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Relatório Síntese                                               0. 1 

0 PREÂMBULO 

 

O presente documento refere-se ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Parque Eólico 

das Meadas com extensão ao Parque Eólico da Castanheira I.  

 

Tal Parque enquadra-se na política de expansão deste tipo de unidades de produção 

energética em Portugal (seguindo uma tendência em curso na Europa), que visam 

encontrar alternativas energéticas renováveis ao uso de fontes não renováveis e 

frequentemente coincidentes com actividades poluentes. 

 

O projecto do Parque Eólico das Meadas encontra-se em fase de processo de 

licenciamento ao abrigo do Decreto-Lei n.º 183/88, de 27 de Maio, com a redacção do 

Decreto-Lei n.º 313/95, de 24 de Novembro. 

 

O Parque Eólico da Castanheira I está em fase de licenciamento ao abrigo do Decreto-Lei 

n.º 312/2001, de 10 de Dezembro, não havendo ainda um ponto de interligação à rede 

Nacional de Transporte atribuído (assumindo o proponente, nesta fase, que este será na 

subestação da Varosa). Encontra-se o projecto do Parque Eólico da Castanheira II, que 

constitui a alternativa ao Projecto base estudado neste EIA, na mesma situação de 

licenciamento que o Parque Eólico de Castanheira I. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO E DO PROPONENTE 

 

O projecto em Estudo prevê a implantação de um Parque Eólico no extremo Norte da 

cumeada da Serra das Meadas, situada no distrito de Viseu, localizado na sequência do 

Parque Eólico de Fonte da Mesa, já em funcionamento. Este parque será constituído por 7 

aerogeradores (6 pertencentes ao Parque Eólico das Meadas e 1 do Parque Eólico da 

Castanheira I) com potência nominal de 1,3 MW (no caso dos 6 aerogeradores do Parque 

Eólico das Meadas) e 1,5 MW (no caso do aerogerador do Parque Eólico da Castanheira I), 

ligados entre si a 30 kV, com interligação à subestação da Varosa, também em painel de 

30 kV.  

 

Este projecto encontra-se em fase de ante-projecto. 

 

O proponente do projecto é a Megavento – Produção de Electricidade Lda, que é a 

empresa responsável pelo desenvolvimento (promoção) de aproveitamentos eólicos do 

Grupo Generg para a zona em estudo. 

 

A Generg, G.P.E, S.A. (empresa que detém a participação maioritária da Megavento) tem 

como actividade a construção e exploração de aproveitamentos de produção de 

electricidade a partir de fontes renováveis, valorizando recursos endógenos nacionais quer 

naturais, quer ao nível do conhecimento, assegurando sempre a adequada rendibilidade 

dos capitais investidos. Na filosofia da empresa está também patente o propósito de 

demonstrar que o Desenvolvimento e a Preservação dos Recursos Naturais são valores 

que podem e devem ser, harmoniosamente, conjugados e prosseguidos, 

consubstanciando uma estratégia de Desenvolvimento Sustentável. 
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1.2 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA OU COMPETENTE PARA A 

AUTORIZAÇÃO 

 

A entidade licenciadora deste tipo de projectos, que envolvem produção de energia, é a 

Direcção Geral de Energia.  
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1.3 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO EIA 

 

O presente relatório foi elaborado por uma equipa constituída pelos seguintes 

responsáveis: 

 

Manuel Pinheiro Engenheiro do Ambiente Direcção Geral 

Manuel Duarte Sociólogo Coordenação 

Ana Fonseca Engenheira do Ambiente Apoio à Coordenação 

Nelson Raimundo Biólogo Fauna e Flora 

Rui Menezes Engenheiro do Ambiente Factores Biofísicos 

Catarina Fialho Engenheira do Ambiente Factores Biofísicos 

Cláudia Raimundo Engenheira do Ambiente Factores Biofísicos 

Gonçalo Ribeiro Engenheiro do Ambiente Factores Biofísicos / SIG 

João Carlos Caninas Arqueólogo Arqueologia e Património 

 

 

O presente relatório foi elaborado entre Junho e Outubro do ano de 2002. 
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1.4 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO GERAL DO EIA 

 

1.4.1 Descrição Geral 

 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) faz parte do processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA), que consiste num conjunto de procedimentos através dos quais se 

avaliam os efeitos de determinado projecto no ambiente, de acordo com a integração dos 

factores biofísicos, culturais e sócio-económicos. 

 

O EIA é uma ferramenta ambiental que contribui para um desenvolvimento sustentável, 

na medida em que avalia a capacidade do meio em estudo para suportar o projecto em 

questão. 

 

A avaliação da adequação de um projecto permite ao decisor tomar, desta forma, uma 

decisão de acordo com a protecção dos ecossistemas, e, consequentemente, com a 

sustentabilidade dos recursos naturais.  

 

O conteúdo e metodologia inerentes a este EIA obedecem à legislação actualmente em 

vigor, o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, que aprova o regime jurídico da Avaliação 

de Impacte Ambiental, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 

85/337/CEE, com as alterações introduzidas pela Directiva n.º 97/11/CE, do Conselho, de 

3 de Março de 1997 e a Portaria 330/2001 de 2 de Abril referente às normas técnicas do 

EIA.  

 

O Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio veio revogar: 

 

• o Decreto-Lei n.º 186/90, de 6 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/97, de 

8 de Outubro; 

• o Decreto Regulamentar n.º 38/90 de 27 de Junho, alterado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 42/97 de 10 de Outubro. 

 

De acordo com um dos objectivos deste documento legal, que se refere a uma maior 

transparência e eficácia do procedimento de AIA, foi publicada a Portaria n.º 330/2001 de 

2 de Abril, que diz respeito às normas técnicas que os EIA devem seguir e quais os seus 

conteúdos obrigatórios. 
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De acordo com o especificado no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, este Projecto 

encontra-se sujeito a processo de Avaliação de Impacte Ambiental como disposto no n.º 2 

do Artigo 1º, já que se encontra incluído no Anexo II, ponto 3 – Indústria da Energia, 

alínea i) - Caso geral - Parques Eólicos localizados a uma distância inferior a 2 Km de 

outros parques similares.  

 

No que se refere especificamente à ligação eléctrica entre aerogeradores esta não se 

encontra abrangida pelo referido Decreto-Lei, uma vez que a linha é de 30 kV e a 

legislação apenas exige tal processo para linhas de transporte com potência igual ou 

superior a 110 kV. Desta forma, também a interligação do Parque Eólico à Subestação da 

Varosa (uma vez que este Ramal será também de 30 kV) não se encontra sujeito a 

Avaliação de Impacte Ambiental, embora também seja estudada no âmbito do presente 

Estudo, englobada nos projectos complementares. 

 

Os grandes itens das especialidades contidos neste estudo específico, relativos à situação 

de referência, impactes e medidas, são os seguintes:  

 

 Topografia; 

 Clima e Microclima; 

 Geologia, Geomorfologia, Geotecnia e Hidrogeologia (Recursos Hídricos 

Subterrâneos); 

 Solos e Uso dos Solos; 

 Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da Água; 

 Factores Biológicos e Ecológicos; 

 Qualidade do Ar; 

 Resíduos;  

 Ruído e Vibrações; 

 Paisagem; 

 População, Emprego e Actividades Económicas; 

 Património Cultural; 

 Instrumentos do Ordenamento do Território. 

 

No âmbito temático, a profundidade de abordagem de cada descritor dependeu da 

relevância de cada um perante a situação específica deste projecto. 
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O projecto será analisado segundo escalas espaciais relacionadas com as áreas de 

influência dos impactes do projecto, sendo variáveis consoante o descritor e as matérias 

em análise (entende-se por matérias em análise a zona de implantação dos 

aerogeradores, do edifício de comando, da subestação, dos caminhos a serem 

intervencionados e da linha eléctrica). Assim sendo, consideraram-se para cada área 2 

níveis espaciais de enquadramento de âmbito geográfico: 

 

• área restrita, na qual na qual foram abordados de forma detalhada os impactes 

ambientais que decorrerão da fase de construção do aproveitamento – que inclui 

toda a área que envolve as várias estruturas referidas; 

• área mais vasta, na qual serão avaliados os impactes durante a fase de 

aproveitamento energético – exploração – que terá impactes potenciais ao nível 

dos descritores Paisagem, Fauna e Ruído. Considerou-se também um limite de 

envolvência das populações e entradas localizadas na envolvente do Parque Eólico 

em análise. Num contexto ainda mais alargado serão analisados os possíveis 

impactes que o projecto terá ao nível do contexto migratório das aves, ao nível 

socio-económico da região e da receptividade da população local à implantação do 

projecto em estudo. 

 

De acordo com essa especificação foram efectuadas, durante o decurso das actividades, 

reuniões de trabalho com os responsáveis de cada especialidade, visando a definição dos 

grafos de análise dentro de cada especialidade multidisciplinar, com vista à respectiva 

interligação.  

 

Sabendo, à priori, que os problemas principais levantados pela implementação de um 

Parque Eólico se prendem com a Paisagem, a Fauna, o Ruído e a População, 

seleccionaram-se equipas de especialistas com abordagens distintas, no sentido de reduzir 

a incerteza relativamente aos resultados obtidos. 

 

O Controlo de Qualidade do EIA e consequentemente das conclusões obtidas, foi 

assegurado por um sistema de controlo das entradas e saídas de informação e de 

identificação específica da sua fonte, bem como do eventual grau de consistência da 

mesma. 
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1.4.2 Metodologia e Identificação da Estrutura do EIA 

 

Neste estudo será feita uma caracterização regional e local da zona de inserção do Parque 

Eólico e das estruturas a este associadas (edifício de comando, a subestação, os caminhos 

a serem intervencionados e a linha eléctrica que efectua a interligação entre os 

aerogeradores e a subestação do parque e entre esta e a subestação da Varosa), que 

abrange os Concelhos de Lamego e de Resende. Identificando-se qual a situação de 

referência existente e tendo esta como base, é efectuada a identificação e a quantificação 

dos principais impactes ambientais (quer sejam eles positivos ou negativos) que se 

prevêem vir a ser gerados pelo projecto, tanto na fase de construção como na fase de 

exploração e, eventualmente, na fase de desactivação. 

 

Mediante estes, serão propostas medidas de potenciação dos impactes positivos e 

medidas de minimização para os impactes negativos. De acordo com as características do 

projecto e tendo em atenção os descritores mais susceptíveis, é elaborado um plano de 

monitorização e acompanhamento a adoptar, quer durante a construção da obra quer 

durante a sua exploração. 

 

Ainda ao nível dos impactes gerados pelo projecto em estudo, é também efectuada a 

identificação dos impactes cumulativos resultante da inserção do projecto na zona em 

causa, a qual já inclui projectos da mesma natureza. 

 

Os aspectos estudados e desenvolvidos no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Parque 

Eólico das Meadas, são os seguintes: 

 

• Preâmbulo, onde é referenciada a intervenção do projecto e EIA; 

• Introdução, onde é apresentado o projecto, o seu proponente e os seus objectivos, 

os antecedentes do EIA, bem como a metodologia utilizada; 

• Objectivos e Justificação do Projecto, que inclui as razões e necessidades da 

realização deste projecto; 

• Descrição do Projecto e das Alternativas Consideradas, com detalhes de projecto, 

nomeadamente infra-estruturas previstas, programação temporal da obra, 

localização do projecto e a apresentação das alternativas consideradas; 

• Caracterização do Ambiente Afectado pelo Projecto, com a apresentação da 

situação de referência, incluindo as características biofísicas e socio-económicas da 

área em análise, e com a sua evolução previsível na ausência do projecto; 
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• Impactes Ambientais e Medidas de Mitigação e Valorização, identificação, análise e 

avaliação dos impactes (de natureza singular e cumulativa) positivos e negativos 

sobre o ambiente, quer na fase de construção, quer nas fases de operação e 

desactivação com posterior definição de medidas minimizadoras/compensadoras 

dos impactes negativos e potenciadoras dos positivos; 

• Medidas de Gestão Ambiental, Monitorização dos Impactes Resultantes do Projecto 

e Legislação mais Relevante Aplicável, onde se apresentam quais as componentes 

que deverão possuir um programa de monitorização e acompanhamento; 

• Lacunas Técnicas ou de Conhecimento, sendo expostas todas as dificuldades 

encontradas na realização deste estudo; 

• Conclusões e Recomendações, com um resumo do projecto e com algumas 

recomendações a ter em consideração durante a fase de construção e exploração 

da obra; 

• Bibliografia, onde se encontra toda a documentação consultada e utilizada para 

uma abordagem mais específica dos temas abordados neste estudo. 

 

Todas as medidas consideradas têm em conta as boas práticas existentes para este tipo 

de projecto, fazendo uma aproximação às experiências internacionais (numa óptica de 

benchmarking ambiental), por forma a minimizar os impactes decorrentes da 

implementação do projecto. 

 

O presente Estudo de Impacte Ambiental é constituído por três volumes: 

 

• Resumo Não Técnico; 

• Relatório Síntese; 

• Documentação Complementar - Anexos. 

 

O Resumo Não Técnico (RNT) é um sumário do conteúdo do EIA, ou seja, da situação 

actual, sua evolução e apresentação das alternativas existentes, principais impactes e 

medidas recomendadas. Sendo um dos seus objectivos a consulta pública, este 

documento é preparado com rigor e simplicidade, em linguagem não técnica (acessível à 

maioria das pessoas) por forma a facilitar a sua compreensão por todos aqueles que o 

consultem. É uma peça essencial à participação do público no procedimento de Avaliação 

de Impacte Ambiental (AIA), sendo em muitos casos a única fonte de informação de 

alguns segmentos do público interessado. 
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O RNT deve ser suficientemente completo para que possa cumprir a função para a qual foi 

concebido, sintetizando o conteúdo do EIA, sem ser exaustivo, não abordando, 

necessariamente, todos os pontos do EIA. 

 

O conteúdo do Relatório Síntese é elaborado de acordo com a fase de projecto 

considerada e de acordo com as características do mesmo, possuindo a estrutura acima 

especificada. 

 

Os factores abordados na Caracterização do Ambiente Afectado pelo Projecto são 

suportados por cartografia em escala adequada, de forma a tomar mais compreensível e a 

apoiar o texto apresentado. 

 

As fontes de informação utilizadas estão indicadas ao longo do texto e em elemento 

informativo ou ilustrativo. 

 

São, por fim, enumeradas as Lacunas Técnicas ou de Conhecimento detectadas ao longo 

da elaboração dos trabalhos e é incluída a Lista de Bibliografia utilizada na elaboração dos 

vários capítulos do EIA. 

 

Os Anexos incluem os volumes relativos a cada um dos descritores analisados. 
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2 OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

 

2.1 OBJECTIVOS E NECESSIDADE DO PROJECTO 

 

Os Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I têm por objectivo a produção de energia 

com recurso a fontes renováveis. Estes projectos enquadram-se numa política de redução 

de impactes ambientais resultantes da produção energética. É expectável uma produção 

de 21400 MWh de por ano médio. 

 

O vento é a deslocação de massas de ar originada por diferenças de pressão atmosférica. 

A energia cinética dessas massas de ar tem sido aproveitada, desde há milhares de anos, 

para deslocar embarcações, fazer funcionar moinhos de vento ou para bombagem de 

água. Sobretudo desde a última década, essa energia tem vindo a ser utilizada para 

accionar turbinas eólicas com capacidade para produzir electricidade. 

 

Os impactes ambientais da energia eólica são, em geral, considerados de escala reduzida 

e localizada, desde que implantados longe de zonas densamente povoadas ou áreas de 

muito alto valor turístico-paisagístico. Destaca-se, a nível de impactes globais a 

importância desta forma de produção energética, na medida em que são minimizadas as 

emissões de gases. Como tal, esta forma de produção de energia apresenta impactes 

positivos directos ao nível da qualidade do ar e indirectos ao nível das alterações 

climáticas. 

 

Os combustíveis fósseis são a fonte de energia mais utilizada para produção de 

electricidade a nível global. A eficiência e os impactes da produção são directamente 

dependentes do tipo de combustível utilizado, devido ao grau de impurezas contido e da 

tecnologia utilizada. 

 

As emissões de poluentes atmosféricos da combustão, a nível actual, têm efeitos 

significativos em termos de saúde pública e do equilíbrio dos ecossistemas devido, por 

exemplo, ao Efeito de Estufa, podendo alterar significativamente o clima, tanto a nível 

regional como global. Os principais gases emitidos são: o dióxido de carbono, o dióxido de 

enxofre, os óxidos de azoto e o metano, juntamente com partículas em suspensão e os 

metais pesados (Antunes et al., 2000).  
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Existe, ao nível nacional, uma necessidade crescente de produção de energia de um modo 

sustentável que pode ser respondida, entre outras formas de energia renováveis, com a 

instalação de parques eólicos. 

 

Em Abril de 2001, encontravam-se a funcionar em Portugal 16 Parques Eólicos (ver Figura 

2.1): 7 parques entre a região do Douro e a região de Trás–os–Montes e Alto Douro; 3 na 

Beira Baixa; 3 na região da Estremadura – Ribatejo; 1 entre a região do Alto e do Baixo 

Alentejo, junto à costa; e 2 no Algarve. Este conjunto perfazia então um potencial eólico 

de 100,1 MW, em Portugal Continental (Simões, T. & Estanqueiro, A., 2001). 

 

 

Figura 2.1 – Localização dos Parques Eólicos existentes em Portugal (Fonte: Vectores de 

Desenvolvimento da Energia Eólica, INETI) 

 

O Livro Branco para uma Estratégia e um Plano de Acção Comunitários – Energia para o 

Futuro: Fontes de Energia Renováveis fixa o objectivo de 12% de contribuição de fontes 

renováveis de energia para o consumo interno bruto de energia da União Europeia até 

2010, o que se traduz em 40 000 MW gerados por turbinas eólicas. Portugal já atingiu a 

meta dos 12% de contribuição de fontes renováveis, devendo-se este cumprimento em 

grande parte ao aproveitamento da energia mini-hídrica sendo que a energia eólica ainda 

é pouco aproveitada no nosso país. 
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Em Portugal, e para o ano 2000, verificou-se uma Produção Bruta de Energia Eléctrica a 

partir de energia térmica de 30 844 GWh, enquanto a energia eólica correspondia 

somente a 154 GWh. Paralelamente, ainda se importou cerca de 4 698 GWh de energia 

eléctrica (DGE, 2002). 

 

É de referir ainda que, de acordo com a EWEA (European Wind Energy Association), 1 MW 

de capacidade instalada gera emprego para 15 – 19 pessoas, em média (Rural Europe, 

2002). 
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2.2 ANTECEDENTES DO PROJECTO 

 

Antes da fase de construção, o Grupo GENERG, através da Megavento, celebrou contratos 

de utilização de terrenos baldios localizados no extremo Norte da Serra das Meadas, com 

o objectivo da exploração do potencial eólico da zona. Estes contratos foram estabelecidos 

com as Juntas de Freguesia de Avões e Barrô, entidades que administram os referidos 

terrenos baldios. 

 

Posteriormente à definição dos locais para implantação de recursos de aproveitamento 

eólico procedeu-se à avaliação dos recursos locais, nomeadamente, do regime de ventos e 

da sua possibilidade de exploração – procedendo-se assim à caracterização do recurso 

eólico. 
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2.2.1 Caracterização do Potencial Eólico 

 

2.2.1.1 Introdução 

 

O estudo preliminar de avaliação do potencial eólico, foi desenvolvido pelo INEGI, Instituto 

de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial, a pedido da GENERG, Gestão e Projectos de 

Energia, S.A.. A análise efectuada teve por objectivo avaliar, de forma preliminar, a 

viabilidade da instalação de um parque eólico, com uma configuração máxima de potência 

de 10,4 MW, no terreno disponível.  

 

Para a avaliação do regime de ventos da área estudada recorreu-se aos resultados de 

medições efectuadas numa estação meteorológica instalada dentro da área de interesse 

(UTM29: 596125, 4551921), a cerca de 1020 metros de altitude. Os dados de vento 

referidos foram fornecidos ao INEGI pela GENERG. O referido mastro foi instrumentado de 

forma a registar a velocidade do vento a 30 metros do solo e a direcção a 15 metros.  

 

Foram disponibilizados ao INEGI registos de medições correspondendo ao período entre 

Janeiro de 2000 e Junho de 2002. Este Instituto não possui, no entanto, informações 

pormenorizadas acerca do decorrer da campanha de medições, sendo o historial de 

ocorrências deduzido através da análise dos dados atrás indicados. 

 

A campanha de medições sofreu alguns percalços, sendo as ocorrências mais relevantes a 

avaria do sensor de velocidade, entre 23 de Março e 18 de Outubro 2000, e a avaria do 

sensor de direcção, entre 9 de Abril e 7 de Maio de 2002. Para além das perdas de dados 

daí resultantes existem outros períodos intercalados para os quais não foram 

disponibilizados dados: 13 de Abril a 6 de Junho de 2001 e 1 de Outubro de 2001 a 9 de 

Abril de 2002. Outro facto, cuja relevância não pode ser correctamente avaliada, tem a 

ver com a ocorrência aleatória, mas bastante frequente, de valores constantes (a saber: 

16,00 e 32,00) nos registos de velocidade. Estes valores, sem nenhuma relação com os 

restantes valores das medições, foram ignorados e têm origem, provavelmente, num mau 

funcionamento do datalogger ou na aparelhagem de leitura dos data-chips. Em face da 

informação disponível é impossível avaliar se este erro possui, ou não, repercussões nos 

restantes registos. 
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Devido aos vários, e longos, períodos de ausência de registos de medições intercalados 

durante o período da campanha, não foi possível reunir mais do que um período de um 

ano completo de dados onde, ainda assim, a disponibilidade foi de apenas 68 %. O 

período de medições então considerado nesta análise foi de Outubro de 2000 a Setembro 

de 2001, compreendendo cerca de 35 000 registos.  

 

Os resultados decorrentes das medições neste período resumem-se no Quadro 2.1.  

 

Quadro 2.1 – Resultado das Medições (Outubro de 2000 a Setembro de 2001) 

 Castanheira 

Dias Válidos 247 

Velocidade Média a 30 m (m/s) 7,7 

Fluxo de Potência a 30 m (W/m2) 571 

A (m/s) 8,6 
Distribuição de Weibull 

k 1,81 

Desvio Padrão (m/s) 0,94 

Int. Turb. (para V > 5 m/s) (%) 11,6 

Velocidade Máxima (m/s) 32,3 

 

 

O histograma de ocorrências por classes de velocidades e a rosa dos ventos apresentam-

se na Figura 2.2, verificando-se a predominância dos ventos de Oeste no local. 

 

 

Figura 2.2 – Rosa dos Ventos e Histograma (Fonte: INEGI - Estudo preliminar de Caracterização do 

Potencial Eólico) 
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2.2.1.2 Distribuição do Recurso Eólico 

 

Através da simulação numérica do escoamento atmosférico sobre o terreno em estudo, 

determinou-se a distribuição das velocidades médias, tendo por base o atlas de vento 

obtido a partir conjunto de dados já descrito. 

 

O terreno foi representado pela digitalização da orografia numa área de 8 x 11 km2, 

centrados na localização do terreno disponível. Foram representadas as linhas de nível a 

intervalos de cota de 50 m na generalidade da área, e 10 m nas proximidades da área 

prevista para o parque. A rugosidade característica foi definida segundo as indicações do 

Atlas Europeu de Vento para a ocorrência de vegetação rasteira: 5 cm. 

 

O mapeamento do recurso é aqui efectuado sob a forma de linhas de isovelocidade. Foram 

efectuadas simulações para duas diferentes alturas ao solo: a altura das medições, 30 m, 

e a altura típica de instalação de um rotor da gama de 1 MW, 60 m. O mapa é 

apresentado apenas nos 5 km2 mais próximos do terreno disponível. O nível de recurso 

apresentado pela área analisada deixa antever boas perspectivas para empreendimentos 

de aproveitamento eólico. As velocidades a 60 metros do solo estão, na maior parte da 

área, acima dos 7,5 m/s. 
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Figura 2.3 – Distribuição da velocidade média a 30 m do solo no local em estudo (Fonte INEGI - 

Estudo preliminar de Caracterização do Potencial Eólico) 

 

 

Figura 2.4 - Distribuição da velocidade média a 60 m do solo no local em estudo (Fonte INEGI - 

Estudo preliminar de Caracterização do Potencial Eólico) 
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2.2.1.3 Produtividade do Parque Eólico 

 

Tendo em consideração que o projecto base terá uma potência de 7,8 MW (Meadas) e 

1,5 MW (Castanheira I), e a alternativa de 10,5 MW (Castanheira II) e 1,5 MW 

(Castanheira I), a análise de produtividade efectuada teve por objectivo avaliar, de forma 

preliminar, a viabilidade da instalação de um parque eólico, com uma configuração 

máxima de potência de 10,4 MW. 

 

Com uma produtividade equivalente superior a 2700 horas anuais a plena carga este 

parque parece enquadrar-se com um cenário de viabilidade económica. Contudo, a 

reduzida disponibilidade dos dados do período considerado (Outubro de 2000 a Setembro 

de 2001), e a particularidade do Inverno de 2000/2001 ter apresentado um nível de 

recurso mais elevado que o habitual para a generalidade do território de Portugal 

Continental, levantam algumas dúvidas quanto à representatividade do atlas de vento em 

que se basearam os cálculos. 
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3 DESCRIÇÃO DO PROJECTO E DAS ALTERNATIVAS 

CONSIDERADAS 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

 

Os Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I localizam-se no extremo Norte da 

cumeada da Serra das Meadas, abrangendo os Concelhos de Lamego e Resende, Distrito 

de Viseu e Província de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

 

Figura 3.1 – Localização dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I  

 

Parques Eólicos das 

Meadas e Castanheira I 
Ramal de Interligação à

Subestação da Varosa  
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3.1.1 Concelhos e Freguesias 

 

O Concelho de Lamego é composto por 24 freguesias, numa área de 164 km2, sendo que 

a freguesia (rural) onde se irá inserir o projecto do Parque Eólico se designa por Avões. O 

Concelho de Resende é composto por 15 freguesias, sendo Barrô a freguesia (rural) 

ocupada pelo Parque Eólico. A Figura 3.2 que se segue apresenta a localização ao nível 

concelhio e as freguesias abrangidas pelo projecto. 

 

A cidade de Lamego situa-se a nordeste da Serra de Montemuro, na margem esquerda do 

Rio Balsemão e dista cerca de 10 km, para Sul, do Rio Douro. A Oeste da cidade de 

Lamego situa-se a vila de Resende, a cerca de 30 km. 

 

O Concelho de Lamego, de topografia bastante acidentada, entre a Serra de Montemuro e 

Douro, é essencialmente agrícola. Produz vinhos afamados, fruta, cereais e carnes 

(nomeadamente suínos). 

 

Figura 3.2 – Localização dos Concelhos e Freguesias dos quais se desenvolve o Parque Eólico das 

Meadas e Castanheira I 
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O Ramal de Interligação, que, para o projecto base parte do edifício de comando e que, 

para a alternativa, parte da subestação, em direcção à Subestação da Varosa, atravessa 

várias freguesias do concelho de Lamego (Figura 3.2): Avões, Ferreiros de Avões, 

Cambres e Sande. A freguesia de Valdigem, já não é atravessada pelo Ramal, uma vez 

que a delimitação administrativa da mesma é efectuada pela margem esquerda do Rio 

Varosa e a Subestação da Varosa encontra-se situada do lado direito deste curso de água.  
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3.2 DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

 

O projecto apresenta-se em fase de Ante Projecto. 

 

Os Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I localizam-se no extremo Norte da 

cumeada da Serra das Meadas e abrange os Concelhos de Lamego e Resende. Os Parques 

ficam localizados na sequência do Parque Eólico da Fonte da Mesa, em exploração pela 

Enernova, prevendo a colocação do aerogerador AG1 (que ficará alinhado com o último 

aerogerador do Parque da Fonte da Mesa) a uma distância de 335 m, ou seja, cerca de 

5,5 diâmetros das pás da turbina a instalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 3.1 – Parque Eólico de Fonte da Mesa 

 

Os terrenos a utilizar têm uma altitude média que oscila entre os 950 m e os 1060 m. 

 

O Parque Eólico a instalar será constituído por 7 aerogeradores, 6 do Parque Eólico das 

Meadas e 1 do Parque Eólico da Castanheira I, dispostos perpendicularmente ao vento 

dominante (orientação SW-NE). 

 

Os 6 aerogeradores do Parque Eólico das Meadas serão dispostos em diferentes linhas: na 

primeira linha de aerogeradores situar-se-á a uma cota mais baixa – 980 m. Uma segunda 

linha, ficará situada entre as cotas 1000 m e 1050 m, constituída por duas máquinas e 

distando 650 m. Entre as duas linhas referidas colocar-se-á o aerogerador AG3 à cota 

1020. O quadro que se segue sumaria a disposição dos aerogeradores: 
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Quadro 3.1 – Disposição dos Aerogeradores 

  Aerogerador 

  AG1 AG2 AG3 AG4 AG5 AG6 

Distância à Origem (m) 0 380 318 614 664 723 

Cota do Terreno (m) 1050 1000 1022 988 980 990 

Longitude 596329mE 596595mE 596122mE 596295mE 595903mE 595691mE Coordenadas 

(GPS1) Latitude 4551678mN 4551678mN 4551918mN 4552290mN 4552187mN 4552020mN 

(Fonte: Projecto de Licenciamento do Parque Eólico das Meadas) 

 

A zona a ocupar por estes aerogeradores abrange uma área de influência de cerca de 10 

ha, com um comprimento próximo dos 1000 m e uma largura média de 100 m. Nesta 

zona, constituída por mato disperso de pequena dimensão, serão instalados os 

aerogeradores, sempre em zona inculta. A área efectivamente ocupada pelo Parque 

(aerogeradores e edifício de comando) não excederá 5% da área de influência do Parque, 

atrás referida. Como já foi referido o Parque das Meadas será constituído por um conjunto 

de 6 aerogeradores, com potência nominal de 1,3 MW, interligados entre si a 30 kV, nas 

condições definidas pelo projecto eléctrico, com interligação à subestação de Varosa, 

também em painel de 30 kV. Em relação ao Parque Eólico da Castanheira I, este será 

constituído por um aerogerador de 1,5 kW, à cota de 971 m, partilhando as mesmas infra-

estruturas de instalação com o Parque Eólico das Meadas. O aerogerador mais próximo 

situa-se a 530 m a Nordeste e pertence ao Parque Eólico das Meadas. Dada a natureza 

pontual deste aerogerador preconiza-se a instalação de uma cabina pré-fabricada na qual 

serão instalados o transformador  do grupo e respectivos órgãos protecção. 

 

O Parque Eólico da Castanheira I abrange uma área de influência de cerca de 1 ha, com 

um comprimento de 100m e uma largura igualmente de 100 m.  

 

Relativamente ao Parque Eólico da Castanheira I, o Posto de Transformação deste será 

ligado à derivação ao PTC da Radio Renascença, da Linha Varosa/Lamego, através de um 

Ramal AA, de secção não inferior a 50mm2. 

 

O layout geral do Parque Eólico de Meadas/Castanheira I é apresentado na figura que se 

segue. 

                                          
1 Sistema de Coordenadas – U.T.M. Fuso 29, Elipsoide Internacional, Datum Europeu 
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3.2.1 Aerogeradores 

 

Designa-se por Aerogerador o equipamento produtor de energia eléctrica, a partir de 

energia eólica, a instalar no local em estudo. O Aerogerador tem a seguinte constituição 

base: 

• Torre; 

• “Nacelle” ou Cabina; 

• Grupo gerador; 

• Sistemas mecânicos e de accionamento primário; 

• Três perfis alares que constituem as pás do rotor; 

• Sistemas de controlo e segurança; 

• Instalações eléctricas; 

• Restante equipamento e demais acessórios necessários ao seu bom funcionamento. 

 

As torres serão constituídas por uma estrutura tubular cónica, ficando a “Nacelle” na sua 

parte superior. As características dimensionais são as apresentadas na Figuras: Figura 3.4 

e Figura 3.5. 
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3.2.1.1 Escolha do Aerogerador 

 

A escolha actual teve presente a eventual redução de movimentos de terra, na construção 

de plataformas para a montagem das máquinas, ao longo da cumeada, factor que deverá 

igualmente ser objecto de análise técnica posterior. Constitui exemplo de aerogerador da 

gama a utilizar em Meadas, a máquina da Bonus, que a título de analogia apresenta as 

seguintes características principais: 

 

• Características Dimensionais  

Altura do rotor: 60 metros 

Diâmetro de Pás : 62 metros 

 

Para Castanheira I, constitui exemplo de aerogerador da gama a utilizar, a máquina 

Nordex - S70, que a título de analogia apresenta as seguintes características principais: 

 

• Características Dimensionais  

Altura do rotor: 65 metros 

Diâmetro de Pás : 68 metros 
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3.2.1.2 Descrição do Funcionamento Tipo 

 

O sistema de comando e controlo automático de cada aerogerador, será baseado em pelo 

menos um autómato programável perfeitamente compatível com o programa de comando 

e controlo do parque onde está inserido e instalado num edifício de comando. 

 

O autómato terá associados equipamentos auxiliares, nomeadamente: 

 

• Comutador de selecção do regime de funcionamento, Manual/Automático; 

• Um modem para ligação à rede interna de dados com o edifício de comando; 

• Consola de diálogo “homem-máquina”. 

 

O funcionamento de cada aerogerador será possível em dois modos de operação, sendo 

que o funcionamento normal dos aerogeradores será em regime Automático em 

comunicação com o edifício de comando, utilizando-se o comando manual para as 

operações de manutenção e situações de emergência. 

 

 

3.2.1.3 Descrição Técnica 

 

O tipo de Aerogerador a utilizar, no parque das Meadas é definido como sendo de eixo 

horizontal, com 3 pás e projectado para integrar as Classes IEC 1 ou 2 de regime de 

ventos. O Aerogerador pertence à gama de Potências de 1300-1800 kW. 

 

O Aerogerador a ser implantado no parque Castanheira I, apresenta as mesmas definições 

variando apenas na gama de Potências, sendo da gama 1500-1800 kW. 

 

 

3.2.1.3.1 Torre 

 

As torres serão constituídas por uma estrutura tubular cónica, funcionando como estrutura 

de suporte da “nacelle” e do rotor. As torres dos aerogeradores de Meadas terão uma 

altura ao eixo do rotor próxima dos 60 metros enquanto que o da Castanheira I terá uma 

altura próxima dos 65 m. 
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3.2.1.3.2 Rotor 

 

Os aerogeradores do Parque de Meadas têm um diâmetro de rotor de cerca de 62 metros, 

com uma correspondente área de varrimento de 3019 m2. O aerogerador de Castanheira I 

tem um diâmetro de rotor entre 60 a 70 m, com uma área de varrimento que varia entre 

2827 m2 e 3848 m2. 

 

O material utilizado na sua construção, bem como nas pás que o constituem, permitirá um 

controlo de ruídos, tanto mecânicos como aerodinâmicos. 

 

 

3.2.1.3.3 Grupo Gerador 

 

Os Grupos Geradores terão uma potência nominal unitária de 1300kW, no caso do Parque 

das Meadas e de 1500kW, no caso do Parque Castanheira I, para uma tensão de 

produção, que para efeitos deste projecto se considera a tensão mais comum entre os 

fornecedores deste tipo de máquinas, que é de 690V. 

 

As chumaceiras constituintes do grupo aerogerador serão concebidas para o período de 

vida útil previsto para o parque e serão seleccionadas tendo em conta as condições de 

exploração previstas, em particular as sobrevelocidades, vibrações, esforços e riscos de 

condensações de vapor de água. 

 

As chumaceiras serão concebidas de forma a terem um mínimo de perdas de energia e 

um mínimo de desgaste. Não devem ser susceptíveis a vibrações, quer em funcionamento 

normal, quer durante os arranques e paragens, bem como durante o transporte, 

montagem e manutenção. Devem também ser resistentes à corrosão, quer interior, quer 

exterior, e possuir sede para ligação de sonda de medida do tipo SPM. 

 

 

3.2.1.3.4 Sistema de Travagem 

 

O Aerogerador terá dois sistemas independentes de travagem, tendo ambos um sistema 

de prevenção de falhas. 
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O mecanismo primário de travagem é um sistema aerodinâmico, sendo o mecanismo 

secundário um sistema mecânico que consiste na actuação de um travão de disco aplicado 

ao veio. 

 

Em caso de emergência, os comandos manuais, existentes em todos os principais locais 

de operação do Aerogerador, nomeadamente na base da torre e na “Nacelle’, actuam 

simultaneamente nos dois sistemas de travagem. 

 

 

3.2.1.3.5 Sistema de Guinada 

 

O sistema de Guinada (“Yaw System”) do Aerogerador, efectuado por meio de motores 

eléctricos, permite o posicionamento correcto do rotor em relação ao vento, através da 

rotação da “Nacelle” segundo o eixo vertical do Aerogerador (Torre). 

 

Assim, este sistema permite optimizar a produção de energia e minimizar as tensões 

mecânicas a que o veio de transmissão fica sujeito. 

 

Existirá um dispositivo de bloqueio do sistema, actuado por chave, de modo a permitir a 

realização de operações de manutenção nos motores e nos travões do próprio sistema. O 

sistema será concebido de forma a não permitir, de modo automático, o torcimento dos 

cabos eléctricos de ligação do gerador e demais equipamentos eléctricos, além das suas 

características mecânicas. Por forma a diminuir o “stress” nos cabos, considera-se um 

máximo permitido de 4 voltas para os cabos de potência. 

 

 

3.2.1.3.6 Protecção Contra Descargas Atmosféricas 

 

O Aerogerador estará equipado com um sistema de protecção contra descargas 

atmosféricas de acordo com a norma IEC 61024-1, de modo a descarregar sobretensões 

para a terra sem danificar qualquer componente. 

 

O sistema de captura de descargas estará instalado no topo das pás, sendo depois 

conduzidas por um cabo instalado pelo seu interior, até ao veio principal, onde serão 

descarregadas para a estrutura da torre através de colector próprio do tipo de escovas. A 

partir daí será estabelecida ligação por cabo à estrutura da torre, sendo as várias secções 
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da torre interligadas entre si até à malha da rede de terras subterrânea, estabelecida na 

base sob o maciço. 

