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1 - INTRODUÇÃO
1.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
O presente documento constitui o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto da Linha
Pinhal Interior–Falagueira (LCPIFR), a 150 kV e Subestação de Corgas, de acordo com a legislação
aplicável, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado pela Declaração de
Rectificação n.º 7–D/2000, de 30 de Junho, e parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 74/2001,
de 26 de Fevereiro), e a sua estrutura e conteúdo obedeceu ao disposto na Portaria n.º 330/2001, de
2 de Abril (parcialmente alterada pela Declaração de Rectificação n.º 13/H/2001), com as adaptações necessárias ao Projecto em causa.

1.2 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO E DO PROPONENTE
O Proponente do Projecto da Linha Pinhal Interior–Falagueira (LCPIFR), a 150 kV e Subestação de
Corgas, é a GENERVENTOS do Pinhal Interior – Energias Renováveis Sociedade Unipessoal, Ldª.
empresa pertencente ao grupo GENERG. Este projecto visa estabelecer a ligação por intermédio de
uma linha aérea de transporte de energia, a 150 kV, entre a Subestação da Falagueira e a Subestação
de Corgas (a construir), que receberá a energia produzida pelo Aproveitamento Eólico do Pinhal
Interior (Figura 1 – Localização e Enquadramento dos Projectos).
A construção da linha Falagueira–Pinhal Interior, a 150kV, e da Subestação de Corgas, tem como
objectivo escoar a energia produzida no Parque Eólico do Pinhal Interior. Este parque eólico é constituído por um conjunto de subparques eólicos, de várias potências, que interligados representam
uma potência instalada de 136 MW.
Assim, o presente projecto – Linha e Subestação – visa a viabilização do Parque Eólico do Parque
Interior.

1.3 - IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO RECAPE
O RECAPE que se apresenta foi elaborado pela PROCESL, tendo sido realizado pela seguinte
equipa técnica:
NOME

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Dr. Nuno Ferreira Matos

Licenciado em Recursos Faunísticos e Ambiente, Área Científica de
Biologia, com Mestrado em Gestão de Recursos Naturais

Eng.º Nuno Nóbrega

Licenciado em Engenharia do Ambiente

Eng.ª Ana Isabel Salvador

Licenciada em Engenharia Zootécnica, Ramo Científico-Tecnológico

Eng.º João Carlos Caninas

Licenciado em Engenharia Electrotécnica; Arqueólogo

o

Arq. Eduardo Tomaz
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1.4 - OBJECTIVOS E ESTRUTURA DO RECAPE
De acordo com a legislação vigente, o RECAPE é o documento que demonstra o cabal cumprimento das condições impostas pela DIA, permitindo assim verificar que as premissas associadas à aprovação, condicionada, de determinado projecto, que tenha sido submetido a processo de AIA em fase
anterior a Projecto de Execução (PE), se cumprem.
O presente documento visa, portanto, com base na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida
pelo Ministério das Cidades, do Ordenamento do Território e Ambiente (MCOTA), verificar que o
Projecto de Execução da Linha Pinhal Interior–Falagueira (LCPIFR), a 150 kV e Subestação de
Corgas cumpre o estabelecido na DIA.
Desta forma, a organização do Relatório de Conformidade é a seguinte:
• Capítulo 1 – Introdução (presente capítulo onde se fornecem as informações gerais e de
enquadramento processual);
• Capítulo 2 – Antecedentes (onde se resumem os antecedentes do Processo de AIA transcrevendo-se a DIA e demais compromissos assumidos pela Proponente ao nível do EIA para
minimizar, evitar, ou compensar os impactes negativos.);
• Capítulo 3 – Conformidade com a DIA (onde se verifica que as premissas previstas na DIA,
e outros compromissos assumidos pelo Proponente, estão reflectidos no Projecto de Execução e/ou Caderno de Encargos;
• Capítulo 4 – Estudos Complementares (onde se apresenta a Análise de risco, o Plano de
Recuperação/Integração Paisagística (PRP)).
• Capítulo 5 – Monitorização – é apresentado o Programa de Monitorização da Avifauna e o
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra.
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2 - ANTECEDENTES
2.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Estudo de Impacte Ambiental da Linha Pinhal Interior–Falagueira (LCPIFR), a 150 kV e Subestação de Corgas, foi desenvolvido em fase de Estudo Prévio, tendo como objectivos, identificar o
corredor mais favorável para a futura implantação do traçado da linha, bem como, validar, do ponto
de vista ambiental, a localização mais adequada para a construção da subestação de Corgas.

