstos são máquinas trifásicas, 

em banho de óleo e instaladas em celas individuais. 
 
A concepção das celas dos transformadores teve em conta a 
possibilidade de se virem a instalar máquinas de fases dissociadas, 
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situação que poderá ser inevitável face às crescentes limitações 
impostas às composições de transporte para circulação nas estradas 
nacionais. 
 
De referir, ainda, que por questões de segurança – incêndio e 
ambientais – ruído, todas as celas serão dotadas de muros pára-fogos 
com características adequadas a poder-se montar, se necessário e com 
um mínimo de constrangimentos na continuidade de serviço, painéis de 
insonorização capazes de manter o ruído da subestação dentro dos 
limites regulamentares. 
 
De acordo com a nova filosofia de montagem de transformadores nas 
zonas de risco sísmico elevado, as unidades previstas para esta 
subestação, nomeadamente a que será instalada nesta fase, serão 
montadas assentes e fixadas directamente a um maciço de fundação, 
com recolha periférica de óleo e respectivo encaminhamento para um 
depósito de retenção.”, p.8. 
 

Para além destes equipamentos, prevê-se a construção de 1 edifício de 
comando, 1 casa de serviços auxiliares, 1 casa de painel de 400kV e 1 casa de 
painel de 60kV. 
 
Importa ainda referir que o terreno escolhido para a implantação da 
subestação apresenta uma topografia regular, prevendo-se um reduzido 
movimento de terra. 
 
O acesso viária à subestação tem cerca de 250m de extensão. 
 
Segundo a memória descritiva do projeto, a empreitada a executar consiste, 
genericamente na : 
 

• terraplenagem e construção da plataforma e do respectivo acesso, 
incluindo vedação e drenagens; 

• construção dos maciços dos pórticos de amarração das linhas e dos 
suportes de aparelhagem; 

• construção dos maciços de assentamento dos transformadores e dos 
reservatórios de retenção de óleo; 

• construção dos Edifícios Técnicos – Edifício de Comando, Casa de 
Serviços Auxiliares e Casas de Painel; 

• abertura e tapamento de valas para rede de terras; 
• construção de caleiras e sua ligação à rede de esgotos pluviais; 
• regularização de terreno e espalhamento de gravilha; 
• arranjos exteriores. 

3.1.2 Linhas elétricas associadas 
A Abertura da Linha Palmela-Fanhões para a futura Subestação de Alcochete a 
400 kV /60 kV, a efetuar, quer por via do desvio a partir do apoio P40 (Linha 
Alcochete – Fanhões), quer do apoio P36 (Linha Alcochete – Palmela) tem 
como objetivo a ligação desta futura subestação à Rede Nacional de 
Transporte (RNT). 
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Desta abertura total da Linha Palmela-Fanhões para a subestação de 
Alcochete ocorrerá a consequente desativação do troço compreendido entre 
os apoios P36 e P40, transformando a atual Linha Palmela – Fanhões em duas 
novas linhas, com início na futura subestação de Alcochete: Linha Alcochete – 
Fanhões e Linha Alcochete – Palmela. 
 
Deste modo o troço desativado da Linha Palmela – Fanhões é também alvo de 
análise no presente estudo. 
 
A futura Subestação de Alcochete a 400 / 60 kV, que justifica o projeto 
autónomo da abertura da Linha Palmela – Fanhões, para a sua ligação à RNT, 
pretende melhorar as condições de alimentação aos consumos da EDP-
Distribuição localizados a sul do Tejo, na zona do Montijo e, num horizonte 
mais alargado, contribuir também para suportar o previsível aumento de 
consumos nesta região, e nomeadamente os que possam decorrer da ainda 
previsível construção do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL), em Alcochete.  
 
A viabilidade ambiental dos dois projetos foi feita com base na elaboração 
prévia de um Estudo de Grande Condicionantes Ambientais, onde se definiu a 
localização preferencial para o seu desenvolvimento, com prioridade para a 
localização da subestação, tendo-se seguidamente verificado, as condições 
para o estabelecimento da ligação pretendida à linha Palmela / Fanhões, 
através de duas linhas duplas trifásicas a 400 kV, correspondentes às 
atualmente denominadas Linha Alcochete – Fanhões (desvio da Linha Palmela 
– Fanhões a partir do seu apoio P40) e Linha Alcochete – Palmela (desvio da 
Linha Palmela – Fanhões a partir do seu apoio P36). 
 
O projeto da abertura da Linha Palmela – Fanhões no vão entre os atuais 
apoios 40 e 41, para a Subestação de Alcochete, implicará a construção de um 
novo troço de linha dupla com cerca de 1,469 km e 7 apoios e a desativação 
do troço da Linha Palmela – Fanhões até ao apoio 36, onde se fará o segundo 
desvio da Linha Palmela – Fanhões para a futura Subestação de Alcochete. 
Este segundo desvio tem inicio no no vão entre os atuais apoios 35 e 36, para 
a Subestação de Alcochete e implicará a construção de um novo troço de linha 
dupla com cerca de 2,182 km e 8 apoios. 
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4 Situação de Referência 

4.1 Metodologia 
Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem serão executados segundo o 
Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de 
Novembro de 2014), o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, 
(Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-lei n.º 114/2012 e 
n.º 115/2012, de 25 de Maio de 2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de 
Cultura e da Direção-Geral do Património Cultural, respetivamente) e 
pretendem cumprir os termos de referência para o descritor património 
arqueológico em estudos de Impacte Ambiental (Circular do antigo Instituto 
Português de Arqueologia, de 10 de Setembro de 2004). 
 
Foram feitos dois pedidos de autorização individualizados para a subestação e 
para as linhas associadas, uma vez que na fase inicial do projeto era intenção 
da REN que os projetos fossem alvo de avaliação de impacte ambiental em 
relatório separados. Contudo, esta orientação foi posteriormente alterada, 
tendo-se se juntado a avaliação do projeto da subestação e das linhas 
associadas num único relatório, por se tratarem de projetos complementares 
e associados, cuja visão e análise global importava ter presente. 
 
O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) da subestação 
foi enviado à Direção Geral de Património Cultural, no dia 3 de Dezembro de 
2014, com a direção científica de João Albergaria, tendo sido aprovado 
conforme ofício desta Direção Geral, em 2 de Janeiro de 2015. O processo 
tem o n.º 2014/1(311). 
 
O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) das linhas 
associadas foi enviado à Direção Geral de Património Cultural, no dia 16 de 
Dezembro de 2014, com a direção científica de João Albergaria, tendo sido 
aprovado conforme oficio enviado pela Direção Geral de Património Cultural, 
em 8 de Janeiro de 2015. O processo tem o n.º DSPAA/2014 (15-
00/494/PATA/4307. 
 
Os trabalhos realizados não se sobrepõem com outros trabalhos aprovados 
pelas Direções Regionais de Cultura e pela Direção Geral de Património 
Cultural. A equipa técnica teve uma afetação de 100% a este projeto. 

4.1.1 Levantamento de informação 

4.1.1.1 ESCALA DE ANÁLISE ESPACIAL 
A Situação de Referência do Descritor Património circunscreve uma área de 
estudo relativamente grande, com a finalidade de localizar e caracterizar 
todos os sítios com valor patrimonial na área de estudo para as Grandes 
Condicionantes. 
 
A área de projeto corresponde à área de implantação da Subestação (cerca 
de 4 hectares) e do respetivo acesso viário (cerca de 250m), bem como, ao 
corredor selecionado para a implantação da Linha Elétrica Aérea, que consiste 
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numa faixa de terreno com cerca de 100m de largura e aproximadamente 
1.5km de extensão (Desvio da Linha Palmela – Fanhões, a 400kV, para a SE de 
Alcochete – Linha Alcochete/Fanhões) e cerca de 2.1km de extensão (Desvio 
da Linha Palmela – Fanhões, a 400kV, para a SE de Alcochete – Linha 
Alcochete/Palmela). 
 
A área de afetação direta corresponde a toda a plataforma necessária para a 
construção da Subestação (e respetivo acesso) e à zona de implantação dos 
apoios à rede elétrica, mais concretamente um círculo com 20m de diâmetro. 
Ou, no caso de existir desmatação do terreno, consiste num corredor com 
20m de largura centrado ao eixo da linha. 
 
A área de afetação indireta consiste numa faixa de terreno com 50m de 
largura, estabelecida a partir dos limites externos conhecidos da subestação e 
do acesso. No caso das linhas elétricas, esta área consiste num corredor com 
50m de largura, centrado ao eixo da linha. 
 
Esta faixa de terreno constitui uma medida preventiva e deverá servir para 
sinalizar todos os potenciais impactes negativos diretos, que poderão 
eventualmente ocorrer durante o decorrer da empreitada, mais 
concretamente na abertura de acessos às frentes de obra, na desmatação do 
terreno e na movimentação de máquinas. 
 
A área de impacte nulo corresponde às restantes faixas de terreno (entre os 
35m e os 50m de distância ao eixo da linha). 
 
Convém salientar que nesta fase do estudo ambiental não estão definidas as 
zonas de depósito e empréstimo de terras. Por este motivo, não foi possível 
observar o terreno nestes locais. 

4.1.1.2 RECOLHA BIBLIOGRÁFICA 
O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu 
sobre os seguintes recursos: 
 

• Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios 
Arqueológicos, doravante designada como Endovélico)1 da 
responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC). 
• Ulysses, sistema de informação do património 
classificado/DGPC 2 da responsabilidade da Direcção Geral do 
Património Cultural (DGPC). 
• SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitectónico 
do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana3. 
• IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército4. 
• Googlemaps5. 