 

Equipamentos mais sensíveis a sobretensões, nomeadamente autómatos, electrónica e 

sistemas de comunicação de dados e voz, serão protegidos por descarregadores próprios 

com grau de protecção média e fina por varistores. 

 

 

3.2.1.3.7 Monitorização 

 

O Aerogerador permitirá a monitorização e controlo remotos, a partir de ligação telefónica, 

permitindo a leitura dos variados parâmetros que controlam o seu funcionamento. 

 

 

3.2.1.3.8 Balizagem Aeronáutica 

 

Os Aerogeradores deverão possuir um sistema de balizagem aeronáutica, que permitirá a 

percepção aérea do parque, cumprindo os seguintes requisitos mínimos: 

 

• As pás da turbina terão uma ou mais faixas transversais na sua ponta, de cor 

vermelha, com uma largura de 1/7 do comprimento do raio do rotor. As 

características da cor serão as da publicação n.º 39-2CTC-106/1983; 

Recommendations for Surface Colours for Visual Signaling, da ICAO. 

• No topo da “Nacelle” do aerogerador, será instalada uma luz de cor vermelha, de 

intensidade constante e suficiente para lhe conferir destaque em relação à 

intensidade de luzes adjacentes e ao nível geral do ambiente. A intensidade não 

deverá ser inferior a 10 candelas. 

 

Esta balizagem será executada de acordo com o desenvolvimento do parque ao longo da 

cumeada, aos aerogeradores posicionados nas cotas mais altas e àqueles que ocupam as 

posições do extremo das filas de aerogeradores. Será igualmente considerada uma 

distância máxima de 500 metros entre aerogeradores balizados. 
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3.2.1.4 Principais Características Técnicas 

 

Os dados técnicos agora apresentados são indicativos, representando as características-

tipo dos modelos de Aerogeradores da gama de Potências em causa. 

 

Quadro 3.2 – Dados Técnicos dos Aerogeradores 

Projecto 

Vida útil mínima (anos)  20 

Potência Nominal (kW) – Parque Meadas 

Potência Nominal (kW) – Parque Castanheira I 

1300 

1500 

Regulação de Potência ”Stall” / ”Pitch” 

Classe IEC/GL II (Torre a 60m) 

Rotor 

N.º de pás 3 

Diâmetro (m) - Parque Meadas 

Diâmetro (m) - Parque Castanheira I 

62 

68 

Velocidade de rotação (r.p.m.) - Parque Meadas 

Velocidade de rotação (r.p.m.) - Parque Castanheira I 

13-19 

10,6-19 

Área de Varrimento - Parque Meadas 

Área de Varrimento - Parque Castanheira I 

3019 m2 

3848 m2 

Transmissão Multiplicador/Relação 1:79 

Gerador 

Tipo Assíncrono 4/6 pólos 

Potência Nominal (kW) - Parque Meadas 

Potência Nominal (kW) - Parque Castanheira I 

1300 

1500 

Tensão Nominal (V) 690 V / 50 Hz 

Intensidade Nominal (A) - Parque Meadas 

Intensidade Nominal (A) - Parque M Castanheira I 

1220 

1255 

Factor de Potência 0,99 

Velocidade de sincronismo(r.p.m.) 1500/1000 

Pesos (Aproximados) 

Cabina (“Nacelle”), excl. eixo (Ton) – Parque Meadas 

Cabina (“Nacelle”), excl. eixo (Ton) – Parque Castanheira I 

50 

56 

Rotor, incl. eixo (Ton) – Parque Meadas 

Rotor, incl. eixo (Ton) – Parque Castanheira I 

20 

32 

Torre (Ton) - Parque Meadas 

Torre (Ton) - Parque Castanheira I 

85 

95 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I 

 

 

Outubro de 2002                                               III. 16 
Relatório Síntese 

 

 

3.2.1.5 Curva de Potência 

 

As curvas de potência dos Aerogeradores a propor pelo fornecedor, são do tipo das 

apresentadas nas figuras seguintes, e serão medidas e certificadas por entidade terceira e 

independente, devidamente qualificada para o efeito. 
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Figura 3.6 – Curva de Potência dos Aerogeradores do Parque Eólico das Meadas 
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Figura 3.7 - Curva de Potência do Aerogerador do Parque Eólico da Castanheira I 
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3.2.1.6 Nível de Ruído 

 

A certificação do nível de ruído do Aerogerador é feita por entidade independente e 

devidamente qualificada para o efeito. 

 

Para o processo de medição e certificação do nível devem ser respeitadas as normas 

publicadas no documento IEC 64400-11, recomendações do I.E.A.- lnternational Energy 

Agency. 
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3.2.2 Obra Civil 

 

3.2.2.1 Fundações das Torres dos Aerogeradores 

 

As sapatas dos aerogeradores serão enterradas, assentes em terreno firme, e executadas 

de acordo com os esforços transmitidos pelos aerogeradores, de modo a ficar garantida a 

estabilidade geral do conjunto de acordo com as normas e regulamentos em vigor. Serão 

em betão armado e a sua geometria e armaduras serão definitivamente estabelecidas 

depois do conhecimento exacto das características dos aerogeradores a aplicar.  

 

Na Figura 3.8 apresentam-se as fundações-tipo para aerogeradores de 1,3MW. As 

fundações a efectuar para o aerogerador de 1,5MW são iguais. 

 

De modo a favorecer o escoamento de águas pluviais, a cabeça da sapata terá uma 

pendente de drenagem de 2%. Nas sapatas serão inseridas tubagens para passagem de 

cabos de potência comando e comunicação. 

 

 

3.2.2.2 Plataforma das Torres 

 

Junto às torres e lateralmente aos acessos serão construídas plataformas, com 

características semelhantes às dos acessos, para estacionamento dos camiões de 

transporte dos aerogeradores bem como das gruas necessárias à sua montagem (ver). 

 

Estas plataformas, com uma pendente para escoamento das águas pluviais e valetas na 

periferia, serão executadas de forma a ficarem compensados os volumes de aterro e 

escavação e ocuparão a área mínima necessária às exigências de montagem. 
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3.2.2.3 Postos de Transformação dos Aerogeradores 

 

Os postos de transformação dos aerogeradores, colocados lateralmente a cada torre, 

serão pré-fabricados em elementos de betão armado, apoiados numa laje de betão 

assente em terreno firme ou em sapatas até ao terreno de fundação (Figura 3.10 – Parque 

das Meadas – e Figura 3.11– Parque Castanheira I). A sua concepção será baseada nas 

normas de CEI, nomeadamente as 298, 694, 129 e 265. 

 

 

3.2.2.3.1 PT’s Meadas 

 

O acesso ao interior efectua-se por 2 portas existentes na parte frontal, tendo a porta do 

transformador as dimensões 2200 x 1300 mm e a porta da exploração 2400 x 950 mm. 

Ambas as portas são munidas de fechadura de segurança. 

 

O piso exterior, numa faixa de 1,0 m para além dos limites da cabina, levará uma camada 

final de areia ou gravilha de cerca de 0,15 m de espessura. 

 

Os cabos de potência e comando que ligam à torre serão entubados e enterrados, nas 

condições estabelecidas no ponto Transformador de Grupo dentro do capítulo 3.3.3.12.1 

Posto de Transformação (PT) 3010,69 kV do Aerogerador deste estudo. 

 

 

3.2.2.3.2 PT Castanheira I 

 

O acesso ao interior efectua-se por 2 portas existentes na parte frontal, tendo a porta do 

transformador as dimensões 2200 x 1400 mm e a porta da exploração 2200 x 950 mm. 

Ambas as portas são munidas de fechadura de segurança. 

 

A entrada de ar do exterior pela parte de baixo é assegurada por uma grelha em chapa de 

ferro tratado e pintado. A sua localização será na parte lateral direita ao lado do 

transformador. A extracção de ar quente faz-se através de grelhas em forma de V, em 

ferro, dispostas horizontalmente na parte superior da parede posterior e também na 

parede lateral do lado do transformador. 
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Toda a caixilharia exterior é feita em chapa de aço galvanizada com 2 mm de espessura e 

pintada a quente com poliester ou em alumínio termolacado. 

 

O piso exterior, numa faixa de 1,0 m para além dos limites da cabina, levará uma camada 

final de areia ou gravilha de cerca de 0,15 m de espessura. 

 

Os cabos de potência e comando que ligam à torre serão entubados e enterrados, nas 

condições estabelecidas no ponto Transformador de Grupo dentro do capítulo 3.3.3.12.1 

Posto de Transformação (PT) 3010,69 kV do Aerogerador deste estudo. 

 

 

3.2.2.4 Edifício de Comando 

 

No edifício de comando, Figura 3.12 e Figura 3.13, serão centralizados os órgãos de 

comando do parque, a sede social da empresa e o pessoal de apoio à instalação. Na sua 

execução procurar-se-á empregar materiais e cores características da região por forma a 

que os edifícios se integrem no ambiente envolvente. 
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Arquitectonicamente, considera-se um volume muito simplificado, de apenas um piso, 

existindo um acesso à cobertura do edifício, que proporcionará um local de observação da 

zona envolvente. 

 

Tratando-se de uma zona em que predomina o granito, será este um dos materiais de 

acabamento a utilizar no edifício. 

 

Funcionalmente, organiza-se nos seguintes espaços: sala de comando, sala de reuniões, 

armazém, quarto de banho e sala de contagem. Existirá ainda um pequeno espaço de 

entrada que comunica directamente com todos os espaços funcionais do edifício e que 

servirá como espaço de exposição explicativa dos objectivos dos Parques Eólicos e como 

estes funcionam. 

 

Construtivamente, teremos: 

 

• Estrutura — pilares, vigas e lajes de betão armado, laje de pavimento e laje de 

cobertura — serão executados de acordo com projecto específico. 

• Cobertura — será em laje de betão, devidamente impermeabilizada e protegida, 

térmica e acusticamente, com acabamento final em lajetas de betão, ou outro tipo 

idêntico, visto ser um espaço acessível. 

• Paredes exteriores — serão em alvenaria de tijolo dupla, com isolamento na caixa 

de ar e acabadas exteriormente com pedra da região e areado fino. Na parede da 

escada exterior, que ficará em betão aparente, será aplicado um produto de 

protecção. As paredes interiores serão em alvenaria de tijolo, simples, com 

acabamento a areado fino pintado, à excepção do quarto de banho, onde será 

aplicado azulejo de características a definir. 

• Os tectos serão acabados a areado fino pintado. 

 

Os pavimentos serão: 

 

• No armazém e sala de contagem, escadas exteriores e zonas de entrada (exterior), 

em laje de pavimento térreo, devidamente executada de acordo com especificações 

do projecto de execução, e acabada com tratamento de cura e anti-poeiras, de 

características a definir oportunamente. 

• Nos restantes pavimentos será aplicado um vinílico de características a definir no 

projecto de execução. Optou-se por utilizar, nos pavimentos, materiais duráveis e 

de manutenção simples. 
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• As caixilharias serão em alumínio termolacado creme. Serão aplicados estores 

exteriores de lâminas orientáveis, do tipo “warema’, ou equivalente, da mesma cor 

das caixilharias ou, em alternativa aos estores, serão montadas grades/protecção, 

metálicas, de enrolar “micro perfuradas” (modelo a definir), em aço galvanizado 

lacado à cor das caixilharias. Os estores exteriores ou as grades surgem da 

necessidades de proteger estes edifícios, que normalmente se encontram bastante 

isolados. As caixilharias interiores, portas interiores e aros serão em alumínio 

termolacado, da mesma cor das caixilharias exteriores. O portão do armazém será 

metálico, semelhante à cor das restantes caixilharias. 

 

Na fase de projecto de execução, todos os aspectos construtivos serão devidamente 

pormenorizados e referenciados.  

 

A drenagem de águas pluviais será garantida por meio de caleiras, algerozes rede 

subterrânea de tubagens. No exterior será executada uma rede de drenagem de águas 

pluviais bem como fossa séptica e sumidouro para tratamento e absorção das águas 

residuais. 

 

No exterior do Edifício construir-se-á um depósito subterrâneo de água para alimentação, 

quer dos sanitários, quer das necessidades próprias do Edifício. A alimentação deste 

depósito poderá ser garantida por meio de bombagem a partir de uma nascente existente 

nas encostas ou através da execução de um furo vertical. 

 

 

3.2.2.5 Subestação 

 

A subestação será construída para a alternativa ao projecto base na medida em que a 

rede interna terá um tensão de 60/30kV. Não será construída subestação para o projecto 

base. 

 

Anexo ao edifício de comando existirá uma subestação, tal como identificado e 

especificado no ponto 3.3.3.10 desta memória, que incluirá o equipamento de 60KV e 

respectivo transformador de potência. 

 

A Subestação com uma área de cerca de 150 m2, será construída numa plataforma 

exterior, convenientemente vedada em todo o seu perímetro. A altura mínima da vedação 
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será de 2,20 metros, medida do exterior, estando o acesso ao interior garantido por duas 

portas metálicas com rede no enfiamento dos transformadores de modo a permitir 

facilmente a sua remoção em caso de avaria e por uma porta para acesso do pessoal 

técnico. 

 

O terreno será nivelado num ou mais planos, sendo protegido superficialmente por um 

revestimento apropriado, a fim de evitar a emanação de poeiras e o crescimento de 

vegetação.  

 

Para além da fossa de óleos dos transformadores executar-se-ão caleiras para cabos bem 

como todos os maciços de apoio dos diversos equipamentos. 

  

Serão tomadas as precauções necessárias para evitar a acumulação de água na superfície 

do terreno, dando inclinação ao mesmo e estabelecendo sistema de drenagem adequado. 

Da mesma forma, será previsto sistema de drenagem para as caleiras de cabos 

constituintes da Subestação. 

 

 

3.2.2.6 Valas e Cabos 

 

Por forma ao cumprimento do estabelecido no ponto 3.3.3.12.4 Ligações Eléctricas, para 

as canalizações eléctricas enterradas, executar-se-ão obras de construção civil, 

consistindo estas na abertura, condicionamento e tamponamento de valas, em 

colaboração e mediante as indicações da equipa do projecto eléctrico e respectivo 

instalador. 

 

A abertura de valas, colocação de cabos e seu fechamento, deverá ser coordenada com a 

execução de outros trabalhos de construção civil nomeadamente a execução de acessos e 

plataformas. 

 

No atravessamento de pequenas linhas de água, nomeadamente valetas ou corgas 

existentes, serão essas mesmas linhas de água reforçadas com pavimentação em betão 

pobre ou cimento, em toda a extensão da travessia da vala de cabos, por forma a evitar o 

risco de escavação da vala provocada pela passagem das águas pluviais. 
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Nas extremidades de travessias sob plataformas construir-se-ão caixas de visita em 

manilhas de 1m de diâmetro providas de tampas de ferro fundido. Estas tampas terão as 

características adequadas para suportar as cargas a que irão estar sujeitas. 
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Para evitar a acumulação de água nestas caixas está prevista a sua drenagem natural de 

acordo com a Figura 3.14. 

 

 

3.2.2.7 Trabalhos de Recuperação Paisagística 

 

Como já se referiu procurar-se-á reduzir ao mínimo a alteração do recobrimento vegetal 

existente quer no estabelecimento de acessos quer na execução de plataformas de 

estaleiros e de apoio à montagem das torres. 

 

Após a conclusão das obras todas as zonas afectadas, nomeadamente as plataformas de 

estaleiro e das torres, serão repostas nas condições preexistentes, promovendo-se a 

execução de hidrosementeiras e o plantio de árvores e arbustos autóctones (Figura 3.15). 

 

Na execução do Edifício de Comando e Postos de Transformação serão tomados os 

cuidados necessários para a sua perfeita integração paisagística e ambiental procurando 

ao mesmo tempo empregar na sua construção materiais característicos da região. 
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3.2.3 Síntese das Características Base do Aproveitamento Eólico 

 

Tendo presente as condicionantes do terreno, a orientação dos ventos dominantes, e o 

aerogerador escolhido, foi decidido equipar o parque com 6 aerogeradores da gama dos 

1300 kW e 1 aerogerador da gama dos 1500 kW. 

 

Com base nos pressupostos anteriores a potência total a instalar no Parque será de  

7,8 MW, com uma potência de ligação limitada a 6 MVA. A Figura3.3, apresenta o layout 

geral do parque, em planta. 

 

 

Quadro 3.3 – Características de base do Aproveitamento Eólico 

 Parque Eólico  

Potência Instalada 
7,80 MW (Parque Meadas) 

1,62 MW (Parque Castanheira I) 

Potência de Ligação 
6 MVA (Parque Meadas) 

1,62 MVA (Parque Castanheira I) 

Factor de Potência de Instalação 
0,93 (Export) - (Parque Meadas) 

0,92 (Export) - (Parque Castanheira I) 

Produção Expectável em Ano Médio 
17,9 GWh (Parque Meadas) 

3,5 GWh (Parque Castanheira I) 

Tensão Nominal de Interligação 30 kV 

Rede de MT do Parque 30 KV 

Quantidade de PT’s 
6 (Parque Meadas) 

1 (Parque Castanheira I) 

Tensão dos PT’s 31,5/0,69 kV 

Serviços Auxiliares 400 – 320 Vca /24 Vcc 

Número de Aerogeradores 
6 (Parque Meadas) 

1 (Parque Castanheira I) 

Potência Nominal Unitária do 

Aerogerador 

1300 kW (Parque Meadas) 

1500 kW (Parque Castanheira I) 

Tensão de Geração 690 W 

Factor de Potência dos Geradores 
0.99 (Import) - (Parque Meadas) 

1 (Import) - (Parque Castanheira I) 

Tipo de Máquina Gerador Assíncrono 
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 Parque Eólico  

Ponto de Interligação 

Subestação da Varosa, em painel de 30 kV, ligação por meio de 

Ramal com aproximadamente 7 km (Meadas) 

Ligação à derivação do PTC da Radio Renascença, da Linha 

Varosa/Lamego, através de um Ramal AA (Castanheira I) 

Localização 
Serra das Meadas, Freguesia de Barrô e Avões, Concelhos de 

Resende e Lamego, Distrito de Viseu. 

 

Quanto à energia produzida em Ano Médio, de acordo com o estudo do recurso, foi 

simulada a produção estimada para os Parques Eólicos das Meadas  e Castanheira I, 

tendo-se obtido uma energia produtível em ano médio de 21,4 GWh. Este valor considera 

o efeito de esteira em resultado da simulação obtida no WASP. 

 

Neste valor global de energia foram assumidas perdas de transporte, no interior do 

parque, de 2% e uma indisponibilidade global dos equipamentos de 3%, pelo que o valor 

estimado da produção anual pode ser utilizado para efeitos da análise de rendibilidade 

económica. 
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3.3  PROJECTOS COMPLEMENTARES E SUBSIDIÁRIOS 

 

3.3.1 Acessos para o Parque Eólico 

 

O acesso à zona envolvente do Parque pode ser feito a partir de Lamego pela E.N. 1024. 

Este acesso, já existente, é o utilizado pelo Parque Eólico da Fonte da Mesa da Enernova. 

Em alternativa, poderá ser utilizado um caminho florestal, que chega ao marco geodésico 

da Castanheira, proveniente da E.N. 1024. 

 

 

Fotografia 3.2– Caminho florestal em direcção ao marco geodésico da Castanheira 

 

Pode o acesso à zona envolvente do Parque ser igualmente realizado a partir da EN que 

liga o Mezio a Lamego, utilizando o caminho que serve hoje o Parque Eólico de Vale de 

Lobos, explorado pelo Grupo Enersis. 

 

Na zona da edificação do Parque Eólico das Meadas haverá necessidade de abrir acessos a 

meia encosta para alcançar os aerogeradores. Estes acessos serão abertos sobre trilhos 

agrícolas existentes. 

 

Para o transporte dos equipamentos de maior porte não se vislumbram assim dificuldades 

de maior, face à proximidade de excelentes acessos. 

 

Todos acessos anteriormente mencionados podem ser visualizados na Figura 3.3. 
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3.3.2 Acessos no Interior do Parque Eólico 

 

Os acessos dentro do parque, incluindo as plataformas necessárias à fase de montagem, 

junto de cada torre, são evidenciadas na Figura 3.8. Admite-se contudo a introdução de 

correcções pontuais após a elaboração do projecto de construção. 

 

Os acessos no interior do Parque não serão alcatroados. Na fase de exploração do Parque 

a largura dos acessos será reduzida para cerca de 4 metros, sendo também incluídos na 

empreitada de construção civil os trabalhos de modelação de terras e sementeiras, com 

vista à recuperação dos espaços não necessários aos acessos. 

 

Os acessos no interior do parque serão constituídos por um eixo principal existente, e a 

complementar, a partir do qual derivarão ramais para as plataformas das torres. 

Procurou-se não alterar o traçado dos caminhos existentes por razões paisagísticas, só o 

fazendo nos casos em que a inclinação dos traineis ultrapassa os 12% e a largura é 

inferior a 5m. Esta condicionante implica abertura de alguns troços de acesso às torres. 

 

Procurou-se também um traçado agarrado ao terreno, sem grande movimento de terras, 

de modo a provocar o menor impacte possível. Toda a rede de caminhos terá uma largura 

de plataforma de 4,00m e será pavimentada com uma camada de 25cm de “tout-venant”, 

em caixa e sobre terreno estabilizado (ver Figura 3.16). Está prevista a execução de 

valetas e travessias hidráulicas para escoamento de águas pluviais. 

 

A melhoria dos acessos ao parque bem como a limpeza periódica que necessariamente o 

promotor terá que realizar são um contributo importante quer para o ataque ao fogo quer 

para evitar a sua propagação. 

 

A presença de operadores no parque bem como os meios de comunicação aí existentes 

proporcionarão meios de um rápido alerta à deflagração de fogos, quer no local, quer no 

horizonte ao seu redor. 

 





 

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I 

 

 

Outubro de 2002                                               III. 39 
Relatório Síntese 

 

3.3.3 Instalações Eléctricas 

 

O projecto e a execução da obra terão em consideração as normas da boa técnica, o 

Regulamento de Segurança de Instalações de Utilização de Energia Eléctrica (RSIUEE), o 

Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e Seccionamento 

(RSSPTS), o Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão (RSLEAT), o 

Guia Técnico para as Instalações de Produção Independente, bem como demais legislação 

aplicável e tendo sempre presente as recomendações do Distribuidor Publico Local, EDP - 

Distribuição de Energia, S.A. 

 

 

3.3.3.1 Âmbito do Projecto 

 

O projecto engloba as seguintes instalações eléctricas a equipar no aproveitamento: 

 

• Ponto de lnterligação e Ramal de lnterligação; 

• Instalações de 30 kV, com Posto de Seccionamento, Medida e Protecção; 

• Ramais Internos Subterrâneos de 30 kV; 

• Postos de Transformação e Seccionamento 31,5/0,69 kV; 

• Instalações de utilização e Serviços Auxiliares em BT; 

• Instalações de utilização e Serviços Auxiliares em CC. 

 

 

3.3.3.2 Descrição Geral das Instalações 

 

Parque Eólico de Meadas 

 

O Parque Eólico será interligado à Subestação de Varosa, em painel de 30kV, por meio de 

um Ramal de Interligação com aproximadamente 7Km de extensão. A partir do Apoio de 

Fim de Linha, localizado à entrada do parque, na subestação junto do Edifício de 

Comando, efectuar-se-á a transição do ramal aéreo em condutor nu, para cabo isolado, da 

mesma tensão, por meio de um seccionador de linha a colocar no topo desse apoio. O 
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cabo efectuará a ligação trifásica entre o referido seccionador e o Monobloco de 30kV 

instalado no interior do Edifício de Comando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 3.3 – Subestação do Varosa 

 

O Monobloco de 30 kV constitui o órgão distribuidor de MI (Máxima Intensidade) e será 

constituído pela cela de Protecção Geral, onde estará alojado o disjuntor de protecção do 

Ponto de Ligação (PL) do Aproveitamento, pela cela de medidas da lnterligação, pela cela 

de seccionamento e protecção das Baterias de Condensadores de compensação geral do 

factor de potência, pela cela de protecção do Transformador de Serviços Auxiliares do 

Edifício de Comando e pelas celas de protecção dos ramais internos de 30 kV de ligação 

aos PT’s dos aerogeradores. 

 

No edifício de comando, para além do Monobloco, serão instalados os Quadros de 

Equipamentos, os Quadros de Comando e Controlo, os Quadros de Protecções e os 

Quadros de Alimentações e respectivas infra-estruturas. Dentro destas, destacamos os 

circuitos de comando, os circuitos C.A. e C.C. de alimentações auxiliares e os circuitos de 

comunicação de voz e dados, internos e externos, necessários ao bom estabelecimento de 

um posto de comando central do Parque. 

 

As Celas de 30 kV de saída dos ramais internos de MI, dão início à rede interna de cabos 

MI, da mesma tensão, que circulam ao longo do parque, unindo electricamente os vários 

PT’s dos aerogeradores constituintes do Aproveitamento Eólico. 
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Os Postos de Transformação (PT’s) dos aerogeradores serão na mesma quantidade do 

número de torres e permitirão o seccionamento da rede de cabos, consoante as condições 

de disponibilidade dos aerogeradores e equipamentos, bem como das condições de 

disponibilidade da própria rede interna. Estão ainda incluídos nestes PT’s, os 

Transformadores de Grupo 31,5/0,69 kV, os transformadores de Serviços Auxiliares dos 

Aerogeradores 690/400-230V, bem como os respectivos órgãos de contagem, medida, 

corte e protecção. 

 

A partir destes PT’s são estabelecidas as ligações eléctricas de produção aos 

aerogeradores, bem como as ligações necessárias aos respectivos quadros de comando, 

protecção e órgãos auxiliares e complementares instalados no interior das torres, 

necessários para o seu bom funcionamento. 

 

Parque Eólico da Castanheira I 

 

A partir do Apoio Fim-de-Linha do Ramal de Interligação, localizado junto do Posto de 

Transformação, efectuar-se-á a transição do ramal aéreo em condutor nu, para cabo 

isolado, da mesma tensão, por meio de um seccionador de linha a colocar no topo desse 

apoio.  

 

O cabo efectuará a ligação trifásica entre o referido seccionador e o Monobloco de 30kV 

instalado no interior do Posto de Transformação.  

 

O Monobloco de 30 kV será constituído pela Cela de Chegada de Ramal, pela Cela de 

Medida e Contagem da Interligação e pela Cela de Disjuntor da Interligação de protecção 

do Ponto de Ligação (PL) do Aproveitamento. 

 

O Posto de Transformação (PT) incluí ainda, o Transformador de Grupo de 31,5/0,69 kV, 

as protecções da interligação, bem como um pequeno quadro de auxiliares para protecção 

dos circuitos de iluminação e tomadas.  

A partir do PT são estabelecidas as ligações eléctricas de produção ao aerogerador, bem 

como as ligações necessárias aos respectivos quadros de comando, controlo e protecção. 

 

No interior da torre, serão instalados os Quadros de Equipamentos do aerogerador, o 

Quadro de Comando e Controlo, o Quadro de Protecções do aerogerador, a cela do 

Transformador de Serviços Auxiliares (15kVA - 690/400V), os Quadros de Serviços 

Auxiliares de CA e CC e respectivas infraestruturas. 
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3.3.3.3 Ponto de Ligação e Ramal de Interligação 

 

O Ponto de lnterligação (PI) para o Parque Eólico das Meadas resulta da autorização de 

transferência do seguinte processo, do mesmo Promotor: 

 

Processo DGE n.º 35— Aproveit. Hidroeléctrico de Vilarinho, de 6000 kVA -30kV. 

 

 

3.3.3.3.1 Características do Ponto de lnterligacão 

 

Parque Eólico das Meadas 

 

Conforme carta da EN (Electricidade de Norte, S.A.), Ref.: 2152/981CM, processo nº 

H.8905066/MT, de 15 de Abril de 1998, são as seguintes as características do Ponto de 

Interligação: 

 

• Localização PI: Barramento da SE Varosa (2); 

• Tensão Nominal/Banda de Variação: 30kV, +/- 7%; 

• Potência de Curto-Circuito no PI (MVA): Máx. 360/ Min. 197; 

• Regime de Neutro: Neutro efectivamente ligado à terra através de impedância 

limitadora da corrente de defeito a 300A, podendo funcionar como neutro isolado; 

• Dispositivos de Religação Automática: Por relés de religação rápida de 0,3seg 

e lenta de 15seg; 

• Potência de Ligação: 6000 kVA (Meadas) + 1620 kVA (Castanheira I). 

 

Será pois estabelecido, a partir deste Painel da Subestação de Varosa, propriedade da EDP 

— Distribuição de Energia, S.A., um Ramal, com aproximadamente 7Km, constituído por 

uma linha aérea trifásica, tendida em apoios e que ligará à Cela MI de protecção geral do 

Parque, no edifício de comando. 

 

O Ponto de Ligação (PL) de separação entre a Instalação de Produção Independente e a 

Rede Receptora, será no Disjuntor de Entrada/Protecção Geral do Monobloco de 30 kV, 

instalado no interior do edifício de comando, reunindo as condições técnicas previstas no 

Artigo 11º do Decreto-Lei 189/88, de 23 de Maio. 
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A Instalação do Parque Eólico das Meadas respeitará as indicações do Distribuidor, e será 

compatível com o regime de neutro, praticado na Rede, a que fornecerá energia, da EDP 

Distribuição S.A., tal como disposto no Artigo 17º do Decreto-Lei 189/88 de 27 de Maio. 

 

O Projecto de Licenciamento e Execução do Ramal de 30 kVA, que determinará o traçado, 

o tipo e implantação dos apoios e definição de condutores, será da responsabilidade ou 

realizado em estreita colaboração com a entidade distribuidora local, EDP—Distribuição de 

Energia, S.A., não fazendo parte do presente projecto. 

 

Parque Eólico da Castanheira I 

 

Tendo presente a resposta ao Pedido de Informação Prévia (PIP), carta DGE, Ref.: 

Reg:50, de 4 de Junho de 2002, o Ponto de Recepção para o Parque Eólico de Castanheira 

I, terá as seguintes características: 

 

• Localização PR: Linha Varosa/Lamego, deriv. PTC Rádio Renascença 

• Tensão Nominal: 30kV 

• Potência de Curto-Circuito no PR (MVA): 72 

• Regime de Neutro: Neutro efectivamente ligado à terra através de uma 

impedância limitadora da corrente de defeito a 300A, podendo funcionar com 

neutro isolado. 

• Características de Religação: Relés de religação que funcionam, normalmente, 

no seguinte regime: Religação rápida (0,3s)+2; Religações lentas (154s+15s). 

• Potência de Ligação: 1 620kVA 

 

A partir da derivação ao PTC da Radio Renascença, da Linha Varosa/Lamego, será 

estabelecido um Ramal AA, de secção não inferior a 50mm2, de aproximadamente 200m, 

que conforme indicado na resposta ao PIP, ligará ao Posto de Transformação do Parque 

Eólico,. 

 

O Ponto de ligação (PL), de separação entre a Instalação de Produção Independente e a 

Rede Receptora, será no Disjuntor de 30kV do Posto de Transformação do promotor, 

reunindo as condições técnicas previstas no Artigo 11º do decreto-lei 189/88 de 23 de 

Maio. 

 

A Instalação do Parque Eólico de Castanheira I, respeitará as indicações da EDP-

Distribuição, bem como será compatível com o regime de neutro, praticado na Rede à qual 
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fornecerá energia, tal como o disposto no Artigo 17º do decreto-lei n.º 189/88 de 27 de 

Maio. 

 

3.3.3.4 Justificação da Potência de Ligação 

 

Parque Eólico das Meadas 

 

Face às indicações do promotor, à limitação da Potência de Ligação imposta pela permuta 

de interligação e não sendo possível de momento, um reforço de potência de ligação para 

a Subestação de Varosa, a Potência de Ligação será de 6000kVA. 

 

Atendendo à potência total instalada no aproveitamento, teremos um coeficiente de 

simultaneidade para a instalação de 0,72. 

 

As instalações serão calculadas e executadas tendo em conta a totalidade da potência 

instalada no Parque, equipando a instalação com uma protecção de máxima potência, 

parametrizada para a potência de ligação. 

 

 

3.3.3.5 Condições Gerais de Exploração do Parque 

 

Os Parques terão como principal função o fornecimento de energia eléctrica à rede 

receptora, funcionando sem pessoal da exploração permanente. Existirá um operador que 

efectuará a supervisão diária das condições de funcionamento. 

 

Pelo exposto, o modo de funcionamento dos aerogeradores, bem como de toda a 

instalação do parque, será realizada normalmente em modo Automático. Todas as 

instalações serão, pois, projectadas, executadas e planeadas de forma a garantir o 

cumprimento cabal destas condições. 

 

Apenas sob condições de avaria dos sistemas de controlo e comando dos aerogeradores, 

haverá recurso parcial ao comando Manual das instalações, que permitirão a continuidade 

do serviço e da produção de energia à rede durante o período de reparação dos 

respectivos sistemas. 

 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I 

 

 

Outubro de 2002                                               III. 45 
Relatório Síntese 

 

3.3.3.6 Modo de Comando e Operação dos Parques 

 

Independentemente do seu modo, o comando e operação dos Parques, bem como a 

regulação de funcionamento dos aerogeradores, efectuar-se-á tendo em conta que a sua 

única missão é a produção de energia eléctrica com destino à Rede Eléctrica Nacional. 

 

Da mesma forma, o Aproveitamento só poderá funcionar no caso de existir tensão na rede 

de interligação de 30kV, pelo que não é permitido o seu funcionamento em condições de 

rede isolada. Por outro lado, só será permitido o fecho do disjuntor da interligação de 

30kV (disjuntor de entrada geral no Monobloco), caso não exista tensão no lado da 

geração, mesmo que de baixo valor. 

 

Por se tratar de um Aproveitamento Eólico, exportar-se-á, a cada instante, o máximo de 

energia que as condições de vento possibilitem e dentro dos limites impostos pela 

capacidade da interligação. 

 

Os modos de operação e comando previstos para o parque serão: 

 

• Comando Manual 

 

Modo de comando que permitirá ao pessoal da exploração afecto ao parque, a 

realização de tarefas e manobras sobre a aparelhagem por actuação nas botoneiras e 

comutadores nos quadros de comando. Este comando terá de ser seleccionado 

previamente, pela colocação de comutador de chave de regime de funcionamento, na 

posição “Manual” 

 

• Comando Automático 

 

Modo de comando e controlo através de autómato programável, que permitirá o 

funcionamento autónomo do Parque sem a presença de pessoal permanente, que 

entrará em serviço pela actuação no comutador de chave de regime de funcionamento 

em “Automático”. A este modo está inerente a existência de um sistema de 

Teleinformação, que permitirá o acompanhamento à distância do estado de 

funcionamento do Aproveitamento. 
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O autómato assegurará, sem intervenção do operador, as sequências de manobra 

sobre a aparelhagem do parque, de acordo com a programação introduzida e efectuará 

a comunicação em permanência "on-line" com um sistema de gestão e administração 

do Parque. 

 

Este sistema, que poderá ser um PC equipado com software específico, permitirá, além 

do registo de dados e seu processamento, introduzir algoritmos de gestão optimizada e 

seleccionar sub-rotinas do autómato previamente programadas e em total 

concordância com as especificações de fornecimento e exploração dos equipamentos e 

aerogeradores. 

 

O sistema permitirá também a transmissão/recepção de dados e instruções por 

“modem”, via rede telefónica, para posto de vigilância e monitorização à distância. 

 

Refira-se que o funcionamento normal do Parque será em regime Automático, em 

comunicação com o centro de telecomando à distância. 

 

 

3.3.3.7 Classificação das Instalações 

 

Quanto à utilização, são classificados como “Locais Afectos a Serviços Eléctricos”, os 

locais a que se refere o presente projecto, nomeadamente: 

• Torres dos aerogeradores; 

• Postos de Transformação dos aerogeradores; 

• Edifício de Comando. 

 

Quanto às condições ambientais, a classificação dos diversos locais referidos no projecto é 

a seguinte: 

 

“Locais Expostos” (EPT) 

Exterior das Torres dos aerogeradores; 

Exterior dos Postos de Transformação dos aerogeradores; 

Distribuição a 30 kV; 

Exterior do Edifício de Comando. 

 

“Locais sem Riscos Especiais” (SRE) 
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Interior do Edifício de Comando, com a excepção das instalações sanitárias; 

Interior dos PT’s dos aerogeradores; 

Interior das torres dos aerogeradores incluindo a “Nacelle”. 

 

“Locais Temporariamente Húmidos” (THU) 

Instalações Sanitárias. 

 

Quanto à categoria, de acordo com o Decreto-Lei 517/80 de 31 de Outubro, este projecto 

refere-se a uma instalação de 1ª (primeira) categoria. 

 

 

3.3.3.8 Características dos Aparelhos e Quadros 

 

Relativamente aos aparelhos e quadros a utilizar nos locais SRE e THU, anteriormente 

designados, estes deverão ter características não inferiores às seguintes: 

 

A. Protecção contra contactos com peças sob tensão ou em movimento e contra a 

penetração de corpos sólidos estranhos e de poeiras — Classe K2; 

B. Protecção contra a penetração de líquidos — Classe H0; 

C. Protecção contra acções mecânicas — Classe M3; 

D. Protecção contra a corrosão — Classe C1; 

E. Protecção contra o risco de incêndio — Y0; 

F. Temperatura ambiente de funcionamento — Classe T0. 

 

Os invólucros dos aparelhos ou dos quadros terão um índice de protecção mínimo IP203 

para Meadas e IP20 – IK04 para CastanheiraI. 

 

Nos locais classificados como EPT, serão empregues aparelhos e quadros com 

características não inferiores às seguintes: 

 

A. Protecção contra contactos com peças sob tensão ou em movimento e contra a 

penetração de corpos sólidos estranhos e de poeiras — Classe K2; 

B. Protecção contra a penetração de líquidos — Classe H3; 

C. Protecção contra acções mecânicas — Classe M3; 

D. Protecção contra a corrosão — Classe C2; 

E. Protecção contra o risco de incêndio — YO; 
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F. Temperatura ambiente de funcionamento — Classe TI. 

 

Os invólucros dos aparelhos ou dos quadros terão um índice de protecção mínimo IP23 – 

IK04, para ambos os parques. 