2.2 - CONTEÚDO DA DIA
Reproduz-se a Declaração de Impacte Ambiental:
“ Linha Pinhal Interior – Falagueira (LCPIFR), a 150 kV e Subestação de Corgas
(Estudo Prévio do Projecto)
1. Tendo por base a proposta da Autoridade de AIA relativa ao procedimento de Avaliação
de Impacte Ambiental (AIA) do Projecto “Linha Pinhal Interior – Falagueira (LCPIFR), a
150 kV e Subestação de Corgas”, em fase de Estudo Prévio, cujo proponente é a
GERVENTOS do Pinhal Interior – Energias Renováveis, Sociedade Unipessoal, Lda. emito parecer favorável, à Linha Pinhal Interior – Falagueira (LCPIFR), a 150 kV e Subestação de Corgas, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização, estudos a
desenvolver e planos de monitorização, indicados no anexo à presente DIA.
2. As questões colocadas no decurso da Consulta Pública foram contempladas no respectivo
relatório e adequadamente incorporadas no parecer da Comissão de Avaliação (CA).
3. A apreciação da conformidade do Projecto de Execução do projecto “Linha Pinhal Interior – Falagueira (LCPIFR), a 150 kV e Subestação de Corgas” com a presente DIA será
efectuada pela Autoridade de AIA (Instituto do Ambiente), nos termos do artigo 28º do
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio.
4. Os relatórios de monitorização devem ser apresentados à Autoridade de AIA, conforme o
previsto no Art.º 29 do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio.
Lisboa, 5 de Abril de 2004

O Secretário de Estado do Ambiente
José Eduardo Martins
Anexo: Medidas de Minimização, Estudos a Desenvolver e Planos de Monitorização”
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O Anexo da DIA onde se encontram especificadas as Medidas de Minimização, Estudos a Desenvolver e Planos de Monitorização, é apresentado no Anexo I deste Relatório.
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3 - CONFORMIDADE COM A DIA
A Declaração de Impacte Ambiental apresenta, separadamente, medidas de minimização a integrar
no projecto de execução; medidas de minimização em fase de obra e exploração; estudos a desenvolver; planos de monitorização.
De acordo com a legislação de suporte, a conformidade de um projecto de execução com a Declaração de Impacte Ambiental deve ser verificada através de vários pontos. Descrevem-se, em seguida,
esses pontos, e respectiva conformidade com os projectos de execução e/ou com os cadernos de
encargos, nomeadamente, os volumes referentes às “Condicionantes Técnicas Ambientais para a
Construção da Linha Pinhal Interior–Falagueira, a 150 kV” e “Condicionantes Técnicas Ambientais
para a Construção da Subestação de Corgas” (Anexo II e III, respectivamente, deste relatório).
Desta forma, pretende-se com este capítulo:
a) A descrição das características do projecto, incluindo as cláusulas do Caderno de Encargos do Processo de Concurso que asseguram a conformidade com a DIA;
b) A descrição dos estudos e projectos complementares efectuados, necessários ao cumprimento das condições estabelecidas na DIA;
c) A apresentação de um inventário das medidas de minimização a adoptar em cada fase,
construção e exploração;
d) A apresentação de outra informação considerada relevante.