                                         
1 http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios 
2 http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-
patrimonio/ 
3 http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-
9300-11ff2619a4d2 
4 http://www.igeoe.pt/ 
5 https://maps.google.pt/ 
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• Plano Director Municipal de Alcochete rectificado pela 
Resolução do Concelho de Ministros n.º 141/97, DR, 1ª série-B, n.º 
193, 22/08/1997, 4349-4363. 
• Plano de Pormenor do Passil Norte, rectificado pela Resolução 
do Concelho de Ministros n.º 62/2001, DR, 1ª série-B, n.º 126 de 
31/06/2001, 7229 – 7234. 
• Plano Director Municipal de Benavente rectificado pela 
Resolução do Concelho de Ministros n.º 164/95, DR, 1ª série-B, n.º 
282, 07/12/1995, 7646-7688. 
• Plano Director Municipal de Palmela rectificado pela Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 115/97, DR, 1ª série-B, n.º 156, 
19/7/1997, com as alterações publicadas na Declaração n.º 
185/2002, DR, 2ª série, n.º 137 de 17/06/2006 e na Declaração n.º 
162/2005, DR, 2ª série, n.º 143, de 27/07/2005. 
• Câmara Municipal de Alcochete: Áreas de Interesse: Património 
Cultural:Arqueológico (http://www.cm-
alcochete.pt/pt/conteudos/areas+interesse/patrimonio+cultural/ar
queologico/?WBCMODE=presentatiloginfologinFO, 25/09/2014). 
• Câmara Municipal de Alcochete: Áreas de Interesse: Património 
Cultural: Religioso (http://www.cm-
alcochete.pt/pt/conteudos/areas+interesse/patrimonio+cultural/re
ligioso, 25/09/2014). 
• Câmara Municipal de Alcochete: Áreas de Interesse: Património 
Cultural: Civil (http://www.cm-
alcochete.pt/pt/conteudos/areas+interesse/patrimonio+cultural/ci
vil/?WBCMODE=presentationunpublishedloginfologi, 25/09/2014). 
• Câmara Municipal de Alcochete: Áreas de Interesse: Património 
Cultural: Estatuária (http://www.cm-
alcochete.pt/pt/conteudos/areas+interesse/patrimonio+cultural/e
statuaria/?WBCMODE=presentatiloginfologinFO, 25/09/2014). 
• Câmara Municipal de Alcochete: Informação Geográfica: 
Cartografia Temática: Património Arquitectónico e Arqueológico 
(http://www.cm-
alcochete.pt/pt/conteudos/inf_geografica/cart_tematica/pat_arq_
arq/?WBCMODE=PresenloginFOloginFO, 26/09/2014). 
• Câmara Municipal de Alcochete: Informação Geográfica: Planos 
Municipais de Ordenamento do Território (http://www.cm-
alcochete.pt/pt/conteudos/inf_geografica/pl_mun_ord_territ/, 
26/09/2014). 
• Câmara Municipal de Alcochete: Plano Director Municipal 
(http://www.cm-
alcochete.pt/pt/conteudos/plano+director+municipal/?WBCMODE=
presentatiloginfologinFO, 26/09/2014. 
• Câmara Municipal de Benavente: Serviços Municipais: Mapas 
online (http://websig.cm-benavente.pt/index.php, 26/09/2014). 
• Município de Benavente: Atividade Municipal: Discussão Pública 
do PDM  (http://www.cm-benavente.pt/atividade-
municpal/ordenamento-do-territorio, 26/09/2014). 
• Município de Benavente: Atividade Municipal: Ordenamento do 
território  (http://www.cm-benavente.pt/atividade-
municpal/ordenamento-do-territorio, 26/09/2014). 
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• Município de Benavente: Conhecer Benavente: Turismo: 
Património Arqueológico  (http://www.cm-
benavente.pt/conhecer-benavente/turismo/patrimonio-
arqueologico, 26/09/2014). 
• Município de Benavente: Conhecer Benavente: Turismo: 
Património Arquitetónico (http://www.cm-
benavente.pt/conhecer-benavente/turismo/patrimonio-
arquitetonico, 26/09/2014). 
• Geo Portal: Município de Benavente (http://websig.cm-
benavente.pt/index.php?module=pdm, 26/09/2014). 
• Município Palmela: Áreas de Intervenção: Património Cultural: 
Património Arqueológico (http://www.cm-
palmela.pt/pt/conteudos/areas+de+intervencao/patrimonio+cultur
al/patrimonio+arqueologico/?WBCMODE=PresentationUnpublishedlo
, 26/09/2014). 
• Município Palmela: Áreas de Intervenção: Património Cultural: 
Património Histórico e Edificado (http://www.cm-
palmela.pt/pt/conteudos/areas+de+intervencao/patrimonio+cultur
al/patrimonio+historico+e+edificado/?WBCMODE=PresentationUnpu
blishedlo, 26/09/2014). 
• Município Palmela: Planos Municipais de Ordenamento do 
Território em Vigor (http://www.cm-
palmela.pt/pt/conteudos/areas+de+intervencao/Planeamento+e+G
est+Urbanistica/Planos+Municipais+de+Ordenamento+do+Territorio
/Planos+Municipais+de+Ordenamento/, 26/09/2014). 
• Município Palmela: Planos Municipais de Ordenamento do 
Território em Vigor: SIG (http://sig.cm-
palmela.pt/munisigweb/mapviewers/adf/(S(xk2nk5kon34thicp5bxli
qcc))/Viewer.aspx?id=5, 26/09/2014). 
• Bibliografia publicada sobre a região. 

 
No arquivo da Direção Geral de Património Cultural foram ainda consultados 
os seguintes processos, no dia 24/09/2014: 
 

• S – 04143 - Porto dos Cacos 
• 90/1(100) – EIA Rede de Gás Natural. Protocolo com a Transgás 
• 94/1(007) - EIA - Novo Aeroporto de Lisboa 
• 98/1(257) - EIA - Estudo Prévio do IC3 Alcochete/Porto Alto 
• 2003/1(546) - EIA - Barroca do Alva – Alcochete 
• 2004/1(157) - Carta Arqueológica de Alcochete 
• 2004/1(355) - EIA - Pedreira de Cilha Queimada 
• 2004/1(513) - PDM Palmela   
• 2005/1(077) – EIA – Rede Ferroviária de Alta Velocidade (RAVE): 
Eixo Lisboa / Madrid: Lisboa / Montemor-o-Novo: Lote 3A1 
• 2005/1(080) - EIA - IC13 Alcochete/Infantado/Coruche 
• 2007/1(409) – Alternativa ao Novo Aeroporto de Lisboa – H6 
(Montijo – Benavente) 
• 2008/1(464) – Palmela:  EIA da Linha de 23 Km de  Palmela / 
Fernão Ferro 
• 2010/1(451) - Conservação Corrente por Contrato 2010/2013 - 
Distrito de Santarém 
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• 2010/1(466) - Conservação Corrente por Contrato 2010/2013 - 
Distrito de Setúbal 
• 2010/1(488) -  Obras de arte - Distrito de Santarém 
• 2011/1(082) - EIA - Subestação do Montijo 400/60 kV 

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

4.1.2 Prospecção arqueológica 
Os trabalhos de prospecção arqueológica sistemática realizaram-se no dia 27 
de Janeiro de 2015, ao longo de toda a área do projecto de execução, 
abrangendo a plataforma onde vai ser instalada a subestação e o corredor das 
linhas elétricas (faixa de terreno com 100m de largura e 1.5km de extensão, 
no caso do Desvio da Linha Palmela – Fanhões, a 400kV, para a SE de 
Alcochete – Linha Alcochete/Fanhões, e cerca de 2.1km de extensão, no 
projeto do Desvio da Linha Palmela – Fanhões, a 400kV, para a SE de 
Alcochete – Linha Alcochete/Palmela. 
 
Os meios usados no trabalho foram: indumentária tradicional para prospeções 
arqueológicas (que incluiu galochas, chapéu e casaco com sinalização), 
máquina fotográfica digital (a partir da qual se obtiveram as imagens 
constantes no relatório) e cartografia impressa (traçado das linhas elétricas 
nas respetivas Cartas Militares de Portugal e no levantamento topográfico à 
escala de projeto de execução). 
 
Conforme consta no Formulário que acompanha o Pedido de Autorização de 
Trabalhos Arqueológicos, o técnico responsável foi devidamente autorizado 
pelo promotor do Estudo Ambiental para realizar prospeções arqueológicos 
nos terrenos e responsabiliza-se por eventuais danos causados pela atividade 
arqueológica. A sinalização e segurança foi efetuada conforme a legislação 
prevista para este tipo de trabalhos de campo. 
 
A documentação recolhida nos trabalhos de campo foi integralmente 
transposta para o atual relatório. Como não foram recolhidos materiais 
arqueológicos no decorrer das prospeções arqueológicas, não há necessidade 
de fazer qualquer depósito de materiais arqueológicos. 

4.1.2.1 VISIBILIDADE DO TERRENO 
O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas 
categorias subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da 
visibilidade do terreno, que permite distinguir as grandes unidades de 
observação; a segunda distingue-se pela necessidade de pormenorizar o grau 
de visibilidade boa do terreno (ver Quadro 2). 
 
Visibilidade má do terreno 1 Intransponível ao percurso pedestre. 
Visibilidade mista do terreno 2 Arvoredo denso, mas com o mato medianamente 

limpo. 
Facilita o percurso pedestre e a observação geral do 
terreno. 
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Visibilidade média do terreno 3 Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do 
joelho. 
Facilita o percurso pedestre e a observação de 
construções. 

Visibilidade boa do terreno 4 Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do 
joelho. 
Facilita o percurso pedestre, a observação de 
construções e de materiais arqueológicos. 

Solo urbano 5 Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, 
grande quantidade de entulho e de lixo recente. 
Observação de construções, mas superfície de solo 
original sem qualidade de observação. 

Aterros e escavações 6 Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno 
completamente revolvido. 
Superfície do solo original sem qualidade de 
observação. 

Área vedada 7 Intransponível ao percurso pedestre. 
Terreno de forte inclinação 8 Percurso pedestre dificultado por questões de 

segurança. 
Áreas de fogo e de desmatação 9 Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira 

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

Quadro 1 – Graus de visibilidade do terreno 

 
Visibilidade mínima da 

superfície do solo 
4.1 Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo. 

Observação facilitada de construções, mas com 
identificação difícil de materiais arqueológicos. 

Visibilidade intermédia da 
superfície do solo 

4.2 Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo. 
Observação facilitada de construções e identificação 
razoável de materiais arqueológicos. 

Visibilidade elevada da 
superfície do solo 

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

Quadro 2 – Grau de diferenciação do descritor 4 

4.1.2.2 FICHA DE SÍTIO 
O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos 
trabalhos de campo é feito numa ficha criada para este efeito. A Ficha de 
Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores relacionados com 
os seguintes objetivos: 
 

• Identificação. 
• Localização administrativa e geográfica. 
• Descrição da Paisagem. 
• Caracterização do material arqueológico. 
• Caracterização das estruturas. 
• Avaliação e classificação do valor patrimonial. 
• Avaliação e classificação do Valor de impacte patrimonial. 

 
Número Numeração sequencial dos sítios identificados. 