 

 

3.3.3.9 Edifício de Comando 

 

Como referido, o Edifício de Comando do Parque Eólico será localizado junto do apoio de 

fim de linha. 

O edifício será de construção simples e funcional, com sala de comando para as celas de 

MT e quadros de BT de auxiliares, comando e protecção, instalação de condensadores, 

transformador de serviços auxiliares e carregadores de baterias, sala de contagem, “hall” 

de recepção, sala de reuniões, instalações sanitárias e área de oficina/armazém, onde 

será localizado um gerador portátil de emergência. 

 

 

3.3.3.9.1 Quadro de Média Tensão de 30 kV 

 

 

A subestação será construída para a alternativa ao projecto base na medida em que a 

rede interna terá um tensão de 60/30kV. Não será construída subestação para o projecto 

base. 

 

O quadro de Média Tensão ou Monobloco, será constituído por celas metálicas modulares 

e individualizadas para montagem interior, com aparelhagem fixa de corte em ambiente 

SF6 no interior de invólucro selado. 

 

O conjunto destas celas constitui o posto de corte e seccionamento de M.T. 

 

 

Normas a que deve Obedecer 

 

Total conformidade com as normas CEI, nomeadamente: CEI 298 para Aparelhagem sob 

invólucro metálico, CEI 694 - Cláusulas comuns para aparelhagem MT, CEI 56 — 
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Disjuntores, CEI 129 — Seccionadores, CEI 185 - Transformadores de corrente, CEI 186 - 

Transformadores de tensão, CEI 265 — Interruptores, CEI 282 - Fusíveis MT, CEI 420 - 

Combinados lnterruptor-seccionador-fusível MT, CEI 801 - Controlo e comando. 

 

 

Características Eléctricas Gerais 

 

Quadro 3.4 – Sumário das Características Eléctricas Gerais 

Tensões 

Tensão Nominal 30 kV 

Tensão Mais Elevada Permanente 36 kV 

Tensão Nominal de Isolamento  

 À Frequência Industrial (1 min) 70 kV 

 À Onda de Choque (1,2/50 µs)  170 kV 

Frequência Nominal 50 Hz 

Correntes Nominais  

Do Barramento Geral 630 A 

Das Celas 630 A 

Correntes de curta Duração 

Admissíveis 

 

Corrente Limite Térmica (3 seg) 16 kA 

Tensões dos Circuitos Auxiliares  

Protecções e Sinalizações 24 VCC 

Comando 24 VCC 

 

 

Características Construtivas 

 

As celas serão constituídas em chapa de aço de 2 mm de espessura, dobrada e rebitada, 

de modo a conferir-lhe uma grande rigidez. Deverão ser concebidas estruturalmente para 

resistir ao arco interno, devendo por isso ser reforçados os painéis e respectiva fixação. 

 

Todas as partes metálicas deverão ser sujeitas a tratamentos adequados contra a 

corrosão. 
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Os equipamentos que compõem as celas serão separados por compartimentos, segundo a 

sua funcionalidade, tais como: 

 

• Barramento MT; 

• Aparelhagem MT e ligação dos cabos; 

• Aparelhagem BT, Protecção, Medida e Controle. 

 

As manobras sobre os equipamentos das celas serão efectuadas a partir do exterior, por 

meio de manivelas ou alavancas - comando manual, ou por motores -comando eléctrico. 

 

Existirá um sinóptico na parte frontal de cada cela, indicativo do esquema onde se insere, 

bem como este dará à exploração indicações da posição interna dos seus equipamentos 

constituintes. Os equipamentos de manobra, por sua vez, deverão ser concebidos com 

elevada robustez e fiabilidade mecânicas. 

 

As celas deverão permitir a possibilidade de imobilização por cadeado nas posições 

extremas dos aparelhos e possuir encravamentos mecânicos, de modo a não ser possível 

o acesso a qualquer dos compartimentos de MT enquanto os aparelhos se encontrarem 

sob tensão. 

 

 

Constituição do Monobloco 

 

O Quadro MI, que constitui o posto de corte e seccionamento de 30 kV, terá as seguintes 

dimensões totais aproximadas: 

 

• Comprimento : 4100 mm; 

• Altura: 1950 mm; 

• Profundidade : 860 mm. 

 

Dando cumprimento ao esquema Unifilar, o Monobloco será constituído pelas seguintes 

celas: 

 

• 1 cela lnterruptor-Seccionador, para ligação ao ramal de interligação; 

• 1 cela de disjuntor, com seccionamento e seccionador de terra, para protecção e 

medida da interligação; 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I 

 

 

Outubro de 2002                                               III. 51 
Relatório Síntese 

• 2 celas de disjuntor com seccionamento e seccionador de terra, para ligação dos 

ramais da rede interna de 30 kV; 

• 2 celas lnterruptor-Seccionador combinado com fusíveis, para alimentação do 

transformador de Serviços Auxiliares e baterias de condensadores; 

• 1 cela de medida de tensão do barramento. 

 

Desagregado deste conjunto, existirá ainda uma cela metálica, que albergará o 

Transformador de Serviços Auxiliares de 25kVA; 30/0,4kV; cujas dimensões aproximadas 

serão 1500 x 1 000 x 950 mm (comprimento x profundidade x altura). 

 

 

Celas de Disjuntor 

 

As Celas de Disjuntor têm como função a protecção da interligação e a protecção geral dos 

cabos MI, contendo cada cela o seguinte equipamento: 

 

• 1 Compartimento superior de barramento tripolar em tubo de cobre isolado para 

630 A; 

• 1 Compartimento de agrupamento BT, para electrificação dos secundários, 

auxiliares e repetição das informações para comando e controlo; 

• 1 Seccionador tripolar rotativo de duplo corte em SF6, para 400 A de intensidade 

nominal, comando manual, com bloco de contactos auxiliares livres de potencial 

para sinalização de posição para comando e controlo; 

• 1 Disjuntor tripolar seccionável em SF6, equipado com bobina de disparo por falta 

de tensão, comando motorizado e manual de abertura de recurso de actuação 

mecânica, bloco de contactos auxiliares livres de potencial para sinalização de 

posição para comando e controlo, sinalização de molas frouxas, contador de 

manobras e indicador visual de posição do disjuntor. Este equipamento terá ainda 

as seguintes características principais: 

 

Tensão nominal : 36 kV; 

Corrente nominal: 400 A; 

Poder de corte: 16 kA; 

Comando: Eléctrico / por bobinas de emissão de tensão. 
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• 1 Seccionador de terra, a jusante do disjuntor, com bloco de contactos auxiliares 

livres de potencial para sinalização de posição para comando e controlo; 

• Transformadores de Intensidade, cujas características por cela, serão: 

Cela lnterligação B2 (T41)- 200/1-1-IA, 3OVA-cI 5P20, cl. 0,5 e cl. 0,2 para 

protecção, medida e contagem respectivamente; 

Celas Ramal B3 e B4 — 100/1-lA, 3OVA - cl. 5P20 e cl. 0,5 para protecção e 

medida respectivamente; 

• 3 sinalizadores de presença de tensão; 

• 3 pára-raios para protecção contra sobretensões; 

• Compartimento de cabos MT; 

• 1 Sistema de encravamentos mecânicos, entre: 

 

O seccionador de linha e o disjuntor; 

O seccionador de linha e o de terra; 

O seccionador de terra e a porta de acesso ao interior da cela. 

 

A cela de protecção da lnterligação B2 conterá ainda o seguinte equipamento: 

 

• 3 TT’s - relação de transformação 30.000:√3 / 110: √3 / 110:√3 V, com duplo 

secundário de 30VA - cl. 0,2 para contagem e de 30VA - cl. 3P para protecção; 

• 1 Duplo Seccionador tripolar rotativo de duplo corte em SF6, para 400 A de 

intensidade nominal, comando manual, com bloco de contactos auxiliares livres de 

potencial para sinalização de posição para comando e controlo. 

 

 

Cela do Interruptor-Seccionador 

 

Esta Cela tem o seguinte equipamento: 

 

• 1 compartimento superior contendo o barramento tripolar em tubo de cobre isolado 

para 630A; 

• 1 Compartimento de agrupamento BT, para electrificação de auxiliares e repetição 

das informações para comando e controlo; 

• 1 lnterruptor-Seccionador tripolar rotativo de duplo corte em SF6, para 400A de 

intensidade nominal, comando manual e bobina de disparo por envio de tensão, 
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com bloco de contactos auxiliares livres de potencial para sinalização de posição e 

estado da mola para comando e controlo; 

• 1 Seccionador de terra, com bloco de contactos auxiliares livres de potencial para 

sinalização de posição para comando e controlo; 

• 3 sinalizadores de presença de tensão no cabo; 

• 3 pára-raios para protecção contra sobretensões; 

• Compartimento de cabos MI; 

• Sistema de encravamentos mecânicos, entre seccionador de terra e a porta de 

acesso ao interior da cela e entre seccionador de terra e o seccionadorinterruptor. 

 

Celas do Interruptor-Seccionador-Fusível 

 

Cada cela tem o seguinte equipamento: 

 

• 1 compartimento superior contendo o barramento tripolar em tubo de cobre isolado 

para 630A; 

• 1 Compartimento de agrupamento BT, para electrificação dos secundários, 

auxiliares e repetição das informações para comando e controlo; 

• 1 lnterruptor-Seccionador tripolar rotativo de duplo corte em SF6, comando manual 

e bobina de disparo por envio de tensão, com bloco de contactos auxiliares livres 

de potencial para sinalização de posição e estado da mola para comando e 

controlo; 

• 1 Seccionador de terra, ligado a jusante dos fusíveis de modo a garantir que ambas 

as extremidades destes ficam ligadas à terra, com bloco de contactos auxiliares 

livres de potencial para sinalização de posição para comando e controlo; 

• 1 Sistema de abertura tripolar do interruptor em caso de fusão de fusível, com 

bloco de contactos auxiliares livres de potencial para sinalização para comando e 

controlo; 

• 3 Corta-circuitos-fusíveis de A.P.C. — 36kV; 

• 3 sinalizadores de presença de tensão no cabo; 

• 3 pára-raios para protecção contra sobretensões; 

• Compartimento de cabos MT; 

• Sistema de encravamentos mecânicos, entre seccionador de terra e a porta de 

acesso aos fusíveis e entre seccionador de terra e o seccionador - interruptor. 
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A cela de protecção da bateria de condensadores terá ainda associados 3 TI’s por cela de 

75/1A, 30VA - cl. 0,5 para medida e controlo da componente reactiva. 
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Cela de Medida de Tensão de Barramento 

 

A Cela de medida de tensão de barramento contém o seguinte equipamento: 

 

• 1 compartimento superior contendo o barramento tripolar em tubo de cobre isolado 

para 630A; 

• 1 Compartimento de agrupamento BT, para electrificação dos secundários, 

auxiliares e repetição das informações para comando e controlo; 

• 1 Seccionador tripolar rotativo de duplo corte em SF6, para SOA de intensidade 

nominal, comando manual, com bloco de contactos auxiliares livres de potencial 

para sinalização de posição para comando e controlo; 

• 1 Seccionador de terra, ligado a jusante dos fusíveis, de modo a garantir que 

ambas as extremidades destes ficam ligadas à terra, com bloco de contactos 

auxiliares livres de potencial para sinalização de posição para comando e controlo; 

• 3 Corta-circuitos-fusíveis de A.P.C. — 36kV - calibre 6,3 A; 

• 3 TT’s - relação de transformação 30.000:11 / iio:V1 / iio:V1 V, com duplo 

secundário de 3OVA - cl. 0,5 para medida e de 3OVA - cl. 3P para protecção; 

• 3 sinalizadores de presença de tensão; 

• Sistema de encravamentos mecânicos, entre seccionador de terra e a porta de 

acesso aos TT’s e entre seccionador de terra e o seccionador. 

 

 

Cela Transformador Serviços Auxiliares 

 

A Cela de Transformador de Serviços Auxiliares contém o seguinte equipamento: 

 

• 1 Transformador de potência para Serviços Auxiliares em óleo mineral 25kVA — 

30.000/400-230 V do tipo hermético, equipado com bloco de protecção integrado 

(Gás, Pressão e Temperatura). 

 

A actuação deste bloco de protecção provocará a abertura do interruptor-seccionador da 

cela B5 de MT, de protecção do transformador. 
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Transformador de Medida 

 

Os transformadores de tensão (TT’s) e de intensidade (TI’s) a aplicar serão do tipo seco, 

moldados em resina sintética, próprios para montagem interior. 

 

Os circuitos secundários dos transformadores de tensão serão protegidos por disjuntor de 

curva de característica apropriada, equipados com contacto auxiliar discordante, livre de 

potencial, para informação de abertura à distância. 

 

 

Bateria de Condensadores 

 

Serão instaladas Baterias de Condensadores, com os escalões necessários para o 

fornecimento de energia reactiva à rede, em cumprimento do Decreto-Lei n.º189/88, com 

as alterações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 313/95 e 168/99. A bateria será ligada ao 

barramento de 30 kV. 

 

As suas características, bem como a sua potência nominal, estará em conformidade com o 

tipo de aerogeradores a instalar no parque. No entanto, considerando que cada 

aerogerador terá um factor de potência unitário e por forma a obter um factor de potência 

no lado rede de 0,92 indutivo (visto do lado da rede —Export.), estima-se em 3,2 MVAr a 

potência total necessária. 

 

As baterias de condensadores ficarão convenientemente alojadas em cela metálica 

própria. 

 

Estas baterias serão comutadas por escalões, através de blocos, por contactores, 

comandados por relé varimétrico ou preferencialmente, dada a sua complexidade, por 

autómato.  
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Encravamentos 

 

Em complemento dos encravamentos atrás descritos entre os vários órgãos das celas de 

MI, existirá, em coordenação com estes, um sistema de encravamentos adicionais, por 

meio de chaves e fechaduras de segurança que impedirá: 

 

• O fecho do lnterruptor-seccionador da cela B1 com o disjuntor de interligação da 

cela B2 fechado; 

• O fecho do seccionador de terra da cela B1 com o seccionador de linha do último 

apoio, fechado; 

• A realização de manobras da aparelhagem que possa pôr em risco a segurança de 

pessoas e equipamentos; 

• O acesso a zonas ou compartimentos onde existam peças sob tensão. 

 

Os equipamentos que se inserem neste campo são, entre outros, os acessos aos 

compartimentos das baterias de condensadores e da cela de transformador de serviços 

auxiliares. 

 

Qualquer dúvida, bem como a implantação definitiva destes encravamentos, terá sempre 

a intervenção da equipa de projecto ou a acção directa da equipa de fiscalização das 

instalações eléctricas desta obra. 

 

 

3.3.3.9.2 Instalações de Comando, Controlo e Auxiliares 

 

O comando e controlo das instalações do Aproveitamento Eólico e respectivos serviços 

auxiliares ficarão centralizados em quadros eléctricos de baixa tensão, constituídos por 

armários metálicos de tipo normalizado. 

 

Dos quadros de baixa tensão fazem parte os seguintes grupos de quadros: 

 

• Instalações de Comando e Controlo 

Quadro protecções interligação (= QPI); 

Quadro protecções rede interna 30kV (=QPRI); 
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Quadro comando Geral (=QCG); 

Quadro de autómato e telecomunicações (=QAT); 

Quadro de contagem energia (=QCE). 

 

• Instalações de Serviços Auxiliares 

Quadro serviços auxiliares C.A. (=QSACA); 

Quadro serviços auxiliares C.C. (=QSACC); 

Quadro carregador de baterias (geral) (=QCB); 

Quadro carregador de baterias da lnterligação (=QCBI). 

 

Dada a sua dimensão e diminuta aparelhagem a instalar, os quadros QSACA e QSACC 

poderão ser instalados no mesmo armário metálico. O mesmo se poderá aplicar aos 

quadros de protecções da interligação e da rede interna de 30kV. 

 

 

Generalidades 

 

Os quadros de tipo armário metálico normalizados, serão fabricados para montagem 

interior, por fabricante idóneo e certificado pelas normas ISO 9000, com as seguintes 

dimensões de referência: 

 

Largura:  800 mm; 

Profundidade:  600 mm 

Altura:   2080 mm 

Rodapé:   80 mm 

 

Serão concebidos por forma a receber a aparelhagem fixa ou extraível prevista e 

totalmente adaptáveis aos diversos esquemas das instalações. Serão considerados na sua 

execução os critérios de facilidade de instalação, facilidades da exploração, electrificação 

de forma racional permitindo a fácil identificação de circuitos e tensões, a segurança de 

pessoas e equipamentos. 

 

Os armários serão executados em chapa de aço electrozincada, assegurando uma boa 

protecção anti-corrosão, associado a um sistema de uniões de canto, que proporcione 

uma construção com elevada robustez. 
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Os quadros serão divididos por blocos de unidades funcionais e sempre que tal se 

justifique por compartimentos, eliminando-se os contactos acidentais e limitando-se a 

probabilidade de defeitos devidos a arco interno. 

 

O acesso ao interior será feito por porta, de ampla abertura, localizada na parte frontal. 

 

Os quadros com barramentos, nomeadamente o quadro de serviços auxiliares, serão 

executados em barras simples ou duplas de cobre electrolítico, com secção constante e de 

acordo com as correntes nominais previstas, apoiados em suportes de elevada qualidade, 

permitindo responder às elevadas solicitações mecânicas e térmicas decorrentes das 

correntes de curto-circuito previsíveis. 

 

Os barramentos serão sempre protegidos contra contactos directos, evitando-se a 

ocorrência de acidentes por contacto com peças em tensão.  

 

As electrificações aos quadros serão efectuadas pela base, em cabos, através de caleiras 

de passagem inferior. 

 

Todos os quadros terão suportes para fixação dos respectivos cabos, não sendo permitido 

a qualquer ligação eléctrica a transmissão de esforços mecânicos provocados pelo seu 

peso. 

 

Os quadros em referência, estarão em total conformidade com as normas para os quadros 

BT, nomeadamente as normas CEI 439-1, BS 5486, EN 60439-1 e VDE660 e terão as 

seguintes características principais: 

 

Quadro 3.5 – Principais Características dos Quadros 

Tensão 400V – 50Hz 

Tensão de ensaio (50 Hz/1 min) 1,5 kV 

Grau de protecção mínimo IP 20 

Estruturas em aço 2 mm 

Portas e Painéis em aço 1,5 mm 

Cor da pintura de acabamento RAL 7032 ou outra a definir 
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Quadros de Protecção 

 

As protecções eléctricas ficarão instaladas em dois quadros, um para as protecções da 

interligação e outro para as protecções da rede interna de 30 kV ou, em alternativa, 

conforme indicado no ponto 3.3.3.9.2 Instalações de Comando, Controlo e Auxiliares, no 

mesmo quadro com compartimentação e separação funcional por tipo de protecções. 

 

 

Quadro de Protecções de Interligação – (QPI)  

 

Com o objectivo de impedir que a instalação de produção possa perturbar o 

funcionamento das instalações de utilização ligadas à rede receptora e assim minimizar os 

riscos de acidentes ligados com a presença de geradores na rede, previu-se a existência 

de protecções eléctricas, igualmente destinadas a proteger a instalação e a dar 

cumprimento ao que se encontra prescrito nas disposições normativas específicas, com 

respeito às protecções de instalações de produção independente de energia eléctrica. 

 

Os relés de protecção serão ligados aos secundários de protecção dos transformadores de 

tensão e intensidade de 30 kV, instalados na cela de protecção da interligação B2. 

 

Considera-se que na rede receptora do Distribuidor Local, existirão dispositivos de 

religação automática, dispondo de religações rápidas e lentas, com o objectivo de se dar 

cumprimento ao número 2 do Artigo 14º do Decreto-Lei n.º 189/88, de 27 de Maio. 

 

As protecções da interligação serão as seguintes: 

 

• Contra Sobre-intensidades, 2 escalões; 

• Contra Mínimo de tensão na rede; 

• Contra máxima tensão; 

• Contra faltas à terra na rede; 

• De máxima e mínima frequência; 

 

Instalar-se-ão ainda as seguintes protecções, neste quadro: 
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• Protecção contra máximo de potência, para vigilância da potência fornecida; 

• Protecção de mínima tensão CC da Bateria de lnterligação (QCBI); 

 

Além disso, instalar-se-ão os seguintes dispositivos ou equipamentos: 

 

• Sistema de bloqueio da ligação do disjuntor da lnterligação à rede devido à falta de 

tensão nesta; 

• Sistema de religação temporizado do disjuntor da interligação (Q40), após retorno 

e estabilização da tensão da rede; 

• Sinalização de anomalias nos circuitos de protecção; 

• Equipamentos acessórios, designadamente relés auxiliares do tipo instantâneo e 

temporizado para realização da lógica de actuações, encravamentos, religações e 

bloqueios. 

 

Modo de actuação das Protecções: 

 

• A actuação de qualquer uma das protecções indicadas anteriormente provocará a 

abertura do disjuntor de interligação, isolando a instalação do ramal; 

• A actuação das protecções de intensidade, provocará ainda o bloqueio do disjuntor 

na posição aberto, sendo o seu rearme permitido apenas após a emissão de 

desbloqueio manual, por actuação de botoneira própria; 

• A abertura do disjuntor de interligação, provocará de imediato a paragem de todos 

os aerogeradores do aproveitamento, bem como a abertura dos órgãos de 

seccionamento da bateria de condensadores. 

 

 

Modo de actuação da Protecção de Máxima Potência: 

 

• A actuação desta protecção provocará, mediante selecção a efectuar pelo programa 

do autómato, a paragem de um ou mais aerogeradores, nomeadamente, aqueles 

que estejam em situação favorável para deslastre de potência, não permitindo que 

esta ultrapasse o valor da potência de ligação. A recolocação em funcionamento 

dos referidos aerogeradores será feita quando estes não possam provocar de novo 

a actuação da protecção contra máxima potência, através da análise das condições 

de vento, por meio dos anemómetros dos aerogeradores, em comparação com a 

curva de potência das máquinas. Um segundo contacto desta protecção com o 
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mesmo escalão, mas com temporização de 5s, provocará a abertura dos 

disjuntores dos ramais internos ou na sua falha, a abertura do disjuntor da 

interligação. 

 

Dispor-se-á de disjuntores magnetotérmicos para protecção com contacto livre de 

potencial para sinalização de actuação, para as seguintes avarias: 

 

• Falta de alimentação do motor do disjuntor de interligação; 

• Falta de tensão dos circuitos de comando do disjuntor de interligação e da 

alimentação, em corrente continua, dos relés de protecção; 

• Disparo dos circuitos secundários dos transformadores de tensão. 

 

Reguladores e Temporizadores 

A selecção, as regulações e as temporizações dos relés de protecção atrás descritos serão 

de acordo com o Guia Técnico para as Instalações de Produção Independente. 

 

Comutador de Regime Especial 

A partir do quadro de protecções da interligação, evoluirá a electrificação de um 

comutador, designado por Comutador de Regime Especial Exploração (REE), que será 

instalado na sala de contagem do edifício de comando, para total acesso ao pessoal afecto 

à exploração do Ramal de lnterligação do Distribuidor Local. 

 

O comutador será por chave, de duas posições, Regime Normal e REE, extraível apenas na 

posição de regime especial. 

 

O REE será caracterizado pela anulação das temporizações dos relés de protecção de 

tensão da interligação, passando a instantâneas. 

 

 

Quadro Carregador Baterias Interligação — (QCBI) 

 

Para alimentação dos circuitos de comando, sinalização e protecção da interligação, 

dispor-se-á de equipamento autónomo de corrente contínua, constituído por uma bateria 

de 24 VCC capaz de fornecer picos de corrente não inferiores a 20 A em 0,5 s, com uma 

capacidade de 7 Ah, ligada a um carregador-rectificador 230 VCA/24 VCC, o qual será 
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alimentado através de um circuito próprio derivado do quadro dos serviços auxiliares de 

corrente alternada. 

 

 

Quadro de Protecções Rede Interna 30 kV – (QPRI) 

 

Neste quadro serão instaladas as protecções de sobreintensidade para os ramais de 30kV 

da rede interna, com as seguintes funções: 

 

• Contra Sobre-intensidade, 2 escalões; 

• Contra Sobre-intensidade Homopolar. 

 

Além disso, instalar-se-ão as seguintes protecções: 

 

• Máximo e mínimo de tensão geral no barramento de 30 kV; 

• Máxima tensão Homopolar geral do barramento de 30 kV; 

• Mínima tensão bateria geral 24VCC. 

 

Modo de actuação das Protecções: 

 

• A actuação de qualquer uma das protecções indicadas anteriormente provocará a 

abertura do disjuntor correspondente, isolando o respectivo troço da instalação; 

• A actuação da protecção de intensidade, provocará ainda o bloqueio do 

correspondente disjuntor na posição aberto, sendo o seu rearme permitido apenas 

após a emissão de desbloqueio manual, por actuação de botoneira própria; 

• A abertura do disjuntor de ramal da rede interna, provocará de imediato a 

paragem de todos os aerogeradores associados ao ramal; 

• A actuação das protecções de tensão provocará de imediato a abertura do disjuntor 

geral do Monobloco (cela protecção interligação). 

 

Dispor-se-á de disjuntores magnetotérmicos para protecção e contacto livre de potencial 

para sinalização de actuação, para as seguintes avarias: 

 

• Falta de alimentação do motor do disjuntor de ramal da rede interna; 

• Falta de tensão dos circuitos de comando dos disjuntores do Monobloco e da 

alimentação em corrente contínua, dos relés de protecção; 
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• Disparo dos circuitos secundários dos transformadores de tensão. 

 

Instalar-se-ão ainda os seguintes dispositivos ou equipamentos: 

 

• Sinalização de anomalias, alarmes e disparos, nomeadamente das actuações das 

protecções e seus circuitos; 

• Equipamentos acessórios, designadamente relés auxiliares do tipo instantâneo e 

temporizado para realização da lógica de actuações, encravamentos, religações e 

bloqueios. 

 

 

Quadro de Comando - (QCG) 

 

Para o comando e controlo geral do aproveitamento, existirão quadros na sala de 

comando do edifício, onde serão instalados e devidamente electrificados os conversores de 

medida, o autómato de comando da bateria de condensadores e um painel sinóptico, em 

mosaico plástico de 24 mm de lado, na porta frontal. 

 

Por forma a executar-se o comando a partir do painel sinóptico e do autómato de 

comando geral do parque e permitir a partilha de informações entre os vários autómatos 

intervenientes na instalação, existirão relés e conversores de medida, que farão o 

agrupamento das várias informações necessárias. 

 

Destaca-se dentro destes equipamentos os seguintes: 

 

a) Relés Auxiliares 

 

Para Comando: 

 

• Abertura/fecho disjuntor Interligação; 

• Abertura/fecho disjuntores e interruptores-seccionadores de 30 kV; 

• Arranque/paragem dos aerogeradores; 

• Outros comandos. 

 

Para Informacão: 
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• Posição do interruptor-seccionador e seccionador de terra da cela de saída; 

• Posição dos disjuntores, seccionadores e seccionadores de terra do Monobloco de 

30 kV; 

• Posição dos interruptores-seccionadores-fusíveis e suas facas de terra das celas de 

30 kV; 

• Actuação de cada e por tipo de defeito, das protecções eléctricas da interligação e 

dos ramais de 30 kV; 

• Defeitos de cada uma das celas do Monobloco de 30 kV; 

• Defeitos dos armários de protecções; 

• Defeitos ou falhas de tensão nos quadros de serviços auxiliares CA e CC; 

• Defeitos dos carregadores ou baterias; 

• Defeitos na bateria de condensadores; 

• Actuação das centrais de alarme de incêndio e intrusão ou o seu próprio defeito 

interno; 

• Outros defeitos necessários para comando e sinalização de alarmes e disparos. 

 

b) Botoneiras 

 

• Paragem de emergência; 

• Cancelamento de defeitos; 

• Ensaio de lâmpadas; 

• Arranque/paragem dos aerogeradores. 

 

c) Conversores de Medida 

 

Os conversores serão todos providos de saída analógica 4-20 mA, para ligação ao 

autómato e telemedidas. 

 

• Conversor de tensão, ligado aos TT’s da cela B2; 

• Conversor de intensidade, ligado aos TI ‘s da cela B2; 

• Um conversor de intensidade por ramal interno de 30 kV, ligado aos TI ‘s da 

respectiva cela; 

• Um conversor combinado de potência activa e reactiva, para alimentar um 

wattímetro e um varímetro, ligado aos transformadores de tensão T40 e 

intensidade T41 da cela B2. As saídas, independentes, serão de 4-20 mA em 

ambos os casos; 
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• Um conversor de ângulo de fase, ligado aos transformadores de tensão T40 e 

intensidade T41; 

• Um conversor de frequência, ligado aos TT’s da cela B2. 

 

Ainda sobre os conversores de medida, estes atingirão os seus valores limites para uma 

sobrecarga de 20% do seu valor de escala. 

 

d) Esquema Sinóptico 

 

O esquema sinóptico, com símbolos e cores normalizadas, terá representado o esquema 

funcional da instalação para os vários painéis e tipos de tensão. Nele serão 

adequadamente inseridos, entre o painel de mosaico, os seguintes equipamentos: 

 

• Comutador tipo “tourné-poussé” com sinalização luminosa de posição discordante, 

para comando do disjuntor da interligação. Este comando estará dependente da 

posição de um comutador de chave de bloqueio do disjuntor, que se instalará 

também neste painel; 

• Comutadores tipo “tourné-poussé” com sinalização luminosa de posição 

discordante, para comando de todos os disjuntores de 30 kV da instalação; 

• Semáforos electromagnéticos para sinalização de posição dos seccionadores de 30 

kV, dos interruptores-seccionadores-fusível, e posição das facas de terra das celas 

do Monobloco; 

• Botoneiras de comando de abertura dos interruptores-seccionadores de 30kV, com 

protecção contra actuação acidental; 

• Indicadores das grandezas eólicas do parque e dos aerogeradores; 

• Um contador de número de manobras por cada aerogerador do parque, por cada 

disjuntor do painel de 30 kV e para o disjuntor da interligação; 

• Um contador de horas, para contagem das horas de funcionamento por cada 

aerogerador. 

 

Serão ainda inseridos os seguintes aparelhos de medida, com 72x72 mm de lado, classe 

de precisão 0.5, vidro anti-reflexo e leitura anti-paralax: 

 

• Um amperímetro, para medição da corrente de interligação, escala 200A; 

• Um voltímetro, para medição da tensão da linha de 30 kV, escala 40kV, incluindo o 

respectivo comutador, de três posições; 
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• Um wattímetro, para medição da potência activa emitida/recebida da rede, escala -

1—0—8 MW; 

• Um varímetro, para medição da potência reactiva trocada com a rede, escala 2 

MVAr CAP -0-4 MVAr IND; 

• Um fasímetro, para medição do factor de potência da energia fornecida à rede, de 

dois quadrantes para ligar aos transformadores de tensão T40 e de intensidade 

T41; 

• Amperímetros para as celas de ramal de 30kV, para medição de corrente de ramal, 

escala 100 A; 

• Amperímetro para a cela da Bateria de Condensadores, para medição de corrente 

reactiva, escala 75 A; 

• Um voltímetro, para medição da tensão do barramento de 30 kV, escala 40kV, para 

ligar aos transformadores de tensão da cela de medida do Monobloco, incluindo o 

respectivo comutador, de quatro posições. 

 

A listagem dos equipamentos considerados anteriormente, foi feita a título não exaustivo, 

sendo a sua listagem completa e definitiva, apurada na fase de electrificação/execução do 

parque. 

 

e) Sinalizadores de Defeitos 

 

• Sinalizador de alarmes e defeitos agrupados por aerogerador; 

• Sinalizador de alarmes e defeitos do edifício de comando. 

 

f) Comando e Controlo da Bateria de Condensadores 

 

Existirá uma bateria de condensadores com a potência de 3,2MVAr, no edifício de 

comando, que assegurará a compensação geral do factor de potência da instalação. Esta 

bateria assegurará a injecção da energia reactiva diária exigida regulamentarmente e fora 

das horas de vazio. Esta bateria manterá a tangente de φ> 0,4 indutiva, vista a partir da 

instalação. 

 

Para esta regulação, tendo em conta os períodos de tarifário e a conveniência de haver o 

mínimo de manobras possível dos disjuntores da bateria, será aplicado um autómato, 

associado eventualmente a um relé varimétrico, que executará as condições de exploração 

abaixo indicadas. O autómato terá acesso aos impulsos de energia activa e reactiva e aos 
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impulsos de indicação de início/fim dos períodos tarifários de vazio, cheia e ponta, 

provenientes dos contadores da instalação, instalados no quadro de contagem. 

 

Condições de exploração da bateria de condensadores: 

 

1. Durante os períodos de vazio estarão ligados os elementos necessários da bateria, 

de forma a manter o cos  φ =1, uma vez que o fornecimento de energia reactiva 

neste período é penalizado, de acordo com a lei. A regulação terá em conta a 

energia activa injectada; 

2. O comando dos escalões ao longo de cada período de cheia e de ponta de cada dia 

assegurará, mediante a avaliação da variação da potência activa injectada e da 

quantidade de energia activa fornecida ao longo do período em questão, que a 

quantidade de energia reactiva fornecida à rede seja sensivelmente igual ou 

superior à exigida na lei; 

3. Por forma a evitar o aparecimento de sobretensões perigosas, as baterias serão 

desligadas em simultâneo com a abertura do disjuntor da interligação. 

 

Devido ao indicado, existirá equipamento de protecção adequado para os circuitos de 

alimentação, controlo e comando; contra sobretensões originadas por descargas 

atmosféricas, manobra de aparelhagem ou outras e propagadas por acoplamento 

galvânico, indutivo ou capacitivo. 

 

 

Quadro do Autómato e Telecomunicações – (QAT) 

 

No quadro do Autómato e Telecomunicações serão instalados e devidamente electrificados 

os equipamentos destinados ao comando e controlo automático das instalações, bem 

como os equipamentos necessários para o tele-acompanhamento e monitorização à 

distância do Aproveitamento. O autómato aqui considerado desempenhará ainda as 

funções de comando automático das instalações do edifício de comando e poderá ainda, 

se não exceder a sua capacidade, executar as tarefas anteriormente descritas para o 

comando da bateria de condensadores de compensação geral. 

 

Dentro destes equipamentos, destacam-se os seguintes: 
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• Dois autómatos programáveis, sendo um deles redundante, com entrada em 

serviço “on-line” e mediante o aparecimento de defeito no outro; 

• Um programa standard para este tipo de aplicações, tipo SCADA ou equivalente 

que, entre outras funções, realizará: 

 

- Comando sequencial das manobras do Monobloco de 30 kV; 

- Gestão do parque e dos aerogeradores; 

- Gestão das actuações das protecções; 

- Processamento das sinalizações de avarias no parque; 

- Registo cronológico e comunicação de avarias à distância; 

- Sistema de aviso à distância para equipa de exploração; 

 

• Comutador de selecção do regime de funcionamento, na porta frontal do 

quadro, por chave, de duas posições Manual/Automático e chave extraível 

na posição Manual; 

• Um modem com linha telefónica dedicada para comunicações; 

• Sistema de comunicações internas do parque para troca de informações 

com os aerogeradores; 

• Consola de diálogo “homem-máquina” para parametrização e monitorização 

do programa, com níveis de acesso de segurança definidos para operador, 

chefe de exploração e administrador do sistema; 

• Impressora para registo cronológico; 

• Restantes dispositivos acessórios que se considerem necessários ao correcto 

funcionamento do mesmo, nomeadamente “interfaces” com a instalação, 

com o sistema de teleinformação por linha telefónica comutada, com o 

operador e, eventualmente, com PC para gestão e administração do Parque. 

 

 

Quadro de Contagem de Energia – (QCE) 

 

O equipamento de contagem ficará alojado num coffret metálico com as dimensões 

mínimas de 200x140x220 cm (C x L x A), instalado em sala própria, designada por sala de 

contagem, que terá um acesso directo a partir do exterior. 
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O coffret será constituído por caixa com índice de protecção adequado às condições de 

instalação, contendo no seu interior o equipamento de contagem homologado para 

telecontagem, formado por: 

 

• Contador trifásico, estático, combinado de energia activa e reactiva, do tipo 

ZMU202C.4cr14r41, ou equivalente, de tarifa tripla, classe 0.2 para activa e classe 

0,5 para reactiva e que inclui modem interno para telecontagem; 

• Concentrador de impulsos do tipo FKM647M, ou equivalente, com 6 entradas para 

o transito de potência entre o Produtor Independente (PI) e a Rede Receptora 

(RR); 

• Relés para retransmissão dos sinais do sentido Pl — RR: tarifas de Vazio, Ponta e 

Cheia, impulsos das energias activa, reactiva indutiva e capacitiva; 

• Tomada telefónica Rita, para ligação do equipamento à telecontagem do 

Distribuidor; 

• Tomada de auxiliares 230VCA / 50Hz — 16A; 

• Caixa de ensaios tipo TVS 14. 

 

A equipa de contagem será alimentada pelos respectivos secundários dos três 

transformadores de tensão T40 e dos três de intensidade T41, da cela B2. 

 

 

3.3.3.9.3 Instalações Auxiliares 

 

Quadro de Serviços Auxiliares CA e CC – (QSACACC) 

 

Os serviços auxiliares próprios do edifício de comando terão as suas alimentações 

centralizadas num quadro metálico, que conterá as saídas, tanto de corrente contínua 

como de corrente alternada. 

 

Os disjuntores de protecção de cada uma das saídas instalar-se-ão na parte frontal do 

quadro, e devidamente protegidos contra actuações acidentais de pessoas, bem como os 

aparelhos de medição para corrente contínua e para corrente alternada. 
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Serviços Auxiliares CA – (QSACA) 

 

A alimentação efectuar-se-á a 400V directamente a partir do secundário do transformador 

de serviços auxiliares de 25 kVA. O circuito de alimentação disporá na chegada ao quadro 

de um disjuntor magnetotérmico tetrapolar de 40 A. 

 

O esquema, a constituição e os calibres da aparelhagem são os referenciados na Figura 

3.17. 

 

O quadro disporá de um barramento formado por barras de cobre de 4x(15x4mm2) ao 

qual serão aplicadas as saídas de alimentação. 