3.1 - MEDIDAS A INTEGRAR NO PROJECTO DE EXECUÇÃO
“Privilegiar, sempre que tecnicamente viável, a implantação do traçado a meia encosta.”
Esta recomendação foi atendida pelo projectista da Linha, e sempre que tecnicamente exequível, o
traçado foi “escondido” a meia encosta, minimizando desta forma, os impactes paisagísticos que
uma infra-estrutura destas oferece. Isto mesmo é observável ao nível do projecto de execução,
nomeadamente nos perfis e plantas aí apresentados. Uma das particularidades, em termos de minimização dos impactes paisagísticos, no traçado desta Linha, consiste no facto desta se desenvolver,
ao longo de cerca de 8 km, paralelamente a uma Linha de Alta Tensão existente (Linha Falagueira–
–Ródão 150 kV). Esta concentração de infra-estruturas, e a utilização de uma área já intervencionada, em detrimento da afectação de uma nova área, consistiu numa das principais medidas minimizadoras ao nível da Paisagem.
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3.2 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
3.2.1 - Fase de Construção
“ 1. Plano Integrado de Gestão de Resíduos
Elaborar e implementar um plano integrado de gestão de resíduos no qual se proceda à classificação dos mesmos em conformidade com o Catálogo Europeu de Resíduos, estabeleçam e
afectem tarefas e meios tendo em consideração a calendarização e faseamento da obra.”
O Plano Integrado de Gestão de Resíduos é apresentado no Anexo IV deste Documento.
“ 2 e 3 – Estaleiros da LAT e Subestação de Corgas”
Dando cumprimento à solicitação da CA (N.º 2 e 3 da DIA), foi elaborado o Desenho 1 – Carta
Síntese de Condicionantes à Localização dos Estaleiros – recorrendo às potencialidades do Sistema
de Informação Geográfico (SIG) e de acordo com a seguinte metodologia:
1) Áreas interditas à implantação de estaleiros;
2) Áreas condicionadas à implantação de estaleiros;
3) Áreas preferenciais à implantação de estaleiros.
Na primeira área, como o próprio nome indica, é interdita a implantação de estaleiros.
A segunda área definida – Áreas condicionadas à implantação do estaleiro – poderá ser utilizada
para a implantação de estaleiros quando não for viável tecnicamente a implantação destes nas áreas
definidas como preferenciais. A utilização destas áreas estará sempre sujeita a uma prévia avaliação
e aprovação por parte da equipa de acompanhamento ambiental da obra.
As áreas identificadas como preferenciais, são aquelas que se consideram como as mais favoráveis
para a implantação de estaleiros.
As áreas interditas à implantação do estaleiro (identificadas a vermelho no Desenho 1) são compostas por áreas de:
a) montado de sobro e azinho;
b) Reserva Ecológica Nacional;
c) Reserva Agrícola Nacional;
d) elevada compressibilidade;
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e) proximidade (menos de 10 m) de linhas de água (temporárias ou permanentes) e em áreas
de protecção a captações de água;
f) Áreas com maiores riscos de contaminação de aquíferos;
g) áreas urbanas e/ou urbanizáveis;
h) áreas sensíveis/naturais, onde se consideram, para além das condicionantes biofísicas, as
áreas de protecção ao Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico.
As áreas condicionadas à implantação do estaleiro (identificadas a laranja no Desenho 1) são compostas por áreas de:
a) Terrenos agricultados;
b) Áreas florestais;
c) Proximidade (num raio inferior a 100 m) de áreas com ocupações sensíveis ao ruído.
A área restante (identificada a verde no Desenho 1) resulta das áreas não afectas aos critérios atrás
enunciados, incluindo também, a área de construção da Subestação de Corgas, onde será implantado
o estaleiro desta obra.
Ainda referente ao N.º 3, segunda alínea “A descarga de águas residuais provenientes da lavagem
das betoneiras e equipamentos utilizados em locais destinados e pré-definidos, aquando da organização dos estaleiros. São interditas as lavagens de betoneiras fora das áreas técnicas devidamente
infra-estruturadas para o efeito.”, no Caderno de Encargos do Processo de Concurso esta recomendação encontra-se prevista – MRH.7 (Anexo III).
“4. Acessos
• Desactivar os acessos sem utilidade posterior e repor a situação actual;
• Aproveitar caminhos existentes.”
Apesar destas medidas constarem do Caderno de Encargos (AC.1 e AC.2), da verificação cuidada
de todo o traçado da linha, nomeadamente nos locais de implantação dos apoios, verificou-se que
não existe necessidade de se construir e/ou beneficiar qualquer acesso por forma a concretizar este
projecto.
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“5. Desmatações
• Delimitação da área a desmatar por piquetagem.
• Executar as desmatações de forma a minorar ao mesmo evitar o processo de erosão dos
solos.
• Proceder à reconstituição do coberto vegetal de cada zona de intervenção logo que as
movimentações de terra tenham terminado.
• Retirar do local o material lenhoso decorrente do corte da vegetação e encaminhá-los para
um destino final adequado.”
Estas medidas encontram-se no Caderno de Encargos – DES.1, DES.2, DES.3 e DES.4 (Anexo II) e
MES.2 e MES.3 (Anexo III).
“6. Restringir ao mínimo indispensável as áreas afectas à obra”
Esta medida encontra-se no Caderno de Encargos – GER.5 e MT.3, respectivamente (Anexo II e
III).
“7. Perturbar o menor espaço possível de terreno envolvente à obra, seja para armazenar
materiais, parqueamento de maquinaria, instalação de estaleiros, acessos à obra, entre
outros usos relacionados com a fase de construção.”
Esta medida encontra-se no Caderno de Encargos – GER.6 e MT.3, respectivamente (Anexo II e
III).
“8. Garantir o acesso às propriedades nas fases de construção e de exploração, sempre que
os actuais acessos forem interrompidos”
Esta medida encontra-se no Caderno de Encargos – GER.8 (Anexo II).
“9. A localização dos apoios da linha deve evitar a proximidade a linhas de água e infraestruturas de aproveitamento dos recursos hídricos (sempre a mais de 10 m), assegurar a
manutenção do funcionamento de infra-estruturas hidráulicas existentes.”
Não foram identificados quaisquer apoios a menos de 10 m de linhas de água, bem como, não foi
registada qualquer afectação de infra-estruturas hidráulicas.

11804md

12/28

RECAPE da Linha Pinhal Interior–Falagueira (LCPIFR), a 150 kV e Subestação de
Corgas