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

CNS Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados 
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Endovélico (DGPC). 
Tipo de sítio Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico 

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

(DGPC). 
Tipo de trabalhos 

realizados 
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico 

(DGPC). 
Classificação oficial Tipo de Classificação Oficial. 

Legislação Decreto-Lei que define a Classificação Oficial. 
ZEP Zona Especial de Proteção, com o Decreto-Lei que a define. 

Quadro 3 – Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio 

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

freguesia. 
Lugar Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as 

fontes orais. 
Freguesia Freguesia onde está localizado. 
Concelho Concelho onde está localizado. 

Sistemas de 
Coordenadas 

Datum Lisboa. 

C.M.P. Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000 

Quadro 4 – Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio 

 
Acessibilidade Tipo de Acessos e respetiva inventariação. 

Âmbito geológico Caracterização geológica sumária do local de implantação do 
sítio.  

Relevo Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra 
implantado.  

Coberto vegetal Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio. 
Uso do solo Descrição do uso do solo no local implantação do sítio. 

Controlo Visual da Paisagem Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio. 
Tipo de vestígios 

identificados  
Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do 

sítio. 

Quadro 5 – Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente 

 
Área de dispersão Caracterização da área de dispersão do material 

arqueológico. 
Tipo de dispersão Caracterização da forma como o material arqueológico se 

distribui pela área do sítio. 
Tipo de material presente Recenseamento dos tipos de material arqueológico 

observados no sítio. 
Características do material 

identificado 
Descrição mais pormenorizada do material arqueológico 

observado. 
Cronologia do material 

identificado 
Caracterização cronológica do material arqueológico 

observado. 

Quadro 6 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material arqueológico 

 
Estado de conservação Caracterização do estado de conservação das estruturas. 

Descrição da planta e relação 
espacial das estruturas 

Descrição da forma como as estruturas identificadas se 
organizam espacialmente. 

Modo de Construção Descrição do modo de construção de cada estrutura. 
Materiais de Construção Descrição dos materiais usados na construção de cada 



 

EIA: Subestação de Alcochete e Linhas Associadas (Alcochete) 16

estrutura. 
Descrição das estruturas Descrições das características de cada estrutura que não 

tenham sido assinaladas nos campos anteriores. 
Interpretação funcional das 

estruturas 
Proposta da função de cada estrutura. 

Elementos datantes da estrutura Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a 
cada estrutura. 

Quadro 7 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas 

4.1.2.3 REGISTO FOTOGRÁFICO 
O registo fotográfico realizado teve como objectivos a obtenção de imagens 
dos sítios com valor patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da 
vegetação que cobria o terreno, na área que será afectada por este projecto. 

4.1.2.4 REGISTO CARTOGRÁFICO 
Todos os sítios registados na área de estudo foram localizados na Carta Militar 
de Portugal (escala 1:25.000), folhas n.º 432 e n.º 433 (Anexo I – Figura 1). 
 
O projeto de execução em estudo e o grau de visibilidade do terreno foram 
localizadas na cartografia à escala de projecto de execução (escala 1:7500) 
(Anexo I – Figura 2 e 3). 
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N.º Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Cronologia Concelho Freguesia CMP M P Bibliografia 

1 Monte da Caniceira Casal rústico     Indeterminado/Contemporâneo Beanvente 
Samora 

Correia 
432 134080 197581 Albuquerque et alli, 2014a, planta, n.º 23 

2a Santo António d'Ussa Habitat 22699   Romano Alcochete Alcochete 432 135510 197300 Correira, 2005b, n.º 15 

2b Santo António d'Ussa Habitat 22699   Romano Alcochete Alcochete 433 136561 197416 Correira, 2005b, n.º 15 

3 Barroca de Alva Casal rústico   Espaço Cultural Moderno/Contemporâneo Alcochete Alcochete 432 133888 196630   

4 Barroca de Alva Forno e ermida     Moderno Alcochete Alcochete 432 133938 196482 
CMA, s.d.a, n.º 16 e s.d.b, n.º 16; Correia, 

2005b, n.º 16 

5 Moinho da Barroca Moinho     Moderno?/Contemporâneo Alcochete Alcochete 432 133334 196738 CMA, s.d.d 

6 Moinho de Barroca de Alva Moinho     Moderno?/Contemporâneo Alcochete Alcochete 432 134419 196630 CMA, s.d.d 

7 Fonte da Raposa Forno e habitat 22702   Romano Alcochete Alcochete 432 134420 196150 
CMA, s.d.a, n.º 17 e s.d.b, nº. 17; Correia, 

2005b, n.º 17 

8 Moinho do Pereiro Moinho     Moderno?/Contemporâneo Alcochete Alcochete 432 132872 195957 CMA, s.d.d 

9 Vale Simões Forno 22703   Romano Alcochete Alcochete 432 135460 194970 
CMA, s.d.a, n.º 18 e s.d.b, n.º 18; Correia, 

2005b, n.º 18 

10a Monte Laranjo Villa 14778   Romano Alcochete Alcochete 432 135800 193880 
CMA, s.d.a, n.º 31 e s.d.b, n.º 31; Correia, 

2005b, n.º 31; Martins e Souto, s.d., n.º 5 

10b Monte Laranjo Villa 14778   Romano Alcochete Alcochete 432 135755 194044 
CMA, s.d.a, n.º 31 e s.d.b, n.º 31; Correia, 

2005b, n.º 31; Martins e Souto, s.d., n.º 5 

11 Porto dos Cacos Complexo industrial 4143 
Sítio de Interesse 

Público 
Romano Alcochete Alcochete 433 137085 192859 

Amaro, Barros e Duarte, 1985;  CMA, s.d.a, 

n.º 28 e s.d.b, n.º 28; Correia, 2005b, n.º 28; 

Martins, s.d.a;  Matias, 2011a; Raposo e 

Duarte, 1993; Raposo, Duarte e Sabrosa, 1991 

12 Vale da Palha 4 Habitat 22706 ZEP Romano Alcochete Alcochete 433 136720 193500 
CMA, s.d.a, n.º 22 e s.d.b, n.º 22; Correira, 

2005b, n.º 22 

13 Vale da Palha 3 Habitat 22705 ZEP Romano Alcochete Alcochete 433 137008 193512 
CMA, s.d.a, n.º 21 e s.d.b, n.º 21; Correira, 

2005b, n.º 21 

14 Vale da Palha 1 Forno 2801 ZEP Romano (Séculos I - II d.C.) Alcochete Alcochete 433 136970 193350 
CMA, s.d.a, n.º 19 e s.d.b, n.º 19; Correira, 

2005b, n.º 19; Raposo e Duarte, 1993 

15 Vale da Palha 2 Habitat 22704 ZEP Romano Alcochete Alcochete 433 137281 193239 
CMA, s.d.a, n.º 20 e s.d.b, n.º 20; Correira, 

2005b, n.º 20; Raposo e Duarte, 1993 

16 Ponte da Caparica VIII Forno 30076 ZEP Romano Alcochete Alcochete 433 137233 192588 
CMA, s.d.a, n.º 39 e s.d.b, n.º 39; Correia, 

2007a 

17 Ponte da Caparica I Forno 22711 ZEP Romano Alcochete Alcochete 433 137200 192380 CMA, s.d.a, n.º 24 e s.d.b, n.º 24; Correira, 
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N.º Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Cronologia Concelho Freguesia CMP M P Bibliografia 

2005b, n.º 24 

18 Caparica 1 Habitat 22707 ZEP Romano/Idade Média Alcochete Alcochete 433 137465 192494 
CMA, s.d.a, n.º 23 e s.d.b, n.º 23; Correira, 

2005b, n.º 23 

19 Ponte da Caparica III Casal rústico 31400 ZEP Romano/Moderno Alcochete Alcochete 433 137242 192317 
CMA, s.d.a, n.º 33 e s.d.b, n.º 33; Correia, 

2006a, n.º 33 

20 Ponte da Caparica II Forno 22712 ZEP Romano Alcochete Alcochete 433 137352 192091 
CMA, s.d.a, n.º 25 e s.d.b, n.º 25; Correia, 

2005b, n.º 25; Raposo e Duarte, 1993 

21a Vale Sorrechão 1 Habitat 22714   Romano Alcochete Alcochete 433 137650 192040 
CMA, s.d.a, n.º 29 e s.d.b, n.º 29; Correia, 

2005b, n.º 29 

21b Vale Sorrechão 1 Habitat 22714   Romano Alcochete Alcochete 433 137649 190938 
CMA, s.d.a, n.º 29 e s.d.b, n.º 29; Correia, 

2005b, n.º 29 

22 Porto dos Cacos II Casal rústico 31405 ZEP Romano Alcochete Alcochete 433 137971 191664 
CMA, s.d.a, n.º 38 e s.d.b, nº 38; Correia, 

2006a, n.º 38 

23 São Rijo Indeterminado     Medieval Cristão/Indeterminado Alcochete Alcochete 432 133866 191534   

24 Herdade de Rio Frio Núcleo urbano     Moderno Palmela Pinhal Novo 444 136757 189721 CMP, 2007; Fernandes e Santos, 2012, n.º 58 

25 Olho da Telha / Rio Frio Olaria / Forno Romano     Romano Palmela Pinhal Novo 444 136458 189958 
CMP, 2007; Fernandes e Santos, 2012, n.º 57, 

fig. 10, 11, 12 

Quadro 8 - Localização das ocorrências patrimoniais identificadas na área de enquadramento histórico 
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4.1.2.5 INFORMAÇÃO ORAL 
No decorrer das prospecções arqueológicas sistemáticas não se obteve 
informação oral relevante para este estudo. 

4.1.3 Valor patrimonial 
A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores 
considerados mais importantes para calcular o valor patrimonial de cada sítio. 
O valor patrimonial é calculado usando as categorias apresentadas no 
Quadro9, às quais é atribuída uma valoração quantitativa. 
 
Valor da Inserção Paisagística 2 

Valor da Conservação 3 
Valor da Monumentalidade 2 

Valor da raridade (regional) 4 
Valor cientifico 7 
Valor histórico  5 

Valor Simbólico 5 

Quadro 9 – Factores usados na avaliação patrimonial e respectiva ponderação 

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

Com Interesse 5 
Com pouco interesse 2 

Sem Interesse 1 
Indeterminável Nulo 

Quadro 10 - Descritores do Valor da Inserção Paisagística e respectivo valor numérico 

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

Bom 5 
Regular 2 

Mau 1 
Desconhecido Nulo 

Quadro 11 - Descritores do Valor da Conservação e respectivo valor numérico 
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O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência 
patrimonial no meio envolvente, dadas as suas características arquitectónicas 
e artísticas. Avalia simultaneamente o impacto que resulta de uma intenção 
evidente dos construtores do sítio em questão e o impacto que é actualmente 
observável, que decorre da evolução do sítio e da paisagem onde se insere, 
assim como da evolução das categorias culturais que reconhecem, ou não, a 
monumentalidade de um sítio. 
 