 

Serão instalados ainda neste quadro os seguintes equipamentos: 

 

• Três pára-raios de baixa tensão na entrada da alimentação ao quadro; 

• Três amperímetros e respectivos transformadores de intensidade; 

• Um voltímetro, respectivo comutador de sete posições e três fusíveis para 

protecção de circuito de medida. 

 

 

Serviços Auxiliares CC – (QSACC) 

 

A alimentação efectuar-se-á a 24 VCC, directamente a partir da saída do carregador-

rectificador da bateria principal do edifício de comando (QCB). O circuito de alimentação 

terá na chegada ao quadro, um disjuntor magnetotérmico bipolar de calibre adequado 

para protecção geral da corrente continua. 

 

O quadro disporá de um barramento formado por barras de cobre de 2x(30x4mm2) ao 

qual serão aplicadas as saídas de alimentação. 

 

Serão ainda incluídos os seguintes equipamentos: 

 

• Um voltímetro e fusíveis de protecção do circuito de medida; 

• Um relé de controlo de isolamento à terra das polaridades. 
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Quadro Carregador de Baterias – (QCB) 

 

Com independência da bateria de 24 VCC de alimentação das protecções e comando da 

aparelhagem de 30kV própria da interligação, dispor-se-á de uma bateria de 

acumuladores e respectivo carregador para a alimentação dos serviços auxiliares gerais de 

corrente continua (CC) do edifício de comando. 

 

A bateria funcionará em regime de reserva em paralelo e será formada por elementos 

alcalinos de Ni-Cd semi-estanques, de 50 Ah em descarga de 5 h. 

 

O carregador será alimentado a 220 VCA (+/- 10%) e a tensão de saída nominal será de 

24 VCC. O calibre nominal do carregador será de 16 A e a limitação de consumo será de 

1,1 In. 

 

O carregador poderá trabalhar a três regimes de carga correspondentes a três níveis de 

tensão de saída por elemento da bateria: flutuante (1,4V), igualização (1,45V) e manual 

(1,6V). Os regimes flutuantes e igualização deverão ser comandados automaticamente 

pelo carregador. A carga manual efectuar-se-á no primeiro arranque e em trabalhos de 

manutenção. 

 

O equipamento será instalado num quadro metálico independente dentro da sala de 

comando. 

 

 

Grupo Electrogeno de Socorro 

 

Existirá um grupo electrogeno de socorro, do tipo motor-gerador a diesel ou equivalente e 

que estará parqueado em área reservada do edifício de comando. 

 

O gerador será trifásico, com uma potência de saída de cerca 10 kVA, munido de 

dispositivos de auto transporte e que permitirá a sua deslocação para qualquer ponto do 

parque, por forma a fazer frente a avarias e reparações durante a ausência das tensões 

auxiliares. 
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Circuitos de Iluminação 

 

Existirão 15 pontos de luz no interior do edifício e 4 no seu exterior. 

 

Devido à função de exposição do hall da entrada do edifício, previu-se para este espaço a 

integração de iluminação decorativa, por forma a conseguir um ambiente agradável e 

acolhedor. 

 

O comando da iluminação será efectuada através de teleruptores, colocados a uma altura 

aproximada de 1,1 metros em relação ao pavimento e junto das portas de acesso dos 

compartimentos. 

 

O grau de protecção de todos os elementos será o adequado às condições do local e 

ambiente. 

 

As ligações eléctricas serão executadas com cabo 0,6/1 kV, de secções apropriadas e 

sempre com condutor de terra de protecção. Os cabos serão instalados em caleiras, tubos 

embebidos ou à vista, ou calhas metálicas, devidamente fixados. 

 

Os pontos de luz interior consistirão em geral, em armaduras de dupla lâmpada 

fluorescente de 36 W cada, dispostas ao longo do tecto do edifício nos pontos 

considerados no desenho e a uma altura aproximada de 2,4 m do nível do piso das 

divisões. 

 

A iluminação a instalar no exterior será constituída por lâmpadas de vapor de sódio 125 W 

com reflectores de alumínio, difusor e acessórios incorporados. Serão alimentados por 

cabo 0,6/1 kV de 2x4+4 mm2 instalado à vista. 

 

O comando de pelo menos uma armadura de iluminação exterior deverá efectuar-se 

mediante uma célula fotoeléctrica, dispondo também de interruptor manual. 
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Iluminação de Emergência 

 

Os circuitos de iluminação de emergência, encontram-se independentes e devidamente 

protegidos para a alimentação de armaduras equipadas com um sistema autónomo em 

corrente contínua, constituído por bateria e carregador, com capacidade de autonomia 

mínima de 1 hora, estabelecendo a iluminação de emergência e segurança nas situações 

de falta de tensão alternada. 

 

Serão colocados blocos de emergência dedicados em passagens e zonas de acesso. 

 

O grau de protecção será, no mínimo, de IP 663. 

 

 

Circuitos de Tomadas 

 

Conforme representado nas peças desenhadas, foram previstos circuitos para tomadas 

monofásicas e circuitos de tomadas trifásicas num total de 17 tomadas monofásicas e 6 

tomadas trifásicas. 

 

As ligações eléctricas serão executadas com cabo 0,6/1 kV, de secções apropriadas e 

sempre com condutor de terra de protecção. Os cabos serão instalados em caleiras, tubos 

embebidos ou à vista, ou calhas metálicas, devidamente fixados. 

 

As tomadas serão todas providas de ligador de massa, 16 A, e 250V, para os circuitos 

monofásicos e 32 A, 400V para os circuitos trifásicos, do tipo schuko, colocadas a uma 

altura mínima de 0,3 metros do pavimento. 
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Instalação Telefónica (RITA) 

 

Para a comunicação com exterior, será prevista a instalação de duas linhas telefónicas, 

uma de voz e outra dedicada às comunicações, que ligarão a uma central telefónica no 

interior do edifício de comando. 

 

Para o seu estabelecimento, serão instalados os cabos e terminais RITA e restantes 

acessórios necessários ao bom funcionamento da rede telefónica. 

 

A instalação telefónica será devidamente protegida contra sobretensões provenientes de 

descargas atmosféricas na linha. 

 

 

Instalação de Rede Telefónica Interna 

 

Para além do estabelecido no ponto anterior, a central telefónica, com um número de 

canais igual ao numero de torres, permitirá a comunicação entre o edifício de comando e 

cada uma das torres dos aerogeradores. Este sistema que estabelece a rede interna de 

comunicações de voz do parque com comunicação ponto a ponto, permite ainda a 

comunicação entre cada uma das torres. 

 

 

Sistema de Detecção e Extinção de Incêndios 

 

Para o sistema de detecção serão instalados 3 detectores de fumos, do tipo iónico, sobre 

os quadros e as celas MT, e um detector por cada divisão do edifício, ligados a uma 

central de detecção de incêndios em armário mural a instalar na sala de quadros. O 

sistema será complementado com botões de alarme manual regulamentares, sistema de 

sinalização luminosa, sonora e avaria do sistema. A central permitirá o envio destas 

informações para telecomando. 
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Como medida de primeira intervenção a eventuais focos de incêndio, será estabelecido um 

sistema de extinção constituído por extintores portáteis, de C02 de 10kg, dotados de 

válvulas de segurança. 

 

Os extintores serão colocados nas paredes do edifício, de ambos os lados dos quadros 

eléctricos, em locais visíveis e devidamente sinalizados, com sinalização normalizada, 

conforme normas de segurança. 

 

A fixação à parede permitirá uma fácil manipulação do extintor. 

 

A data de validade das cargas e inspecção será de um ano contado a partir da data do 

arranque do aproveitamento. 

 

Durante o período de montagem será da responsabilidade e obrigação do empreiteiro a 

colocação dos extintores necessários ao combate de eventuais focos de incêndio para 

segurança de equipamento e pessoas. 

 

Existirão ainda outras medidas complementares de segurança, como seja abertura para o 

exterior de todas as portas de passagem de acesso ao exterior a partir das salas de 

quadros eléctricos, bem como a adopção de placas sinalécticas de perigo de acordo com 

os locais respectivos. 

 

 

Sistema de Detecção de lntrusão 

 

Será instalado sistema de detecção de intrusão, com interruptores de posição de abertura 

das portas de acesso ao exterior, detectores de movimento do tipo infravermelho em cada 

uma das divisões de acesso ao exterior, ligadas a uma central de detecção. O sistema 

permitirá a sinalização luminosa, sonora e de avaria do sistema, com repetição de 

informações para telecomando. 

 

 

3.3.3.9.4 Canalizações Eléctricas 

 

As canalizações eléctricas no edifício de comando entre quadros e entre estes e a 

aparelhagem, serão fixas e constituídas por cabos de grau de protecção adequados aos 
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locais onde se estabelecem, instalados no interior de caleiras ou tubos ou montagem à 

vista protegidos por tubos, esteiras ou calhas metálicas, conforme peças desenhadas. 

 

De todas as formas, os cabos eléctricos constituintes, não deverão ter características 

inferiores às dos classificados sob o código 305 100, sendo o seu estabelecimento, fabrico, 

secções, diâmetros e restantes condições de instalação e implementação estar em 

completo acordo com os respectivos artigos aplicáveis do RSIUEE. 

 

Serão fornecidos e instalados para além dos cabos MT de ligação entre as celas de 30 kV e 

entre estas e os transformadores e restante aparelhagem, os cabos de BT para 

alimentação em corrente alternada e continua de todos os equipamentos, bem como todos 

os restantes cabos de comando e controlo necessários para o bom funcionamento de todo 

o Parque Eólico. 

 

As secções mínimas consideradas para a ligação dos transformadores de medida da 

instalação, será de 4 mm2, para tensão e intensidade. 

 

 

3.3.3.9.5 Sistema de Ligação à Terra 

 

Considerou-se para as instalações eléctricas do edifício de comando um sistema de terra 

única, cujo eléctrodo será constituído por uma malha de cabo de cobre nu de 70 mm2, 

enterrado na periferia do edifício, sob as fundações mais profundas, ligada nos seus 

vértices a quatro estacas de terra em aço cobreado. A rede de terras do edifício, será 

ligada através de ligador amovível à rede de terra geral do parque eólico. 

 

Atendendo à solução escolhida a rede formará uma terra única, cujo valor será igual ou 

inferior a 1 Ohm. Todavia, se tal não se verificar, após as medições correspondentes, o 

valor da resistência de terra será melhorado pela ampliação prevista da rede inicial. 

 

Esta implantação consistirá no prolongamento das estacas de terra que serão enterradas a 

maior profundidade nos poços existentes e, se tal for necessário, pela implantação de 

“antenas” de cabo de cobre nu de 70 mm2, ligadas às estacas referidas e enterradas a 

uma profundidade não inferior a 1 m. 

 

Com o objectivo de evitar fenómenos de corrosão electrolítica, todas as uniões, emendas 

ou acrescentos de cabo da rede de terras serão feitas à superfície, quer nas caixas de 
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visitas das estacas de terra, quer nos pontos de aforamento à superfície, indicados nos 

desenhos respectivos. 

 

Aos pontos de aforamento referidos irá ligar a rede de terras à superfície, constituída por 

cabo de cobre nu de 50 mm2, que será instalado à vista nos rodapés das paredes do 

edifício e no interior das caleiras, fixado por abraçadeiras apropriadas. 

 

À rede de terras à superfície irão ligar, designadamente: 

 

• Os secundários dos transformadores de medida; 

• O neutro do transformador de serviços auxiliares; 

• Os pára-raios de MI, BT e restantes protecções contra sobretensões; 

• As malhas de terra dos écrans dos cabos eléctricos; 

• Todas as massas metálicas dos aparelhos e equipamentos; 

• Todas as estruturas metálicas e ferragens. 

 

Independente ao sistema de terras descrito, será instalado um eléctrodo próprio destinado 

à ligação à terra dos equipamentos electrónicos da central, nomeadamente o autómato 

programável e os equipamentos destinados à tele-informação. Este eléctrodo será 

constituído por uma estaca de terra em aço cobreado, enterrada em caixa de visita 

própria a uma distância do edifício, a determinar, nunca inferior a 50 m. A ligação ao 

eléctrodo da electrónica será efectuada em condutor isolado do tipo V, enterrado, de  

25 mm2, na cor regulamentar. 

 

 

3.3.3.10 Subestação 60/30KV 

 

Os acessos à Subestação serão feitos através dos acessos ao Parque e ao edifício de 

Comando. 

 

A Subestação com uma área de cerca de 150 m2, será construída e vedada nas condições 

definidas no ponto 3.2.2.5 Subestação deste projecto. Na Figura 3.17 é apresentada a 

planta da sub-estação. 

 

A sua implantação será a indicada na Figura 3.3. 
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Ao longo da vedação exterior, serão colocadas placas de sinalização de perigo de alta 

tensão. Todas as estruturas e equipamentos cumprirão as normas de qualidade na 

execução e na instalação idênticas às utilizadas pelo Distribuidor ao qual vai estar 

interligado. O poder de corte mínimo dos disjuntores será de 25 kA. Todos os 

equipamentos de 60kV serão previstos para a tensão estipulada de 72,5 kV. 

 

A Subestação faz parte integrante do Parque Eólico e apresenta a seguinte constituição 

geral: 

 

• Um painel combinado de linha e chegada do Transformador de Potência 63/30kV, 

onde se inclui o próprio Transformador. 

• Barramento de 60 kV 

• Barramento de 30kV 

• Pórtico de amarração, cabos de guarda e poste 

• Electrificação geral 

• Rede de terras 

• Iluminação e tomadas 

• Equipamento acessório, nomeadamente quadros de agrupamento e dispersão dos 

circuitos de comando, controlo, sinalizações, protecções e alimentações auxiliares 

• Vedação, portão e porta. 
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3.3.3.11 Rede Interna de Cabos 

 

Como já referenciado, a partir das celas próprias do posto de corte e seccionamento de 30 

kV, irão evoluir os ramais constituintes da rede interna de cabos de 30 kV, de ligação dos 

vários PT’s dos aerogeradores. Esta canalização eléctrica será estabelecida em valas ao 

longo dos acessos do parque, conforme descrito no ponto 3.2.2.6 Valas e Cabos. 

 

Na mesma vala seguirão os cabos constituintes da rede interna de comunicações de voz e 

dados, que permitirão ao pessoal da exploração a comunicação entre torres e entre estas 

e o edifício de comando do Parque, bem como a comunicação de dados e informações 

entre o edifício de comando e os aerogeradores. 

 

 

3.3.3.11.1 Rede Interna de Cabos 30 kV 

 

Constituída por dois ramais em cabo monopolar, 1 por fase, de isolamento seco, 18/30 

kV, nas secções referidas na Error! Reference source not found., em Alumínio, com 

terminais e cones deflectores nas suas extremidades e que realizará a interligação entre 

os PT’s das torres e entre estes e a respectiva cela de disjuntor no edifício de comando. 

 

A ligação entre cada circuito do aerogerador/PT ao cabo de 30 kV, será feita mediante 2 

celas de MI apropriadas, de entrada e saída, munidas de aparelhos de corte e 

seccionamento, conforme descrito no ponto 3.3.3.12.3 Breve Descrição do Funcionamento 

Tipo. 

 

 

3.3.3.11.2 Comunicação de Voz 

 

Para a comunicação de voz entre cada uma das torres e o edifício de comando, será 

instalado cabo telefónico do tipo TEI HEAV. 
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3.3.3.11.3 Comunicação de Dados e Informações 

 

Para a comunicação de dados, serão instalados cabos blindados de pares torcidos 

interligando todas as torres do respectivo ramal e o edifício de comando. 

 

Em alternativa poderá ser instalado um cabo de fibra óptica para este efeito. 

 

 

3.3.3.11.4 Valas de Cabos 

 

No percurso exterior da rede de cabos entre torres e entre estas e o edifício de comando, 

as canalizações serão estabelecidas em valas ao longo dos acessos, com os cabos 

directamente enterrados. 

 

Cada um dos conjuntos de 3 cabos monopolares, de 30 kV, seguirá em valas separadas 

com as dimensões e perfis indicados nas respectivas peças desenhadas. 

 

Nestas canalizações, os cabos seleccionados de BT e MT, não terão características 

inferiores às dos classificados sob o código 307 210, permitindo a implementação 

directamente ao solo, sem necessidade de protecção mecânica adicional, estando em total 

conformidade com o artº 267 do RSIUEE e o artº 119 do RSLEAT, respectivamente. 

 

No estabelecimento destas canalizações, dar-se-á total cumprimento aos artigos 121, 122 

e 123 do RSLEAT, bem como aos artigos 268, 269 e 270 do RSIUEE. 

 

De um modo geral, os cabos de potência serão colocados à profundidade mínima de 

0,80m e os de comando a 0,60m. Sob as plataformas, e como precaução face às cargas a 

que estas irão estar sujeitas, os cabos serão alojados em tubo a profundidades de 0,95 e 

0,60 respectivamente para cabos de potência e comando. Lateralmente e no fundo de 

cada vala será colocado o cabo de terra. 

 

Após o enchimento e tamponamento da vala e por forma a dar cumprimento ao 

comentário do artº 123 do RSLEAT, serão executados pequenos marcos de sinalização 

exterior, estabelecidos ao longo da vala, indicando os seus locais de passagem, derivação 

e mudanças de direcção. Estes marcos, serão executados em betão ou alvenaria, podendo 
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ser encamisados por tubo plástico para facilidade construtiva e terão como dimensões de 

referência 50 centímetros de altura e diâmetro de 15 centímetros. 

 

 

3.3.3.12 Instalações do Aerogerador 

 

Os aerogeradores, terão as seguintes infra-estruturas eléctricas essenciais: 

 

• Posto de Transformação do Aerogerador; 

• Transformador de Grupo e de Serviços Auxiliares; 

• Quadros de comando e protecção; 

• Cabelagens eléctricas; 

• Circuitos auxiliares; 

• Rede de terras. 

 

 

3.3.3.12.1 Posto de Transformação (PT) 3010,69 kV do Aerogerador 

 

Existirá um posto de transformação por cada aerogerador, constituído por uma cabina em 

material pré-fabricado, localizado junto da respectiva torre, sendo a sua concepção 

baseada nas normas CEI aplicáveis, nomeadamente as 298, 694, 129 e 265. 

 

O PT terá uma potência nominal de 1600 kVA e alojará, para além do transformador de 

Grupo e de Serviços Auxiliares do PT e aerogerador, as celas de MI de Entrada e Saída de 

ramal e de protecção de transformador. 

 

Refira-se que alguns fornecedores de aerogeradores instalam os PT’s referenciados, no 

interior da torre. Nesta alternativa, deixará de ser necessária a cabina pré-fabricada, 

sendo em todo o restante aplicável as normas, recomendações equipamentos e critérios 

de segurança aqui descritos. 
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Constituição do PT 

 

O posto de transformação será constituído por: 

 

• 1 Quadro de Média Tensão normalizado; 

• 1 Transformador de Grupo; 

• 1 Transformador de Serv. Auxiliares; 

• 1 Quadro de Baixa Tensão. 

 

 

Quadro de Media Tensão 30kV 

 

O Quadro de Média Tensão deverá ter as seguintes características eléctricas: 

 

Quadro 3.6 – Sumário das Características Eléctricas Gerais 

Tensões 

Tensão Nominal 30 kV 

Tensão Mais Elevada Permanente 36 kV 

Frequência Nominal 50 Hz 

Correntes Nominais  

Do Barramento Geral 630 A 

Das Celas 400 A 

Correntes de Curta Duração 

Admissíveis 

 

Corrente Limite Térmica (3 seg) 16 kA 

Tensões dos Circuitos Auxiliares  

Protecções e Sinalizações 24 VCC 

Comando 24 VCC 

 

 

Constituição do Quadro MT 

 

O Quadro MT terá as mesmas características construtivas das especificadas para o 

Monobloco do edifício de comando e será constituído pelas seguintes celas: 
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• 2 celas de corte e seccionamento de cabos para Entrada/Saída do ramal; 

• 1 cela de protecção de transformador de grupo. 

 

A cela de protecção de transformador de grupo será constituída por: 

 

• 1 compartimento superior contendo o barramento tripolar em tubo de cobre 

isolado para 630A; 

• 1 lnterruptor-Seccionador tripolar rotativo de duplo corte em SF6, para 200A de 

intensidade nominal, comando manual e bobina de disparo por envio de tensão, 

com bloco de contactos auxiliares livres de potencial para sinalização de posição 

e estado da mola para comando e controlo; 

• 1 Seccionador de terra, ligando a jusante dos fusíveis, de modo a garantir que 

ambas as extremidades destes ficam ligadas à terra, com bloco de contactos 

auxiliares livres de potencial para sinalização de posição para comando e 

controlo; 

• 1 Sistema de abertura tripolar do interruptor em caso de fusão de fusível, com 

bloco de contactos auxiliares livres de potencial para sinalização para comando 

e controlo; 

• 3 Corta-circuitos-fusíveis de A.P.C. — 36kV, cujo calibre é o indicado nas 

respectivas peças desenhadas; 

• 3 sinalizadores de presença de tensão no cabo; 

• 3 pára-raios para protecção contra sobretensões; 

• Compartimento de cabos MI; 

• Conjunto de fechadura com chave para encravamento; 

• 1 Sistema de encravamentos mecânicos, entre seccionador de terra e a porta 

de acesso aos fusíveis e entre seccionador de terra e o seccionadorinterruptor. 

 

As celas de corte e seccionamento de cabos serão constituídas por: 

 

• 1 Compartimento superior de barramento tripolar em tubo de cobre isolado 

para 630A; 

• 1 lnterruptor-Seccionador tripolar rotativo de duplo corte em SF6, para 400A de 

intensidade nominal, comando manual, com bloco de contactos auxiliares livres 

de potencial para sinalização de posição para comando e controlo; 

• 1 Seccionador de terra, com bloco de contactos auxiliares livres de potencial 

para sinalização de posição para comando e controlo; 
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• 3 sinalizadores de presença de tensão no cabo; 

• 3 pára-raios para protecção contra sobretensões; 

• Compartimento de cabos MI; 

• Conjunto de fechadura com chave para encravamento; 

• Sistema de encravamentos mecânicos, entre o seccionador de linha e o de 

terra. 

 

 

Transformador de Grupo 

 

O Transformador de Grupo, estará alojado no PT, em local adequado e será alimentado a 

partir da cela MT de protecção de transformador, dando ligação ao quadro de potência do 

grupo aerogerador, no interior da torre. As suas características principais serão: 

 

• transformador de Potência (TG), trifásico de I600kVA de potência nominal, 

50Hz, 31,5/0,69 kV, com comutador automático de tomadas em carga, com a 

regulação no lado AT, de +10X320V; 0; -5X320V, em banho de óleo, para 

montagem interior, arrefecimento a ONAN, grupo de ligações Dyn11 e será 

provido de bloco de protecção integrado (Gás, Pressão e Temperatura). 

 

O neutro do TG será ligado à terra por meio de resistência limitadora de defeito 

a 5A, cujas características serão 80Ω, 400V, 2000W. 

 

A actuação das protecções do bloco integrado do transformador provocará a abertura 

imediata do interruptor-seccionador da respectiva cela MT de protecção. 

 

 

Transformador de Serviços Auxiliares Aerogerador e PT 

 

O Transformador de Serviços Auxiliares do aerogerador e PT estará alojado em cela 

própria e será alimentado a partir da saída do transformador de grupo. Por sua vez, o lado 

BT deste transformador irá ligar ao quadro de BT de serviços auxiliares do PT e do 

aerogerador. As suas características principais serão: 
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• Transformador de potência trifásico (TSAPT), para Serviços Auxiliares, 

isolamento seco, de 15kVA — 690/400-231V, 50Hz, grupo de ligações Dzn5, c/ 

regulação de tensão em vazio por comutador lado AT de ± 5% ± 2,5%;  

 

Quadro Serviços Auxiliares CA e CC do PT e Aerogerador 

 

O quadro de serviços auxiliares de cada aerogerador e PT será alimentado a 400V a partir 

do respectivo transformador. Os serviços auxiliares de corrente continua de cada 

aerogerador serão alimentados a 24VCC, a partir de equipamento autónomo de 

alimentação de CC. 

 

Será a partir deste quadro, que serão alimentados todos os auxiliares necessários ao bom 

funcionamento dos aerogeradores e suas instalações constituintes. 

 

 

Equipamento Autónomo de Alimentação c.c 

 

Para a alimentação em c.c. dos circuitos de comando, sinalização e protecção dos 

aerogeradores, existirá, por torre, um equipamento autónomo carregador-bateria a 

24VCC.  

 

Existirá uma bateria de 24 VCC capaz de fornecer picos de corrente não inferiores a 80 A 

em 0,5 s, com uma capacidade de 50 Ah/5h, ligada a um carregador-rectificador 220 

VCA724 VCC, o qual será alimentado através de um circuito próprio derivado do quadro 

dos serviços auxiliares de corrente alternada. 

 

A bateria funcionará de modo a assegurar um perfil estável na carga e descarga, com 

variações de tensão inferiores a 10%. 

 

 

Prevenção de Riscos Eléctricos 

 

Serão instalados em cada PT os seguintes acessórios regulamentares de prevenção de 

riscos eléctricos, devidamente homologados pelas normas vigentes: 
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• 1 Vara equipada com detector de tensão luminoso, com tensão de isolamento 

não inferior a 36 kV e para detecção de tensões de 30 kV. Para além da vara 

existirá um gerador piezoeléctrico para verificação do estado do detector de 

tensão; 

• 1 Par de luvas isolantes, classe 4, para tensão de utilização máxima de 36kV, 

fornecida em caixa própria de fixação mural em material isolante; 

• 1 Tapete de borracha, dimensões 1000x600 mm, em borracha de alta 

qualidade dieléctrica , para utilização interior; 

• 1 Lanterna eléctrica recarregável, com mínimo de autonomia de 2 horas; 

• 1 Quadro de instruções de prestação de primeiros socorros a vítimas de 

acidentes eléctricos; 

• 1 Quadro (Farmácia) de primeiros socorros devidamente equipado; 

• 1 Livro de registo de terras; 

• 1 Chapa sinaléctica de “PERIGO DE MORTE”, no exterior das portas do PT. 

 

 

3.3.3.12.2 Quadros de Potência, Comando e Protecção Aerogerados 

 

No interior da torre, normalmente na sua base, existirão basicamente dois quadros, um de 

potência à tensão de geração e outro de Comando, Controlo e Protecção. 

 

O Quadro de Potência albergará a aparelhagem de corte, seccionamento e barramentos à 

tensão de produção, dos quais destacamos: 

 

• Disjuntor de ligação do Gerador ao respectivo posto de transformação; 

• Bateria de condensadores para compensação individual de factor de potência do 

aerogerador; 

• Contactores de ligação da bateria de condensadores por escalões; 

• Transformadores de medida. 

 

O Quadro de Comando albergará os equipamentos de comando e controlo necessários ao 

bom funcionamento do aerogerador e dos quais destacamos: 

 

• Equipamento e aparelhagem de medida; 

• Relé varimétrico por escalões ou outro equipamento de controlo e comando da 

bateria de condensadores; 

• Autómato programável, para comando automático do aerogerador; 
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• Equipamento de comando e controlo Manual do aerogerador; 

• Regulador Automático de Tensão do TG; 

• Equipa de contagem de energia autónoma do aerogerador. 

 

Neste quadro serão ainda alojadas as protecções do grupo, constituídas pelos seguintes 

relés de protecção: 

 

• Contra Sobreintensidade e corrente homopolar, 2 escalões; 

• Contra Sobrecargas e desequilíbrio de Fases; 

• Contra Máximo de tensão; 

• Contra Mínimo de tensão, 2 escalões; 

• Contra Máximo/Mínimo de frequência; 

• Contra Potência Inversa; 

• Contra Tensões Homopolares; 

• Sobre-temperatura dos enrolamentos do gerador; 

• Sobre-temperatura dos órgãos mecânicos. 

 

Será ainda instalada a protecção contra defeitos à terra, por corrente homopolar, do 

Transformador de Grupo, ligada a TI 5/IA, 30VA cl. 10P10 da ligação do neutro do 

transformador. 

 

Modo de actuação das Protecções: 

 

• A actuação de qualquer uma das protecções indicadas anteriormente provocará 

a abertura do disjuntor de grupo e consequente manobra de paragem, isolando 

o respectivo aerogerador da instalação e ficando bloqueado o seu arranque; 

• Antes do grupo poder realizar novo arranque, deverá ser emitida uma ordem de 

desbloqueio manual, por actuação na botoneira “Anular Defeitos”, instalada 

neste quadro ou por emissão de ordem de desbloqueio do aerogerador a partir 

do edifício de comando. 

 

Instalar-se-ão ainda os seguintes dispositivos ou equipamentos: 

 

• Sinalização de anomalias, alarmes e disparos, nomeadamente das actuações 

das protecções eléctricas e mecânicas e seus circuitos; 
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• Equipamentos acessórios, designadamente relés auxiliares do tipo instantâneo 

e temporizado para realização da lógica de actuações, encravamentos, 

religações e bloqueios. 

 

Existirão ainda os seguintes aparelhos de medida local, devidamente instalados e 

electrificados, para controlo das grandezas do grupo aerogerador: 

 

• Três amperímetros, para medição da corrente do gerador, escala 1500 A, para 

ligar aos transformadores de intensidade 1500/1-1 A, instalados no barramento 

de produção; 

• Voltímetro, para medição da tensão de geração, escala 750 V, incluindo o 

respectivo comutador de quatro posições; 

• Wattimetro, varímetro e fasímetro para controlo das potências e factor de 

potência do aerogerador; 

• Um contador de número de manobras do grupo; 

• Um contador de horas, para contagem das horas de funcionamento do gerador; 

• Um conversor de tensão, para ligação ao autómato do aerogerador e 

telemedida com o edifício de comando. O sinal de saída será de 4-20 mA; 

• Um conversor de intensidade, para ligação ao autómato do aerogerador e 

telemedida com o edifício de comando. O sinal de saída será de 4-20 mA; 

• Um conversor de potência integrando unidade de potência activa, reactiva e 

saída de contagem por impulsos para as energias activa e reactiva, para ligação 

ao autómato do aerogerador e telemedida com o edifício de comando. Os sinais 

de saída independentes serão de 4-20 mA. 

 

 

3.3.3.12.3 Breve Descrição do Funcionamento Tipo 

 

No seguimento do ponto 3.2.1.2 Descrição do Funcionamento Tipo, o programa do 

autómato do aerogerador, entre outras funções, executará: 

 

• Comando sequencial das manobras de paragem e arranque do aerogerador; 

• Sequência de ligação à rede e funcionamento em carga do grupo aerogerador; 

• Gestão das condições de paragem normal e de emergência e respectiva 

sequência; 

• Gestão das informações do Grupo para registo cronológico; 

• Gestão e processamento das informações de e para o edifício de comando; 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I 

 

 

Outubro de 2002                                               III. 91 
Relatório Síntese 

• Gestão das actuações das protecções; 

• Processamento das sinalizações e avarias no aerogerador; 

• Registo cronológico e comunicação de avarias ao edifício de comando. 

 

O autómato terá ainda associados os seguintes equipamentos auxiliares: 

 

• Comutador de selecção do regime de funcionamento, por chave, de duas 

posições Manual/Automático e chave extraível na posição Manual; 

• Um modem para ligação à rede interna de dados com o edifício de comando; 

• Consola de diálogo “homem-máquina”. 

 

Os modos de operação e comando previstos para cada aerogerador serão: 

 

• Comando Manual 

 

Modo de comando que permitirá ao pessoal da exploração afecto ao parque a 

realização de tarefas e manobras sobre a aparelhagem por actuação nas botoneiras 

e comutadores nos quadros de comando do aerogerador, permitindo realizar as 

manobras de arranque e paragem do grupo sem intervenção do autómato. Este 

comando terá de ser seleccionado previamente, pela colocação do comutador de 

chave de regime de funcionamento, anteriormente referido, na posição “Manual”. 

 

• Comando Automático 

 

Modo de comando e controlo através do autómato programável do aerogerador, 

que permitirá o funcionamento autónomo do Grupo e sem a presença de pessoal 

permanente, que entrará em serviço pela actuação no comutador de chave de 

regime de funcionamento em “Automático”. 

 

O autómato assegurará, sem intervenção do operador, as sequências de manobra 

sobre a aparelhagem do aerogerador de acordo com a programação introduzida e 

efectuará a comunicação em permanência “on-line” com o sistema de dados do 

parque instalado no edifício de comando. 

 

Refira-se que o funcionamento normal dos aerogeradores será em regime Automático, em 

comunicação com o edifício de comando. 
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3.3.3.12.4 Ligações Eléctricas 

 

Serão previstos os cabos necessários ao estabelecimento das canalizações de potência à 

tensão de produção, para ligação do gerador ao quadro de comando e deste ao 

transformador de Grupo, bem como todos os cabos necessários ao estabelecimento das 

canalizações de comando e controlo necessários entre os quadros de comando e os 

respectivos equipamentos dentro da torre do aerogerador, e entre este e o PT exterior. 

 

No Quadro de comando serão previstas réguas de bornes específicas e adequadas para a 

ligação por cabo de transmissão de dados entre cada aerogerador e entre estes e o 

edifício de comando do Parque. 

 

 

3.3.3.12.5 Instalações Auxiliares Aerogerador e PT 

 

Iluminação e Tomadas do PT e Aerogerador 

 

Serão estabelecidos os circuitos de iluminação necessários para alimentação das 

armaduras fluorescentes, em dupla régua, de 36W cada, a equipar no interior do PT e das 

torres. 

 

A iluminação a instalar no exterior será constituída por lâmpadas de vapor de sódio 125 W 

com reflectores de alumínio, difusor e acessórios incorporados. Serão alimentados por 

cabo 0,6/1 kV de 2x4+4 mm2 instalado à vista. 

 

Os circuitos de iluminação de emergência, serão independentes e devidamente protegidos 

para a alimentação das armaduras equipadas com um sistema autónomo em corrente 

contínua, constituído por bateria e carregador, com capacidade de autonomia mínima de 1 

hora, estabelecendo a iluminação de emergência e segurança nas situações de falta de 

tensão alternada. 

 

Serão colocados blocos de emergência dedicados em passagens e zonas de acesso, sendo 

de especial importância a iluminação de emergência da escada de acesso à “Nacelle” das 

torres e em toda a sua extensão. 
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O grau de protecção será, no mínimo de IP 663. 

 

Serão instaladas tomadas monofásicas e trifásicas, providas de polo de terra, do tipo 

estanque no interior do PT e das torres. 

 

 

Detecção e Extinção de Incêndios 

 

Para a detecção de incêndios serão instalados 3 detectores do tipo iónico: um no PT do 

aerogerador, outro na base da torre junto aos quadros e outro na “Nacelle” junto do 

gerador, ligados a uma central de detecção em armário mural. 

 

A sinalização da detecção e avaria do sistema, será transmitida para o edifício de 

comando. 

 

Como medida de extinção, serão instalados nos mesmos espaços definidos para os 

detectores, extintores de CO2 de fixação mural. 

 

Comunicações-Telefone Interno 

 

Para a comunicação entre a base da torre e a “Nacelle”, no topo, serão instalados dois 

telefones intercomunicadores por torre. Estes telefones permitirão também a ligação ao 

edifício de comando, através da rede interna de cabos de comunicação. 

 

 

3.3.3.12.6 Rede de Terras do Aerogerador e PT 

 

As ligações da rede de terras serão executadas em total conformidade com os 

regulamentos portugueses, bem como com a norma DIN 18014, constituindo uma malha 

de terra sob as fundações, em cabo de cobre nu de 70 mm2, de secção mínima, com as 

ligações e uniões executadas por ligadores metálicos de aperto. 

 

A rede de terras das torres dos aerogeradores e dos PT’s será constituída por um ou mais 

anéis de terra sob as fundações, complementado por um conjunto de piquetes de terras, 
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em aço cobreado, por forma a assegurarem uma resistência de terra, por conjunto, não 

superior a 1 Ohm. 

 

A implantação consistirá num prolongamento das estacas de terra que serão enterradas a 

maior profundidade nos poços existentes e, se tal for necessário , pela implantação de 

“antenas” de cabo de cobre a nu de 70 mm2, ligadas às estacas referidas e enterradas a 

uma profundidade não inferior a 1 m. 

 

As redes de terras das torres dos aerogeradores e respectivos PT serão interligadas entre 

si e com a rede de terras do edifício de comando, de forma ao estabelecimento de uma 

terra única global. 

 

Com o objectivo de evitar fenómenos de corrosão electrolítica, todas as uniões, emendas 

ou acrescentos de cabo da rede de terras serão feitas à superfície, quer nas caixas de 

visitas das estacas de terra, quer nos pontos de afloramento à superfície. 

 

Aos pontos de afloramento referidos irá ligar a rede de terras à superfície, constituída por 

cabo de cobre nu de 50 mm2, que será instalado à vista nos rodapés das paredes e no 

interior das caleiras, fixado por abraçadeiras apropriadas. 

 

À rede de terras à superfície irão ligar, designadamente: 

 

• Os secundários dos transformadores de medida; 

• O neutro do transformador de serviços auxiliares; 

• Os pára-raios de MT, BT e restantes protecções contra sobretensões; 

• As malhas de terra dos écrans dos cabos eléctricos; 

• Todas as massas metálicas dos aparelhos e equipamentos; 

• Todas as estruturas metálicas e ferragens. 

 

Independente ao sistema de terras descrito, será instalado um eléctrodo próprio destinado 

à ligação à terra dos equipamentos electrónicos, nomeadamente o autómato programável 

e os equipamentos destinados à Teleinformação. Este eléctrodo será constituído por uma 

estaca de terra em aço cobreado, enterrada em caixa de visita própria a uma distância do 

aerogerador, a determinar, nunca inferior a 50 m. A ligação ao eléctrodo da electrónica 

será efectuada em condutor isolado do tipo V, enterrado, de 25 mm2, na cor 

regulamentar. 
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3.3.3.13 Mastros Meteorológicos 

 

Por forma à determinação das características e condições de vento do local e com vista à 

determinação das garantias de produção, serão instalados dois sistemas de medida 

meteorológica, equipados de cata-vento, anemómetros, sensores pressão e temperatura, 

ligados ao sistema de comando e controlo do parque. 