“10. Efectuar a deposição das terras sobrantes, caso existam, em locais devidamente licenciados para o efeito.”
Esta medida encontra-se no Caderno de Encargos – GER.6 (Anexo II). No entanto, no caso da
Linha, o espalhamento das terras sobrantes sobre a superfície intervencionada constitui, também,
uma medida extremamente eficaz, no que diz respeito à recuperação, com espécies autóctones, da
flora afectada.
“11. Efectuar o armazenamento dos solos provenientes da decapagem em pargas, para posterior utilização.”
Esta medida encontra-se no Caderno de Encargos – GER.2 e MT.4, respectivamente (Anexo II e
III).
“12. devem ser preservados todos os exemplares de Juniperus oxycedrus, existente nas Cristas Quartziticas, especialmente na envolvente da Vila Velha de Ródão.”
Esta medida encontra-se no Caderno de Encargos – GER.7 (Anexo II), apesar do afastamento significativo da área a intervencionar às Cristas de Ródão e ao facto de não se ter identificado, na área de
implantação dos apoios e subestação exemplares de Juniperus oxycedrus.
“13. Privilegiar a utilização dos postes tipo T.”
No que diz respeito à recomendação n.º 13 efectuada na DIA, considera-se necessário tecer alguns
comentários prévios. A envergadura dos apoios F é de apenas 7,5 metros, o que implica, um desbaste do coberto arbóreo e ocupação do solo inferiores aos exigidos pela utilização de apoios T, que
têm uma envergadura de 14,0 metros. Por outro lado, os apoios F foram projectados em 1997
enquanto os apoios T foram projectados em 1949, o que significa diferenças importantes ao nível
dos critérios de dimensionamento e que se traduzem num acréscimo significativo das quantidades
de aço e de zinco nas linhas construídas com postes T, por comparação com as construídas com
postes F.
No que respeita aos aspectos relacionados com a avifauna, pela sua configuração, os apoios T pelo
facto de possuírem uma viga com 5,2 metros de comprimento e quase 1,3 metros de largura, proporcionam uma plataforma de pouso e de nidificação quase perfeita o que, em consequência, significa por um lado riscos de electrocussão das aves e, por outro, a deterioração dos equipamentos do
condutor central. Os postes F não proporcionam plataforma quer de pouso quer de nidificação pelo
que os riscos de electrocussão e de deterioração dos equipamentos são significativamente inferiores
aos dos apoios T. O risco de um acidente aumenta significativamente com a presença de ninhos nos
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apoios, sendo este um problema que já foi alvo de diversos estudos e de tentativas goradas de se
desenvolver um dispositivo dissuasor para a avifauna.
Quanto à visibilidade dos elementos da linha, pela avifauna, deve referir-se que ao nível dos elementos críticos, constituídos pelos cabos de guarda por estes serem menos visíveis do que os cabos
condutores, a opção dos postes F é mais favorável que os postes T. Nos dois tipos de apoios (F e T)
os dois cabos de guarda estão em esteira horizontal com um afastamento de 5,0 metros nos primeiros e de 9,6 metros no segundo. Esta situação implica, que quanto maior for o afastamento entre
cabos menor é a visibilidade do “conjunto” e, consequentemente, maior é a probabilidade de colisão
da aves.
Face às razões apresentadas (técnicas e ambientais), não se considera esta medida proposta na DIA
como exequível.
“14. Sinalizar toda a linha nas áreas mais próximas da IBA Portas de Ródão e Vale Mourão,
com equipamentos adequados, sugerindo-se para o efeito a instalação de espirais cor de
laranja, com 30 cm de diâmetro e espaçadas pelo menos de dez em dez metros. Nos Vales do
rio Ocreza e Tejo, sugere-se que o espaçamento deva passar a ser de cinco em cinco metros.
No RECAPE a sinalização e espaçamento a adoptar devem vir discriminados.”
A sinalização BFD, prevista para esta linha, seguiu os requisitos enunciados na DIA, quer em termos de equipamentos a utilizar, quer em termos do espaçamento entre os dispositivos BFD. Desta
forma os vãos da linha sinalizados (apresentados no Desenho 2 deste Relatório) são:
1) AP24 para AP25 – colocação de espirais de cor laranja, com 30 cm de diâmetro, com um
espaçamento de 5 m;
2) AP95 para AP96 – colocação de espirais de cor laranja, com 30 cm de diâmetro, com um
espaçamento de 5 m;
3) AP59 para AP60 – colocação de 5 espirais de cor laranja, com 30 cm de diâmetro, entre os
dispositivos de sinalização aeronáutica da linha;
4) AP84 para AP85 – colocação de 5 espirais de cor laranja, com 30 cm de diâmetro, entre os
dispositivos de sinalização aeronáutica da linha.
De acordo com a Figura 2 – Zonas Importantes para Aves – é possível constatar o afastamento da
linha à IBA, pelo que não se considerou pertinente sua balizagem nessa zona. No que respeita ao
Plano de Monitorização da Avifauna, é apresentado no subcapítulo 4.1, deste Relatório.
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“15. Manter e monitorizar a sinalização adequada para evitar a colisão das aves.”
Apesar de se considerar pertinente a medida em causa, esta deveria constar da fase de exploração.
Uma vez que esta linha será explorada pela Rede Eléctrica Nacional S.A., a garantia da execução
desta medida estará, implicitamente, assegurada, em conformidade com as restantes linhas da sua
responsabilidade.
“16. Património arqueológico”
• Acompanhamento arqueológico das obras em todas as fase que impliquem mobilização de
terra (trabalhos de desmatação e decapagem, abertura e/ou alargamento de caminhos de
acesso, construção de estaleiros e subestação e abertura de apoios para a implantação dos
apoios.
• Na fase anterior à elaboração do RECAPE devem ser realizados os seguintes trabalhos:
- Prospecção Arqueológica Sistemática do corredor a realizar previamente à definição do
traçado final;
- Prospecção Sistemática dos Acessos (a construir e/ou a melhorar), locais de estaleiro e
outros relacionados com o projecto onde se preveja que venham a existir revolvimentos
de terra que fiquem fora do corredor;
- Estes trabalhos arqueológicos deverão ser autorizados pelo IPA e o respectivo relatório
sujeito à sua apreciação técnica. Só após a provação definitiva do relatório, o teor do
mesmo poderá integrar o RECAPE.”
Relativamente ao primeiro comentário, no Ponto 5 do Volume II – Condicionantes Técnicas
Ambientais para a Construção da Linha do Pinhal Interior–Falagueira, do Caderno de Encargos do
Processo de Concurso, encontra-se definida a aplicação desta medida (PAT.1).
No que respeita aos pontos seguintes, é apresentado no Anexo V cópia do relatório arqueológico
entregue no IPA, bem como, a respectiva minuta de aprovação por este Instituto.