É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A 
valorização das suas características arquitectónicas e artísticas foi feita tendo 
em consideração a sua relevância a nível regional. 
 
Também neste caso não foi possível determinar o Valor da Monumentalidade 
de um sítio totalmente enterrado e, nesse caso, este critério não foi tido em 
conta na determinação do Valor Patrimonial. 
 

Elevado 5 
Médio 2 

Reduzido 1 
Indeterminável Nulo 

Quadro 12 - Descritores do Valor da Monumentalidade e respectivo valor numérico 

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

Único 5 
Raro 4 

Regular 2 
Frequente 1 

Desconhecido Nulo 

Quadro 13 - Descritores do Valor da Raridade e respectivo valor numérico 

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

Elevado 5 
Médio 2 

Reduzido 1 
Indeterminável Nulo 

Quadro 14 - Descritores do Valor Científico e respectivo valor numérico 
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No Valor Histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem 
como objecto representativo de um determinado período histórico na região 
em questão. Neste caso a antiguidade do objecto já foi considerada, visto 
que, em geral, conservam-se menos vestígios dos períodos históricos mais 
recuados, o que aumenta a importância de cada vestígio singular. 
 
Também foi considerado na atribuição deste valor que, para o conhecimento 
das sociedades pré-históricas, assim como para o conhecimento de muitos 
aspectos das sociedades históricas e mesmo contemporâneas, os vestígios 
materiais são a única fonte de informação disponível. 
 
Também neste caso, se não foi possível determinar este valor, não foi usado 
no cálculo do valor patrimonial. 

Elevado 5 
Médio 2 

Reduzido 1 
Indeterminável Nulo 

Quadro 15 - Descritores do Valor Histórico e respectivo valor numérico 

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

Elevado 5 
Médio 2 

Reduzido 1 
Indeterminável Nulo 

Quadro 16 - Descritores do Valor Simbólico e respectivo valor numérico. 

 
O Valor Patrimonial resulta, pois, da avaliação dos sete factores 
anteriormente descritos. Esta avaliação decorre da observação do sítio e 
análise da informação existente sobre o mesmo. Classifica-se cada sítio 
segundo um determinado “valor” (Inserção Paisagística, Conservação, 
Monumentalidade, etc.), através de uma valoração qualitativa (Elevado, 
Médio, Reduzido, por exemplo) à qual é atribuído um valor numérico 
conforme os quadros anteriores. 
 
Como se considera que os ditos factores não devem pesar da mesma forma no 
Valor Patrimonial, são ponderados de forma diferenciada, conforme os 
valores apresentados no Quadro9. 
 
Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos 
vários critérios apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo 
número total de categorias consideradas, ou seja: 
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(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor 
da Monumentalidade*2) + (Valor da Raridade*4) + (Valor Cientifico*7) 
+ (Valor Histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7 

 
Se todos os factores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo 
atribuível será igual a 4, enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será 
obtido um valor patrimonial inferior a 4, o que corresponde à Classe E de 
Valor Patrimonial, se os únicos factores considerados no cálculo do Valor 
Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é o mais baixo, a saber, o 
Valor da Inserção Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor da 
Monumentalidade. Num caso destes, o Valor Patrimonial obtido reflecte 
sobretudo o desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão e 
portanto deve ser manuseado com muita cautela. 
 
Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma 
Classe de Valor Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências 
patrimoniais de valor mais elevado e a classe E às incidências patrimoniais 
com menor valor. 
 

Significado Classe de Valor Patrimonial Valor Patrimonial 
Muito elevado A ≥16 ≤20 

Elevado B ≥12 <16 
Médio C ≥8 <12 

Reduzido D ≥4 <8  
Muito reduzido E < 4 

Quadro 17 - Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial 

4.2 Localização geográfica e administrativa 
A área específica de enquadramento histórico deste projecto implanta-se na 
planície aluvial do Tejo, na margem Sul deste rio, no território da freguesia 
de Alcochete do mesmo concelho. 
 
Esta área encontra-se imediatamente a Sul  e a Este das, respectivamente, 
Estradas Nacionais 4 e 118, a Oriente da povoação da Atalaia (Montijo, UF de 
Atalaia e Alto Esatanqueiro – Jardia), a Ocidente da Ribeira das Enguias e a 
Noroeste de Rio Frio (Palmela, Pinhal Novo), junto ao sistema de valas e pauís 
que drenam para o Sapal da Hortas. 

4.3 Breve enquadramento histórico 
O estudo da ocupação humana no território onde se desenvolvem estes 
projectos tem como objectivo, no âmbito deste trabalho, compreender a 
evolução da ocupação humana neste espaço específico, de forma a melhor 
enquadrar e avaliar os futuros impactes sobre a paisagem cultural que 
resultarão desta obra. 
 
Assim, neste capítulo esboça-se a evolução histórica do território ocupado 
pelas duas linhas elétricas. Esta análise centra-se área de enquadramento 
histórico, pois a sua intenção não é a história da região servida por esta obra, 
mas a evolução da ocupação no espaço específico onde a mesma será 
construída. 
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Não se identificaram vestígios de ocupação humana antiga no interior da área 
de enquadramento histórico. No entanto, a ocorrência de artefactos líticos 
nas imediações da Igreja da Atalaia, a Ocidente da área de enquadramento, 
sugere que a ocupação humana desta zona remontará à Pré-história recente, 
sem ser possível, com os dados actualmente disponíveis caracterizar 
minimamente essa mesma ocupação (Figueiredo et alli, 2005, 55 - 58 e 
Figueiredo e Ramos, 2004 e 2007, 11). 
 
O  CNS6 23298 - Atalaia 1 é uma “estação de superfície, constituída 
essencialmente por restos de talhe, onde domina o quartzito como matéria-
prima, de datação atribuível à pré-história recente” (Figueiredo e Ramos, 
2004, 15) que se localiza a Norte do Santuário da Nossa Senhora da Atalaia.  
 
Imediatamente a Sul deste sítio foram recolhidos “Lascas, lamelas e restos de 
talhe de quartzito e sílex”, “sem contexto arqueológico” (CNS 23300 - Atalaia 
2) e datados também da pré-história recente (Figueiredo et alli, 2005, 58). 
Muito perto destes dois sítios, a ocidente, identificaram-se também “lascas e 
resto de talhe de quartzito” (CNS 27936 - Atalaia 3), “sem contexto 
arqueológico” de período indefinido (idem, ibdem). 
 
Os dados actuais não permitem esboçar a história da ocupação humana na 
zona até ao séc. I d. C, altura em que se terá estabelecido do complexo fabril 
do Porto dos Cacos (CNS 4143), actualmente Sítio de Interesse Público 
(Portaria n.º 591/2011, DR, 2.ª Série, n.º 121, de 27-06-2011), que se 
encontra a oriente da Ribeira das Enguias na Herdade do Rio Frio. A Zona 
Especial de Protecção deste sítio encontra-se a menos de 830 m da área de 
enquadramento histórico e no seu interior e imediações já foram identificados 
mais de 20 sítios arqueológicos, o que demonstra a densidade da ocupação 
durante o período romano. 
 
Entre o séc. I e o séc. V d. C. este complexo industrial produziu ânforas, 
contentores de cerâmica que, neste caso, serviriam para o transporte de 
conservas de peixe e vinho. A escala de produção deste complexo mobilizava 
um contigente de trabalhadores suficientemente grande para justificar a 
existência de um povoado nas imediações. O local deste povoado ainda não 
foi identificado, mas conhece-se uma das suas necópoles que, esteve em uso 
entre o séc. III e o séc. V d. C. Alguns materiais tardios, uma ara romana 
redecorada com motivos visigóticos e uma moeda cunhada em Emerita 
(Mérida), no reinado de Egica (698-700), sugerem que esta zona terá 
continuado a ser ocupada até, pelo menos, ao séc. VIII (Raposo et alli, 2005, 
38; Raposo, Sabrosa e Duarte, 1995, 332 - 334). 
 
Durante a elaboração deste trabalho não se encontrou qualquer informação 
sobre a história deste espaço após o séc. VIII até à época moderna. 
 
No entanto, a área de enquadramento é limitada a Norte pela EN 4, que já se 
encontra desenhada na cartografia de meados do séc. XVII. Trata-se da antiga 
estrada que ligava a Aldeia Velha de Riba Tejo, atual Montijo, à estrada de 
Setúbal, passando por Pegões. Por esta estrada chegavam os peregrinos à 

                                         
6 Código Nacional de Sítio cujo número permite acesso á ficha correspondente no Endovélico. 
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antiga Ermida de N. Sr.ª da Atalaia, de que a notícia mais antiga é de 1507 
(Lucas, 1992, 27), e objeto de uma devoção muito intensa na região. A ela, no 
séc. XVIII, “ocorrem com devoção alguns vinte e seis povos com seus círios” 
(Costa, 1712, 324). 
 
Assim, o território onde se implanta o projeto em estudo era atravessado por 
uma estrada, cuja existência está documentada desde os inícios do séc. XVI, 
mas cujo traçado deverá ser medieval, estabelecido aquando da criação da 
Aldeia Galega do Riba Tejo, no séc. XIII, sob o impulso da Ordem de Santiago. 
Esta recebeu de Sancho I, em 1186, o território entre o Tejo e o Sado (Lucas, 
1992). O território dos atuais concelhos do Montijo e do Ribatejo pertenciam 
então ao Concelho do Ribatejo. 
 
A primitiva Ermida de Nossa Senhora da Atalaia, provavelmente erguida nos 
finais do séc. XV, e a popularidade que o seu culto conheceu terá servido de 
aglutinador para o repovoamento da zona onde se encontra a área de 
enquadramento histórico, a par do desenvolvimento que o antigo Concelho do 
Ribatejo conheceu ao longo da Baixa Idade Média. Esse desenvolvimento 
justificou a demarcação, em 1574, de dois novos concelhos, Aldeia Galega e 
Alcochete (Santos, Cabedal e Melo, 2009, 13-14). 
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4.4 Fator de património (Subestação de Alcochete) 

4.4.1 Caracterização da paisagem e do terreno 
A futura Subestação de Alcochete será implantada num terreno arenoso com 
três formas de uso: 
 

• parcela agrícola (localizada mais a Oeste);  
• terreno baldio (situado mais a Este);  
• faixa a meio com sinais recentes de terraplenagem e com aterros de 

entulho. 
 