 

A partir dos serviços auxiliares do edifício de comando ou da torre do aerogerador mais 

próximo, será estabelecida alimentação a 220V, em cabo enterrado de secção apropriada 

e devidamente protegida, para alimentação dos referidos sistemas. 

 

 

3.3.3.14 Protecção de Pessoas e de Equipamentos 

 

A protecção de pessoas e equipamentos estará assegurada pelo disposto no presente 

projecto e pela execução das instalações de acordo com as boas regras da arte. 

 

Para além do indicado, a protecção de pessoas contra contactos directos estará 

assegurada pelas distâncias de segurança e pelo grau de protecção da aparelhagem, bem 

como pelo cumprimento geral do RSSPTS, do RSIUEE, pelo disposto no Projecto e demais 

legislação em vigor. 

 

A protecção de pessoas contra contactos indirectos estará assegurada pela ligação à terra 

de todas as massas metálicas da instalação e pela utilização de aparelhos de protecção de 

corte automático, sensíveis a corrente diferencial residual (sistema TT), conforme indicado 

no esquema dos serviços auxiliares de corrente alternada, nas peças desenhadas. 

 

3.3.4 Condutas de Água 

 

O abastecimento de água será efectuado através de um ramal derivado da rede pública 

ou, em alternativa, pelo enchimento de um depósito subterrâneo com água potável 

transportada por meio de uma cisterna. 
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3.3.5 Colectores de Água Residual 

 

Os águas residuais serão drenadas para uma fossa séptica. A recolha das águas residuais 

da fossa séptica será refectuada periodicamente para uma cisterna e o efluente será 

encaminhado para a Estação de Tratamento de Águas Residuais mais próxima. 

 

 

3.3.6 Investimento 

 

O Quadro seguinte caracteriza o investimento inicial para a implantação do Parque Eólico 

de Meadas/Castanheira I. 

 

Quadro 3.7 – Quadro suma do Investimento 

 Parque Meadas 

Valor em milhares de Euro 

Parque Castanheira I 

Valor em milhares de Euros 

Equipamento de Produção 5,850 1,125 

Acessos ao Parque 60 30 

Obra Civil 393 75 

Infra-estruturas Eléctricas 234 75 

Ramal de Interligação, incluindo 

painel na subestação EDP 

780 43 

Estudos, Projectos e Fiscalização 142 27 

Medidas de minimização de Impactes 

e Contrapartidas 

68 16 

Imprevistos 453 83 

Total 7,979 1,473 

 

Quanto ao tempo de vida do equipamento foi assumido um tempo de vida útil de 25 anos, 

pressupondo-se as seguintes necessidades de re-investimento listadas no quadro abaixo. 
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Quadro 3.8 – Re-investimento do Equipamento 

Ano de exploração % Investimento Inicial 

10 5 

15 10 

20 10 

25 10 

 

Em relação aos custos de exploração considerou-se: 

 

• 5% da facturação nos três primeiros anos por negociação da garantia do 

fornecedor; 

• Máximo entre 12% da facturação e um custo unitário de 0,01 €/kWh, a partir 

do 30 ano de exploração actualizável com a inflação. 

 

A análise efectuada, considerando como cash-flows o investimento e a facturação bruta, 

não incluindo portanto a função fiscal, conduz a uma taxa interna de rendibilidade para o 

projecto próxima dos 13%, a que corresponde um período de retorno bruto do 

investimento de cerca de 8 anos. 
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3.4 ALTERNATIVA CONSIDERADA 

 

Em alternativa aos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I é proposto, para o mesmo 

local, os Parques Eólicos da Castanheira II e Castanheira I. As diferença entre a 

alternativa e o projecto base são o número de aerogeradores e a sua disposição, bem 

como a existência da subestação para a alternativa. A área abrangida para ambos os 

projectos é a mesma. O parque Castanheira II, localiza-se tal como o Parque das Meadas 

no extremo Norte da cumeada da Serra das Meadas e abrange terrenos do Concelho de 

Lamego e do Concelho de Resende. Os terrenos a utilizar têm uma altitude média que 

oscila entre os 980 m e os 1060 m. A localização do Parque e os respectivos acessos são 

apresentados na Figura 3.18. 

 

O Parque de Castanheira II, constituído por 7 aerogerados, ocupando a mesma área do 

Parque Eólico das Meadas, e fica localizado na sequência do Parque Eólico de Fonte da 

Mesa, em exploração pela Enernova, prevendo-se a colocação do aerogerador AG4 a uma 

distância de 340m, ou seja cerca de 5,5 diâmetros das pás da turbina a instalar. Em 

termos de relevo, prevê-se a utilização de cotas que oscilam entre os 980m e os 1050m. 

 

 Aerogeradores 

 AG1 AG2 AG3 AG4 AG5 AG6 AG7 

Distância entre 

Aerogeradores (m) 
0 193 144 209 317 204 179 

Cota do Terreno (m) 999 1009 994 1003 991 1008 1014 

 

A zona a ocupar abrange uma área de influência de cerca de 10 ha, com um comprimento 

próximo dos 1000 m e uma largura média de 100 m. A área efectivamente ocupada pelo 

Parque (aerogeradores e edifício de comando) não excederá 5% da área de influência do 

Parque, atrás referida. Prevê-se que o Parque seja constituído por um conjunto de 7 

aerogeradores, com potência nominal de 1,5 MW, agrupados e interligados entre si a 

60kV, nas condições definidas no projecto eléctrico, e incluirá uma subestação de 

60/30kV, que permitirá a interligação à Subestação de Varosa. 
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O edifício da central foi objecto de projecto de arquitectura, tendo presente os valores da 

região, e será localizado em zona de menor cota, próximo do acesso existente, por forma 

a reduzir a sua visibilidade. 

 

Em relação ao Parque Eólico da Castanheira I, e como já se encontra referido na descrição 

do projecto base, este será constituído por um aerogerador de 1,5 kW, à cota de 971 m. 

O aerogerador mais próximo situa-se a 530 m a Nordeste e pertence ao Parque Eólico das 

Meadas. Dada a natureza pontual deste aerogerador preconiza-se a instalação de uma 

cabina pré-fabricada na qual serão instalados o transformador do grupo e respectivos 

órgãos protecção. 

 

O Parque Castanheira I abrange uma área de influência de cerca de 1 ha, com um 

comprimento de 100m e uma largura igualmente de 100 m. 

 

3.4.1 Aerogeradores 

 

Os aerogeradores considerados neste parque apresentam uma constituição idêntica à 

referida no ponto 3.2.1 Aerogeradores para o projecto base. 

 

A Figura 3.19 é indicativa das características dos aerogeradores que serão implantados no 

Parque Eólico Castanheira II/Castanheira I. 

 

 

3.4.1.1 Escolha do Aerogerador 

 

A escolha dos aerogeradores, tal como acontece para o Parque das Meadas/Castanheira I 

teve presente a eventual redução de movimentos de terra, na construção de plataformas 

para a montagem das máquinas, ao longo da cumeada, factor que deverá igualmente ser 

objecto de análise técnica posterior. 

 

Constitui exemplo de aerogerador desta gama, a máquina da Nordex – S70, que a título 

de analogia apresenta as seguintes características principais: 
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• Características Dimensionais 

Altura do rotor : 65 metros 

Diâmetro de Pás : 68 metros 

 

3.4.1.2 Descrição do Funcionamento Tipo 

 

O funcionamento deste tipo de aerogeradores é idêntico ao descrito no ponto 3.2.1.2 

Descrição do Funcionamento Tipo dos aerogeradores considerados no projecto base. 
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3.4.1.3 Descrição Técnica 

 

Os aerogeradores a utilizar são definidos como sendo de eixo horizontal, com 3 pás e 

projectado para integrar as Classes IEC 1 ou 2 de regime de ventos. Estes pertencem à 

gama de Potências de 1500-1800 kW. 

 

 

3.4.1.3.1 Torre 

 

As torres serão constituídas por uma estrutura tubular cónica, funcionando como estrutura 

de suporte da “nacelle” e do rotor. A torre terá uma altura ao eixo do rotor próxima dos 

65 metros. 

 

 

3.4.1.3.2 Rotor 

 

O Aerogerador tem um diâmetro de rotor varia entre 60 e 70 metros, com uma 

correspondente área de varrimento entre 2827m2 e 3848m2. O material utilizado na sua 

construção, bem como nas pás que o constituem, permitirá um controlo de ruídos tanto 

mecânicos como aerodinâmicos. 

 

 

3.4.1.3.3 Grupo Gerador 

 

Os grupos geradores terão uma potência nominal unitária de 1500 kW, para uma tensão 

de produção, que para efeitos deste projecto se considera a tensão mais comum entre os 

fornecedores deste tipo de máquinas, que é de 690 V. 

 

As chumaceiras constituintes do grupo aerogerador serão concebidas para o período de 

vida útil previsto para o parque e serão seleccionadas tendo em conta as condições de 

exploração previstas, em particular as sobrevelocidades, vibrações, esforços e riscos de 

condensações de vapor de água. 

 

As chumaceiras serão concebidas de forma a terem um mínimo de perdas de energia e 

um mínimo de desgaste. Não devem ser susceptíveis a vibrações, quer em funcionamento 
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normal, quer durante os arranques e paragens, bem como durante o transporte, 

montagem e manutenção. Devem também ser resistentes à corrosão, quer interior quer 

exterior e possuir sede para ligação de sonda de medida do tipo SPM. 

 

 

3.4.1.3.4 Sistema de Travagem 

 

O mecanismo de travagem deste tipo de aerogerador é idêntico ao descrito no ponto 

3.2.1.3.4 Sistema de Travagem do presente estudo. 

 

 

3.4.1.3.5 Sistema de Guinada 

 

O sistema de guinada deste tipo de aerogerador é idêntico ao descrito no ponto 3.2.1.3.5 

Sistema de Guinada. 

 

 

3.4.1.3.6 Protecção Contra Descargas Atmosféricas 

 

Em relação à protecção contra as descargas atmosféricas, esta será efectuada de acordo 

com o disposto no ponto 3.2.1.3.6 Protecção Contra Descargas Atmosféricas. 

 

 

3.4.1.3.7 Monitorização 

 

Tal como acontece no projecto base, o aerogerador permitirá a monitorização e controlo 

remotos, a partir de ligação telefónica, permitindo a leitura dos variados parâmetros que 

controlam o seu funcionamento. 

 

 

3.4.1.3.8 Balizagem Aeronáutica 

 

Relativamente à balizagem aeronáutica esta será idêntica à do projecto base, e vem 

descrita no ponto 3.2.1.3.8 Balizagem Aeronáutica do presente Estudo. 
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3.4.1.4 Principais Características Técnicas 

 

Os dados técnicos agora apresentados são indicativos, representando as características-

tipo dos modelos de Aerogeradores da gama de Potências em causa. 

 

Quadro 3.9 – Dados Técnicos dos Aerogeradores 

Projecto 

Vida útil mínima (anos)  20 

Potência Nominal (kW)  1500 

Regulação de Potência ”Stall” / ”Pitch” 

Classe IEC/GL II (Torre a 60m) 

Rotor 

N.º de pás 3 

Diâmetro (m)  68 

Velocidade de rotação (r.p.m.)  10,6-19 

Área de Varrimento  3848 m2 

Transmissão Multiplicador 

Gerador 

Tipo Assíncrono  

Potência Nominal (kW)  1500 

Tensão Nominal (V) 690 V / 50 Hz 

Intensidade Nominal (A) - Parque M Castanheira I 1255 

Factor de Potência 0,99 

  

Pesos (Aproximados) 

Cabina (“Nacelle”), excl. eixo (Ton)  56 

Rotor, incl. eixo (Ton) – Parque Castanheira I 32 

Torre (Ton) - Parque Castanheira I 95 

 

 

3.4.1.5 Curva de Potência 

 

A curva de potência do Aerogerador a propor pelo fornecedor, do tipo da apresentada na 

figura seguinte, será medida e certificada por entidade terceira e independente, 

devidamente qualificada para o efeito. 
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Figura 3.20 – Curva de Potência dos Aerogeradores dos Parques Eólicos da Castanheira II e 

Castanheira I 

 

 

3.4.1.6 Níveis de Ruído 

 

A certificação do nível de ruído do Aerogerador é feita por entidade independente e 

devidamente qualificada para o efeito.  

 

Para o processo de medição e certificação do nível de ruído, devem ser respeitadas as 

normas publicadas no documento IEC 61400-11 e as recomendações feitas pelo I.E.A.-

International Energy Agency. 

 

 

3.4.2 Obra Civil 

 

3.4.2.1 Fundações das Torres dos Aerogeradores 

 

As sapatas dos aerogeradores serão enterradas, assentes em terreno firme, e executadas 

de acordo com os esforços transmitidos pelos aerogeradores de modo a ficar garantida a 

estabilidade geral do conjunto de acordo com as normas e regulamentos em vigor. Serão 

em betão armado e a sua geometria e armaduras serão definitivamente estabelecidas 
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depois do conhecimento exacto das características dos aerogeradores a aplicar. Na Figura 

3.21 apresentam-se as fundações deste tipo de aerogeradores – 1,5 MW potência. 

 

De modo a favorecer o escoamento de águas pluviais, a cabeça da sapata terá uma 

pendente de drenagem de 2%. Nas sapatas serão inseridas tubagens para passagem de 

cabos de potência comando e comunicação. 

 

3.4.2.2 Postos de Transformação dos Aerogeradores 

 

Os postos de transformação dos aerogeradores serão idênticos aos descritos no ponto 

3.2.2.3 Postos de Transformação dos Aerogeradores. 

 

 

3.4.2.3 Edifício de Comando 

 

O edifício de comando preconizado na alternativa é idêntico em termos de características 

e localização ao projecto base do presente estudo. As características deste edifício são as 

descritas no ponto 3.2.2.4 Edifício de Comando. 

 

3.4.2.4 Subestação 

 

A subestação preconizada na alternativa é idêntica em termos de características e 

localização ao projecto base do presente estudo. As características deste edifício são as 

descritas no ponto 3.2.2.5 Subestação. 
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3.4.2.5 Valas e Cabos 

 

As valas e cabos preconizados na alternativa são idênticos aos já descritos no ponto 

3.2.2.6 Valas e Cabos do presente Estudo, só que neste caso, efectuarão a ligação dos 

aerogeradores do Parque Eólico de Castanheira II/castanheira I.  

 

 

3.4.2.6 Trabalhos de Recuperação Paisagística 

 

Os trabalhos de recuperação paisagística propostos nesta alternativa são idênticos aos 

propostos para a execução do projecto base e que se encontram descritos no ponto 

3.2.2.7 Trabalhos de Recuperação Paisagística. 
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3.5 PROGRAMAÇÃO DO PROJECTO 

 

As principais acções geradoras de impactes ambientais far-se-ão sentir durante as 

diversas fases que vão desde o planeamento da obra até ao seu 

encerramento/reconversão. Sendo assim, a análise deste projecto realizar-se-á de acordo 

com a respectiva divisão em três fases: fase de construção, fase de exploração e fase de 

desactivação/reconversão. 

 

A fase de construção é aquela que engloba a desmatação, a movimentação de terras, 

incluindo as terraplenagens e a construção propriamente dita. É uma fase em que há 

bastante movimentação de veículos pesados, tanto maquinaria pesada afecta à obra como 

camiões de transporte de terras e materiais. Nesta fase serão construídas todas as infra-

estruturas necessárias para o funcionamento adequado do Parque Eólico (aerogeradores, 

edifício de comando/subestação e caminhos de acesso).  

 

Na fase de exploração procede-se ao aproveitamento energético da fonte natural – vento.  

 

A fase de desactivação, corresponde a uma fase em que se procede ao encerramento da 

actividade do parque Eólico, incluindo a remoção de infra-estruturas implícitas ao mesmo, 

procedendo, após estas operações, ao enquadramento paisagístico da área. 
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3.5.1 Fase de Construção 

 

3.5.1.1 Acções da Fase de Construção 

 

Durante esta fase proceder-se-á à construção das várias infra-estruturas do Parque Eólico. 

Os impactes que daí poderão decorrer, serão gerados pelas seguintes acções: 

 

I. Instalação e utilização do estaleiros; 

 

II. Reabilitação dos caminho de acesso: 

i) Alargamento da faixa de rodagem; 

ii) Rectificação das curvas; 

iii) Regularização/reforço de pavimentos (camada de tout-venant). 

 

III. Abertura de caminhos de acesso principal à zona de implantação dos 

aerogeradores: 

i) Limpeza do terreno/desmatação; 

ii) Remoção e depósito de terra vegetal; 

iii) Abertura da plataforma do caminho (alargamento da faixa de rodagem 

e/ou rectificação das curvas); 

iv) Preparação do caminho por colocação de pavimentos (camada de Tout-

venant). 

 

IV. Execução de sistemas de drenagem de águas pluviais: 

i) Escavação e remoção de terras; 

ii) Colocação dos aquedutos e valetas de drenagem; 

iii) Recobrimento dos aquedutos com a terra anteriormente retirada. 

 

V. Execução dos restantes caminhos dentro do Parque Eólico: 

i) Limpeza do terreno/desmatação; 

ii) Remoção e depósito de terra vegetal; 

iii) Abertura da plataforma do caminho (alargamento da faixa de rodagem 

e/ou rectificação das curvas); 
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iv) Preparação do caminho por colocação de pavimentos (camada de Tout-

venant). 

 

VI. Transporte de materiais diversos para construção; 

 

VII. Colocação de uma área reservada ao depósito temporário de materiais 

resultantes das escavações; 

 

VIII. Inserção dos cabos eléctricos de interligação entre os aerogeradores e a 

subestação e edifício de comando: 

i) Escavação; 

ii) Inserção dos cabos eléctricos; 

iii) Recolocação dos materiais removidos durante a escavação por forma a 

cobrir o cabos eléctricos. 

 

IX. Execução das fundações das torres dos aerogeradores: 

i) Escavações – abertura de caboucos para as fundações dos 

aerogeradores; 

ii) Remoção e depósito de terras; 

iii) Betonagem dos maciços de fundação das torres dos aerogeradores. 

 

X. Preparação e execução da plataforma provisória para a montagem dos 

aerogeradores, por forma a ter uma dimensão e configuração que permita as 

manobras necessárias de gruas e de um camião de apoio; 

 

XI. Montagem da torre de um aerogerador: 

i) Transporte dos materiais por troços até à plataforma de montagem; 

ii) Encaixe dos vários troços por acção da grua que aí se encontra para 

ajudar no processo; 

 

XII. Transporte e montagem da cabina: 

i) Transporte da cabina, com os equipamentos necessários no seu interior; 

ii) Elevação da cabina por acção de uma grua; 

iii) Encaixe da cabina à torre do aerogerador; 

 

XIII. Transporte e montagem das pás de um aerogerador: 

i) Transporte das pás do aerogerador; 
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ii) Montagem das pás na parte exterior da cabina; 

iii) Elevação da parte exterior da cabina com as pás por acção de uma grua; 

iv) Encaixe da parte exterior com a parte interior da cabina que já se 

encontrava colocada na torre do aerogerador; 

 

XIV. Construção do Edifício de Comando – obra de construção civil: 

i) Decapagem e remoção da camada de terra vegetal; 

ii) Terraplenagens; 

iii) Implementação no terreno das estruturas de apoio à obra (estaleiros, 

depósito de materiais, etc.); 

iv) Transporte dos materiais necessários à construção da infra-estrutura e 

depósito em locais apropriados; 

v) Transporte dos materiais resultantes de i) e ii) para as zonas de 

depósito próximas da obra; 

 

XV. Transporte e montagem dos equipamentos do edifício de comando e da 

subestação; 

 

XVI. Instalação da linha eléctrica para entrega da energia produzida na rede 

receptora: 

i) Marcação e abertura do maciço de fundação dos apoios; 

ii) Betonagem e arvoramento do apoio; 

iii) Desenrolamento de condutores; 

 

XVII. Recuperação paisagística das zonas intervencionadas.  

 

Antes de se proceder à fase de construção propriamente dita, os terrenos nos quais se 

instalará o parque eólico terão de ser alugados. Ainda antes de se iniciar a obra, serão 

instalados os estaleiros de apoio. 

 

A construção de uma parque eólico inicia-se com a reabilitação ou execução dos caminhos 

de acesso principal à zona do aerogerador. Proceder-se-á à reabilitação dos acessos 

sempre que já existirem acessos à zona que necessitem de sofrer transformações face ao 

seu estado actual (seja necessário alargar as faixas de rodagem, rectificar as curvas, e/ou 

regularizar o pavimento). 
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As operações de construção de acessos, sejam estes principais ou dentro do parque 

eólico, envolvem as operações de: 

 

• limpeza/desmatação do terreno que tem como objectivo deixar toda a zona de 

intervenção limpa (sem resíduos e outros materiais aí depositados), de modo a 

que o solo fique liso e acessível, para que se proceda às actividades de 

construção que se seguem. Estas operações, como o próprio nome indica, 

incluem: o corte e desbastação de vegetação; remoção ou transplantação de 

árvores que aí existem; desenraizamento e limpeza do solo; demolição ou 

remodelação de estruturas aí existentes; remoção de produtos demolidos e de 

outros materiais removidos para destino final apropriado ou para posterior 

reutilização (caso específico de terras e outros materiais que poderão numa 

fase posterior ser utilizados); 

• remoção e depósito de terra vegetal, em que os solos resultantes da actividade 

de decapagem, serão transportados para local próprio para cada tipo de solos. 

Anteriormente a esta fase deverão ser escolhidos os locais apropriados para 

depósito e armazenamento da terra removida;  

• abertura da plataforma de caminho, que consiste na abertura da plataforma de 

caminho, envolve entre outros actividades como escavação, alargamento de 

vias, rectificação de curvas. Estas operações serão efectuadas recorrendo a 

equipamento especializado. Os materiais removidos destes locais deverão ser 

armazenados consoante a sua composição, para serem reutilizados, por 

exemplo em formações de aterros e das margens das estradas.  

• preparação do caminho por colocação do caminho, que inclui a preparação dos 

caminhos e será efectuada através da pavimentação, que será realizada através 

da aplicação de tout-venant. 

 

Durante a abertura de caminhos serão realizadas obras de execução dos sistemas de 

drenagem das águas pluviais, que consistem sobretudo na construção de aquedutos e 

valetas de drenagem. Para tal efectuar-se-ão operações de escavação, remoção de terras 

e sua deposição (actividades estas efectuadas por equipamento específico), colocação das 

respectivas condutas e a recobrimento dos aquedutos, que poderá ser efectuada com a 

terra retirada na fase de remoção de terras. 

 

Após a abertura do caminho de acesso principal ao parque eólico, segue-se a abertura dos 

caminhos internos do parque, que efectuarão a ligação entre os aerogeradores. Uma vez 
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que estes caminhos apresentarão características similares às do caminho de acesso 

principal, a sua construção será idêntica.  

 

À medida que os caminhos de acesso entre os aerogeradores forem efectuados, proceder-

se-á também à reabertura de valas para a inserção dos cabos eléctricos de interligação 

entre os aerogeradores, o edifício de comando e a subestação. 

 

Posteriormente à execução de acessos, passar-se-á então à execução das fundações das 

torres dos aerogeradores, operação esta que deverá ser realizada faseadamente. Para tal 

efectuar-se-ão: 

 

• escavações com equipamento durante as quais se procederá à abertura de 

calabouços. As terras resultantes destas operações deverão ser removidas do 

local e encaminhadas para depósito adequado; 

• betonagem dos maciços das fundações, recorrendo a equipamento adequado. 

Os sobrantes (betão) desta operação e alguns resíduos que surjam deverão ser 

encaminhado para local adequado. 

 

Passa-se então, seguidamente, à preparação da plataforma provisória para a montagem 

dos aerogeradores. Esta plataforma deverá ter uma configuração e dimensão adequadas 

para as manobras de gruas e de um camião de apoio à montagem destas estruturas. 

 

Após finalizada a respectiva plataforma provisória, proceder-se-á à montagem da torre do 

aerogerador, a qual é efectuada por troços. Para tal efectuar-se-á o transporte dos vários 

materiais por troços seguido das operações de encaixe dos vários troços que serão 

efectuadas com recurso a uma grua que se encontrará na plataforma de montagem. Estas 

operações repetir-se-ão até que seja finalizada a construção da torre. 

 

Quando a torre do aerogerador já estiver instalada, segue-se o transporte e montagem da 

primeira parte da cabina (a cabina é montada em duas fases distintas, consistindo a 

primeira no encaixe à torre do aerogerador e a segunda na instalação das pás do 

equipamento). O transporte da cabina será efectuado por um camião de transporte, e 

quando esta chega à plataforma de montagem é elevada por uma grua até ao topo da 

torre do aerogerador, na qual é, seguidamente, encaixada. Os equipamentos da cabina 

vêm todos no ser interior. 
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Depois da montagem da primeira parte da cabina, segue-se a etapa de montagem das pás 

do aerogerador, segundo as seguintes etapas, transporte das pás do aerogerador para a 

plataforma de montagem, para serem em seguida encaixadas, uma a uma na segunda 

parte (parte exterior) da cabina. Depois de efectuado o encaixe das três pás na cabina do 

aerogerador, procede-se à elevação do conjunto até à parte da cabina do aerogerador que 

já se encontra montada na torre, efectuando-se em seguida o encaixe das duas unidades 

da cabina. 

 

Apesar da complexidade das operações envolvidas na montagem de um aerogerador, este 

pode ser montado em 2 dias. 

 

A construção do edifício de comando poderá ser efectuada em simultâneo com as obras de 

construção e montagem dos aerogeradores. Estas obras são obras de construção civil nas 

quais se irão efectuar as acções acima indicadas.  

 

Em relação à instalação da linha eléctrica para entrega da energia produzida à rede 

receptora, processa-se em três fases distintas: 

 

• Marcação e abertura do maciço de fundação – esta fase inicia-se com a 

verificação da colocação da estaca de piquetagem do apoio e a marcação da 

cova da fundação do apoio. Posteriormente efectua-se a abertura de uma cova, 

que possui de um modo geral cerca de 2,5 m de profundidade, sendo a sua 

secção quadrada de 2,0 m de lado. A escavação será realizada com o auxílio de 

uma rectro-escavadora de pequena dimensão; 

• Betonagem e arvoramento do apoio – nesta fase procede-se à colocação e 

nivelamento da base do apoio, procedendo-se de imediato à sua betonagem (o 

betão é realizado no local, com o recurso a uma auto-betoneira). A conclusão 

da montagem do apoio é efectuada após o período de cura do mesmo – cerca 

de 27 dias - cobrindo-a em seguida com a terra vegetal retirada do local 

aquando da realização da cova. Esta operação é realizada com recurso a tractor 

com grua de auxílio e atrelado; 

• Desenrolamento de condutores – procede-se à montagem provisória de 

roldanas no braço de cada apoio, de modo a iniciar-se a passagem da corda-

guia, desde o início até ao final do traçado da linha – esta operação é realizada 

por um trabalhador que a transporta num rolo, efectuando todo o traçado da 

linha a pé. Depois da colocação da corda-guia, realiza-se a operação de 
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desenrolamento e fixação dos cabos condutores, recorrendo a duas máquinas 

de desenrolamento colocadas no início e no final do traçado. 

 

 

3.5.1.2 Cronograma da Fase de Construção 

 

Na figura que se segue é apresentado um planeamento indicativo da fase de exploração, a 

partir da adjudicação do projecto até à fase de colocação em serviço dos aerogeradores. 

 

Em termos gerais, a fase de construção do Parque Eólico Meadas/Castanheira I 

desenvolver-se-á durante aproximadamente 170 dias, os quais incluem 70 dias para a 

fase de obra civil (que engloba a construção dos acessos, abertura de valas para execução 

dos sistemas de drenagem de águas pluviais e dos cabos eléctricos, a abertura das 

fundações dos aerogeradores e a sua cimentação e a construção da subestação) 24 dias 

para a execução das instalações eléctricas (inserção dos cabos eléctricos, dos postos de 

transformação e da subestação) e 127 dias para a instação dos aerogeradores (que 

engloba o fornecimento dos aerogeradores, a montagem das turbinas e ensaio e colocação 

em funcionamento). 

 

Refere-se que as várias fases referidas não são sequênciais podendo ser efectuadas em 

simultâneo, salienta-se o exemplo da fase de montagem dos aerogeradores e da execução 

da obra civil que se sobrepõem. 

 

Para além da construção do Parque Eólico propriamente dita, será efectuado o Ramal de 

Interligação da subestação do Parque à Subestação da Varosa a partir da qual se efectua 

a ligação à rede receptora. Para esta obra, não será apresentado um cronograma 

temporal de execução da mesma, pois seria efectuado baseado em pressupostos, que 

podem não coincidir com a realidade.   

 

No entanto, sabe-se que: 

 

• este Ramal desenvolve-se numa extensão de aproximadamente 7 km, a partir da 

Subestação do Parque Eólico, e que é necessária a colocação de postes de 

sustentação da linha. Assumindo uma distância média de 100 m, terão de se 

instalar 100 postes, para a execução do Ramal; 
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• Para a colocação dos postes terão de se proceder à abertura de fundações para a 

sua instalação, colocação das fundações e betonagm das mesmas, para assim 

assegurar a sustentação destas estruturas. Estas operações serão efectuadas 

sequencialmente, havendo uma progressão em linha da subestação do Parque para 

a Subestação da Varosa; 

• A betonização das fundações tem de obedecer a um período de cura de 27 dias, 

após o qual se procede às operações de desenrolamento dos condutores. 

• Pelo que assumindo a abertura de 20 valas por dias, para execução das fundações 

dos aerogeradores serão necessários 5 dias para a abertura das totalidade destas 

valas e respectiva betonização.  

 

Tendo em conta os períodos de cura e assumindo a necessidade de mais 5 dias, após a 

cura da última fundação efectuada, serão necessários ao todo 36 dias para a execução do 

Ramal de Interligação. 

 

Porém, é importante referir que estes períodos são meramente indicativos, uma vez que 

este projecto se encontra numa fase de ante projecto, pelo que a escalonização temporal 

das várias fases terá de ser especificada aquando do projecto de Execução. Por 

especificação entende-se a descriminação por fases das actividades que se irão 

desenvolver tanto para o Parque como para o Ramal de Interligação. 

 



ID TAREFA DURAÇÃO

1 PARQUE EÓLICO DE MEADAS 170 days

2 ADJUDICAÇÃO 1 day

3 Desenho (Obra Civil e Projecto Eléctrico) 20 days

4 Consignação dos Trabalhos 1 day

5 Aprovação dos Desenhos 21 days

6 Obra Civil 70 days

7 Acessos 10 days

8 Valas Internas 10 days

9 Abertura de Fundações 13 days

10 Edificio da Sub-Estação 50 days

11 Cimentação das Fundações 37 days

12 Valas de Cabos Eléctricos 15 days

13 Instalação Eléctrica 24 days

14 Cabos Eléctricos 9 days

15 Postos de Transformação 12 days

16 Subestação 21 days

17 Aerogeradores 127 days

18 Fornecimento de Aerogeradores 90 days

19 Montagem das Turbinas 22 days

20 Ensaio e Colocação em Serviço 15 days

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9

1 2 3

Planeamento Indicativo da Fase de Construção

Trimestres (1 a 3) e Meses( (M1 a M10)
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3.5.2 Fase de Exploração 

 

3.5.2.1 Acções da Fase de Exploração 

 

Durante a fase de exploração do empreendimento as acções que podem gerar impactes no 

ambiente são: 

 

I. Presença física do aerogerador, subestação, edifício de comando e caminho; 

 

II. Presença da linha eléctrica para entrega da energia produzida pelo parque 

eólico na rede receptora; 

 

III. Funcionamento dos aerogeradores; 

 

IV. Existência de bons caminhos; 

 

V. Manutenção e reparação de equipamentos. 

 

 

3.5.2.2 Cronograma da Fase de Exploração 

 

A fase de exploração desenvolver-se-á durante o período de vida útil mínimo de 20 anos, 

podendo este ser prolongado  por período indeterminado. 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I 

 

 

Outubro de 2002                                               III. 121 
Relatório Síntese 

3.5.3 Fase de Desactivação 

 

3.5.3.1 Acções da Fase de Desactivação 

 

Trata-se de uma fase usualmente considerada no âmbito dos Estudos de Impacte 

Ambiental, embora raramente seja considerada pelos projectistas, pelo seu carácter 

imprevisível. 

 

A fase de desactivação, a acontecer, compreende o encerramento das instalações do 

empreendimento e a eventual remoção das estruturas constituintes do mesmo, 

procedendo-se de seguida a uma integração paisagística da zona abrangida pelo projecto. 

Em muitas das instalações com esta tipologia tal compreende nomeadamente a respectiva 

reconversão e/ou a sua actualização face às situações momentâneas entretanto 

verificadas. 

 

Em suma, as acções que podem gerar impactes durante a fase de desactivação são: 

 

I. Remoção e transporte de equipamentos; 

 

II. Recuperação paisagística. 

 

 

3.5.3.2 Cronograma da Fase de Desactivação 

 

As acções da fase de encerramento serão iniciadas, num futuro indeterminado, uma vez  

que apenas se irão realizar após o términos da fase de aproveitamento eólico.  
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3.5.4  Áreas Sensíveis 

 

A área em estudo não se encontra classificada como Sítio Natura 2000, Zona de Protecção 

Especial ou Parque Natural, pelo que na área específica de implantação do Parque Eólico 

não existem áreas classificadas como sensíveis. 

 

Em relação à área de implantação do Ramal de Interligação até à subestação da Varosa, o 

seu troço terminal (junto à subestação) encontra-se integrada no Território do Alto Douro 

Vinhateiro. 
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3.5.5 Planos de Ordenamento do Território 

 

A área de abrangência do estudo, engloba dois concelhos distintos, pelo que o território 

abrangido se encontra caracterizado, em termos de ordenamento, por duas cartas 

distintas, cada uma pertencente ao seu concelho – Lamego e Resende. 

 

A implantação do parque será efectuada quase na sua totalidade na zona de abrangência 

do concelho de Resende, ao passo que a linha eléctrica que promoverá a ligação à 

subestação da Varosa pertence ao concelho de Lamego.  

 

O troço terminal do Ramal de Ligação, junto à subestação da Varosa é abrangido pelo 

Plano de Ordenamento Territorial do Alto Douro Vinhateiro. 
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3.5.6 Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 

A área em questão não se encontra classificada como Sítio Natura 2000, Zona de 

Protecção Especial ou Parque Natural. 

 

Algumas zonas envolventes do Parque estão classificadas no PDM como sendo zonas com 

risco de erosão. No entanto, o Parque desenvolve-se na totalidade em zonas sem 

condicionantes ambientais.  

 

Quanto à linha eléctrica (Ramal de Interligação) que promoverá a ligação da subestação 

do Parque Eólico à subestação da Varosa, esta irá atravessar uma pequena zona de 

Reserva Ecológica Nacional (junto à Central da Varosa), e duas zonas de Reserva Agrícola 

Nacional – perto de Cambres e em Canelas. 
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3.5.7 Equipamentos e Infra-estruturas Potencialmente Afectados pelo 

Projecto 

 

Em termos de equipamentos e infra-estruturas afectadas pelo projecto é apenas sobre 

esta última e no que concerne à linha de ligação à subestação da Varosa que poderão 

ocorrer interferências nomeadamente: 

 

• EN n.º 1067, na zona entre Avões e Avões de Lã; 

• EN n.º 226, na zona entre Paço e Mesquinhata; 

• EN n.º 226-1, na zona entre Cambres e Palhais; 

• EN n.º 2, junto à subestação da Varosa. 

 

Para além das estradas nacionais acima referidas, a linha atravessa também variados 

caminhos em terra batida que, pela sua pouca importância para a rede de acessibilidades 

e fraco uso, não se julgou necessário descrever exaustivamente. Tanto as intercepções do 

Ramal de Interligação com as estradas nacionais e com os caminhos encontram-se 

representadas na Figura 3.24. 

 

Ainda nesta figura é possível visualizar as zonas e estradas que o Ramal de Interligação à 

subestação irá interceptar. Nestas vias, durante a fase de construção da linha eléctrica, o 

trânsito será condicionado. 

 

No que concerne aos acessos estes serão construídos na sua grande parte sobre caminhos 

já abertos, à excepção dos de ligação aos aerogeradores, os quais serão intervencionados 

de acordo com o referido no ponto 3.3.1 e 3.3.2 do presente capítulo. 
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3.6 IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE ALGUNS ASPECTOS ASSOCIADOS AO 

PROJECTO BASE E À ALTERNATIVA  

 

3.6.1 Materiais e Energia Utilizada e/ou Produzida 

 

3.6.1.1 Materiais 

 

Durante a fase de construção dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I serão 

necessários todos os materiais inerentes à construção e implantação dos equipamentos a 

este afectos, que passam pelos materiais constituintes dos aerogeradores descritos no 

ponto 3.2.1, os materiais relativos à construção civil propriamente dita (como maquinaria, 

betão entre outros materiais de construção) e ainda os materiais necessários para a 

realização das variadas instalações eléctricas, referenciados no ponto 3.3.3. 

 

Para além dos materiais necessários à implantação do parque, serão ainda necessários os 

de protecção de pessoas e equipamentos. 

 

 

3.6.1.2 Energia Utilizada e Produzida 

 

3.6.1.2.1 Energia Utilizada 

 

Como já foi referido, este tipo de empreendimento destina-se à utilização de uma forma 

de energia renovável – força do vento – para a produção de energia eléctrica. 

 

 

3.6.1.2.2 Energia Expectável em Ano Médio 

 

Aquando do estudo das características do projecto cedido pelo proponente foi simulado o 

quantitativo de energia expectável em ano médio para Parque Eólico das Meadas. Nesta 

simulação, foram utilizados alguns dados de condicionantes ambientais bem como outros 

factores condicionantes, tendo-se obtido uma energia produtível em ano médio de 17,9 
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GWh (Parque Eólico das Meadas) e 3,5 GWh (Parque Eólico da Castanheira I). Este valor 

considera o efeito de esteira em resultado da simulação obtida no WASP. 

 

Neste valor global de energia foram assumidas perdas de transporte, no interior do 

parque, de 2%, e uma indisponibilidade global dos equipamentos de 3%, pelo que o valor 

estimado da produção anual conjugado com os valores de investimento, pode ser utilizado 

para efeitos da análise de rendibilidade económica.  