3.2.2 - Fase de Exploração
“Separação, recolha e envio para destino final adequado dos resíduos produzidos pelas operações de manutenção da Linha, tendo em conta as suas características e a sua classificação
na Lista Europeia de Resíduos.”
A exploração da Linha Pinhal Interior–Falagueira (LCPIFR), a 150 kV será da competência da
Rede Eléctrica Nacional (REN) S.A., razão pela qual, no Anexo VI é apresentada o documento relativo à gestão de resíduos industriais da REN S.A.
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4 - ESTUDOS COMPLEMENTARES
Neste Capítulo resumem-se os estudos complementares e que foram exigidos na Declaração de
Impacte Ambiental.

4.1.1 - Análise de Risco
“Estudo de risco que avalie, em situação de acidente, os impactes decorrentes da implantação da Linha.”
Os riscos associados à presença e funcionamento das linhas, incluindo os que decorrem de circunstâncias adversas e externas à própria linha, podem considerar-se completamente abrangidos pelas
situações que a seguir se referem:
• Incêndios;
• Queda dos apoios ou dos cabos condutores ou de guarda;
• Contactos acidentais com elementos em tensão;
• Tensões induzidas;
• Relação de Obstáculos a Ligar à Terra.
Os procedimentos relacionados com a segurança e adoptados para esta linha, que será integrada na
Rede Nacional de Transporte, são os da REN, S.A, e estão incluídos no documento “LINHA
PINHAL INTERIOR–FALAGUEIRA A 150 kV PLANO DE EMERGÊNCIA” que constitui o
Anexo IX.

4.1.1.1 -

Incêndios

No âmbito da análise deste tipo de riscos, há a considerar a situação em que a linha está na origem
do incêndio e, por outro lado, o caso em que a mesma é afectada por incêndios de outra origem.
A probabilidade do funcionamento da linha estar na origem de incêndios é muito reduzida, uma vez
que na fase de construção serão garantidas distâncias de segurança aos obstáculos situados dentro
de uma faixa de protecção adequada.
Durante a exploração, procede-se a rondas periódicas, a fim de detectar atempadamente construções
de edifícios ou crescimento exagerado de árvores que possam aproximar-se da linha a distâncias
inferiores aos valores de segurança.
A probabilidade de a linha ser afectada por incêndios de outra origem é mais elevada, com incidência na qualidade de exploração e na continuidade de serviço (interrupção do transporte de energia).
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Associadas a estas situações haverá que considerar o risco de danos ou inutilização dos equipamentos (postes, cabos e cadeias de isoladores), com eventual risco de indução de outro tipo de acidentes, nomeadamente queda de apoios, ou dos cabos condutores ou de guarda.
As opções de concepção adoptadas (distâncias aos obstáculos na vizinhança da linha largamente
superiores aos valores de segurança) permitem concluir que estão minimizados os riscos da linha
originar ou vir a ser afectada por incêndios.

4.1.1.2 -

Queda de apoios ou de cabos

Em face das características dos cabos condutores e de guarda e dos coeficientes de segurança adoptados na sua instalação pode afirmar-se ser praticamente nula a probabilidade de ocorrência de rotura de qualquer destes elementos da linha.
A queda de cabos condutores surge, normalmente, por rotura de cadeias de isoladores.
Assim, para diminuição da probabilidade deste tipo de risco, são utilizadas, com carácter sistemático, cadeias duplas de amarração em todas as situações e cadeias duplas de suspensão nas travessias
consideradas mais importantes, tais como:
• auto-estradas e estradas nacionais;
• zonas públicas;
• sobrepassagem de edifícios;
• caminhos de ferro;
• linhas de alta tensão;
• rios navegáveis.
O risco deste tipo de ocorrências é muito reduzido e pode traduzir-se, tal como no caso dos incêndios, numa incidência na continuidade de serviço da linha, embora se possa associar o risco sobre
pessoas e bens na sequência da queda daqueles elementos.
A queda de apoios apresenta um risco mínimo em face das suas características e dos coeficientes de
segurança adoptados no dimensionamento dos mesmos e das respectivas fundações.
Por outro lado, a intensidade das acções consideradas, resultantes dos agentes naturais, como por
exemplo o vento, correspondem a valores muito elevados, ou seja as ocorrências cuja probabilidade
de ser ultrapassada é muitíssimo baixa. Estes critérios não são arbitrários mas fazem parte da Legislação Nacional aplicável (RSLEAT) e internacional, após estudos muito aprofundados e experiência
real de quase um século de História da Indústria de Transporte e Distribuição de Energia Eléctrica.
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Estes critérios são técnica e legalmente considerados pelos projectistas como suficientes no que se
refere à segurança das populações.
Em relação aos apoios pode dizer-se adicionalmente que todos os apoios, quer de amarração quer de
suspensão, estão dimensionados para poder manter a sua estabilidade em caso de rotura de qualquer
um dos cabos ou cadeias, simultaneamente com a ocorrência da tracção máxima expectável. De um
modo geral, no dimensionamento global dos diversos componentes estruturais da linha, procura-se
estabelecer uma coordenação de resistências onde, no caso do componente principal apoio, os sub
componentes crescentemente mais fortes serão apoio, fundações, acessórios e no caso do componente principal cabos, os sub componentes crescentemente mais fortes serão cabos, isoladores, acessórios.
No período de cinco anos, entre 1998 e 2002, constatou-se em toda a Rede Nacional de Transporte
uma média de três ocorrências1, por ano, de quedas de cabos condutores e de guarda. Nesta média
incluem-se as quedas de cabos de guarda, em especial os cabos de guarda de aço instalados em
zonas de poluição industrial, responsável pela sua corrosão, e as quedas de condutores na sequência
da ruptura das cadeias de isoladores. As quedas de cabos condutores devidas exclusivamente à sua
ruptura são extremamente raras e têm sempre causas estranhas à REN, S.A., designadamente vandalismo, choques de aeronaves e incêndios.