O percurso pedestre não teve grandes obstáculos ao longo do traçado, devido 
à reduzida densidade de vegetação, à inexistência de obstáculos morfológicos 
e à topografia aplanada do terreno. Contudo, salienta-se a presença de 
sucessivos montículos de aterro que impedem a observação da superfície do 
solo (registados como solo urbano, vide Anexo I, fig.ª 3). 
 

 
Figura 1 – Vista geral do terreno agrícola 

 

 
Figura 2 – Vista geral do terreno (sinais de terraplenagem e presença de aterros) 
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Figura 3 – Vista geral do terreno baldio 

4.4.2 Caracterização patrimonial 
O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas 
executadas tiveram resultados nulos, ou seja, na área de incidência da 
Subestação do Alcochete, não foram identificadas ocorrências patrimoniais à 
superfície do terreno, quer de natureza arqueológica, quer arquitetónica ou 
etnográfica. 
 
Face aos resultados nulos obtidos, não há necessidade de fazer estudos 
científicos ou qualquer publicação/divulgação pública. 
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4.5 Fator de património (LACT.FN) 

4.5.1 Caracterização da paisagem e do terreno 
O traçado do Desvio da Linha Palmela – Fanhões, a 400kV, desde o Apoio P40 
para a SE de Alcochete – Linha Alcochete/Fanhões, a 400kV, tem 
aproximadamente 1.5km de extensão. 
 
A paisagem é formada por um terreno baldio e aplanado (onde vai ser ser 
construída a futura subestação de Alcochete), por uma reduzida mancha de 
montado, que ocupa uma ligeira depressão no terreno (moldada por um linha 
de água de reduzido caudal), por um vasto terreno agrícola (vedado ao acesso 
público) e por pequenas parcelas agrícolas, junto ao lugar de Rilvas. 
 
O percurso pedestre não teve grandes obstáculos ao longo do traçado, devido 
à reduzida densidade de vegetação, à inexistência de obstáculos morfológicos 
e à topografia aplanada do terreno. Contudo, as prospeções arqueológicas 
foram apenas condicionadas pela existência de um terreno vedado entre os 
Apoios 3 e 6. 
 

 
Figura 4 – Vista geral do local de implantação do Apoio 2 (boa visibilidade do terreno) 

 
Figura 5 – Vista geral do local de implantação do Apoio 3 (boa visibilidade do terreno) 
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Figura 6 – Vista geral do terreno vedado 

 

 
Figura 7 – Vista geral do terreno junto ao Apoio 6 

4.5.2 Caracterização patrimonial 
O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas 
executadas tiveram resultados nulos, ou seja, na área de projeto, não foram 
identificadas ocorrências patrimoniais à superfície do terreno, quer de 
natureza arqueológica, quer arquitetónica ou etnográfica. 
 
Face aos resultados nulos obtidos, não há necessidade de fazer estudos 
científicos ou qualquer publicação/divulgação pública. 
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4.6 Fator de património (LACT.PM) 

4.6.1 Caracterização da paisagem e do terreno 
O traçado do Desvio da Linha Palmela – Fanhões, a 400kV, desde o Apoio P36 
para a SE de Alcochete – Linha Alcochete/Palmela, a 400kV, tem 
aproximadamente 2.1km de extensão. 
 
A paisagem percorrida nos trabalhos de camopo é constituída por um terreno 
baldio e plano (local onde se prevê a construção da futura subestação de 
Alcochete), por uma pequena mancha de montado, por um vasto terreno 
agrícola (vedado ao acesso público), pelo Sapal das Hortas e, por fim, por 
outra mancha de montado (nesta caso, de grandes dimensões). 
 
O percurso pedestre decorreu normalmente ao longo de boa parte do traçado, 
por causa da reduzida densidade de vegetação, da inexistência de obstáculos 
morfológicos e da topografia regular do terreno. Contudo, as prospeções 
arqueológicas foram apenas condicionadas pela existência de um terreno 
vedado entre os Apoios 2 e 5. 
 

 
Figura 8 – Vista geral do terreno junto ao Apoio 2 

 
Figura 9 – Vista geral do terreno junto ao Apoio 7 
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Figura 10 – Vista geral do Sapal das Hortas 

4.6.2 Caracterização patrimonial 
O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas 
executadas tiveram resultados nulos, ou seja, na área de projeto, não foram 
identificadas ocorrências patrimoniais à superfície do terreno, quer de 
natureza arqueológica, quer arquitetónica ou etnográfica. 
 
Face aos resultados nulos obtidos, não há necessidade de fazer estudos 
científicos ou qualquer publicação/divulgação pública. 
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5 Avaliação de Impacte Patrimonial 

5.1 Metodologia 

5.1.1 Significância de impactes 
De acordo com a metodologia de classificação/quantificação de impactes 
estabelecida pela REN, a significância de impactes (importância atribuída à 
alteração no ambiente em termos de bem estar humano), os impactes são 
classificados não significativos, moderadamente significativos e 
significativos. Esta classificação é atribuída a partir da soma simples dos 
valores atribuídos nos critérios de avaliação apresentados nos Quadros 
seguintes. 
 

Probalibilidade 
de Ocorrência 

Duração Magnitude Escala Frequência 
Valor de 
Recurso 
afectado 

Reversibilidade 
Capacidade 
de 
Minimização 

Valor 

Improvável Temporário Reduzida 
Confinada 
à 
instalação 

Raro Reduzido Reversível Minimizável 1 

Provável   Moderada 

Não 
confinado 
mas 
localizado 

Ocasional Moderado Parcialmente 
reversível 

Minimizável 
e 
compensável 

3 

Certo Permanente Elevada Não 
confinado 

Usual Elevado Irreversível 

Não 
minimizável 
nem 
compensável 

5 

Quadro 18 – Valores de referência para Significância de Impactes. 

 
Impactes Negativos   

Significativos >25 valores 

Moderadamente Significativos ≥22 e 25 ≤ valores 

Não significativos < 22 

Quadro 19 – Distribuição dos graus de significância de impactes negativos. 

5.2 Análise de impactes patrimoniais (Subestação de 
Alcochete) 

O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas 
executadas tiveram resultados nulos, ou seja, não foram identificadas 
ocorrências patrimoniais à superfície do terreno. 
 
Por conseguinte, face aos resultados obtidos nas prospeções arqueológicos e 
às características específicas da empreitada, não se prevêem impactes 
patrimoniais negativos diretos e indiretos. 
 
Convém salientar que nesta fase do estudo ambiental não foram definidas as 
zonas de depósito e empréstimo de terras, nem a área de implantação do 
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estaleiro de obra. Por este motivo, não foi possível observar o terreno nestes 
locais, nem proceder à respetiva avaliação de impactes patrimoniais. 

5.2.1 Síntese de Impactes (Subestação de Alcochete) 
Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património para esta área de 
projeto não revelaram a presença de ocorrências patrimoniais e a existência 
de impactes negativos conhecidos (diretos e indiretos). Por este motivo, não 
há condicionantes patrimoniais que inviabilizem este projeto. 
 
Como a ausência de ocorrências patrimoniais à superfície do terreno, não 
significa a sua inexistência no subsolo, sugere-se, como medida preventiva de 
impactes negativos, a realização de acompanhamento arqueológico no 
decorrer da empreitada. 
 
Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projeto 
proposto para análise. 

5.3 Análise de impactes patrimoniais (LACT.FN) 
O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas 
executadas tiveram resultados nulos, ou seja, não foram identificadas 
ocorrências patrimoniais à superfície do terreno. 
 
Por conseguinte, face aos resultados obtidos nas prospeções arqueológicos e 
às características específicas da empreitada, não se prevêem impactes 
patrimoniais negativos diretos e indiretos. 
 
Convém salientar que nesta fase do estudo ambiental não foram definidas as 
zonas de depósito e empréstimo de terras. Por este motivo, não foi possível 
observar o terreno nestes locais, nem proceder à respetiva avaliação de 
impactes patrimoniais. 

5.3.1 Síntese de Impactes (LACT.FN) 
Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património para esta área de 
projeto não revelaram a presença de ocorrências patrimoniais e a existência 
de impactes negativos conhecidos (diretos e indiretos). Por este motivo, não 
há condicionantes patrimoniais que inviabilizem este projeto. 
 
Como a ausência de ocorrências patrimoniais à superfície do terreno, não 
significa a sua inexistência no subsolo, sugere-se, como medida preventiva de 
impactes negativos, a realização de acompanhamento arqueológico no 
decorrer da empreitada. 
 
Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projeto 
proposto para análise. 

5.4 Análise de impactes patrimoniais (LACT.PM) 
O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas 
executadas tiveram resultados nulos, ou seja, não foram identificadas 
ocorrências patrimoniais à superfície do terreno. 
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Por conseguinte, face aos resultados obtidos nas prospeções arqueológicos e 
às características específicas da empreitada, não se prevêem impactes 
patrimoniais negativos diretos e indiretos. 
 
Convém salientar que nesta fase do estudo ambiental não foram definidas as 
zonas de depósito e empréstimo de terras. Por este motivo, não foi possível 
observar o terreno nestes locais, nem proceder à respetiva avaliação de 
impactes patrimoniais. 

5.4.1 Síntese de Impactes (LACT.PM) 
Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património para esta área de 
projeto não revelaram a presença de ocorrências patrimoniais e a existência 
de impactes negativos conhecidos (diretos e indiretos). Por este motivo, não 
há condicionantes patrimoniais que inviabilizem este projeto. 
 
Como a ausência de ocorrências patrimoniais à superfície do terreno, não 
significa a sua inexistência no subsolo, sugere-se, como medida preventiva de 
impactes negativos, a realização de acompanhamento arqueológico no 
decorrer da empreitada. 
 
Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projeto 
proposto para análise. 
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6 Medidas de Minimização 

6.1 Medidas genéricas 
As medidas de minimização patrimonial são de natureza genérica, não sendo 
sugeridas medidas de mitigação específicas. 

6.1.1 Fase de construção (acompanhamento arqueológico) 
A construção do projeto terá que ter acompanhamento arqueológico 
permanente e presencial durante as operações que impliquem movimentações 
de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos 
de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases 
preparatórias, como a abertura de caminhos ou a desmatação. 
 