 

Relativamente à energia expectável, ela é a mesma para cada alternativa considerada, 

uma vez que neste estudo se optou por adoptar uma alternativa de implantação da linha 

de transporte da energia gerada pelos aerogeradores até à subestação da Varosa. 

 

 

3.6.2 Efluentes, Resíduos e Emissões Gasosas Previsíveis nas Fases de 

Construção, Exploração/Funcionamento e Desactivação para os 

Diferentes Meios Físicos 

 

Durante as várias fases do projecto serão produzidos variadas quantidades de efluentes 

líquidos, resíduos e emissões gasosas, sendo na fase de construção que se assistirá à 

produção de um maior quantitativo destes, uma vez que, nesta fase, se assistirá a uma 

maior movimentação de pessoas e equipamentos.  

 

A maioria dos efluentes líquidos de natureza residual que serão produzidos durante a fase 

de construção serão, na sua maioria, decorrentes das instalações sanitárias do estaleiro 

de obra, o qual ficará instalado na zona de inserção do parque eólico. 

 

É na fase de construção que serão produzidos maiores quantitativos de resíduos, uma vez 

que se procederão às diversas actividades de escavação, terras estas que se referem a um 

quantitativo de 4486 m3 (das quais cerca de 2975 m3 são repostas) e à abertura de 

caminhos de acesso aos aerogeradores.  

 

É na fase de desactivação que serão gerados quantitativos de resíduos que podem 

assumir-se relevantes, uma vez que poderemos considerar que todo o material do parque 

(torres, postos de transformação, subestação, edifício de comando, linhas eléctricas, 

postos de suporte entre outros) que será removido se classificarão como resíduos. No 
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entanto, estas quantidades de resíduos poderão ser reduzidas substancialmente se se 

optar pela continuidade da actividade de exploração do equipamento ou as edificações 

para um novo aproveitamento. 

 

Relativamente à instalação do Ramal de Interligação à subestação da Varosa, apenas se 

procederá à instalação dos cabos e postes de suporte da linha, com a consequente 

remoção de terras nesses locais.  

 

Durante a fase de exploração esperar-se-ão quantitativos de efluentes, resíduos e 

emissões muito reduzidos, uma vez que os efluentes apenas provirão do edifício de 

comando, o qual é conduzido automaticamente, registando-se apenas a presença de um 

operador para verificação dos materiais e aquando da ocorrência de alguma não 

funcionalidade. Relativamente aos resíduos, estes provirão do edifício de comando e da 

limpeza do parque eólico. Relativamente às emissões, estas apenas provirão da circulação 

automóvel dentro do parque, uma vez que as restantes infra-estruturas não produzirão 

qualquer tipo de emissões. 

 

Na fase de desactivação é expectável uma produção de efluentes líquidos e emissões 

gasosas similares às da fase de construção uma vez que nesta será realizada a operação 

inversa da construção – desmantelamento das infra-estruturas e requalificação 

paisagística do local. 

 

 

3.6.3 Fontes de Produção de Ruído, Vibração, Luz, Calor, Radiação 

Entre Outras 

 

As fontes de ruído associadas ao parque eólico a instalar durante a fase de construção 

serão, na sua maioria, provenientes dos equipamentos e máquinas em obra. Esperam-se 

também níveis de ruído similares durante a fase de encerramento, uma vez que nesta 

última se procederá à situação inversa da primeira. 

 

Na fase de exploração do aproveitamento eólico, existirão duas fontes distintas em termos 

de natureza e duração: a primeira, única fonte potencial de ruído, diz respeito ao 

funcionamento do aerogerador, que emite um ruído contínuo e compassado, e a segunda 

diz respeito ao ruído da circulação automóvel, que apenas se fará sentir pontualmente e 

não contribuirá, para o aumento do ruído local. 
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Quanto a possíveis fontes de vibração, estas poderão surgir apenas durante a fase de 

construção uma vez que é nesta fase que se procede à escavação das fundações dos 

aerogeradores e à circulação de maquinaria pesada. No entanto, estas poderão ser 

minimizadas/eliminadas em alguns casos, adoptando medidas adequadas. 

 

Como a intervenção no local para a inserção das infra-estruturas é bastante pontual, 

ainda na fase de construção proceder-se-á a uma requalificação paisagística, não se 

prevendo que exista qualquer tipo de influência ao nível da luz  e calor local, em qualquer 

uma das fases consideradas neste Estudo. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO 

 

4.1 ENQUADRAMENTO 

 

Neste capítulo pretende-se efectuar a caracterização do estado actual do ambiente 

susceptível de ser afectado pelo projecto na área de influência dos Parques Eólicos das 

Meadas e Castanheira I. É considerada como área de estudo todo o espaço físico 

envolvente até onde se façam sentir os seus efeitos, pelo que não será necessariamente 

igual para todos os factores e descritores considerados. 

 

A caracterização dos descritores, foi realizada com base na percepção visual (retida 

aquando das visitas de campo realizadas nos dias 9 e 10 de Julho de 2002) e em dados 

de carácter bibliográfico, tendo sido consultados os vários planos e regulamentos de 

relevância para a área em análise.  

 

Assim, existirão diferentes enquadramentos (regional, envolvente e local) consoante a 

componente ambiental que estiver a ser analisada.  

 

Cada uma das várias componentes ambientais encontra-se analisada de forma 

aprofundada nos anexos respectivos, pelo que seguidamente é apresentado um resumo 

dos principais aspectos inventariados na situação de referência, a saber: 

 

• Topografia (Sub-Capítulo 4.2); 

• Clima e Microclima(Sub-Capítulo 4.3); 

• Geologia, Geomorfologia, Geotecnia e Hidrogeologia (Recursos Hídricos 

Subterrâneos) (Sub-Capítulo 4.4); 

• Solos e Usos do Solo (Sub-Capítulo 4.5); 

• Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da Água (Sub-Capítulo 4.6) 

• Factores Biológicos e Ecológicos (Sub-Capítulo 4.7); 

• Qualidade do Ar (Sub-Capítulo 4.8); 

• Ruído e Vibrações (Sub-Capítulo 4.9); 

• Resíduos (Sub-Capítulo 4.10); 

• Paisagem (4.11) 

• Sócio-Economia (Sub-Capítulo 4.12); 

• Património Cultural (Sub-Capítulo 4.13); 
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• Instrumentos de Ordenamento do Território - (Sub-Capítulo 4.14); 

 

Ainda neste documento, para cada descritor é também referida qual a perspectiva de 

evolução da situação detectada se o projecto não for implementado, focando os aspectos 

mais significativos e os menos significativos. A análise detalhada de cada descritor está 

apresentada no respectivo anexo. 
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4.2 TOPOGRAFIA 

 

A topografia é um descritor bastante importante neste tipo de projectos, uma vez que é 

o factor condicionante para a implantação de Parques Eólicos – estes são implantados em 

altitudes elevadas, uma vez que é aí que os ventos sopram com maior intensidade. 

 

A região em que se inserem os Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I é, em termos 

topográficos, uma zona essencialmente montanhosa de carácter acidentado. Este será 

localizado no extremo Norte da cumeada da Serra das Meadas abrangendo terrenos com 

uma altitude que varia entre os 950 m e os 1060 m. 

 

 

 

Figura 4.1 – Carta hipsométrica 

(Fonte: Plano da Bacia Hidrográfica do rio Douro, INAG) 

Serra das 
Meadas 

Zona de 
Implantação 
 dos Parques 
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A Fotografia 4.1 tem o intuito de localizar visualmente os parques eólicos na cumeada 

Norte da Serra das Meadas. Nesta fotografia, é visível o reduzir suave da altitude em 

direcção ao Douro na encosta Oeste da Serra das Meadas (do lado direito) e uma zona 

em que o declive é mais abrupto (centro da fotografia). É na parte norte da Serra das 

Meadas que se registam maiores oscilações de altitude. 

 

 

Fotografia 4.1 – Fotografia panorâmica da zona de implantação do Parques Eólicos tirada do outro 

lado da margem do rio Douro 

 

A zona que será atravessada pela linha eléctrica que fará a ligação dos Parques Eólicos à 

subestação da Varosa atravessa áreas cuja hipsometria varia entre os 1060 m (altitude 

mais elevada da área de implantação dos parques) e altitudes inferiores a 500 m, sendo 

a menor correspondente à cota a que se situa a subestação da Varosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumeada da Serra das Meadas 
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Fotografia 4.2 – Subestação da Varosa 

 

Em suma, a região em que se insere o presente projecto em estudo, em termos 

topográficos é uma zona essencialmente montanhosa de carácter acidentado. As maiores 

altitudes registam-se no cume Norte da Serra das Meadas e as menores na subestação 

da Varosa.  
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4.3 CLIMA E MICROCLIMA 

 

A zona onde serão implantados os Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I está 

inserida na Região Climática de Trás-os-Montes e Alto Douro e Beira Interior, pelo que a 

descrição dos parâmetros climáticos é efectuada de acordo com os elementos existentes 

e com os dados da estação meteorológica mais próxima. 

 

O clima foi caracterizado com base nos dados da estação meteorológica da Régua uma 

vez ser esta a estação mais próxima do local em estudo, com base em séries de 

aproximadamente de trinta anos. 

 

Para a caracterização do clima foram analisados os seguintes parâmetros (cuja síntese se 

apresenta em seguida): temperatura, precipitação, insolação, radiação solar, 

nebulosidade, vento, orvalho e geada, outros meteoros (nos quais são referidos o 

nevoeiro, o granizo e a saraiva) e a evaporação e a evapotranspiração.  

 

A temperatura média anual no local de implantação dos Parques Eólicos e projectos 

complementares, segundo o atlas do ambiente, situa-se no intervalo entre 12,5 ºC e os 

16,0 ºC, que abarca a temperatura média anual registada na Estação da Régua – 15,3 ºC 

– o que corresponde a um de clima temperado. 

 

Com base nos valores de precipitação registados na estação da Régua, o clima desta 

região é considerado moderadamente chuvoso, um vez que o valor médio anual de 

precipitação registado situa-se entre os 500 e os 1000 mm. 
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Figura 4.2 – Precipitação total mensal registadas na Régua (1951/1980) 

 

Pela análise da Figura 4.2, verifica-se que a época mais chuvosa situa-se entre os meses 

de Dezembro a Fevereiro, com valores médios superiores a 133,2 mm. A precipitação 

total anual atinge os 950,0 mm, sendo Fevereiro o mês que atinge valores mais elevados 

de precipitação (136,3 mm), mas onde ocorrem as chuvadas mais intensas é em 

Setembro (83,8 mm de máxima diária). O período mais seco situa-se nos meses de Julho 

e Agosto, onde os valores de precipitação são inferiores a 13 mm. 

 

Os valores mais elevados de insolação, registados na estação da régua, registam-se nos 

meses de Verão (nomeadamente em Julho e Agosto). Pelo contrário os valores mais 

baixos verificam-se no período de Dezembro a Janeiro. 

 

A área de implantação do projecto, segundo a classificação do Atlas do Ambiente, 

encontra-se dividida em duas parcelas distintas em relação à insolação média anual: uma 

parte na qual se verificaram valores de cerca de 2300 a 2400 horas de insolação média 

anual, enquanto que na restante se verificaram valores de cerca de 2400 a 2500 horas 

de insolação média anual.  
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Figura 4.3 – Radiação solar 

(Fonte: Atlas Digital do Ambiente, 1974) 

 

Em relação aos valores relativos à radiação solar, os dois concelhos que abrangem a área 

em estudo, apresentam uma variação média anual entre 145 e 150 Kcal/cm2. 

 

A região em estudo é uma região bastante húmida, uma vez que apresenta, durante todo 

o ano, valores de humidade relativa bastante elevados, acima dos 75%.  

 

Como já era de esperar, e de acordo com os valores registados na Estação Meteorológica 

da Régua, nos meses de Verão o céu apresenta-se pouco nublado ou limpo (com valores 

inferiores a 2/10) e nos meses de Inverno muito nublado, registando-se o valor máximo 

de nebulosidade no mês de Dezembro (superior a 8/10). 

 

De acordo com os valores de intensidade e frequência dos ventos na estação da Régua 

pode constatar-se que o vento sopra predominantemente de Sudoeste (22,3% do ano), 

sendo esta predominância mais significativa nos meses de Abril a Agosto. É nestes 

meses, de Abril a Agosto, que o vento também sopra com maior intensidade (atinge 

velocidades até 9 km/h), sendo os meses de Setembro e Outubro quando o vento sopra 

com menor intensidade (6,5 km/h e 5,8 km/h, respectivamente). 

Concelhos em Estudo 

Limite de Concelhos 

Localização dos Parques 

Eólicos 
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Os ventos de maior intensidade são registados no mês de Julho e os de menor no mês de 

Outubro. 
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Figura 4.4 - Predominância dos ventos (%) 

segundo os diferentes pontos cardeais 

Figura 4.5 - Velocidade média (km/h) segundo os 

pontos cardeais 

 

Pela análise das figuras pode verificar-se que os ventos existentes na zona da Régua são 

predominantemente de Sudoeste, representando uma percentagem de 22,3%, sendo a 

velocidade média dos ventos de 7,7 km/h. 

 

Para a caracterização do recurso eólico, foi realizada uma campanha de medições, para 

se verificar a viabilidade de se construir um Parque Eólico no local. Esta caracterização foi 

realizada pelo Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial (INEGI), que 

concluiu que a intensidade média do vento para a zona do Parque Eólico das Meadas, a 

uma altura de 60 m, é de 7,3 m/s. 

 

A discrepância que se verifica na velocidade do vento calculada pelo INEGI, e nos dados 

do INMG, deve-se à localização da estação da régua estar a uma altitude muito inferior 

(65 m) do local onde será inserido o Parque Eólico das Meadas (950 m – 1060 m). 

Assim, a velocidade do vento que deve ser tida como referência é a calculada pelo INEGI. 

 

Segundo os dados registados na Estação Meteorológica da Régua a formação de orvalho, 

verifica-se que ocorre em número mais elevado no Verão, nomeadamente de Julho a 

Setembro, ao contrário, da formação de geada, que ocorre em número mais elevado no 
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Inverno, entre os meses de Dezembro e Fevereiro. 

 

O nevoeiro consiste numa suspensão de gotículas de água muito pequenas na atmosfera, 

que reduzem a visibilidade horizontal a menos de 1 km à superfície do globo. Quanto ao 

granizo e saraiva, estes são uma forma de precipitação de água no estado sólido. Os 

dados registados na estação da Régua para estes meteoros não são particularmente 

significativos. 

 

Os valores médios mais elevados de Evaporação registam-se no verão, atingindo o seu 

valor máximo no mês de Julho. Neste caso específico, na Estação da Régua não constam 

valores relativos à evapotranspiração. Por esta razão recorreu-se ao atlas do ambiente 

digital, no qual se encontra indicado, que a área de implantação do projecto abrange dois 

intervalos de valores de evapotranspiração média anual distintos: 500 – 600 mm e 600 – 

700 mm. 

 

 

Classificação Climática 

 

Através da análise destes elementos climáticos, pode verificar-se que o período de 

Outubro a Março é húmido, com 76% da precipitação total do ano; as temperaturas não 

são muito baixas (entre 8ºC e 12ºC, excepto em Outubro – 16,4ºC) e a humidade 

relativa é elevada (superior a 80%); nos restantes meses, a precipitação é mais reduzida 

(inferior a 60 mm), as temperaturas são mais elevadas e a humidade relativa é mais 

baixa, mas sempre superior a 50%. 

 

Segundo a classificação de Köppen o clima do local é considerado Mesotérmico 

(temperado) húmido, pois a temperatura média do mês mais frio é superior a -3ºC e 

inferior a 18ºC; com verão seco, pois o mês mais seco tem uma precipitação inferior a 30 

mm e no mês mais chuvoso do inverno precipita mais de três vezes do que precipita no 

mês mais seco do verão; 

 

Através de um estudo elaborado, calculou-se a velocidade média e máxima do vento a 

30 m (7,7 m/s e 32,3 m/s, respectivamente), e verificou-se que a predominância dos 

ventos é de Oeste. Ainda neste estudo, concluiu-se que o Parque Eólico se enquadra num 

cenário de viabilidade económica. 
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4.4 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, GEOTECNIA E HIDROGEOLOGIA (RECURSOS 

HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS) 

 

Na caracterização deste descritor foram utilizadas duas cartas geológicas: Carta 

Geológica de Lamego e a Carta Geológica de Peso da Régua, ambas à escala 1/50000 e 

foi realizado um reconhecimento de superfície, onde se inventariaram os pontos de água 

observados na zona. 

 

Em termos geomorfológicos, a região abrangida pelo projecto, zona a Sul do Douro é 

uma zona essencialmente montanhosa e acidentada, com relevos baixos e vales 

estreitos. A zona de inserção dos Parques Eólicos – Serra das Meadas –  em conjunto 

com o Alto de Vila de Lobos e a Serra do Poio fazem parte do maciço de Montemuro e 

constituem a ponta Noroeste do maciço montanhoso citado. 

 

A zona em estudo, assenta em vários complexos rochosos: Ordovícico, Rochas Complexo 

Xisto-Grauváquico Ante-Ordovicico e Séries Metamórficas Derivadas, Rochas Eruptivas e 

Rochas Filomianas. 

 

Na zona em estudo observam-se algumas falhas resultantes de acções tectónicas. Por 

exemplo, o leito do Varosa, um pouco a montante da Central do Varosa, é cortado por 

uma falha. 

 

No que se refere à situação global detectada na área em estudo foram identificadas 

alguns elementos rochosos, cuja ocorrência não se revela significativa, uma vez que as 

rochas encontradas, parece terem sido transportadas para o local para se proceder à 

demarcação de terrenos. Estas rochas encontram-se patentes na fotografia seguinte. 
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Fotografia 4.3 – Aspecto da Litologia  encontrada no local de implantação do projecto 

 

No cruzamento da estrada que vai para o Parque Eólico da Fonte da Mesa (E.N. 1024) e 

do caminho florestal para o marco geodésico, foi encontrada uma pequena pedreira, de 

dimensões muito reduzidas e que se encontra na fotografia abaixo indicada. 

 

 

Fotografia 4.4 – Pequena pedreira 

 

Relativamente à hidrogeologia local, a zona em causa é constituída por Unidades 

Granitóides e Unidades Metassedimentares muito deformadas, sendo a ocorrência de 

materiais dentríticos quase irrelevante. 

 

Segundo o Plano de Bacia do Douro, a área em estudo situa-se numa zona com sistemas 

de aquíferos com taxas de recarga diferentes superior a 100 mm e entre 50 a 100 mm 

(que representam taxas bastante elevadas no cômputo geral da própria bacia). 
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Do ponto de vista hidroquímico, as águas dos sistemas aquíferos do Plano de Bacia 

Hidrográfica do Douro, enquadram-se, geralmente, nos limites fixados para produção de 

água potável. 

 

Em relação à generalidade das águas subterrâneas do local em estudo, tomando por 

base o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Douro, na qual a área em estudo se insere, não 

foram detectadas zonas propriamente críticas, apesar de nos concelhos de Lamego, 

Moimenta da Beira, Peso da Régua e Tarouca, terem sido detectadas inúmeras origens  

de água para consumo humano com concentrações de nitratos superiores ao VMR (Valor 

Máximo Recomendado) para essa utilização. 
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4.5 SOLOS E USOS DO SOLO 

 

A caracterização dos solos existentes na área a intervencionada foi realizada a partir da 

informação de base disponível no Plano de Bacia do Douro e informação cartográfica da 

zona presente no Atlas do Ambiente de Portugal. Para a área de estudo não existe 

publicada Carta de Solos e de Capacidade de Uso dos Solos, pelo IHERA. 

 

No que diz respeito à ocupação e uso do solo da área em estudo, esta foi realizada com 

base na informação bibliográfica existente e afecta ao projecto, na interpretação da 

fotografia aérea e da carta de ocupação do solo disponibilizada pelo CNIG e em 

deslocações efectuadas ao local em estudo. 

 

Na zona a inserir o projecto em Estudo, predominam os Cambissolos (nomenclatura da 

FAO) e os Litossolos (troço final do ramal de ligação). Tratam-se de solos de textura 

grosseira delgados a muito delgados. A sua capacidade de uso é limitada para a prática 

agrícola, apresentando vincada vocação florestal ou para silvo-pastorícia. 

 

 

Figura 4.6 – Unidades Pedológicas 

(Fonte: Atlas Digital do Ambiente, Instituto do Ambiente) 
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Fotografia 4.5 - Solo predominante da área em estudo 

 

Os Cambissolos/Litólicos, são solos pouco evoluídos, de perfil AC ou A Bc C, formados, 

em geral, a partir de rochas não calcárias. Podem, nalguns casos, ser derivados de 

rochas calcárias, mas encontram-se completamente descarbonatados até ao horizonte C. 

Quando não argilosos, não apresentam em todo o seu perfil, as características próprias 

dos Barros. Correspondem, em parte, aos “Suelos Rankeriformes” de Kubiena, aos 

“Rankers” dos franceses e a parte dos “Inceptisols” dos americanos e dos “Cambisols” da 

legenda da FAO. 

 

Os Litossolos são solos não evoluídos, sem horizontes genéticos claramente 

diferenciados, praticamente reduzidos ao material originário. O horizonte superficial é 

frequentemente um Cp, podendo ocorrer um A ou Ap de espessura reduzida, caso exista 

uma pequena acumulação de matéria orgânica. A indefinição dos horizontes deste tipo de 

solos, deve-se principalmente à escassez de tempo para o seu desenvolvimento. Este 

tipo de solos, contêm, em regra, apreciável proporção de fragmentos da rocha-mãe que 

podem apresentar uma certa meteorização. 

 

A área de implantação dos parques caracteriza-se pela existência de Solos Litólicos Não 

Húmicos e em parte do ramal de ligação por litossolos. São solos que relativamente à 

classe de capacidade, na sua maioria, com fertilidade deficiente e evidenciam 

significativo risco de erosão.  

 

Em relação ao uso do solo, a área de inserção das infra-estruturas dos parques, é 

ocupada essencialmente por matos e vegetação infestante, sendo notória a ocorrência de 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I 

 

 

Outubro de 2002                                                      IV. 16 
Relatório Síntese 

um incêndio há algum tempo (uma vez que a partir deste é que em principio se 

desenvolveu a vegetação de pequeno porte aí observada – matos e infestantes). 

 

  

Fotografia 4.6 – Zona no centro do futuro Parque 

Eólico, na qual é notório o incêndio que aí se 

registou (tronco da árvore ardido) 

Fotografia 4.7 – Pormenor do solo de cor escura 

(negro) e do tronco queimado, que demonstra a 

ocorrência do incêndio em toda aquela área 

 

 

Fotografia 4.8 – Vegetação infestante 

 

A zona de passagem do Ramal de Ligação apresenta, na sua maioria, uma ocupação do 

solo por vinha, nomeadamente através do aproveitamento das encostas socalcadas, cuja 

produtividade natural é baixa, mas que tem sido crescentemente incrementada. 
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4.6 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E QUALIDADE DA ÁGUA 

 

A zona de implantação dos Parques Eólicos encontra-se inserida no Plano de Bacia 

Hidrográfica do Rio Douro, que é a maior da Península Ibérica, com uma área total de 

97603 km2, apenas 19% se situa em Portugal. Esta bacia é constituída por um total de 

dezassete bacias hidrográficas principais, correspondentes aos seus afluentes mais 

importantes, e uma série de zonas hidrográficas, correspondentes a linhas de  água de 

menor dimensão.  

 

Próximo do local em análise encontra-se a bacia do Vale do Douro, bacia esta de grandes 

dimensões que acompanha o rio Douro e à qual aflui a sub-bacia do Varosa, onde se 

localiza a área em estudo. Esta sub-bacia tem como afluentes os rios Tarouca e 

Balsemão. 

 

A sub-bacia do Varosa abrange uma área de 333 km2, sendo o seu escoamento anual 

médio de 782 mm. 

 

Na área onde serão implantados os Parques Eólicos foram identificadas algumas linhas de 

água de dimensão reduzida, nomeadamente a ribeira da Mesquitela e outras linhas de 

água que não são identificadas por nome específico na Carta Militar, além de uma outra, 

de carácter torrencial, que se encontra parcialmente coberta por vegetação. 

 

De uma maneira geral, a qualidade da água da bacia hidrográfica do rio Douro, 

caracteriza-se pela existência de situações de cursos de água poluídos, existindo também 

cursos de água classificados como poluído e extremamente poluídos. Os parâmetros que 

se evidenciam por ser os responsáveis por esta poluição são o oxigénio dissolvido, os 

coliformes totais, os coliformes fecais e os nitratos. 

 

Esta é uma área desprovida de sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais, 

sendo as descargas destes efluentes feitas ou para fossas sépticas ou directamente para 

os recursos naturais. Daí que na sub-bacia do Varosa, a carga de poluição total provem 

maioritariamente da carga de poluição tópica de origem urbana. A carga de poluição 

tópica industrial está associada principalmente às duas suiniculturas, devendo-se 

também à indústria alimentar, nomeadamente à produção de vinho e azeite. Quanto à 

poluição difusa, existem zonas muito criticas em termos de poluição dos recursos hídricos 
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superficiais da região, por fósforo e azoto total. Por estas razões, esta sub-bacia está 

caracterizada em termos de qualidade da água como poluídas. 

 

A albufeira do Varosa é uma zona classificada como sensível, e por isso uma zona de 

carácter vulnerável em termos de qualidade da água. 
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4.7 FACTORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS 

 

No que se refere à Flora e Vegetação, segundo a Carta Ecológica para Portugal 

Continental (Albuquerque, 1982), a área de implantação dos parques eólicos insere-se 

essencialmente no andar Montano (altitude entre 700 m e 1000 m) da zona ecológica 

fitoclimática Subatlântica (SA) que é caracterizada pelos seguintes elementos autofíticos: 

Bétula (Betula celtiberica), Castanheiro (Castanea sativa), Carvalho negral (Quercus 

pyrenaica) e Teixo (Taxus baccata). 

 

A área correspondente ao corredor onde ficará implantado o ramal de ligação, insere-se 

nos andares Montano, Submontano (altitude entre 400 m e 700 m) e Basal (altitude 

inferior a 400 m) respectivamente das zonas ecológicas fitoclimáticas Subatlântica (SA), 

de transição Subatlântica/Mediterraneo-Atlântica/Atlante-Mediterrânea (SA.MA.AM) e de 

transição Mediterraneo-Atlântica/Atlante-Mediterrânea (MA.AM). 

 

A zona ecológica fitoclimática de transição Subatlântica/Mediterraneo-Atlântica/Atlante-

Mediterrânea é caracterizada pelos seguintes elementos autofíticos: Bétula (Betula 

celtiberica), Castanheiro (Castanea sativa), Pinheiro bravo (Pinus pinaster atlantica), 

Pinheiro manso (Pinus pinea), Carvalho lusitano (Quercus faginea), Carvalho negral 

(Quercus pyrenaica), Carvalho roble (Quercus robur) e Teixo (Taxus baccata). 

 

A zona ecológica fitoclimática de transição Mediterraneo-Atlântica/Atlante-Mediterrânea é 

caracterizada pelos seguintes elementos autofíticos: Castanheiro (Castanea sativa), 

Zambujeiro (Olea europaea sylvestris), Pinheiro bravo (Pinus pinaster atlantica), Pinheiro 

manso (Pinus pinea), Carvalho lusitano (Quercus faginea), Carvalho roble (Quercus 

robur) e Sobreiro (Quercus suber). 

 

De uma forma geral as formações referidas foram, na área do Projecto, substituídas pela 

acção humana e do fogo, por áreas agrícolas, explorações silvícolas e matos, ocorrendo 

pontualmente e de forma marginal os elementos autofíticos. 

 

A área de implantação dos Parques Eólicos constitui uma unidade homogénea de coberto 

vegetal, em virtude da acção recente do fogo.  
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Atendendo às diferenças potenciais de impactes entre esta área e a do corredor do 

Ramal de Ligação, para uma apreciação mais detalhada do local consideram-se 

separadamente estas áreas: 

 

- Área A1 – correspondente à área de implantação dos Parques Eólicos – onde dominam 

os matos rasteiros e o estrato herbáceo em virtude das matas de folhosas / resinosas 

terem sido destruídas pelo fogo e pela acção humana. O estrato arbóreo é meramente 

vestigial e resume-se a exemplares de Carvalho negral (Quercus pyrenaica), Pinheiro 

bravo (Pinus pinaster) e Bétula (Betula celtiberica), que ocorrem isolados. O estrato 

arbustivo é pouco desenvolvido, excepto em pequenas áreas, e é dominado pelas 

espécies Erica scoparia, Erica cinerea, Cytisus striatus, Cytisus scoparius, Ulex minor, 

Genista micrantha, Calluna vulgaris e Prunus spinosa. No estrato herbáceo regista-se a 

presença de gramíneas, entre as quais se destacam a Agrostis canina, Crupina vulgaris e 

a Briza maxima a par do feto ordinário (Pteridium aquilinium) que ocupa áreas extensas 

e de Erigerum acer, Achillea millefolium e Armeria transmontana. 

 

- Área A2 – corredor definido pelo Ramal de Ligação – esta área apresenta uma intensa 

perturbação em relação à estrutura da sua vegetação, onde predominam áreas agrícolas, 

povoamentos silvícolas de Pinheiro Bravo (Pinus pinaster), Castanheiro (Castanea sativa) 

e pontualmente alguns matos. 

 

No elenco florístico da zona de estudo, e com base nos resultados obtidos no 

levantamento de terreno, não foi detectada a existência de manchas de vegetação com 

elevado valor ecológico e biológico nem a ocorrência de espécies com estatuto de 

conservação especial ou que constem do Anexo II da directiva “Habitats”. 

 

No que se refere à Fauna, na análise da situação de referência foi identificada a fauna 

passível de utilizar, no seu ciclo de vida, os biótopos na zona de inserção dos Parques 

Eólicos que se pretende implantar. Visou-se apenas as 4 classes de vertebrados – 

anfíbios, répteis, aves e mamíferos, com o objectivo de identificar as espécies 

potencialmente ocorrentes.  

 

A informação apresentada foi obtida através de pesquisa bibliográfica, informações de 

especialistas em cada uma das classes analisadas e levantamentos realizados na Área de 

Estudo. 
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A área estudada apresenta diversidade específica média. Por outro lado a área de 

impactes directos onde irá ocorrer destruição de habitats não afecta nenhum biótopo de 

especial interesse. No entanto há que referir que o aerogerador AG7 se encontra muito 

próximo de uma área de especial interesse pela sua importância como abrigo para várias 

espécies de anfíbios, répteis e aves.  

 

De entre as espécies referidas, as que apresentam maior abundância na área de impacte 

são, nos mamíferos o rato do campo e o coelho, nas aves a cotovia de poupa, o cartaxo-

comum e o pintaroxo. Embora não apresentando grande diversidade faunística ocorrem 

na área algumas espécies com especial estatuto de conservação. 

 

Um dos grupos faunísticos que pode ser particularmente ameaçado pelos Parques Eólicos 

é o da avifauna (Mead, 1982). Relativamente às espécies de passeriformes, as 

características físicas do local do projecto - ausência de vegetação no cume e área 

desarborizada devido a incêndio nas encostas - não se adequam à nidificação destas na 

área.  

 

As espécies Lagarto-de-água e Salamandra-lusitânica, poderão também ser afectados 

significativamente durante a fase de implantação das estruturas, estaleiro e construção 

das vias de acesso.  

 

Não se inserem na área de estudo, locais abrangidos pela Lista Nacional de Sítios, ou 

zonas integradas no Inventário do Projecto Biótopos do Programa CORINE. De igual 

forma não ocorrem habitats naturais que fazem parte do Anexo I da Directiva "Habitats” 

(Decisão do Conselho n.º 92/43/CEE, de 21 de Maio). 
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4.8 QUALIDADE DO AR 

 

A metodologia seguida para a caracterização do estado actual do ambiente em termos de 

qualidade do ar foi efectuada segundo a avaliação dos seguintes aspectos: 

 

• Receptores sensíveis; 

• Fontes de poluição atmosférica; 

• Dados sobre concentrações dos principais poluentes atmosféricos; 

• Análise das condições de dispersão e depuração do meio. 

 

Relativamente aos receptores sensíveis, na zona de implantação dos Parques Eólicos das 

Meadas e Castanheira I não foram detectados quaisquer receptores, uma vez que a zona 

em causa se encontra desprovida de complexos habitacionais, flora e fauna de 

relevância. No entanto, na envolvência do Parque Eólico das Meadas (a uma distância 

superior a 1 Km do aerogerador mais próximo), existem algumas zonas onde se pratica 

actividade agrícola, um parque ecológico, uma unidade habitacional (Complexo Turístico 

Turrisserra - a cerca de 4 Km de distância), bem como algumas habitações situadas na 

estrada que faz a ligação dos Parques a Lamego. Poder-se-ia considerar também o 

edifício de comando do Parque Eólico da Fonte da Mesa e as casas que se encontram ao 

pé do Marco Geodésico de Castanheira como um receptores sensíveis, mas como estes 

não são habitados, não se procedeu a tal classificação. 

 

 

Fotografia 4.9 – Casas que se encontram perto do marco Geodésico da Castanheira 
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As principais fontes de poluição atmosféricas exteriores ao projecto são essencialmente 

fontes de poluição móveis, provenientes do tráfego rodoviário nas vias de circulação 

existentes.  

 

O tráfego rodoviário é responsável pela emissão de óxidos de azoto, monóxido de 

carbono, enxofre, metais pesados, partículas em suspensão entre outros. Refira-se, 

contudo, que o padrão de circulação automóvel é significativamente limitado na área em 

estudo. 

 

Em relação às fontes de poluição difusas, foram identificadas na área de projecto as 

seguintes: campos agrícolas, explorações pecuárias, transportes, florestas. 

 

Uma importante questão no que toca à poluição atmosférica é as propriedades de 

dispersão da mesma da atmosfera, que desempenham uma importante função na 

dispersão dos mesmos. Na zona em causa ocorre uma rápida dispersão de poluentes, 

devido à intensidade dos ventos que aí sopram. 
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4.9 RUÍDO E VIBRAÇÕES 

 

4.9.1 Ruído 

 

O ruído tornou-se um dos principais factores de degradação da qualidade de vida das 

populações. A intensidade do ruído atinge em muitos casos níveis preocupantes, 

afectando de diversas formas a saúde física e mental, com consequências mais ou menos 

graves, que vão do simples incómodo à afectação da audição. 

 

O documento legal aplicável referente ao Regime Legal sobre a Poluição Sonora (RLPS), 

publicado pelo Decreto-Lei 292/2000 de 14 de Novembro, define dois períodos de 

referência para medição de ruído, o período diurno (das 7h00 às 22h00) e o período 

nocturno (das 22h00 às 7h00). 

 

Os níveis sonoros são caracterizados pelo parâmetro LAeq do ruído ambiente exterior, 

considerando-se dois tipos de zonas: mista ou sensível. As zonas sensíveis caracterizam-

se como áreas definidas em instrumentos de planeamento territorial vocacionadas para 

usos habitacionais, existentes ou previstas, bem como para escolas, hospitais, espaços 

de recreio e lazer e outros equipamentos colectivos prioritariamente utilizados pelas 

populações como locais de recolhimento, existentes ou a instalar. As zonas mistas são 

zonas existentes ou previstas em instrumentos de planeamento territorial eficazes, cuja 

ocupação seja afecta a outras utilizações, para além das referidas na definição de zonas 

sensíveis, nomeadamente a comércio e serviços. 

 

De forma a efectuar a caracterização dos níveis de ruído da zona foi efectuado um 

levantamento dos níveis de ruído em 4 pontos de medição, localizados na zona dos 

Parques Eólicos e suas imediações.  

 

Quadro 4.1– Identificação dos Pontos de Medição 

Ponto Descrição 

P1 Cabeço onde se efectuará a montagem de um aerogerador 

P2 Junto a aerogerador do Parque de Fonte da Mesa 

P3 Povoação de Avões (localizada a cerca de 1km dos Parques) 

P4 Estrada de acesso ao futuro Parque das Meadas (localizado a cerca de 3km do Parque) 
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Em seguida apresenta-se a identificação fotográfica dos pontos de medição. 

 

 

Fotografia 4.10 – Ponto 1 

  

Fotografia 4.11 – Ponto 2 Fotografia 4.12 – Ponto 3 
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Fotografia 4.13  – Ponto 4 

 

As zonas onde se realizaram as medições não se encontravam classificadas conforme o 

ponto 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro. Contudo, 

quando se proceder à sua classificação, os pontos P3 e P4, devido a corresponderem a 

áreas habitacionais, serão classificados como zonas sensíveis, que consequentemente 

não poderão estar expostas a um ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), durante 

período diurno, das 7 às 22h. 

 

Se os valores registados na estrada de Acesso a 5 Km do futuro Parque (ponto P4) forem 

comparados com o valor previsto na legislação, caso se classifique a zona como sensível, 

estes não estarão em conformidade, pois registaram-se 55,7 dB(A), valor acima de 55 

dB(A), o máximo permitido. Relativamente ao ponto situado na povoação de Avões 

(ponto P3), e seguindo o pressuposto anterior, a zona estará dentro dos limites impostos 

pela legislação aplicável. 

 

Os pontos localizados na proximidade da implantação dos aerogeradores (P1 e P2), 

devido ao facto de não se encontrarem nas proximidades de zonas urbanas, não serão 

classificados em conformidade com o Decreto-Lei n.º 292/2000, não se podendo 

proceder a uma comparação dos valores registados. 

 

Os locais onde vão ser instalados os Parques Eólicos são locais onde a presença humana 

é muito reduzida (não se encontrando dessa forma classificados em termos de 

sensibilidade ao ruído) e onde os níveis de ruído actuais, são igualmente reduzidos, 

conforme se pode verificar pelo valor registado no Ponto P1, Leq = 41,45 dB(A), pois a 

legislação impõe um máximo de 45 dB(A), correspondente ao valor mais restritivo, 
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aplicável a zonas sensíveis, durante o período nocturno. As medições realizadas nas 

proximidades de aerogeradores em funcionamento, a uma velocidade de 30 rpm, no 

ponto P2, registaram um valor de Leq = 56,27 dB(A), valor que se pode considerar 

baixo, tendo em conta a distância à fonte (2 m), pois a legislação impõe um máximo de 

55 dB(A), correspondente ao valor mais restritivo, durante o período diurno, aplicável a 

zonas sensíveis. É importante atender ao facto do vento se apresentar forte, durante as 

medições realizadas nesse ponto, pois apesar do analisador possuir protector contra o 

vento instalado no microfone, estas condições influenciam os resultados das medições. 