4.1.1.3 -

Contactos acidentais com peças em tensão

A ocorrência desta situação é improvável e pode resumir-se à utilização de gruas ou outros equipamentos na proximidade da linha.
A altura mínima dos condutores ao solo e aos obstáculos em toda a extensão da linha é significativamente superior ao mínimo regulamentar (como medida de segurança) e torna improvável a hipótese daquela ocorrência, reduzindo-se o risco de acidente.
Refira-se ainda que todos os apoios, tal como está regulamentado, possuem uma chapa sinalética
em local visível, indicando “PERIGO DE MORTE”.
Nas travessias de caminhos, estradas e de cursos de água são também observadas distâncias de
segurança muito superiores aos valores regulamentares.

1

Sem significado, face ao comprimento de cabos condutores e de guarda instalados na RNT, superior a 40 000 km.
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4.1.1.4 -

Tensões induzidas

A existência de objectos metálicos (vedações e aramados para suporte de vinhas), isolados ou ligados à terra, na vizinhança de Linhas Aéreas de MAT e acompanhando estas em grandes extensões,
são afectados por campos eléctricos, magnéticos ou ainda por elevação de potencial no solo, tornando possível o aparecimento de tensões induzidas, com incidência na segurança de pessoas (contactos ocasionais). Não foram detectadas situações deste tipo. Porém, se detectadas, a médio ou longo prazo durante a exploração da Linha, e face ao desenvolvimento do território, serão tratadas de
acordo com a metodologia a seguir proposta.
Todas as situações serão analisadas pontualmente de modo a garantir-se o estipulado pelo
NESC (National Electrical Safety Code, USA): “a corrente induzida que fluirá no corpo de uma
pessoa em contacto com o aramado ou vedação será inferior a 5 mA”.
A metodologia de cálculo seguinte permite avaliar situações como as descritas. No sentido de dar
uma medida dos riscos corridos apresenta-se um exemplo numérico hipotético. A tensão induzida
numa vedação pode ser calculada através de
V=E×h
onde E é o campo eléctrico ao nível do solo em V/m e h a altura da vedação ao solo em m. A capacidade da vedação é dada por

C=

2×π×ε
2×h
ln
rc

×L

sendo h a altura em m da vedação, rc o raio do arame da vedação e L o comprimento da cerca na
zona de influência (aquela onde o valor de E se mantém aproximadamente constante) em m. Esta
expressão é suficientemente correcta para h > 2 × rc (desprezam-se os efeitos de extremidade).
A corrente que flui na vedação suposta esta ligada numa extremidade ao solo e supondo também
que se dispõe numa direcção aproximadamente paralela à linha de energia pode ser dada aproximadamente por
I = j× ω× V × C
A situação mais desfavorável em termos de campo eléctrico para a disposição de fases adoptada
nesta linha, varia entre 1,42 e 1,49 kV/m entre o nível do solo e 1,8 m de altura, aproximadamente
sob os condutores. Tomando um aramado de ∅ = 4 mm disposto paralelo à linha, a 1,5 m de altura
e numa extensão de 40 m de comprimento, obteríamos C = 304 pF e I ≤ 0,26 mA, valor muito infe11804md
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rior ao limite acima referido de 5 mA. Na prática, a corrente nem seria esta porque as correntes de
fuga em cada poste de fixação do aramado, ou através de vegetação em contacto com o aramado
seriam da mesma ordem de grandeza, pelo que a hipótese de uma vedação ligada apenas na extremidade, ou, o que é o mesmo, com a extensão indicada, é, geralmente, irrealista e a corrente que
atravessaria uma pessoa em contacto com o arame ainda uma fracção daquele valor, atendendo à
resistência eléctrica da pessoa.
No entanto, naqueles casos de vedações metálicas que se avalie que possam originar, por contacto,
correntes induzidas superiores a 5 mA, será efectuada a ligação sistemática à terra (critério BPA –
– de 60 m em 60 m com uma estaca de "copperweld") a fim de prevenir qualquer risco.
Relativamente à elevação de potencial do solo, na sequência de um defeito monofásico, seguiu-se o
preconizado nas várias normas, devendo ainda tomar-se em consideração:
1) a existência de dois cabos de guarda que transportam a maior parte da corrente de defeito,
funcionando como elemento protector em termos de segurança de pessoas;
2) tempo de eliminação do defeito ser ≤ 0,5s (protecções rápidas);
3) ser muito baixa a probabilidade de coincidência de um contacto ocasional com a ocorrência do defeito no mesmo instante ;
4) a improvável combinação negativa de todas as ocorrências referidas, leva que a actual normalização aponte métodos probabilísticos para estes aspectos.
Deste modo, pode inferir-se que os riscos ligados às correntes que provêm das tensões induzidas são
extremamente baixos e muito abaixo dos critérios técnicos e ambientais mais restritivos que se
conhecem.