O acompanhamento deve ser continuado e efetivo, pelo que se houver mais 
que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de ser garantido o 
acompanhamento de todas as frentes. 
 
Convém ainda destacar que não foram definidas neste estudo as áreas de 
empréstimo/depósito de inertes e vazadouros. Por conseguinte, será 
necessário fazer, numa fase prévia à obra, prospeções arqueológicas nos 
locais selecionados para a implantação daquelas zonas funcionais e nova 
avaliação de impactes, bem como, em eventuais novas acessibilidades, nova 
zona de estaleiro ou outras componentes do projeto que ainda não tenham 
sido prospetadas. 
 
Já no decorrer da empreitada, após a desmatação do terreno, será necessário 
proceder a novas prospeções arqueológicas sistemáticas, no solo livre de 
vegetação, para confirmar as observações constantes neste texto e identificar 
eventuais vestígios arqueológicos, numa fase prévia à escavação. 
 
Antes de a obra ter início deverão ser discutidas, por todos os intervenientes, 
as medidas necessárias para evitar a destruição de sítios com valor 
patrimonial que venham a ser identificados, bem como, os procedimentos e 
normas a cumprir durante o Acompanhamento Arqueológico. 
 
As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas 
em Fichas de Acompanhamento, que têm os seguintes objetivos principais: 

• Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização. 

• Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento 
arqueológico (de carácter natural e de carácter antrópico) que 
fundamentam as decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem 
necessidade de medidas de minimização extraordinárias ou a 
interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos 
identificados e realizar ações de minimização arqueológica, como por 
exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

 
Sempre que for detetado um novo local com interesse patrimonial, a obra 
deve ser suspensa nesse local, a sua descoberta deverá ser alvo de 
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comunicação ao Dono de Obra, ao Empreiteiro e à Direção Geral de 
Património Cultural, pelos canais que vierem a ser combinados em sede 
própria, devendo ser propostas medidas de minimização específicas.  
 
Após a conclusão do acompanhamento arqueológico de campo terá de ser 
realizado um relatório final com uma síntese de todas as tarefas efetuadas. 
Assim, deverá ser feito um texto, no qual serão apresentados os objetivos e as 
metodologias usadas, bem como, uma caracterização sumária do tipo de obra, 
os tipos de impacte provocados e um retrato da paisagem original. 
 
Por fim, deverão ser caracterizadas todas as medidas de minimização 
realizadas, os locais de incidência patrimonial eventualmente identificados e 
descritos criteriosamente todos os sítios afetados pelo projeto. 
 
As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona 
abrangida pelo projeto são as seguintes: 

• Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local 
identificado na Carta de Condicionantes Patrimoniais e nos 
trabalhos realizados no Acompanhamento Arqueológico, desde que 
não seja afetado diretamente pelo projeto e na eventualidade de se 
localizarem a menos de 50 metros das áreas a intervencionar. Caso 
se verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos de 
25m, estas devem ser vedadas com recurso a painéis.” 

 A área de proteção deverá ter cerca de 5 m em torno do limite 
máximo da área afetada pela obra. No entanto, podem ser 
mantidos os acessos à obra já existentes. 

 A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e 
fita sinalizadora, que deverão ser regularmente repostas. 

• Garantia de salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestígios e 
contextos a afetar diretamente pela obra. No caso de elementos 
arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico 
e de elaboração de memória descritiva. 

• Garantia de salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos 
vestígios a afetar diretamente pela obra. Numa primeira etapa 
deverão ser realizadas sondagens arqueológicas manuais, no caso de 
se encontrarem contextos habitacionais ou funerários, durante o 
acompanhamento arqueológico. 

• As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais 
objetivos: identificação e caracterização de contextos 
arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do local; 
apresentação de soluções para minimizar o impacto da 
obra. 

• Caso se confirme a conservação in situ de contextos arqueológicos 
deverá ser realizada a sua escavação integral. 

 
As ocorrências arqueológicas que forem identificadas durante o 
acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto possível e em 
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função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma 
que não se degrade o seu estado de conservação atual ou até serem 
salvaguardadas pelo registo. 
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Anexo I: Inventário de fotografias 
 

N.º  Sítio Linha Descrição Orientação 

1 Geral LACT.PM Vista geral do terreno (entre Apoio 1 e Apoio 2) NO-SE 

2 Geral LACT.PM Vista geral do terreno (entre Apoio 1 e Apoio 2) SE-NO 

3 Geral LACT.PM Vista geral do terreno (entre Apoio 2 e Apoio 3) NO-SE 

4 Geral LACT.FN Vista geral do terreno (entre Apoio 1 e Apoio 2) SO-NE 

5 Geral LACT.FN Vista geral do terreno (Apoio 2) NO-SE 

6 Geral LACT.FN Vista geral do terreno (entre Apoio 2 e Apoio 3) SO-NE 

7 Geral LACT.FN Vista geral do terreno (Apoio 3) SO-NE 

8 Geral LACT.FN Vista geral do terreno (área vedada entre Apoio 3 e Apoio 6) SO-NE 

9 Geral LACT.FN Vista geral do terreno (área vedada entre Apoio 3 e Apoio 6) SO-NE 

10 Geral LACT.FN Vista geral do terreno NE-SO 

11 Geral LACT.FN Vista geral do terreno (junto ao Apoio 7) SO-NE 

12 Geral LACT.FN Vista geral do terreno (entre Apoio 7 e Apoio 6) NE-SO 

13 Geral LACT.PM Vista geral do terreno NE-SO 

14 Geral LACT.PM Vista geral do terreno (Apoio 7) N-S 

15 Geral LACT.PM Vista geral do terreno (Apoio 6) N-S 

16 Geral LACT.PM Vista geral do terreno SE-NO 

17 Geral LACT.PM Vista geral do terreno (entre Apoio 5 e Apoio 6) E-O 

18 Geral Acesso Vista geral do terreno NE-SO 

19 Geral Subestação Vista geral do terreno SO-NE 

20 Geral Subestação Vista geral do terreno NE-SO 

21 Geral Subestação Vista geral do terreno S-N 

22 Geral Subestação Vista geral do terreno N-S 

23 Geral Subestação Vista geral do terreno SO-NE 

24 Geral Subestação Vista geral do terreno N-S 

25 Geral Subestação Vista geral do terreno E-O 
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Quadro 1 – Ocorrências Patrimoniais Identificadas na Área de Enquadramento Histórico 

N.º Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Cronologia Concelho Freguesia CMP M P Bibliografia 

1 Monte da Caniceira Casal rústico     Indeterminado/Contemporâneo Benavente 
Samora 
Correia 

432 134080 197581 
Albuquerque et alli, 2014a, planta, 
n.º 23 

2a Santo António d'Ussa Habitat 22699   Romano Alcochete Alcochete 432 135510 197300 Correira, 2005b, n.º 15 

2b Santo António d'Ussa Habitat 22699   Romano Alcochete Alcochete 433 136561 197416 Correira, 2005b, n.º 15 

3 Barroca de Alva Casal rústico   
Espaço 
Cultural 

Moderno/Contemporâneo Alcochete Alcochete 432 133888 196630   

4 Barroca de Alva Forno e ermida     Moderno Alcochete Alcochete 432 133938 196482 
CMA, s.d.a, n.º 16 e s.d.b, n.º 16; 
Correia, 2005b, n.º 16 

5 Moinho da Barroca Moinho     Moderno?/Contemporâneo Alcochete Alcochete 432 133334 196738 CMA, s.d.d 

6 Moinho de Barroca de Alva Moinho     Moderno?/Contemporâneo Alcochete Alcochete 432 134419 196630 CMA, s.d.d 

7 Fonte da Raposa Forno e habitat 22702   Romano Alcochete Alcochete 432 134420 196150 
CMA, s.d.a, n.º 17 e s.d.b, nº. 17; 
Correia, 2005b, n.º 17 

8 Moinho do Pereiro Moinho     Moderno?/Contemporâneo Alcochete Alcochete 432 132872 195957 CMA, s.d.d 

9 Vale Simões Forno 22703   Romano Alcochete Alcochete 432 135460 194970 
CMA, s.d.a, n.º 18 e s.d.b, n.º 18; 
Correia, 2005b, n.º 18 

10a Monte Laranjo Villa 14778   Romano Alcochete Alcochete 432 135800 193880 
CMA, s.d.a, n.º 31 e s.d.b, n.º 31; 
Correia, 2005b, n.º 31; Martins e 
Souto, s.d., n.º 5 

10b Monte Laranjo Villa 14778   Romano Alcochete Alcochete 432 135755 194044 
CMA, s.d.a, n.º 31 e s.d.b, n.º 31; 
Correia, 2005b, n.º 31; Martins e 
Souto, s.d., n.º 5 

11 Porto dos Cacos Complexo industrial 4143 

Sítio de 
Interesse 

Público 

Romano Alcochete Alcochete 433 137085 192859 

Amaro, Barros e Duarte, 1985;  
CMA, s.d.a, n.º 28 e s.d.b, n.º 28; 
Correia, 2005b, n.º 28; Martins, 
s.d.a;  Matias, 2011a; Raposo e 
Duarte, 1993; Raposo, Duarte e 
Sabrosa, 1991 

12 Vale da Palha 4 Habitat 22706 ZEP Romano Alcochete Alcochete 433 136720 193500 
CMA, s.d.a, n.º 22 e s.d.b, n.º 22; 
Correira, 2005b, n.º 22 

13 Vale da Palha 3 Habitat 22705 ZEP Romano Alcochete Alcochete 433 137008 193512 
CMA, s.d.a, n.º 21 e s.d.b, n.º 21; 
Correira, 2005b, n.º 21 
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N.º Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Cronologia Concelho Freguesia CMP M P Bibliografia 

14 Vale da Palha 1 Forno 2801 ZEP Romano (Séculos I - II d.C.) Alcochete Alcochete 433 136970 193350 
CMA, s.d.a, n.º 19 e s.d.b, n.º 19; 
Correira, 2005b, n.º 19; Raposo e 
Duarte, 1993 

15 Vale da Palha 2 Habitat 22704 ZEP Romano Alcochete Alcochete 433 137281 193239 
CMA, s.d.a, n.º 20 e s.d.b, n.º 20; 
Correira, 2005b, n.º 20; Raposo e 
Duarte, 1993 