 

Durante a fase de construção, que corresponderá ao exercício de actividades ruidosas de 

carácter temporário, deverá ter-se em atenção aos valores máximos permitidos para 

cada zona e período, e à interdição do exercício das referidas actividades no período 

nocturno das 18 às 7h dos dias úteis, dos fins de semana e feriados, conforme o disposto 

no artigo 9.º do Decreto-Lei 292/2000, de 14 de Novembro. 

 

Na fase de exploração, correspondente a uma actividade ruidosa permanente, o ruído 

particular resultante da actividade, não pode ser superior a 5 dB(A), no período diurno e 

3 dB(A), no período nocturno, relativamente aos valores registados na situação de 

referência, quando não existia aquela actividade. Deverão aplicar-se, a estes valores, as 

correcções indicadas no anexo I ao Decreto-Lei 292/2000, de 14 de Novembro, que dele 

faz parte integrante. 

 

 

4.9.2 Vibrações 

 

O aumento das vibrações no ambiente, induzido por actividades diversas podem provocar 

situações de incomodidade para a população e riscos de ocorrência de fissuras em 

edifícios. 

 

Tendo em consideração que o estudo se insere numa zona caracterizada pela inexistência 

de actividades provocadoras de vibrações, para a situação de referência não é efectuado 

nenhum tipo de análise. Considerando que não existem zonas de risco na área de estudo 

não foi efectuado nenhuma campanha de monitorização de vibrações. 
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4.10  RESÍDUOS 

 

A zona em estudo encontra-se abrangida pelo Sistema Multimunicipal do Vale do Douro 

Sul (RESIDOURO), criado pelo Decreto-Lei n.º 93/2001, de 13 de Março. Este sistema 

abrange uma área de 1715 km2, servindo uma população de 123.710 habitantes (em 

1997) com uma produção de resíduos de 47.293 ton (em 2000). Os municípios 

abrangidos são os de Armamar, Cinfães, Lamego, Moimenta da Beira, Penedono, 

Resende, S. João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço e Tarouca. 

 

Face ao total de população residente nas três freguesias em que o projecto se integra 

(Barrô, Avões e Cambres), e que era em 2001 de 4.406 habitantes, foi estimada uma 

produção anual de 641 toneladas, no pressuposto de uma capitação diária de 400 

gramas (dadas as características rurais da área em estudo). 

 

Nesta zona, que se apresenta relativamente afastada dos aglomerados populacionais 

(registando-se apenas algumas habitações isoladas), não foram detectados ecopontos do 

sistema de recolha selectiva da RESIDOURO. Nesta mesma zona registaram-se algumas 

situações irregulares de depósito de materiais – entulhos – nomeadamente junto aos 

acessos à zona de implantação dos Parques Eólicos. Para além dos ecopontos não foram 

detectados contentores camarários para se efectuar a deposição adequada de resíduos, 

factor explicável pela ausência de população residente. 

 

 

4.11  PAISAGEM 

 

A avaliação da paisagem tem como base dois conceitos: a paisagem como elemento 

aglutinador das características do meio e a capacidade de absorção das alterações 

efectuadas nessa mesma paisagem (Alonso & Roncadio, 2000).  

 

Neste estudo é efectuada uma avaliação da sensibilidade paisagística que considera os 

seguintes factores: 

 - Qualidade visual: indica o valor cénico da paisagem e depende das 

características biofísicas (altitude, coberto vegetal, relevo, diversidade, entre outros); 

 - Fragilidade visual: indica a capacidade da paisagem de absorver visualmente 

ou, pelo contrário, ter uma reacção negativa a quaisquer alterações induzidas no meio. 
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Neste capítulo são identificadas unidades de território com características distintas, que 

permitam a sua fácil distinção no terreno. Esta identificação é feita de acordo com 

características visuais homogéneas, determinadas a partir dos elementos estruturantes 

da paisagem, designadamente a morfologia, o coberto vegetal, a textura, o volume, 

entre outros.  

 

Assim, na zona de implantação do projecto, foram identificadas três sub-unidades de 

paisagem: 

 

 - Cumeada da Serra das Meadas com o Parque Eólico de Fonte da Mesa 

 - Vertente Norte da Serra das Meadas 

 - Zonas agrícolas e bosque de caducifóleas 

 

 

Figura 4.7 - Altimetria da Área de Implantação dos Parques Eólicos 
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4.11.1 Cumeada da Serra das Meadas com o Parque Eólico de Fonte da 

Mesa 

 

Esta sub-unidade de paisagem caracteriza-se pela presença de cerca de 17 

aerogeradores com 42 metros de altura dispostos ao longo da cumeada da serra, 

estendendo-se ao longo de cerca de 2,5 km numa orientação Norte-Sul (Fotografia 

4.14). A vegetação da zona é rasteira, dominando os matos e o estrato herbáceo, não 

constituindo qualquer obstáculo à visibilidade dos aerogeradores, o que faz destes os 

elementos predominantes na paisagem. O Parque de Fonte da Mesa é visível da margem 

direita do rio Douro e do IP3. 

 

 

Fotografia 4.14– Parque Eólico de Fonte da Mesa, ao longo da cumeada da Serra das Meadas 

 

 

4.11.2 Vertente Norte da Serra das Meadas 

 

Caracterizada pela existência de vários cabeços com afloramentos graníticos, cuja cota 

vai diminuindo em grande declive em direcção ao rio Douro, esta sub-unidade é 

composta por vegetação rasteira, constituída por matos e por alguns arbustos, que, 

possivelmente, serão espécies instaladas após a destruição do coberto arbóreo original 

pelo fogo e pela acção humana (Fotografia 4.15). 
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Fotografia 4.15– Vertente Norte da Serra das Meadas (distinguem-se, ao fundo, as encostas da 

margem direita do rio Douro) 

 

 

4.11.3 Zonas Agrícolas e Bosque de Caducifóleas 

 

Pode dividir-se esta sub-unidade em duas partes: o bosque de caducifóleas ( tendo como 

espécie dominante a Bétula - Betula celtiberica), situado junto ao marco geodésico de 

Castanheira (Fotografia 4.17) e os terrenos agrícolas, que se estendem desde a vedação 

do Parque Biológico das Meadas até ao referido bosque (Fotografia 4.16a e Fotografia 

4.16b ).  
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Fotografia 4.16a e Fotografia 4.16b– Zonas agrícolas e de pastagem 
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Fotografia 4.17– Bosque de caducifóleas 

 

Os resultados da avaliação da sensibilidade visual das sub-unidades de paisagem 

encontram-se no Quadro 4.2. 

 

Quadro 4.2 - Sensibilidade das Sub-Unidades da Paisagem 

Sub-unidade de Paisagem Qualidade Visual Fragilidade Visual 
Sensibilidade da 

Paisagem 

Cumeada Baixa Alta Média 

Vertente Média Alta Média/Alta 

Zona agrícola Média Média Média 

 

 

Estes resultados mostram que a zona que tem uma maior sensibilidade (Média/Alta) é 

exactamente a zona da implantação dos parques. Isto deve-se à topografia do terreno e 

à vegetação rasteira, que conferem à zona, simultaneamente, uma grande visibilidade e 

uma pequena capacidade de absorção de novos elementos com as características dos 

aerogeradores. 

 

 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I 

 

 

Outubro de 2002                                                      IV. 34 
Relatório Síntese 

4.12  POPULAÇÕES, EMPREGO E ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

As questões ligadas à avaliação dos impactes sociais e económicos decorrentes da 

implantação de infra-estruturas têm-se vindo a posicionar como das mais importantes e 

significativas nos processos de tomada de decisão sobre as mesmas. 

 

Desde logo, uma tal questão direcciona-nos para a principal problemática que tem vindo 

a ser motivo de discussão entre os analistas dos territórios e dos respectivos processos 

internos de desenvolvimento: a questão do espaço. Com efeito, o espaço tem-se vindo a 

constituir como um dos principais e mais importantes elementos de abordagem na 

consideração das soluções que mais directamente se ligam às actividades económicas e a 

este nível, também no que se refere à implantação de infra-estruturas que visam 

potenciar alternativas, localmente sustentadas, ao recurso às fontes tradicionais de 

produção energética, nomeadamente pelo recurso à utilização de energias renováveis e 

não poluentes. 

 

No estudo dos aspectos socio-economicos (inventariados exaustivamente no Anexo XI: 

Populações, Emprego e Actividades Económicas) teve-se igualmente a preocupação em 

reter a explicitação dos instrumentos e técnicas de análise a que se recorreu, assim como 

dos elementos teóricos e analíticos que se encontram na base de tal abordagem. De 

seguida, será apresentada uma síntese da avaliação dos resultados alcançados, de 

acordo com os elementos analisados, em torno das principais estruturas socio-

económicas que podem ser analisadas, nomeadamente, e a saber, as referentes à 

população e demografia, às estruturas de produção e reprodução e às condições e 

potenciais locais de desenvolvimento. 

 

A situação descrita no Anexo XI: Populações, Emprego e Actividades Económicas aponta 

para um conjunto de especificações locais que merecem ser destacadas e sumariadas, 

como forma de melhor entender o potencial de desenvolvimento e resposta a desafios 

que futuramente se venham a colocar a estes territórios.  

 

Assim, da análise especificada registamos as seguintes conclusões globais, a saber: 

 

• Grande peso das áreas de montanha; 

• Taxas de variação da população negativa; 

• Índice de envelhecimento significativo; 
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• Níveis de desemprego em baixa, fruto da menor procura de emprego, dadas as 

taxas de migração e o aumento da população inactiva, nomeadamente 

reformada; 

• Zona com características de interioridade, com deficientes acessibilidades aos 

centros urbanos; 

• Ausência de instituições de ensino superior com forte implantação e tradição 

local; 

• Nível baixo de escolarização da população; 

• Cobertura deficiente ao nível das infra-estruturas básicas e de cuidados de saúde; 

• O sector primário regista ainda uma importância elevada; 

• Fraco nível de dinamismo e desenvolvimento industrial; 

• Fraca capacidade de alojamento, embora possua grandes potencialidades ao nível 

do turismo de natureza. 

 

Ao nível do sector agrícola, vale a pena apontar as principais deficiências e 

potencialidades daquele que ainda é o mais importante sector económico local, 

nomeadamente: 

 

• o factor terra tem sido intensamente utilizado o que, em conjugação com as 

características edafo-climáticas, os recursos hídricos disponíveis, o tipo de 

sistematização dos terrenos e a estrutura fundiária, deu origem à implantação de 

sistemas de exploração da terra muito intensivos em mão-de-obra e na qual os 

recursos físicos disponíveis são exaustivamente aproveitados; 

• o aproveitamento cultural foi estendido a solos que, pelo seu declive e respectiva 

produtividade, se revelam de economicidade acentuadamente marginal; 

• a cultura arvense surge com muita frequência associada com a cultura da vinha; 

• a estrutura fundiária é do tipo minifúndio, com parcelamento extremo das 

explorações, situação que dificulta a evolução técnica da agricultura; 

• a orientação da produção para o autoconsumo e a frequente existência de 

plantações consociadas com a cultura arvense representam, do mesmo passo, 

obstáculos à modernização agrícola; 

• os agricultores apresentam já sinais de envelhecimento, a que se alia uma 

deficiente qualificação de base. 
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4.13  ARQUEOLOGIA E PATRIMÓNIO CULTURAL 

 

Para a caracterização da situação de referência utilizaram-se diversos documentos para o 

reconhecimento de pré-existências patrimoniais da área em estudo, nomeadamente a 

Carta Arqueológica do Concelho de Resende, o Relatório da Prospecção Arqueológica na 

Serra das Meadas (área do Parque Eólico da Fonte da Mesa) e o Relatório da Prospecção 

Arqueológica na Serra das Meadas (área do Parque Eólico do Alto de Vila Lobos). 

 

Foi igualmente realizado um trabalho de campo, onde se deu especial atenção aos locais 

de implantação dos aerogeradores e do mastro anemométrico, numa área com raio 

superior a 50 m. 

 

A prospecção de campo permitiu identificar oito ocorrências de interesse arqueológico, no 

interior da área em estudo (três ocorrências) e na zona envolvente dos Parques Eólicos 

(cinco ocorrências), a saber: 

 

Área de Estudo 

 

• Estrutura e Gravura, Época: Medieval – Moderna  

Valor patrimonial: médio – baixo 

 

• Exploração Mineira, Época: Romana – Contemporânea 

Valor patrimonial: médio 

 

• Abrigos, Época: Moderna – Contemporânea 

Valor patrimonial: baixo 

 

Zona Envolvente 

 

• Gravura, Época: Idade do Bronze - Medieval  

Valor patrimonial: médio 

• Marco de divisão de propriedade, Época: Moderna - Contemporânea 

Valor patrimonial: baixo 

 

• Via fóssil com trilhos, Época: Romana - Moderna 

Valor patrimonial: médio 
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• Mamoa (?), Época: Neolítico - Calcolítico 

Valor patrimonial: baixo 

 

• Mamoa, Época: Neolítico - Calcolítico 

Valor patrimonial: médio - elevado 

 

No corredor do Ramal de Interligação à subestação da Varosa, foram observadas cinco 

áreas sugestivas, do ponto de vista arqueológico, nomeadamente o marco geodésico de 

Castanheira, Mesquinhata, pedreiras, Quinta de Stº António e Cabeço da Central da 

Varosa. 
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4.14   INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

Os Parques Eólicos serão implantados em áreas pertencentes ao concelho de Lamego e 

Resende, pelo que está sujeito a regulamentações e restrições relacionadas com 

ordenamento do território, nomeadamente o Plano Director Municipal de Lamego 

(aprovado pela Resolução do Concelho de Ministros n.º 46/94, de 23 de Junho) e de 

Resende (aprovado pela Resolução do Concelho de Ministros n.º 68/93, de 16 de 

Novembro). 

 

O projecto em estudo irá abranger áreas de condicionantes e ordenamento, 

nomeadamente: 

 

• servidões e restrições de utilidade pública, integradas na Reserva Ecológica 

Nacional; 

• servidões e restrições de utilidade pública, integradas na Reserva Agrícola 

Nacional; 

• condicionantes inerentes à inserção em áreas sujeitas a Regime Florestal; 

• servidões e restrições de utilidade pública, integradas no Plano Regional de 

Ordenamento da Zona Envolvente do Douro (PROZED) e Plano Intermunicipal de 

Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOT-ADV). 

 

Os Parques Eólicos não se encontram inseridos em áreas classificadas como RAN, mas 

coincide com uma reduzida área de REN, e com áreas sujeitas a Regime Florestal. 

 

Por outro lado o Ramal de Interligação à subestação da Varosa atravessa e áreas sujeitas 

ao Regime Florestal e áreas classificadas como REN e RAN. 

 

Nas áreas classificadas como Reserva Ecológica Nacional (REN), aplica-se o disposto no 

Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, alterado pelos Decretos-Lei n.º 316/90, de 13 de 

Outubro, n.º 213/92, de 12 de Outubro e n.º 79/95, de 20 de Abril. Nos solos 

classificados como REN não são permitidas acções que diminuam ou destruam as suas 

funções e potencialidades, com excepção de acções de reconhecido interesse público 

nacional, regional ou local. 

 

No que se refere à Reserva Agrícola Nacional aplica-se o disposto no Decreto-Lei n.º 

274/92, de 12 de Dezembro. O objectivo desta condicionante é proteger os solos de 
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maior aptidão agrícola, onde não são permitidas acções que diminuam ou destruam as 

suas funções e potencialidades. 

 

Às áreas sujeitas a Regime Florestal aplica-se o disposto nos Decretos-Lei n.° 39/79, de 

19 de Janeiro, 357/57, de 8 de Julho, e 139/88, de 22 de Maio, Decretos de 24 de 

Dezembro de 1901, de 24 de Dezembro de 1903 e de 11 de Julho de 1905, Leis n.°' 

1971 de 15 de Junho de 1938, e 2069, de 24 de Abril de 1954, e Decreto n.° 39 931, de 

24 de Novembro de 1954. 

 

O Plano Regional de Ordenamento da Zona Envolvente do Douro (PROZED), publicado 

pelo Decreto Regulamentar n.º 60/91, de 21 de Novembro, veio estabelecer um modelo 

de ocupação do solo na envolvente do Douro orientando a gestão do território no sentido 

da preservação e potenciação. 

 

O Plano Intermunicipal de Ordenamento do Alto Douro Vinhateiro (PIOT-ADV) foi criado 

através do Despacho 2009/2001 de 25 de Outubro, decorre da proposta de inscrição do 

Alto Douro Vinhateiro na lista do Património Mundial da UNESCO, consubstanciando o 

compromisso do Estado Português de proteger eficazmente o património a classificar e 

de preservar as características que lhe conferem um valor universal excepcional. 

 

Próximo da área de implantação do projecto encontra-se o marco geodésico de 

Castanheira, o que implica que terá de ser respeitado o disposto no Decreto-Lei n.º 

143/82 de 26 de Abril. 

 

Em suma, e relativamente aos instrumentos de ordenamento do território, as infra-

estruturas dos Parques Eólicos (excluindo o ramal de ligação à subestação da Varosa) 

encontram-se numa zona de baldio, não abrangida por condicionantes legais. Quanto ao 

Ramal de Ligação, este atravessa uma pequena zona de Reserva Agrícola Nacional (perto 

de Cambres), áreas classificadas como Reserva Ecológica Nacional e áreas sujeitas a 

Regime Florestal. 
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4.15  EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJECTO 

 

4.15.1 Enquadramento 

 

Neste capítulo apresenta-se uma avaliação prospectiva, em torno da evolução da 

situação na área abrangida pelos Parques Eólicos, na ausência de projecto. 

 

Em regra, este tipo de abordagem tem vindo a ser explorado, como forma de, no limite, 

se obterem conclusões mais precisas sobre as reais necessidades de implantação de um 

conjunto determinado de equipamentos e/ou infra-estruturas, justificando, ou não, a 

respectiva implantação. 

 

Como já foi referido, o objectivo da implantação dos Parques Eólicos das Meadas e 

Castanheira I é a produção eléctrica utilizando como fonte de energia o vento. Sem a 

implantação do projecto, terá que existir uma alternativa para a produção de energia 

eléctrica, já que Portugal é deficitário em recursos energéticos. 

 

Assim, neste capítulo serão também sumariamente analisadas e avaliadas outras formas 

de produção de energia eléctrica, e os respectivos impactes que geram no ambiente, a 

nível local e global. 

 

Sempre que se justifique, serão apresentados nos diversos descritores, os impactes 

gerados por energias alternativas à energia eólica, nomeadamente a energia 

termoeléctrica, a energia nuclear, a valorização energética de resíduos, a energia 

hidroeléctrica, a energia solar, a energia da biomassa e a energia geotérmica.  

 

O Quadro 4.3 apresenta uma comparação simplificada dos impactes mais significativos 

associados ao sector eléctrico. Para se poder comparar os impactes associados a cada 

forma de produção de energia eléctrica, apresenta-se uma matriz de avaliação de 

impactes (Quadro 4.4), em que a classificação dos impactes ambientais é feita de acordo 

com a sua significância. 
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Quadro 4.3 – Comparação dos impactes ambientais das diversas formas de produção de energia eléctrica 

Impactes Ambientais
Mini-Hidrícas

Grandes 
Aproveitamentos

Fotovoltaica Térmica Eléctrica

Alterações Climáticas

A extracção, refinação e a 
queima de combustíveis 
fósseis geram emissões de 
GEE’s

- Gera emissões de CO2 - -
A produção das células é um 
processo intensivo em 
energia

- -

Emissões de GEE's, que no 
entanto não são 
contabilizadas para 
aquecimento global

Libertação de GEE's para a 
atmosfera (CO2 e CH4)

Podem ocorrer eventuais 
fugas de SF6

Acidificação

A refinação e sobretudo a 
queima de combustíveis 
fósseis geram emissões de 
SO2 e NOx

-
Gera emissões de SO2 e 
NOx, para além de outros 
compostos acidificantes

- - - - -
Emissões de SO2 e NOx na 

queima
Emissões de gás sulfídrico e 
amónia

-

Poluição Atmosférica local

As actividades de extracção, 
transporte e queima de 
combustíveis fósseis geram 
emissão de partículas

-

As instalações de 
incineração emitem metais 
pesados e compostos 
orgânicos tais como dioxinas

- - - - -
Emissões de partículas na 
queima

- -

Ozono Troposférico
Os óxidos de azoto são 
percursores dos ozono 
troposférico

-
Os óxidos de azoto são 
percursores do ozono 
troposférico

- - - - -
Emissões de NOx durante a 
queima

- -

Fluxos Hidrológicos / Escassez 
de água

- - -
Alteração do regime dos 
rios; redução dos caudais

Alteração do regime dos 
rios; redução de caudais 
(sobretudo nas albufeiras)

- - -
A remoção de vegetação 
pode provocar alterações no 
escoamento e infiltração

Risco de descida dos níveis 
freáticos

-

Poluição localizada de Águas 
superficiais e Subterrâneas

Escorrência de poluentes 
nas actividades de 
extracção, transporte e 
refinação; águas de 
refrigeração

Poluição térmica e 
radioactiva das águas de 
refrigeração

Poluição térmica; efluentes 
de processo e STG

-

Degradação da qualidade da 
água na albufeira 
(eutrofização) (menor risco 
no fios de água)

-
Descarga acidental de 
fluídos de transporte de 
calor pode causar poluição

-

Lixiviação de agroquímicos 
na produção de biomassa 
pode causar contaminação e 
eutrofização

Fluídos hidrotérmicos podem
contaminar recursos 
superficiais e subterrâneos

Derrames acidentais de 
óleos (eventualmente com 
PCB's) e substâncias tóxicas

Perda de Biodiversidade -
As emissões radioactivas 
podem afectar organismos 
vivos

-
Efeitos negativos sobretudo 
nas populações de peixes; 
impactes cumulativos

Efeitos negativos nas 
populações de peixes; 
submersão de ecossistemas 
terrestres

- -
Risco de colisão de aves 
com pás das turbinas

Destruição de vegetação 
para culturas de energia e 

remoção de resíduos 
florestais

-
Linhas aéreas provocam 
fragmentação de habitats; 
risco de colisão de aves

Degradação do Solo

A extracção de carvão e o 
armazenamento de 
combustíveis causam 
degradação e contaminação 
do solo

A extracção de combustíveis 
nucleares provoca 
degradação do solo

- -

Inundação de áreas que 
podem ser significativas; 
risco de salinização dos 
solos (menor nos fios de 
água)

Extensas áreas requeridas, 
mas admitindo alguns usos

Extensas áreas requeridas, 
admitindo alguns usos

Extensas áreas requeridas, 
mas não completamente 
ocupadas

Degradação do solo por 
culturas de energia; risco de 
erosão

Ocupação de solo para as 
instalações

Implantação de cabos 
subterrâneos

Degradação de Zonas Costeiras 
e Ecossistemas Marinhos

O transporte de 
combustíveis fósseis 
provoca contaminação dos 
ecossistemas marinhos

- - -

Redução dos sedimentos e 
nutrientes transportados 
aumenta erosão e diminui 
produtividade

- - - -

Riscos para fauna e flora 
marinha quando os fluídos 
são descarregados para o 
mar

-

Depleção de Recursos Abióticos
Os combustíveis fósseis são 
recursos abióticos não 
renováveis

Os combustíveis nucleares 
são recursos abióticos não 
renováveis

- - -
Algumas células utilizam 
materiais escassos

Materiais requeridos para 
fabrico das células

- - - -

Resíduos Sólidos e Perigosos
A refinação e queima de 
combustíveis fósseis gera 
cinzas e escórias 

Produção de resíduos 
radioactivos durante a 
operação

A incineração gera cinzas e 
escórias

- -

Geração de resíduos 
perigosos na produção e 
desmantelamento das 
células

Resíduos potencialmente 
perigosos produzidos no 
desmantelamento

-
Cinzas resultantes da 
combustão devem ter 
destino adequado

- -

Saúde Humana -
Radiações emitidas têm 
efeitos na saúde humana

- - - - - - -
Libertação para a atmosfera 
de compostos nocivos

Efeitos na saúde de campos 
electromagnéticos

Acidentes Graves
Perigo de explosão e 
incêndio em todas as fases

Um acidente numa central 
nuclear pode ter 
consequências 
extremamente graves

- -

Aumento da sismicidade; 
probabilidade de ocorrência 
de acidentes (sobretudo nas 
barragens)

- - - -
Aumento do risco de 
desabamento, risco de 
explosão e sismicidade

-

Riscos Químicos - - - - -
Os materiais utilizados têm 
alguma perigosidade

Fluídos de transporte de 
calor podem apresentar 
alguma perigosidade

- - - -

Intrusão Visual
As estruturas associadas 
geram impactes visuais

As estruturas associadas 
geram impactes visuais

As estruturas associadas 
geram impactes visuais

Alteração visual em áreas 
não perturbadas

Intrusão visual das 
estruturas (barragem); 
efeito positivo associado ao 
espelho de água

Os paineis solares 
constituem uma estrutura 
estranha na paisagem

Paineis solares e instalação 
causam impactes visuais 
significativos

As turbinas constituem um 
elemento estranho na 
paisagem

Culturas de energia têm 
impactes importantes na 
paisagem

-
Estruturas associadas 
(postes, cabos, estações) 
causam intrusão visual

Ruído
Actividades associadas 
provocam aumento dos 
níveis de ruído

-
Actividades associadas 
provocam aumento dos 
níveis de ruído

- - - -
O ruído provocado pela 
operação pode ser um factor
limitante da implementação

-
Níveis de ruído relevantes 
na fase de exploração

Efeito de coroa

Impactes Sócio-Económicos - - - -

Submersão de núcleos 
populacionais, valores 
patrimoniais, estruturas. 
Novas oportunidades de uso 
(recreio)

- - - - -

Energia
Produção

Transporte e 
DistribuiçãoTermoeléctrica Nuclear Incineração de Resíduos

Hidroeléctrica Solar

Eólica Biomassa Geotérmica

 
(Fonte: Estudo sobre Sector Eléctrico e Ambiente, 2000 
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Quadro 4.4 – Avaliação dos impactes ambientais das diversas formas de produção de energia eléctrica 

Fio de Água Albufeiras

Alterações Climáticas

Acidificação

Poluição Atmosférica local

Ozono Troposférico

Fluxos Hidrológicos / Escassez 
de água

Poluição localizada de Águas 
superficiais e Subterrâneas

Perda de Biodiversidade

Depleção de Recursos Abióticos

Degradação do Solo

Degradação de Zonas Costeiras 
e Ecossistemas Marinhos

Resíduos Resíduos Sólidos e Perigosos

Saúde Humana

Acidentes Graves

Riscos Químicos

Paisagem Intrusão Visual

Ruído Ruído

Sócio-
Economia

Impactes Sócio-Económicos

Factores 
Biológicos e 
Ecológicos

Solos

Riscos

Energia

Impactes Ambientais

Qualidade 
do Ar e 
Clima

Recursos 
Hídricos

Termoeléctrica Nuclear
Incineração 
de Resíduos

Produção

Térmica 
Eléctrica

Transporte e 
Distribuição

Hidroeléctrica

Mini-
Hídricas

Grandes Aproveitamentos

Fotovoltaica

Solar

Eólica Biomassa Geotérmica

 
(Fonte: Estudo sobre Sector Eléctrico e Ambiente, 2000) 

 Sem significado  Pouco significativo  Significativo  Muito significativo 



 

 

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I 

 

 

Outubro de 2002                                                      IV. 43 
Relatório Síntese 

Os impactes possuem diferentes vertentes conforme a forma de obtenção de energia por 

que se opte. Se esta se basear na importação energética (num quantitativo total de 21 a 

27 GWh) verifica-se um  impacte ao nível macro-económico, expresso no reforço do 

défice da Balança de Pagamentos. Se esta se basear na produção de energia por recurso 

a fonte termoeléctrica, os impactes serão sobretudo significativos ao nível da Qualidade 

do Ar e Clima, Factores Bio-Ecológicos e Qualidade da Água. Se o recurso assentar na 

produção por fonte hidroeléctrica os maiores impactes verificam-se o nível da Qualidade 

da Água e Solos. 

 

Note-se contudo que este tipo de instalações se localiza fora da área de estudo (e onde 

se prevê a implantação dos Parques Eólicos), pelo que se assume a continuação da 

situação global actual à escala do local, mas potenciais impactes negativos ao nível 

nacional, seja em termos económicos (efeitos sobre a balança de pagamentos) seja em 

termos ambientais (Ar, Clima, Água, Solos, Bio-ecologia) de difícil precisão, dada a 

extensão de possibilidades potenciais. 
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4.15.2 Principais Aspectos 

 

4.15.2.1 Topografia 

 

As alterações ao nível da topografia são na sua generalidade provocadas por factores 

antropogénicos e por factores naturais. Neste caso, sem a implantação do projecto em 

estudo não se prevê-se a manutenção da situação até agora registada, ou seja que a 

topografia do local se mantenha sensivelmente a mesma. 

 

 

4.15.2.2 Clima e Microclima 

 

O Clima e o Microclima só são afectados com a alteração de grandes superfícies com 

factores que o condicionem, e uma vez que para os locais onde serão inseridos os 

Parques Eólicos, não está prevista a implantação de nenhum outro projecto, prevê-se 

que na ausência do projecto, se mantenha a situação até agora registada, que se 

apresenta no ponto da descrição da situação de referência. 

 

Sem a implantação do projecto em estudo, terá que se recorrer a outro processo de 

produção de energia eléctrica, por forma a compensar a energia produzida pelo Parque 

Eólico. 

 

De seguida serão apresentados os impactes no clima a nível global, provocados pela 

produção de energia eléctrica, através de diversas fontes. 

 

A produção de energia eléctrica através da energia termoeléctrica e da incineração de 

resíduos, são as duas formas de produção de electricidade que geram impactes mais 

significativos a nível do clima do planeta. Estes impactes são considerados, de uma 

maneira geral, muito significativos.  

 

Na produção de electricidade através da energia termoeléctrica, os impactes no clima 

começam com a extracção dos combustíveis fósseis. A extracção de carvão, petróleo e 

gás, pela natureza dos respectivos processos, origina fugas de metano e de outros 
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compostos orgânicos voláteis (COV) para a atmosfera, contribuindo deste modo para o 

efeito de estufa.  

 

No transporte de gás natural, pelos gasodutos, podem existir fugas, havendo assim uma 

libertação directa de metano para a atmosfera. O transporte marítimo de combustíveis 

também produz emissões de GEE’s (sobretudo CO2), contribuindo assim para o efeito 

estufa. 

 

No caso do combustível fóssil ser o petróleo é necessário passar pela fase de refinação. 

Nas refinarias podem ocorrer fugas de constituintes voláteis do crude, nomeadamente 

daquele que se encontra armazenado, como o metano. Durante o processo de refinação 

ocorrem também emissões de monóxido e dióxido de carbono. Estas emissões também 

contribuem para o aquecimento global. 

 

A fase de operação de uma central termoeléctrica origina impactes associados aos 

poluentes atmosféricos emitidos. O Quadro 4.5 indica a gama de valores para as 

emissões associadas à queima de vários tipos de combustível. As variações dentro da 

gama de valores apresentados para os diferentes poluentes/ combustíveis resultam da 

diferente qualidade dos combustíveis e da eficácia das diferentes tecnologias. 

 

Quadro 4.5 - Emissões de poluentes associadas à utilização de diferentes combustíveis fósseis 

Combustível 

Carvão Carvão Limpo Gás Natural Fuelóleo Poluente 
Unidade 

por kWh 
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. 

SO2 g SO2 22,7 2,3 2,7 0,5 0,0 0,0 13,6 1,8 

CO2 g CO2 952,5 907,1 952,5 861,8 498,9 453,6 997,9 771,1 

NOx g NOx 4,1 2,7 1,8 0,2 2,7 0,1 3,2 1,4 

CH4 g CH4 0,9 0,9 0,9 0,9 fugas fugas 1,8 1,4 

Partículas g TSP 18,1 0,1 0,9 0,0 0,1 0,0 1,4 0,2 

Resíduos 

Sólidos 
g 90,7 45,4 136,1 45,4 0,0 0,0 45,4 45,4 

Metais  Alta 0,0 Baixa 0,0 0,0 0,0 alta 0,0 

(Fonte: Estudo sobre Sector Eléctrico e Ambiente, 2000) 

 

As centrais termoeléctricas contribuem para o aquecimento global através da emissão de 

gases de efeito de estufa, nomeadamente de dióxido de carbono e de metano, 

resultantes da queima dos combustíveis fósseis. Através da análise do Quadro 4.5, 

verifica-se que, para todos os combustíveis, a quantidade de CO2 emitida é muito 
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superior à de CH4, sendo o CO2 o gás de efeito de estufa que mais contribui para o 

aquecimento global. Este gás é responsável por cerca de dois terços do aumento de GEE, 

devendo-se 30% da sua emissão à queima de combustíveis fósseis nas centrais 

termoeléctricas. 

 

Quando é utilizado o gás natural, as emissões de gases de efeito de estufa reduzem-se 

para metade; no entanto, caso se registem fugas de combustível armazenado na central, 

o contributo para o aquecimento global aumentará, uma vez que se trata da libertação 

directa de metano para a atmosfera. A emissão de NOx para a atmosfera nas centrais 

térmicas contribui indirectamente para o aquecimento global, uma vez que estes 

compostos podem conduzir à formação de óxido nitroso (N2O), que é também um gás de 

efeito de estufa. 

 

A mesma quantidade de electricidade produzida anualmente pelos Parques Eólicos, 

obtida através da energia termoeléctrica emite para a atmosfera poluentes que 

contribuem para o aquecimento global (CO2) e para as chuvas ácidas (SO2). Como 

contributo para o aquecimento global seria produzido cerca de 100000, 70000 e 10000 

ton de CO2, se o combustível fóssil fosse o carvão, fuelóleo e gás natural, 

respectivamente. Relativamente à produção de dióxido de enxofre seriam emitidos cerca 

de 350, 200 e 30 ton de SO2, se o combustível fóssil fosse o carvão, o fuelóleo e o gás 

natural, respectivamente. Estes cálculos encontram-se especificados no Anexo VII, 

Qualidade do Ar. 

 

A valorização energética de resíduos é a outra forma de produção de energia eléctrica 

que mais impactes gera ao nível das alterações climáticas. 

 

Na fase de construção de uma central de incineração de resíduos, os impactes no clima 

não são muito significativos, pois são os associados a qualquer obra de construção de 

uma infraestrutura de dimensão equivalente, nomeadamente na emissão de poluentes 

atmosféricos. 

 

Na recolha e transporte dos RSU, os impactes gerados estão associados às emissões 

atmosféricas dos veículos de transporte. 

 

É na fase de exploração da central de incineração que os impactes apresentam uma 

maior significância. A incineração de resíduos gera emissões de CO2, contribuindo assim 
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para as alterações climáticas. As emissões produzidas, por kWh de electricidade, são de 

um modo geral mais elevadas do que no caso dos combustíveis fósseis, dado o baixo 

poder calorífico dos RSU e a baixa eficiência de geração. 

 

A produção de energia eléctrica através da energia solar fotovoltaica, da energia da 

biomassa e da energia geotérmica, geram impactes no clima, mas estes são 

considerados pouco significativos. 

 

Na energia solar fotovoltaica observam-se emissões reduzidas de GEE nomeadamente no 

processo de produção de células fotovoltaicas. 

 

Quando se utiliza a energia da biomassa como fonte de produção de electricidade, 

durante o processo de combustão dá-se a libertação de gases que contribuem para o 

efeito de estufa, nomeadamente CO2 e COV’s. No entanto, estes impactes são 

considerados pouco significativos porque, no caso da queima de biomassa cultivada ou 

de resíduos agrícolas e florestais, considera-se que estas emissões não contribuem para 

o aquecimento global, na medida em que se trata de CO2, sequestrado da atmosfera 

durante o crescimento da vegetação. 

 

Através desta análise um pouco exaustiva, verificou-se que o aproveitamento de energia 

eólica para a produção de energia eléctrica, é uma alternativa que ambientalmente 

(principalmente no que respeita a alterações climáticas) supera qualquer uma das outras 

formas de produção de electricidade, aqui mencionadas. 

 

 

4.15.2.3 Geologia, Geomorfologia, Geotecnia e Hidrogeologia (Recursos 

Hídricos Subterrâneos) 

 

Os fenómenos geológicos são muito estáveis no tempo. Podem ser alterados mediante a 

intervenção directa nas camadas geológicas ou pelos agentes erosivos. A alteração pelos 

agentes erosivos desempenha um papel relevante mas sem significado aparente a curto 

prazo. 
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Sendo assim não se esperam alterações a nível geológico sem a implantação do projecto 

em estudo, visto não estar prevista outra construção como alternativa aos Parques 

Eólicos. 

 

 

4.15.2.4 Solos e Usos do Solo 

 

Na ausência do projecto, não se esperam alterações ao nível dos solos apresentados na 

situação de referência, com todos os riscos a eles associados (erosão), mas que são 

atenuados desde que estes mantenham o seu revestimento vegetal natural. 

 

Relativamente ao uso do solo, sem a implantação dos Parques Eólicos, prevê-se, 

também, que a situação actual se mantenha, conforme descrita na situação de 

referência, eventualmente ocorrendo uma replantação florestal, aproveitando as 

características dos solos ocorrentes. 

 

Caso não sejam implantados os Parques Eólicos, poderá ser necessário recorrer-se a 

outras fontes convencionais. De seguida, e a título indicativo, são apresentadas as 

formas de produção de energia eléctrica que geram impactes mais significativos ao nível 

do solo. 

 

A produção de energia eléctrica através da energia hidroeléctrica, nomeadamente nos 

grandes aproveitamentos, como as albufeiras, é a que mais contribui para a degradação 

do solo, pois gera impactes considerados muito significativos. Os impactes mais 

significativos verificam-se na fase de enchimento e na fase de exploração.  