4.1.1.5 -

Plano de Emergência

A Linha Pinhal Interior–Falagueira depois de concluída é integrada na RNT, Rede Nacional de
Transporte, e a sua exploração fica a cargo da Concessionária da RNT, REN – Rede Eléctrica
Nacional, S.A. Desta forma são adoptados os procedimentos da REN, S.A. para situações de emergência nas linhas em projecto, incluídos no documento “Plano de Emergência”, e que constituem o
Anexo IX.
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4.1.2 - Plano de Recuperação/Integração Paisagística (PRP)
“Plano de Recuperação/Integração Paisagística (PRP), o qual deverá conter pelo menos a
integração reabilitação/integração das frentes de obra e estaleiros, depósitos de materiais
sobrantes, acessos às diferentes frentes de obra e estaleiros, zonas de talvegue, zonas de aterro e escavações e áreas de REN.
O PRP deverá contemplar para além das peças desenhadas, memória descritiva e justificativa, Caderno Técnico de Encargos – Condições Técnicas Especiais, medições e mapa de
quantidades. Deverá ainda ser apresentado um cronograma com o faseamento de obra e a
calendarização das operações de manutenção/conservação a realizar durante o período de
garantia. O PRP deverá ter como suporte um levantamento topográfico actual e suficientemente detalhado e abrangente.”
No Anexo VII deste relatório é apresentado o Plano de Recuperação/Integração Paisagística (PRP)
de acordo com o requerido na DIA. No entanto, importa realçar algumas das limitações que um
PRP, para um projecto de uma Linha de Alta Tensão, pode ter. A área de implantação de um apoio,
e sua envolvente, não são propriedade do proponente do projecto, nem da entidade que o irá ter o
direito à sua exploração. As parcelas de terreno onde se implantarão os apoios continuam a ser pertença dos seus actuais proprietários sendo que, estes apenas cedem, mediante uma negociação
indemnizadora, o direito de uso do solo e de serventia ao apoio. Desta forma, não poderá ser exigido ao proponente que realize uma intervenção paisagística, seja qual for, numa propriedade que não
lhe pertence e sobre a qual não possui nenhum direito, senão a de ter um apoio implantado.
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5 - MONITORIZAÇÃO
5.1 - PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA
5.1.1 - Considerações Gerais
O plano de monitorização da avifauna aqui apresentado pretende quantificar a eventual ocorrência
de mortalidade associada à presença da nova Linha Pinhal Interior–Falagueira, a 150 kV.

5.1.2 - Parâmetros a Monitorizar
A fim de cumprir os objectivos do plano de monitorização considerou-se importante a monitorização de parâmetros faunísticos e climatéricos.
No que diz respeito aos parâmetros e variáveis faunísticas, seleccionaram-se:
• Identificação das espécies;
• Mortalidade – Contagem do número de cadáveres encontrados por amostragem;
• Taxa de remoção de cadáveres – Determinação da taxa de consumo ou remoção de cadáveres por intervalo de tempo;
• Eficiência dos observadores na detecção de cadáveres – Estimativa da proporção relativa de
cadáveres não detectados;
• Causas de morte – Determinar a causa provável de morte dos cadáveres encontrados (colisão/electrocussão).
Para qualquer uma das análises atrás identificadas é importante registar, as condições climatéricas.
Propõe-se:
• Grau de cobertura do céu (em classes de percentagem: 0–25, 25–50, 50–75 e 75–100);
• Grau de intensidade da chuva (em classes: ausência de chuva, chuviscos, chuva e chuva forte).

5.1.3 - Locais e Frequência de Amostragem
Propõe-se a realização de uma campanha por estação do ano, durante os três primeiros anos de
exploração. Cada campanha deverá durar uma semana, sendo concretizada em dias seguidos. Esta
duração deverá ser adequada pela equipa responsável, se tal se verificar necessário.
As áreas a monitorizar são as que se localizam por baixo dos troços de Linha objecto de sinalização
com BFD, nomeadamente:
11804md
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1) AP24 para AP25 – colocação de espirais de cor laranja, com 30 cm de diâmetro, com um
espaçamento de 5 m;
2) AP95 para AP96 – colocação de espirais de cor laranja, com 30 cm de diâmetro, com um
espaçamento de 5 m;
3) AP59 para AP60 – colocação de 5 espirais de cor laranja, com 30 cm de diâmetro, entre os
dispositivos de sinalização aeronáutica da linha;
4) AP84 para AP85 – colocação de 5 espirais de cor laranja, com 30 cm de diâmetro, entre os
dispositivos de sinalização aeronáutica da linha.
Deverá existir, igualmente, uma área de controlo, situada nas proximidades, mas fora da área de
influência da Linha. Esta área deve ser seleccionada pela equipa responsável pela monitorização.
TAXA DE REMOÇÃO DE CADÁVERES

A taxa de remoção de cadáveres é um factor que varia sazonalmente, pelo que deverão ser
realizadas, anualmente, quatro amostragens (uma por cada estação), mais especificamente
em Janeiro, Abril, Julho e Outubro, durante o primeiro ano de monitorização.
EFICIÊNCIA NA DETECÇÃO DE CADÁVERES

Os locais de amostragem correspondem a locais ao longo da Linha, a definir pela equipa
responsável. As amostragens deverão realizar-se, por observador, uma vez por estação,
durante o primeiro ano.
DETECÇÃO DE CADÁVERES

Consideram-se como locais de amostragem os já atrás referidos. A detecção far-se-á, durante três anos, uma vez por estação do ano.