16 Ponte da Caparica VIII Forno 30076 ZEP Romano Alcochete Alcochete 433 137233 192588 
CMA, s.d.a, n.º 39 e s.d.b, n.º 39; 
Correia, 2007a 

17 Ponte da Caparica I Forno 22711 ZEP Romano Alcochete Alcochete 433 137200 192380 
CMA, s.d.a, n.º 24 e s.d.b, n.º 24; 
Correira, 2005b, n.º 24 

18 Caparica 1 Habitat 22707 ZEP Romano/Idade Média Alcochete Alcochete 433 137465 192494 
CMA, s.d.a, n.º 23 e s.d.b, n.º 23; 
Correira, 2005b, n.º 23 

19 Ponte da Caparica III Casal rústico 31400 ZEP Romano/Moderno Alcochete Alcochete 433 137242 192317 
CMA, s.d.a, n.º 33 e s.d.b, n.º 33; 
Correia, 2006a, n.º 33 

20 Ponte da Caparica II Forno 22712 ZEP Romano Alcochete Alcochete 433 137352 192091 
CMA, s.d.a, n.º 25 e s.d.b, n.º 25; 
Correia, 2005b, n.º 25; Raposo e 
Duarte, 1993 

21a Vale Sorrechão 1 Habitat 22714   Romano Alcochete Alcochete 433 137650 192040 
CMA, s.d.a, n.º 29 e s.d.b, n.º 29; 
Correia, 2005b, n.º 29 

21b Vale Sorrechão 1 Habitat 22714   Romano Alcochete Alcochete 433 137649 190938 
CMA, s.d.a, n.º 29 e s.d.b, n.º 29; 
Correia, 2005b, n.º 29 

22 Porto dos Cacos II Casal rústico 31405 ZEP Romano Alcochete Alcochete 433 137971 191664 
CMA, s.d.a, n.º 38 e s.d.b, nº 38; 
Correia, 2006a, n.º 38 

23 São Rijo Indeterminado     Medieval Cristão/Indeterminado Alcochete Alcochete 432 133866 191534   

24 Herdade de Rio Frio Núcleo urbano     Moderno Palmela 
Pinhal 
Novo 

444 136757 189721 
CMP, 2007; Fernandes e Santos, 
2012, n.º 58 

25 Olho da Telha / Rio Frio Olaria / Forno Romano     Romano Palmela 
Pinhal 
Novo 

444 136458 189958 
CMP, 2007; Fernandes e Santos, 
2012, n.º 57, fig. 10, 11, 12 
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ANEXO 5 
ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

 
 





Sistema de referência:
EPSG 20790 (Datum Lisboa/Hayford-Gauss com falsa origem -
Coordenadas Militares)
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I. Dados gerais da entidade responsável pela obra  

a) Av. Estados Unidos da América, 55 1749-061 Lisboa 

b) Telefone 210013500, Fax 210013310, webmaster@ren.pt, www.ren.pt 

c) NIPC 507 866 673 

d) CAE 35120 (Rev3) – Transporte de Electricidade 

 

II. Dados gerais da obra 

a) Tipo de obra: Subestação – Instalação inicial - Subestação de Alcochete 400/60kV (Obra 52.00) 
b) Código do CPV: - 
c) Nº de processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA): -  
d) Identificação do local de implantação : Subestação de Alcochete, junto ao Vale do Passil, em Atalaia, freguesia de Alcochete, Concelho de Alcochete 

 

III. Resíduos de Construção e Demolição (RCD) 

1. Caracterização da obra 
a) Caracterização sumária da obra a efetuar : A obra consiste no estabelecimento de uma plataforma para as instalações elétricas de alta e muito alta tensão e equipamentos 

associados à Subestação de Alcochete, incluindo a estrada de acesso, a implantar em terrenos da REN. A plataforma da subestação apresenta uma planta praticamente 
retangular, com dimensões aproximadas de 171 m × 244 m, tendo uma área aproximada de 41 883 m2. Nos trabalhos relativos à plataforma da subestação são ainda 
considerados: os arruamentos internos e drenagens pluviais associadas; os sistemas de drenagem pluvial e de drenagem de óleos, no qual se insere o depósito de recolha de 
óleo dos transformadores; o sistema de drenagem de esgoto doméstico, onde se insere reservatório de águas residuais domésticas; a rede de abastecimento de água potável; 
as redes de fibra ótica, de iluminação, de CCTV e SADIR; o edifício de Comando e os edifícios para as designadas Casas de Painel e Casa de Serviços Auxiliares; o maciço de 
assentamento do transformador; o muro pára-fogo; os maciços de fundação dos equipamentos elétricos e vedação de segurança da subestação e a vedação de delimitação de 
propriedade da REN. 

b) Descrição sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os princípios referidos no artº 2º do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março: As operações de gestão de 
resíduos decorrerão em território nacional, comprometendo-se o pessoal afeto à obra adotar comportamentos de carácter preventivo em matéria de produção de resíduos, bem 
como práticas que facilitem a respetiva reutilização e valorização. Na aplicação destes princípios, ter-se-á e conta que: i) A produção de RCD gerados na obra seja minimizada; 
ii) Todos os materiais a adquirir e a aplicar tenham, sempre que possível, nulo ou baixo grau de perigosidade e sejam certificados; iii) Os RCD gerados na obra sejam 
corretamente separados por fluxos e fileiras e armazenados em contentores com a respetiva indicação ou, de imediato, encaminhados para operador de gestão de resíduos 
licenciado; iv) Os RCD gerados na obra sejam recolhidos e transportados por operadores licenciados; v) A empresa ou adjudicatário, após a recolha dos resíduos pelos 
operadores, obtenha o certificado de receção de RCD que comprove o destino final dos mesmos. Assim, na aplicação prática do exposto, proceder-se-á à rentabilização de 
materiais e produtos, reduzindo perdas e sobras, bem como à mais completa e correta recolha, separação, armazenagem e encaminhamento de RCD nas diversas atividades 
da obra. 
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2. Incorporação de reciclados 

a) Metodologia para a incorporação de reciclados de RCD: Em virtude das características da obra não foi possível incluir, no âmbito da elaboração do projeto, a incorporação de 
reciclados 

b) Reciclados de RCD integrados na obra: Não aplicável 

Identificação dos reciclados Quantidade integrada na obra (t ou m 3) Quantidade integrada relativamente ao total de mate riais usados (%)  

   

Valor total   
 

3. Prevenção de resíduos 

a) Metodologia de prevenção de RCD : i) Como principal metodologia seguida em projeto para a prevenção de RCD refira-se a escolha de materiais não contendo substâncias 
perigosas e processos construtivos em que não se prevê no seu decurso ocorrerem grandes desperdícios de matérias-primas; ii) Proceder à triagem na origem para uma 
posterior valorização dos resíduos possíveis; iii) A REN é responsável pela gestão dos resíduos valorizáveis. A responsabilidade da gestão dos restantes resíduos é da Entidade 
Executante; iv) Reutilização de solos e rochas não contendo substâncias perigosas, preferencialmente na obra de origem e, caso não seja possível, a sua utilização como 
material e cobertura em aterros sanitários de RSU, na recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras e pedreiras ou ainda em local licenciado pelas câmaras 
municipais (DL 139/89, de 28 de Abril); v) Os equipamentos e materiais adotados no processo construtivo foram selecionados, na medida do possível, de forma a não 
contribuírem para a introdução de substâncias perigosas; vi) Minimização da produção e perigosidade dos RCD, designadamente por via da reutilização de materiais e da 
utilização de materiais não suscetíveis de originar RCD contendo substâncias perigosas; e vii) Favorecimento de métodos construtivos que facilitem a demolição orientada para 
a aplicação dos princípios da prevenção e redução e da hierarquia das operações de gestão de resíduos. 

b) Materiais a reutilizar em obra: Solos: Dada a necessidade de se construir uma plataforma e modelar o terreno, os materiais serão provenientes do local da obra. 

Identificação dos materiais Quantidade a 
reutilizar (t ou m 3) Quantidade a reutilizar relativamente ao total de m ateriais usados (%)  

Reaproveitamento do material proveniente de equilíbrio de volumes das 
movimentações de terras no interior da subestação para aterros associados 
ao paisagismo 

4 250 m3 17 % do material necessário execução dos aterros associados ao paisagismo 

Reaproveitamento do material de depósito/entulho para aterros associados ao 
paisagismo 20 950 m3 83 % do material necessário execução dos aterros associados ao paisagismo 

Reaproveitamento do material de escavação para aterro da plataforma e 
acesso 

83 166 m3 81 % do material necessário para o aterro da plataforma 

Reaproveitamento do material de decapagem para terra vegetal 7 360 m3 100 % do material necessário  

Valor total 115 726 m3  
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4. Acondicionamento e triagem 

a) Referência aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto à mesma: 
i) Os materiais que não seja possível reutilizar e que constituam RCD são obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e 
fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorização; 
ii) Os resíduos equiparáveis a resíduos sólidos urbanos deverão ser depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, sendo a sua recolha da 
responsabilidade do Adjudicatário e o destino final adequado à tipologia dos resíduos (por exemplo: colocação no ecocentro/ecoponto); 
iii) O Adjudicatário é responsável por efetuar a separação dos resíduos de acordo com as suas características físicas e químicas, e tendo em conta a classificação dos 
resíduos que consta da LISTA EUROPEIA DE RESÍDUOS (códigos LER);  
iv) Em obra existirá um parque autónomo para recolha de RCD, estando prevista a contentorização dos mesmos por tipos;  
v) O local de armazenamento temporário, escolhido para cada tipo de resíduo, deverá ser devidamente delimitado, devendo cada tipo de resíduo aí armazenado ser 
identificado por meio de uma Ficha de Identificação de Resíduos, a ser disponibilizada pela REN, S.A., a qual contém uma descrição sucinta da forma adequada de 
armazenamento e manipulação por tipo de resíduo; 
vi) Em qualquer situação, o armazenamento temporário de resíduos deverá ser efetuado de forma a não provocar qualquer dano para o ambiente nem para a saúde 
humana e de forma a evitar a possibilidade de derrame, incêndio ou explosão, devendo ser respeitadas as condições de segurança relativas às características que 
conferem perigosidade aos resíduos e que estão, regra geral, associadas com as características de perigo da substância (ou mistura de substâncias) perigosas presentes 
no resíduo em questão; 
vii) O armazenamento temporário de resíduos deverá ser efetuado em local apropriado, devendo ser previstos os meios de contenção/retenção de eventuais derrames de 
substâncias perigosas por forma a minimizar o risco de contaminação de solos e águas; 
viii) O Adjudicatário obriga-se a criar zonas de armazenagem específicas para produtos químicos, devidamente identificadas e delimitadas;  
ix) Os materiais que não seja possível reutilizar e que constituam RCD são obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e 
fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorização. Em caso de impossibilidade de triagem na obra, os RCD devem ser encaminhados para operador 
licenciado;  
x) Aplicação em obra de uma metodologia de triagem, que permita a separação na origem, com ajuda de máquinas ou manualmente; 
xi) Na fase de triagem os resíduos devem ser separados em perigosos e não perigosos; 
xii) No local de acondicionamento deverá ser efetuada uma deposição centralizada e organizada, em contentores apropriados para as diversas tipologias de resíduos. 
Os resíduos valorizáveis propriedade da REN, são armazenados em estaleiro em locais distintos soa destinados aos restantes RCD da obra; 
Os meios de contentorização e os espaços delimitados para deposição de resíduos valorizáveis da REN, além de serem identificados com as Fichas de Identificação de 
Resíduos (FIR), deverão ser identificados como sendo de gestão da REN, de forma visível. 

b) Caso a triagem não esteja prevista, apresentação da fundamentação para a sua impossibilidade: Não aplicável à obra em apreço uma vez que a triagem será sempre 
feita nas obras da REN, S.A. 
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5. Produção de RCD 

Código LER Quantidades 
produzidas (t ou m 3) 

Quantidade 
para reciclagem 

(%) 

Operação de 
reciclagem 

Quantidade para  
valorização (%) 

Operação de 
valorização 

Quantidade para 
eliminação (%) 

Operação de 
eliminação 

13 05 07* - Água com óleo proveniente dos separadores óleo 
/ água 0,5 0,00% R03, R13 0,00% R03, R13 - - 

15 01 01 - Embalagens de papel e cartão recolhidas 
separadamente 

1,0 0,01% R03, R13 0,01% R03, R13 - - 

15 01 03 - Embalagens de madeira recolhidas 
separadamente 1,0 0,01% R03, R13 0,01% R03, R13 - - 

15 01 05 - Embalagens compósitas 3,0 0,02% R03, R13 0,02% R03, R13 - - 

15 01 10* - Embalagens contendo ou contaminadas por 
resíduos de substâncias perigosas 2,0 0,01% R03, R13 0,01% R03, R13 - - 

15 02 02* - Panos de limpeza e vestuário de proteção 
contaminado com substâncias perigosa 0,3 0,00% R03, R13 0,00% R03, R13 - - 

17 01 01 - Betão 24,0 0,12% R05, R13 0,12% R05, R13 - - 

17 01 07 - Mistura de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e 
materiais cerâmicos, não abrangidos em 17 01 06 

12,0 0,06% R03, R13 0,06% R03, R13 - - 

17 02 01 - Madeira 10,0 0,05% R04 a definir 
pela REN 0,05% R04 a definir 

pela REN     

17 02 03 - Plásticos industriais 1,0 0,01% R03, R13 0,01% R03, R13 - - 

17 04 05 - Sucata de ferro e aço 12,0 0,06% R04 a definir 
pela REN 0,06% R04 a definir 

pela REN - - 

17 05 03*- Resíduos de solos contaminados 0,1 0,00% R03, R13 0,00% R03, R13 - - 

17 05 04 - Solos 19 746,5 99,51% D01 99,51% D01     

17 09 04 - Mistura de resíduos de construção e demolição 
não contaminados 30,0 0,15% R03, R13 0,15% R03, R13 - - 

Total 19 843,4 100%   100%       
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6. OBSERVAÇÕES 

As quantidades de resíduos produzidos foram estimadas considerando 12 meses de obra e tiveram em atenção os trabalhos preconizados. 
Códigos de operação de acordo com o Anexo III da Portaria n.º 209/2004 de 3 de Março. 

 
 
 

ELABORADO POR :  MARGARIDA CAETANO  VERIFICADO POR:  MARGARIDA CAETANO  DATA:                                     08 /07 /15 

 



 



  
 

EIA da Subestação de Alcochete, a 400/60 kV e Linhas Associadas  
Setembro 2015 Vol. 2 – Relatório Síntese e Anexos Técnicos – ANEXO 6.2 
Rev.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 6.2 
Linhas 

 
 
 



 



 

 
PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (PPGRCD) 

RENIP0110 

Edição: 3 

Revisão:2 

 

1/4 

 

I. Dados gerais da entidade responsável pela obra 

REN - Rede Elétrica Nacional, S.A. 

a) Av. Estados Unidos da América, 55 1749-061 Lisboa 

b) Telefone 210013500, Fax 210013310, webmaster@ren.pt, www.ren.pt 

c) NIPC 507 866 673 

d) CAE 35120 (Rev3) – Transporte de Eletricidade 

 

II. Dados gerais da obra 

a) Tipo de Obra: Abertura da Linha Palmela – Fanhões, a 400 kV desde os Apoios P40 e P36 para a SE de Alcochete, correspondendo à construção de duas novas 
linhas: Linha Alcochete – Fanhões, a 400 kV e Linha Alcochete – Palmela, a 400 kV e à desativação do troço de linha existente entre os apoios referidos. 

b) Código do CPV:  
c) Nº de processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA): - 
d) Identificação do local de implantação: Freguesia e Concelho de Alcochete 
 

III. Resíduos de Construção e Demolição (RCD) 

1. Caracterização da obra 
a) Caracterização sumária da obra a efetuar 

Construção de duas linhas aéreas de muito alta tensão (400kV), entre a Subestação de Alcochete e a Linha Palmela - Fanhões. A Linha Alcochete – Fanhões tem uma 
extensão de cerca de 1,5 km e um total de 7 apoios, enquanto que a Linha Alcochete – Palmela tem cerca de 2,2 km e um total de 8 apoios. O projeto contempla ainda 
a desmontagem de 3 postes da Linha Palmela - Fanhões. 
 

b) Descrição sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os princípios referidos no art.º 2º do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março 
O projeto envolve essencialmente três grandes áreas de intervenção: Postes, Acessórios e Isoladores e os cabos. Nos novos postes, os trabalhos têm início com a 
abertura de caboucos, a que se segue a construção das fundações. Cada apoio tem um total de 4 fundações. Após esta fase passa-se para a assemblagem dos apoios 
e seguidamente o levantamento. Com a conclusão do levantamento inicia-se a fase de reaperto dos parafusos. O reaperto finaliza a fase dos Postes e começa a fase de 
instalação das cadeias e roldanas, que irão permitir o desenrolamento dos cabos. Após o desenrolamento, os cabos serão regulados e o processo terminado. 
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2. Incorporação de reciclados 

a) Metodologia para a incorporação de reciclados de RCD 
Pelas características da obra, no âmbito da elaboração do projeto não foi possível considerar a incorporação de reciclados de RCD. 
 

b) Reciclados de RCD integrados na obra 
Não Aplicável (não se prevê a incorporação de reciclados de RCD na obra). 
 

Identificação dos reciclados Quantidade integrada na obra (t ou m3) Quantidade integrada relativamente ao total de materiais usados (%)  

   

   

Valor total   

3. Prevenção de resíduos 

a) Metodologia de prevenção de RCD 
Em termos gerais, a utilização criteriosa dos materiais a utilizar na obra prevenirá a ocorrência de sobras, com consequente diminuição do volume de resíduos gerados. 
Para além deste aspeto, a prevenção da geração de resíduos assentará nas seguintes medidas: 
− Sinalização da área a desmatar; 
− Pré-moldagem das armaduras; 
− Acondicionamento adequado dos materiais; 
− Reutilização de paletes de madeira; 
− Não realização da manutenção de máquinas e equipamentos em obra; 
− Manuseamento de produtos químicos com meios de contenção secundária; 
− Armazenamento de produtos químicos líquidos sobre cubas coletores; 
− Lavagem dos resíduos das caleiras das autobetoneiras junto às terras a utilizar no posterior aterro das fundações. 
 

b) Materiais a reutilizar em obra 
As terras sobrantes resultantes da abertura de caboucos serão utilizadas no seu tapamento e na regularização da plataforma criada para a realização dos trabalhos. 
Em caso de destruição de maciços de fundação, os resíduos de betão daí resultantes serão utilizados no preenchimento dos caboucos. 
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Identificação dos materiais Quantidade a reutilizar (t ou m3) Quantidade a reutilizar relativamente ao total de materiais usados (%)  

Solos e rochas 3 196,995 m
3
 100% do material necessário 

Valor total 3 196,995 m3 100% 

Quantidade de materiais utilizados em obra: 3 196,995 m
3 

 

4. Acondicionamento e triagem 

a) Referência aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto à mesma 
Os resíduos que não sejam passíveis de reutilização serão obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de 
materiais, para reciclagem ou outras formas de valorização. O local de armazenamento temporário deverá ser devidamente delimitado, devendo cada tipo de resíduo ai 
armazenado ser identificado por meio de uma ficha de identificação de resíduos, a qual contem uma descrição sucinta da forma adequada de armazenagem e 
manipulação por tipo de resíduo. 

 
b) Caso a triagem não esteja prevista, apresentação da fundamentação para a sua impossibilidade:  

Não aplicável 
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5. Produção de RCD 

Código LER 
Quantidades 
produzidas 

(t ou m3) 

Quantidade para 
reciclagem 

(%) 

Operação de 
reciclagem 

Quantidade para 
valorização 

(%) 

Operação de 
valorização 

Quantidade para 
eliminação (%) 

Operação de 
eliminação 

Embalagens de 
papel e cartão 
15 01 01 

0,13 ton
 

1,4% R3 1,4% R3   

Embalagens de 
madeira 
15 01 03 

2,35 ton 24,3% R3 24,3% R3   

Embalagens 
contaminadas 
com 
substâncias 
perigosas 
15 01 10* 

0,05 ton
 

  0,6% R12   

Isoladores de 
vidro 
17 02 02 

0,21 ton   2,2% R12   

Plástico 
industrial 
17 02 03 

0,37 ton
 

3,9% R3 3,9% R3   

Ferro/Aço 
17 04 05 

4,67 ton 48,3% R4 48,3% R4   

Cabos 
Alumínio-Aço 
17 04 11 

1,87 ton 19,3% R4 19,3% R4   

Total 3,62 ton 97,2%  100%    
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