5.1.4 - Métodos de Amostragem e Equipamentos Necessários
TAXA DE REMOÇÃO DE CADÁVERES

A metodologia consiste em espalhar aleatoriamente 10 cadáveres de aves de cada porte
(pequeno, médio e grande) nos referidos locais de amostragem e mapear a sua localização.
Quando os cadáveres a utilizar forem de espécies que podem ocorrer em estado selvagem
nesta área, os mesmos deverão ser marcados de modo a poderem ser identificados como pertencentes a este estudo. A marcação destes cadáveres não deverá, de modo algum, facilitar
ou indicar a sua localização a eventuais consumidores. No primeiro ano do estudo, e sazonalmente, deverão ser realizadas visitas diárias, bi-semanais ou semanais, conforme necessá11804md
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rio, a fim de registar o estado de remoção de cada cadáver. O registo de dados deverá ter
sempre em conta o porte da ave.
EFICIÊNCIA NA DETECÇÃO DE CADÁVERES

Para determinar este parâmetro é também necessário espalhar aleatoriamente cadáveres de
aves de vários portes (pequeno, médio e grande) nos locais de amostragem determinados.
Quando os cadáveres a utilizar forem de espécies que podem ocorrer em estado selvagem
nesta área, os mesmos deverão ser marcados de modo a poderem ser identificados como pertencentes a este estudo. A marcação destes cadáveres não deverá de modo algum facilitar ou
indicar a sua localização aos observadores. Cada observador deverá anotar o número de
cadáveres detectados e respectivos portes. Esta análise deverá decorrer uma vez por estação,
no 1º ano de estudo.
DETECÇÃO DE CADÁVERES

Neste estudo, a metodologia a seguir prende-se apenas com a observação directa dos eventuais cadáveres existentes sob a Linha, com o registo da sua localização, com a determinação da causa de morte e sua remoção do local. Caso isto não seja possível, no local deverá
proceder-se à recolha do cadáver e à posterior necrópsia.
Será necessário um guia de identificação de avifauna para a determinação da espécie dos
cadáveres encontrados, de um GPS para o registo da coordenada do local da ocorrência e de
sacos para a recolha de cadáveres.

5.1.5 - Relação entre Factores Ambientais a Monitorizar e os Parâmetros
Caracterizadores do Projecto
Os parâmetros a registar e os modelos de registo e de análise de dados, permitem responder a várias
questões no que diz respeito à da Linha.
A análise dos parâmetros de mortalidade, através da comparação entre a zona de controlo e a zona
de implantação da Linha, permitirá averiguar sobre a existência deste tipo de impacte.

5.1.6 - Métodos de Tratamento dos Dados
O número total de colisões a partir da seguinte expressão (Schmidt et al. 2003):
Estimativa Total da Mortalidade = C/P × D
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em que:
C = número de aves encontradas feridas ou mortas por colisão;
P = taxa de remoção de cadáveres (proporção de cadáveres que não foram levados por predadores);
D = eficiência na detecção de cadáveres (proporção de aves detectadas pelos observadores).
Este valor deverá ser calculado de acordo com a periodicidade de amostragens da detecção de cadáveres (semanalmente no início do estudo).
A significância das diferenças entre os valores obtidos deverá ser testada através de uma análise
Kruskal–Wallis de 1 factor (Zar, 1974), para a H0: A mortalidade nos diferentes períodos é semelhante.
Todos os modelos de análise estatística propostos são testes de duas caudas, considerando-se como
nível de significância para a avaliação de diferenças entre os dados valores de p2 < 0,05.

5.1.7 - Periodicidade dos Relatórios de Monitorização e Critérios para a Decisão sobre a
Revisão do Programa de Monitorização
Serão realizados relatórios trimestrais (no final de cada estação).
A periodicidade de amostragem deverá ser revista consoante a necessidade de obtenção de dados,
factor que é impossível de prever a priori. As sugestões feitas ao nível do tratamento estatístico
deverão também ser revistas caso se venha a verificar que não são as mais adequadas para os dados
recolhidos (e.g. dados insuficientes, zeros, empates, etc.).
De uma maneira geral, o programa de monitorização aqui proposto deverá ser sujeito a revisão
quando houver evidências concretas da não existência de impactes na população ou se forem detectadas novas situações não abrangidas pelo presente programa.

5.2 - PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA
No Anexo VIII deste Relatório é apresentado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra de
acordo com o requerido na DIA.

2

Probabilidade de errar ao rejeitar a H0.
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