 

A fase de enchimento engloba o período após a construção da represa. A desmatação 

não faseada pode conduzir a graves problemas de erosão nas áreas desmatadas, devido 

à prolongada falta de protecção do solo. A submersão impede qualquer tipo de uso do 

solo, podendo haver perda de áreas agrícolas, florestais, entre outras. Estas perdas 

podem ser permanentes, principalmente em zonas onde existam poucos solos com boa 

aptidão agrícola. 

 

Na fase de exploração, a utilização da água armazenada numa albufeira pode, em 

determinadas circunstâncias, conduzir à degradação dos solos através da salinização ou 
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da concentração de outros elementos indesejáveis no solo. Outro problema é a existência 

de amplitudes sazonais do nível de água na albufeira, que pode conduzir à ocorrência de 

áreas significativas de solo nu emersas durante as épocas secas. Esta situação é mais 

grave em zonas de declives pouco acentuados. 

 

O aproveitamento da energia termoeléctrica, hidroeléctrica em grandes aproveitamentos 

(neste caso fio de água, ou seja, a capacidade de armazenamento dos caudais afluentes 

não existe, ou é muito reduzida) e energia geotérmica, geram impactes considerados 

significativos na degradação dos solos. 

 

Na energia termoeléctrica, a extracção do petróleo e do carvão contribui para a 

degradação do solo devido sobretudo aos derrames e resíduos produzidos, que se 

acumulam nessa zona. 

 

O armazenamento do crude e dos produtos obtidos após a refinação pode causar uma 

degradação do solo na zona envolvente. Os depósitos de armazenamento do petróleo ou 

do carvão nas centrais termoeléctricas, devem possuir sistemas de impermeabilização 

eficazes. Caso isso não aconteça pode verificar-se, a longo prazo, uma contaminação dos 

solos. 

 

Os impactes que se verificam se se optar por utilizar a energia hidroeléctrica de grandes 

aproveitamentos em fios de água são os mesmos que no caso de albufeiras, embora 

apresentem um nível de significância inferior. 

 

A produção de electricidade através do aproveitamento dos recursos energéticos 

térmicos do subsolo, pode ser executado através de três formas distintas: hidrotérmica 

(reservatórios subterrâneos de água/vapor de água, que se encontram a alta pressão e 

temperatura), geopressurizada (reservatórios subterrâneos de salmoura, que se 

encontram a grandes profundidades, contendo energia, calor e pressão), rocha quente e 

seca (rocha sólida perto da superfície, aquecida por uma profunda massa de materiais 

magmáticos). O recurso mais utilizado é o hidrotérmico. 

 

De uma maneira geral este tipo de aproveitamento necessita de áreas bastante 

extensas, podendo chegar a 40 km2. Também se verifica a degradação do solo devido à 

subsidiência do solo pela remoção de grandes quantidades de fluídos subterrâneos. 
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Os impactes das outras formas de produção de energia são considerados pouco 

significativos ou mesmo nulos, ao nível do solo e do seu uso. 

 

 

4.15.2.5 Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da Água 

 

Se a energia eléctrica não for produzida por Parques Eólicos, terá que ser produzida por 

outra fonte. Assim, neste capítulo serão avaliadas as formas de produção de energia 

eléctrica que geram impactes mais significativos ao nível dos recursos hídricos 

superficiais e qualidade da água. 

 

A produção de energia eléctrica através da energia termoeléctrica, da energia nuclear e 

da energia hidroeléctrica são as fontes de energia que apresentam mais riscos de 

poluição ao nível dos recursos hídricos. Estes impactes são considerados significativos. 

 

Relativamente ao aproveitamento da energia termoeléctrica, nas refinarias é frequente 

haver escorrências de hidrocarbonetos líquidos, que podem contaminar as águas 

subterrâneas e superficiais. Apesar de se tratar de volumes diminutos, a poluição total ao 

longo do tempo poderá ser gravosa, dado o carácter persistente daqueles compostos. 

 

As centrais termoeléctricas utilizam a água dos rios ou do mar no seu sistema de 

refrigeração, sendo devolvida posteriormente a uma temperatura superior. Há assim uma 

poluição térmica que pode originar um aumento da taxa de mortalidade ou provocar um 

aumento do metabolismo em algumas espécies, e ainda ocorrer a proliferação de algas 

tóxicas. Estas águas utilizadas para refrigeração encontram-se contaminadas devido aos 

aditivos químicos que lhes são adicionados, nomeadamente desincrustantes (polifosfatos, 

poliester, fosfatos e poliacrilatos), anticorrosivos (zinco, molibdato, silicato, polifosfato, 

carboxilato) e biocidas (cloro). O mesmo acontece quando se utiliza a energia nuclear. 

 

O aproveitamento da energia dos cursos de água para produção de electricidade, 

também provoca impactes significativos ao nível dos recursos hídricos. A operação de 

uma barragem, provoca a formação de condições anaeróbias nas camadas mais 

profundas do reservatório, e são desencadeadas diversas reacções bioquímicas, como 

por exemplo a redução de nitratos a amónia e de sulfatos a sulfito. Estas modificações 

alteram o balanço de nutrientes no reservatório desencadeando fenómenos de 
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eutrofização, conduzindo a uma redução dos níveis de oxigénio dissolvido. As condições 

redutoras no fundo dos reservatórios podem também induzir o aumento da solubilidade 

dos metais pesados. 

 

 

4.15.2.6 Factores Biológicos e Ecológicos 

 

Na ausência de projecto, prevê-se que a situação actualmente registada se mantenha 

sensivelmente a mesma. 

 

Sem a implantação dos Parques Eólicos, terá que ser produzida energia eléctrica 

recorrendo a fontes convencionais. Assim, neste capítulo serão analisadas, 

resumidamente, as formas de produção de electricidade que gera impactes mais 

significativos nos factores bioecológicos.  

 

O recurso à energia hidroeléctrica, nomeadamente nos aproveitamentos com albufeiras, 

é a forma de produção de energia eléctrica que gera impactes mais relevantes. 

 

A fase de enchimento da represa leva à submersão de ecossistemas, e 

consequentemente à destruição dos habitats aí existentes. O impacte torna-se mais 

relevante quanto maior a raridade e/ou importância ecológica do habitat ou das espécies 

afectadas, tanto numa escala local como global. 

 

Esta fase também provoca a destruição de flora ribeirinha, e consequentemente a 

alteração dos padrões do ciclo de vida da fauna circundante. 

 

A fase de exploração dos aproveitamentos hidroeléctricos gera impactes negativos e 

significativos, principalmente nas populações de peixes. Estes impactes são mais 

relevantes nas espécies com ciclos de vida migratórios (por exemplo os salmonídeos), na 

medida que a barragem dificulta ou impede a sua passagem. 

 

O aproveitamento da biomassa e da energia termoeléctrica gera impactes significativos 

neste descritor, embora menos relevantes que os anteriores. 
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O principal impacte negativo que o recurso à energia termoeléctrica pode originar, está 

associado aos derrames acidentais de crude transportado por petroleiros, que gera 

graves danos ecológicos. 

 

 

4.15.2.7 Qualidade do Ar 

 

Na ausência do projecto, prevê-se que a qualidade do ar se mantenha sensivelmente a 

mesma da descrita no Anexo VII, no Ponto 2 (Caracterização do Ambiente Afectado pelo 

Projecto), já que não se prevê a implantação de nenhum outro projecto, nem um 

aumento significativo de tráfego. 

 

A ausência do projecto pode implicar a necessidade de produção de energia com recurso 

a outras fontes convencionais. 

 

Para a produção de energia eléctrica, a utilização de energia termoeléctrica e a 

incineração de resíduos sólidos urbanos, são as que mais danos provocam na qualidade 

do ar. Estes impactes são considerados muito significativos. 

 

Nas centrais termoeléctricas, a electricidade é produzida através da queima de 

combustíveis fósseis, nomeadamente o carvão, o fuelóleo, o gasóleo e o gás natural. Os 

principais gases emitidos são: o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, os óxidos de 

azoto e o metano, juntamente com partículas em suspensão e os metais pesados. 

 

A incineração de resíduos sólidos urbanos, é uma forma de produção de energia eléctrica 

que contribui bastante para a degradação da qualidade do ar. São emitidos uma grande 

variedade de poluentes, alguns deles tóxicos, resultantes da queima de materiais 

contendo estes compostos. Entre os principais poluentes destacam-se os metais pesados 

(nomeadamente o cádmio, o mercúrio e o arsénio) e os compostos orgânicos voláteis 

(hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, formaldeído e dioxinas). 

 

Deste modo é feita uma comparação entre a produção de energia eólica e a produção da 

mesma energia com recurso a fontes convencionais, neste caso a queima de 

combustíveis fósseis (carvão, fuelóleo e gás natural). Seguidamente serão analisadas as 
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emissões evitadas pela produção de energia eólica, bem como o efeito da emissão dos 

gases de efeito estufa no aquecimento global. 

 

 

4.3.2.2.1 Emissões Evitadas 

 

Embora a produção de energia eólica não esteja isenta de emissões de gases de efeito 

estufa, pode-se considerar que estas emissões relativamente a outras formas de 

produção é diminuta. São apresentadas estimativas que demonstram que as emissões da 

produção eólica são entre 1 e 3% inferiores às emissões da produção energética com 

carvão e são entre 3 e 7% inferiores às emissões da produção com gás natural. Como 

tal, considera-se geralmente que as emissões resultantes da produção energética com 

fontes eólicas são nulas. 

 

Para a produção energética do projecto base, 21400 MWh, e da alternativa, 

24300 MWh, a estimativa das emissões médias para a produção com combustíveis 

fósseis é efectuada através de factores de emissões.  

 

Quadro 4.6 – Factores de Emissão Médios 

Factores de Emissão Médios (g/kWh) 
 

Carvão Fuelóleo Gás Natural 

CO2 929,8 884,5 476,3 

SO2 12,5 7,7 0 

NOx 3,4 2,3 1,4 

CH4 0,9 1,6 - 

 

O produto entre os factores de emissão e a produção energética permite determinar as 

emissões médias. As estimativas de cálculo das emissões médias, para os diferentes 

combustíveis fósseis, são apresentadas nos quadros seguintes.  

 

Quadro 4.7 – Emissões médias - Carvão 

Emissões (Ton) 
 

Base Alternativa 

CO2 19897,7 22594,1 

SO2 267,5 303,8 

NOx 72,8 82,6 

CH4 19,3 21,9 
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Quadro 4.8 – Emissões médias - Fuelóleo 

Emissões (Ton) 
 

Base Alternativa 

CO2 18928,3 21493,4 

SO2 164,8 187,1 

Nox 49,2 55,9 

CH4 34,2 38,9 

 

Quadro 4.9 – Emissões médias – Gás Natural 

Emissões (Ton) 
 

Base Alternativa 

CO2 10191,8 11572,9 

SO2 0,0 0,0 

Nox 30,0 34,0 

CH4 - - 

 

Da análise dos quadros anteriores verifica-se a importância da produção energética eólica 

relativamente à minimização da emissão de gases. 

 

 

4.3.2.2.2 Alterações Climáticas 

 

Dos principais gases emitidos na queima de combustíveis fósseis (CO2, SO2, NOx, CH4) 

são considerados como gases com potencial de aquecimento global o CO2, NOx e CH4. O 

SO2 e o NOx são considerados como gases com potencial de acidificação.  

 

Potencial de Aquecimento Global 

 

O potencial de aquecimento global (PAG) define uma medida que permite quantificar 

capacidade de cada gás enquanto gás com efeito de estufa. Como gás de referência na 

contabilização do aquecimento global foi escolhido o CO2. Para determinar a contribuição 

dos diversos gases no efeito estufa, utiliza-se a expressão: 

 

PAGtontCO GAS ×=2  

 

Os valores do PAG, tendo por base um tempo de vida médio de permanência na 

atmosfera de 100 anos são apresentados no quadro seguinte: 
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Quadro 4.10 – PAG para alguns dos gases constantes do Protocolo de Kyoto 

Gás PAG 

CO2 1 

N2O 310 

CH4 21 

 

Considerando as emissões médias apresentadas nos quadros Quadro 4.7, Quadro 4.8, 

Quadro 4.9 tem-se para cada um dos combustíveis as seguintes emissões em CO2 

equivalentes: 

 

Quadro 4.11 – Emissões de CO2 equivalentes para o carvão 

Emissões CO2 equiv (Ton) 
 

Base Alternativa 

CO2 19898 22594 

NOx 82925 94163 

CH4 1528 1735 

Total 104351 118492 

 

Quadro 4.12 - Emissões de CO2 equivalentes para o fuelóleo 

Emissões CO2 equiv (Ton) 
 

Base Alternativa 

CO2 18928 21493 

NOx 51082 58004 

CH4 1034 1174 

Total 71044 80671 

 

Quadro 4.13 - Emissões de CO2 equivalentes para o gás natural 

Emissões CO2 equiv (Ton) 
 

Base Alternativa 

CO2 10192 11573 

NOx 0 0 

CH4 629 714 

Total 10821 12287 

 

Determina-se assim que a produção energética com recurso às fontes eólicas permite 

minimizar, para o projecto base, o aquecimento global equivalente a 104351, 71044 e 

10821 Ton de CO2 para a produção com carvão, fuelóleo e gás natural, respectivamente. 
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Para a alternativa é minimizado o aquecimento global equivalente a 118492, 80671 e 

12287 Ton de CO2 para a produção com carvão, fuelóleo e gás natural, respectivamente. 

 

 

Potencial de Acidificação 

 

O potencial de acidificação (PA), de um modo análogo ao PAG, define uma medida que 

permite quantificar capacidade de cada gás enquanto contribuinte para a formação de 

chuvas ácidas. É utilizado como gás de referência na contabilização do potencial de 

acidificação o SO2. No quadro seguinte é apresentado o potencial de acidificação para 

alguns gases: 

 

Quadro 4.14 – Potencial de acidificação 

Gás PA 

SO2 1 

NO 1.07 

 

 

Considerando uma fórmula análoga à utilizada para o cálculo do PAG e as emissões 

médias apresentadas nos quadros Quadro 4.7, Quadro 4.8, Quadro 4.9 tem-se para cada 

um dos combustíveis as seguintes emissões em SO2 equivalentes: 

 

Quadro 4.15 - Emissões de SO2 equivalentes para o carvão 

Emissões SO2 equiv (Ton) 
 

Base Alternativa 

SO2 268 304 

NO 78 88 

Total 345 392 

 

Quadro 4.16 - Emissões de SO2 equivalentes para o fuelóleo 

Emissões SO2 equiv (Ton) 
 

Base Alternativa 

SO2 165 187 

NO 53 60 

Total 217 247 
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Quadro 4.17 - Emissões de SO2 equivalentes para o gás natural 

Emissões SO2 equiv (Ton) 
 

Base Alternativa 

SO2 0 0 

NO 32 36 

Total 32 36 

 

 

A análise dos quadros Quadro 4.15, Quadro 4.16 e Quadro 4.17 permite determinar que 

a produção energética com recurso às fontes eólicas minimiza, para o projecto base, o 

potencial da criação de chuvas ácidas equivalente a 345, 217 e 32 Ton de SO2 para a 

produção com carvão, fuelóleo e gás natural, respectivamente. Para a alternativa é 

minimizado o potencial da criação de chuvas ácidas equivalente a 392, 247 e 36 Ton de 

SO2 para a produção com carvão, fuelóleo e gás natural, respectivamente. 

 

4.3.2.2.3 Produção Energética e Qualidade do Ar 

 

Os impactes na qualidade do ar produzidos pela produção eléctrica com recurso à queima 

de combustíveis fósseis acarreta grandes impactes ao nível da qualidade do ar devido à 

emissão de gases. As alterações climáticas e as chuvas ácidas são alguns dos problemas 

globais com origem neste tipo de produção energética. 

 

É de extrema importância quer a nível nacional, quer a nível global (devido aos 

compromissos internacionais) diminuir as emissões de GEE. Identificou-se uma 

necessidade de redução de GEE de cerca de 15 Mton CO2 equivalentes. Entre outras 

medidas, a redução de GEE passa pela produção de energia com recurso a fontes 

renováveis e “limpas”.  

 

Como tal, revelam-se de extrema importância os projectos de produção de energia 

através de fontes renováveis das quais se destaca no contexto nacional a energia eólica. 

Para o Parque de Meadas estima-se uma minimização de cerca de 100000 ton de CO2 

equivalente para o carvão. As pequenas fracções nas necessidades de redução 

respeitantes a este tipo de empreendimentos contabilizam no total um importante factor 

de redução. 
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4.15.2.8 Ruído e Vibrações 

 

Caso esta área não venha a ser intervencionada, não se prevê nenhum aumento dos 

níveis de ruído nem de vibrações face à situação actual. 

 

 

4.15.2.9 Resíduos 

 

Caso não se construam os Parques Eólicos, não se prevê um aumento de resíduos para o 

local em estudo. 

 

Por outro lado, a ausência dos Parques Eólicos irá implicar a necessidade de produzir 

energia eléctrica recorrendo a outras fontes convencionais. Assim, neste capítulo serão 

avaliadas as formas de produção de electricidade que mais impactes geram no ambiente, 

relativamente à produção de resíduos sólidos e perigosos. 

 

A energia nuclear é a forma de produção de energia eléctrica que mais preocupações 

gera ao nível dos resíduos produzidos. Estes resíduos são altamente radioactivos. A 

produção de resíduos perigosos começa na extracção de minério, que origina uma 

quantidade significativa de subprodutos, com elevadas concentrações de metais pesados. 

A incorrecta deposição destas escórias provoca uma grave deterioração do solo, e 

contaminação das águas superficiais e subterrâneas na vizinhança do local de extracção. 

Na fase de operação de uma central nuclear existe uma produção contínua de resíduos 

radioactivos. Assim, são gerados resíduos em grandes quantidades e podem ser mais ou 

menos radioactivos, e que gera um impacte muito significativo. 

 

O aproveitamento da valorização energética de resíduos e da energia termoeléctrica, 

também produzem resíduos sólidos, mas menos perigosos que na energia nuclear, sendo 

o impacte significativo.  

 

Na energia termoeléctrica, a queima do carvão e do petróleo origina a produção de 

resíduos sólidos contaminados com metais pesados; e na valorização energética de 

resíduos, as cinzas resultantes da incineração de resíduos sólidos urbanos (RSU) contêm 

poluentes inorgânicos (metais pesados). 

 



 

 

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I 

 

 

Outubro de 2002                                                      IV. 59 
Relatório Síntese 

 

4.15.2.10 Paisagem 

 

Sem a construção dos Parques Eólicos e do Ramal de Ligação, não se prevêem alterações 

face à situação descrita na Caracterização do Ambiente Afectado pelo Projecto, visto não 

estar prevista a implantação de nenhum outro projecto para o local em estudo. 

 

4.15.2.11 População, Emprego e Actividades Económicas 

 

No actual ponto tentámos apresentar uma avaliação prospectiva acerca da evolução da 

situação na área abrangida pelo Parque Eólico das Meadas, na ausência do mesmo, ou 

seja, caso o investimento na infra-estrutura considerada não seja efectivamente 

realizado. 

 

A avaliação apresentada apresentou as linhas de evolução possível em torno de duas 

variáveis principais: perspectivas de evolução da população residente e perspectivas de 

crescimento e desenvolvimento económico local. 

 

Para a consideração dos elementos enquadradores efectuámos um levantamento 

sistemático dos principais elementos de plano existentes e que abranjam a zona em 

estudo, já publicados e disponibilizados e que, pelo menos numa análise preliminar, 

posam funcionar como efectivos constrangimentos (positivos ou negativos) para o 

território que integra o futuro Parque Eólico das Meadas. 

 

Consideraram-se, na análise efectuada, os elementos decorrentes da PAC (Política 

Agrícola Comum) e PDR (Plano de Desenvolvimento Regional) / Programa Operacional 

regional do Norte. Em conformidade, foi efectuada uma avaliação em torno das 

potencialidades e constrangimentos apresentadas por estas tipologias de plano e de 

investimentos. 

 

Ao nível das estruturas demográficas locais entendeu-se que as condições de evolução da 

situação não se afastarão muito das limitações impostas pelas estruturações observadas 

ao nível nacional e regional, assim como das respectivas tendências. 
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Os diferentes cenários construídos apresentam em comum o facto de, em termos 

globais, a evolução dos efectivos populacionais ser negativa, apontando dessa forma 

para uma diminuição anual dos respectivos quantitativos. Contudo, a importância destes 

decréscimos varia de acordo com cada modelo utilizado, variando de situações mais 

negativas (Modelos I ou II) a uma situação mais “estabilizada” (Modelo III). 

 

Por outro lado, os cenários de evolução económica considerados variaram igualmente 

entre a manutenção das actuais condições produtivas agrícolas, mantendo-se inalteráveis 

os pressupostos de zonamento cultural (Cenário A), até um aproveitamento integral das 

condições sugeridas pela PAC (Cenário C). Considerou-se contudo que o Cenário A 

(precisamente o menos optimista) é aquele que revela maior probabilidade de 

ocorrência, na ausência de projecto. 

 

Aparentemente, as condições de evolução da situação sem projecto, dadas as 

potencialidades de evolução da população residente (que, em algumas situações, 

prefiguram uma situação de crescente periferização e “desertificação humana”), aliadas 

às condições de crescente enfrentadas pelo sector agrícola (precisamente aquele que 

funciona como o produtivamente mais importante em termos locais), inscrevem-se em 

condições sociais de propensão à exclusão social que merecem ser destacadas, até pelas 

condições de vulnerabilidade social que daí podem advir. 

 

 

4.15.2.12 Arqueologia e Património Cultural 

 

Face à situação detectada na Caracterização do Ambiente Afectado pelo Projecto, a 

ausência dos Parques Eólicos não terá efeitos a nível da Arqueologia e Património 

Cultural, visto não estar prevista a implantação de outro projecto para o local em estudo. 

 



 

 

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I 

 

 

Outubro de 2002                                                      IV. 61 
Relatório Síntese 

 

4.15.2.13 Instrumentos de Ordenamento do Território 

 

No ordenamento do território, com a ausência do projecto, não se prevêem alterações 

face à situação descrita no ponto referente à Caracterização do Ambiente Afectado pelo 

Projecto, visto que para o local em estudo não está previsto a implantação de nenhum 

outro projecto. 
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5 IMPACTES E MEDIDAS 

 

5.1 ENQUADRAMENTO 

 

Neste capítulo procede-se à identificação dos impactes previstos e das medidas que 

devem ser adoptadas para minimizar esses impactes, tendo em conta as diversas 

componentes ambientais consideradas, tanto na fase de construção e estaleiro como nas 

fases de exploração e desactivação, para cada uma das alternativas propostas. Deverão 

ser identificados os impactes positivos ou negativos, directos ou indirectos, a curto, 

médio e longo prazo, permanentes ou temporários, certos ou incertos. 

 

Entende-se por impacte a alteração ao meio envolvente originada pelo referido projecto, 

de forma directa ou indirecta. Estes impactes poderão ser muito pouco significativos, 

pouco significativos, significativos, muito significativos, ou mesmo não significativos 

(nulos), consoante a gravidade ou magnitude da situação a eles inerente. 

 

Para cada sector ambiental são identificados, quantificados (sempre que possível) e 

avaliados conjuntos de impactes, que permitam uma quantificação ou qualificação o mais 

rigorosa possível do estado do ambiente, para as diferentes alternativas de projecto, ou 

das pressões exercidas pelo projecto sobre o meio, de maneira a tornar mais perceptível 

a interpretação dos vários impactes.  

 

Apresenta-se a situação existente e os impactes decorrentes das acções previstas. 

Sempre que se justifique, refere-se a variação face à alternativa considerada – Parques 

Eólicos da Castanheira II e Castanheira I. 

 

Naturalmente, existirão impactes analisados de forma mais detalhada que outros, 

justificando-se tal situação pelo facto de, conforme o projecto, existirem componentes 

ambientais que, à partida, se pressupõem como mais passíveis de serem afectadas, 

apresentando um risco ambiental de maior dimensão. 

 

Também a informação insuficiente que por vezes existe, leva a que a análise de alguns 

impactes não seja efectuada como se desejaria. Tais situações equivalem a lacunas de 

conhecimento que serão devidamente identificadas ao longo do estudo, sendo 

posteriormente recomendadas medidas no sentido de serem efectuados estudos 
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específicos, de forma a se preverem os impactes gerados com o grau de confiança 

desejável. 

 

As bases de classificação dos impactes foram: 

 

• Nem sempre a natureza do impacte é simples. O mesmo impacte pode ser 

considerado positivo por uma entidade e negativo por outra. Caso isto ocorra, 

serão discriminados os valores do impacte em função do sujeito; 

• O nível de significância (muito pouco significativo, pouco significativo, significativo 

e muito significativo), em qualquer escala convencional, é sempre reportado a um 

padrão (legal, técnico-científico ou pericial), mediante uma função de classificação 

com critérios objectivos, existindo quantificação objectiva e na ausência de 

padrão, dispensar-se-á qualquer classificação da significância; 

• Um impacte pode manifestar-se directa ou indirectamente num descritor; 

• O impacte pode verificar-se no ambiente a curto prazo dentro de dois anos, médio 

prazo, dentro de dez anos, ou longo prazo considerado para além do tempo de 

vida útil do projecto; 

• A duração (temporário ou permanente) refere-se à fracção de tempo em que o 

efeito se verifica e está associado ao conceito de reversibilidade, correspondendo 

à cessação de um efeito no prazo de cerca de dois anos após a cessação da causa 

(acção do projecto) que originou esses efeitos; 

• O conceito de certo ou incerto refere-se à probabilidade de um impacte se 

manifestar ou não. 

 

Um impacte é tanto mais significativo quanto maior for o seu nível espacial, duração, 

irreversibilidade, probabilidade e magnitude, mas apenas na medida em que tal implicar 

perdas de usos. São considerados especialmente significativos (negativos) os impactes 

irreversíveis que infrinjam as normas legais, ou destruidoras de componentes raros ou 

únicos do património natural ou cultural, dada a óbvia perda de usos implicada. 

 

A escala convencional utilizada é, tanto quanto possível, similar para os diferentes 

descritores, devendo ser feito um grande esforço para a compatibilização de critérios. Os 

impactes ambientais significativos foram considerados consoante o mencionado na 

Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, Anexo II: 

 

• Positivo e negativo; 

• Directo e indirecto; 
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• A curto, médio e longo prazo; 

• Permanente e temporário; 

• Certo e incerto. 

 

Para todos os casos, são explicitados os dados que presidem à definição do nível de 

impacte em função de dados objectivos. Dada a diferença de significado entre os 

diversos descritores, e a ausência de padrões sedimentados em muitos sectores, 

admitimos que possa subsistir alguma arbitrariedade na classificação, ou mesmo alguma 

distorção num ou outro caso. De qualquer forma, os critérios são sempre objectivados. 

 

Normalmente, o ponto de equilíbrio da escala de impactes (impacte nulo) corresponderá 

sempre à alternativa zero (não execução do projecto), que corresponderá a um cenário 

de evolução da situação actual, sobretudo em termos dos usos actuais do solo e das 

pressões externas verificadas. 

 

A cada sector estudado poderá corresponder um ou mais índices de impacte. Quando 

para um determinado sector existirem sujeitos de impactes muito diferentes ou mesmo 

de sinal oposto, são discriminados diferentes índices de impacte que clarifiquem essas 

diferenças ou conflitos. 

 

Na generalidade, e para todos os descritores, é efectuada uma caracterização dos 

eventuais impactes em cada uma das alternativas. Essa caracterização, além dos 

aspectos referidos, indicará a base da estimativa para os impactes e níveis de incerteza e 

confiança. Sempre que relevante, refere-se as fases de construção, operação 

(exploração) e desactivação. 

 

O facto de se considerar esta última fase, mesmo que no pressuposto de um alto grau e 

probabilidade de ocorrência destina-se, não apenas a dar resposta às exigências legais, 

como em assegurar, em sede de projecto, a garantia de manutenção de padrões 

ambientais de qualidade. 

 

A análise de Impactes assenta essencialmente em duas macro actividades: 

 

• Fase de Construção dos Parques Eólicos; 

• Fase de Exploração dos Parques Eólicos. 
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A fase de construção engloba a desmatação, a movimentação de terras, incluindo as 

terraplenagens e a construção propriamente dita. É uma fase em que há bastante 

movimentação de veículos pesados, tanto de maquinaria pesada afecta à obra como de 

camiões de transporte de terras e materiais. 

 

Nesta fase serão implantadas todas as infra-estruturas necessárias ao bom 

funcionamento do aproveitamento Eólico. 

 

As principais acções da fase de construção são: 

 

• Instalação e utilização do estaleiro; 

• Reabilitação dos caminhos de acesso; 

• Abertura de caminhos de acesso principal à zona de implantação dos 

aerogeradores e restantes caminhos; 

• Execução de sistemas de drenagem; 

• Transporte de materiais diversos para construção; 

• Área reservada ao depósito temporário de materiais resultantes das operações de 

construção; 

• Inserção dos cabos eléctricos de interligação entre os PT's, os aerogeradores e a 

subestação e edifício de comando; 

• Execução das fundações das torres dos aerogeradores; 

• Preparação e execução da plataforma provisória para a montagem dos 

aerogeradores; 

• Transporte e montagem da torre de um aerogerador; 

• Transporte e montagem do interior da cabina; 

• Transporte e montagem das pás de um aerogerador; 

• Construção dos PT's, do edifício de comando e da subestação; 

• Transporte e montagem dos equipamentos do edifício de comando e da 

subestação; 

• Construção do Ramal de Interligação à subestação da Varosa; 

• Recuperação paisagística. 

 

Durante as fases de exploração e desactivação, serão avaliados os impactes para o 

projecto base e para a alternativa ao mesmo. 
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As principais acções da fase de exploração consistem em: 

 

• Presença física dos aerogeradores, subestação, edifício de comando e caminhos; 

• Funcionamento dos Parques Eólicos; 

• Manutenção de acessos; 

• Manutenção e reparação de equipamentos; 

• Presença física do Ramal de Interligação à subestação da Varosa. 

 

As principais acções na fase de desactivação são: 

 

• Remoção de equipamentos; 

• Transporte de equipamentos; 

• Recuperação paisagística. 

 

Neste capítulo, serão também analisadas e recomendadas as medidas a adoptar durante 

as fases de construção, exploração e, eventualmente, desactivação, com vista à 

minimização das perturbações ambientais causadas pela implantação dos Parques 

Eólicos. 

 

Foi analisado, por um lado, em que grau as medidas propostas contribuem para mitigar 

os impactes negativos previstos e por outro lado, indicadas quais as potencialidades que 

podem ser criadas ou que impactes podem ser valorizados com a implementação do 

cenário ambientalmente mais favorável. 
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5.2 IMPACTES E MEDIDAS NOS ESTALEIROS 

 

5.2.1 Impactes  

 

Para a execução desta obra será necessário a existência de Estaleiros. Assim, considera-

se necessária a implementação de um estaleiro principal para os Parques Eólicos e de 

várias plataformas de apoio à montagem dos aerogeradores. Estima-se que o estaleiro 

principal terá entre 500 e 1000 m2 e estará montado durante cerca de cinco meses, que 

é o tempo previsto de construção dos Parques Eólicos. 

 

Para o Ramal de Interligação, e de acordo com o descrito no ponto 3.5.1.1 Acções da 

Fase de Construção, não será necessária a existência de um estaleiro, uma vez que a 

intervenção será realizada em 3 operações e circunscrita ao local de instalação do poste. 

Desta forma, não foram considerados impactes relativos a um estaleiro, mas sim à 

colocação dos postes de acordo com cada descritor apresentado em anexo. 

 

O estaleiro principal terá afecto todos os materiais de obra, os equipamentos e 

maquinaria a utilizar ao longo do decorrer da execução do projecto, as instalações sociais 

e administrativas, o armazenamento temporário dos resíduos produzidos em obra, etc.. 

Será também instalada na base de cada aerogerador, uma plataforma provisória para 

proceder à montagem destes equipamentos, que irá funcionar como um estaleiro de 

menores dimensões.  

 

Os estaleiros, pelas suas características e dimensão, causam normalmente impactes 

bastante significativos. Uma das formas de minimizar estes impactes é através de uma 

escolha cuidada do local de inserção do estaleiro. Considera-se que o estaleiro principal 

deverá incluir a área de construção do edifício de comando e subestação (apenas 

considerada para a alternativa), uma vez que esta será posteriormente 

intervencionada, podendo ser nesta fase impermeabilizada sem impactes posteriores.  

Este será provavelmente o melhor sítio para a colocação do estaleiro principal, pois situa-

se próximo dos acessos existentes e tem acesso aos aerogeradores pelos caminhos a 

construir.  

 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I 

 

 

Outubro de 2002                                               V. 7 
Relatório Síntese 

O local proposto para a implantação do estaleiro principal é ocupado actualmente por 

mato e vegetação infestante, pelo que será necessário proceder à limpeza do terreno e 

posterior impermeabilização do mesmo.  

 

As operações de limpeza do terreno envolvem a remoção dos matos e vegetação 

infestantes bem como de outros materiais existentes aleatoriamente no terreno (por 

exemplo materiais rochosos). As acções de limpeza são uma das formas de combater os 

incêndios que são tão frequentes (infelizmente) nas serras de Portugal, essencialmente a 

norte do rio Tejo. Também a remoção vegetação infestante por si só trará benefícios às 

outras espécies existentes permitindo que estas se desenvolvam adequadamente e sem 

restrições quer de espaço quer de substrato. Assim sendo, em termos globais, considera-

se que as operações de limpeza do terreno possuem um impacte positivo, certo, 

indirecto, permanente e a curto prazo. Em termos de significância, e face à reduzida área 

que será desmatada este impacte é considerado pouco significativo.  

 

Em termos específicos, as acções de desmatação e limpeza do terreno possuem impactes 

positivos e negativos no que respeita aos factores biológicos e ecológicos. Em termos 

florísticos, tal como referido anteriormente, existem benefícios no que respeita ao 

desenvolvimento das outras espécies existentes no local, pelo que o impacte será 

positivo, incerto, indirecto, permanente, a curto prazo e significativo considerando a 

escala local. No entanto, a remoção da vegetação infestante e matos deixará de suportar 

alguns dos nichos ecológicos das espécies faunísticas existentes, sendo por isso 

considerado um impacte negativo, certo, indirecto, permanente, a curto prazo e 

significativo à escala local. 

 

Em termos de solos e uso dos solos, existe uma perda de usos de solo quando se 

considera que a acção de desmatação irá ocorrer de forma permanente e irreversível 

durante o tempo de vida útil do projecto (uma vez que o local desmatado será utilizado 

posteriormente como edifício de comando ou substação). O impacte daqui decorrente 

será negativo, directo, certo, a curto prazo e pouco significativo à escala local.  

 

Para a realização da desmatação é necessário a utilização de equipamento/maquinaria 

capaz de remover a vegetação infestante e matos existentes. A circulação da maquinaria 

pesada provoca a compactação dos solos locais, o que será um impacte negativo, 

directo, certo, a curto prazo, permanente e pouco significativo. 
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A qualidade do ar sofrerá pequenas alterações aquando da desmatação derivadas da 

libertação de PTS (Partículas Totais em Suspensão) provenientes da circulação da 

maquinaria nos acessos existentes em terra batida. Este impacte será negativo, 

indirecto, certo, a curto prazo, temporário e significativo no que concerne aos 

trabalhadores existentes nesta actividade. É claro que a emissão destas poeiras pode ser 

minimizada com a aplicação das medidas correctas e atempadas. Existe também a 

libertação de alguns poluentes (NOx, CO, SO2) provenientes do funcionamento da 

maquinaria presente nas acções de desmatação, que irão alterar a situação actual. 

Relembra-se que este projecto se desenvolve numa área onde apenas existem outros 

Parques Eólicos, pelo que a emissão de poluentes é mínima ou mesmo inexistente. 

Assim, considera-se que a emissão destes compostos para a atmosfera constitui um 

impacte negativo, directo, certo, a curto prazo, temporário e pouco significativo dada a 

duração da fase de desmatação e a quantidade de maquinaria afecta a esta actividade.  

 

A própria desmatação possui directamente associada a produção de resíduos verdes 

decorrentes desta acção, pelo que a própria produção de resíduos é considerada como 

um impacte negativo, directo, certo, temporário e significativo. No entanto, os resíduos 

verdes poderão ser considerados um impacte positivo desde que sejam 

aproveitados/reintroduzidos novamente no processo natural da vida. Isto é, caso os 

resíduos verdes sejam utilizados como fertilizantes/adubos, após a devida 

compostagem/degradação dos mesmos, a produção destes irá constituir um impacte 

positivo, indirecto, incerto, a curto prazo, temporário e pouco significativo. 

 

As acções de desmatação não se prevê que tenham qualquer tipo de impacte na 

topografia, geologia e recursos hídricos. 

 

A impermeabilização do terreno que posteriormente será intervencionado, para além de 

poder servir de base para qualquer uma das infra-estruturas anteriormente mencionadas 

(edifício de comando e subestação), serve também para que seja possível na fase de 

construção a deposição temporária de materiais sobrantes bem como para o 

armazenamento dos materiais de apoio à obra e dos resíduos (embora esta seja 

temporária) que vão sendo produzidos ao longo da fase de construção. Esta zona 

impermeabilizada será também útil aquando da transfega de combustíveis, 

reparação/manutenção dos equipamentos, uma vez que previne as potenciais infiltrações 

nos solos. 
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Neste caso preciso em que a acção é a impermeabilização do terreno, apenas se irão 

verificar impactes ao nível dos solos e uso dos solos, pois estes serão compactados, pelo 

menos durante o tempo de vida útil do projecto (uma vez que a localização do estaleiro 

coincide com a futura zona do edifício de comando ou da substação). Daqui surge um 

impacte negativo, directo, certo, permanente, a curto prazo e pouco significativo. 

 

Em termos hidrogeológicos, não se prevê interferências com os níveis freáticos existentes 

dado que as intervenções serão efectuadas a altitudes médias de cerca de 1000 m pelo 

que não foram considerados impactes ao nível deste descritor que potencialmente 

poderia ser afectado. 

 

A montagem do estaleiro principal traduz-se na execução de todos os trabalhos e 

actividades necessárias para que possa ser iniciada a actividade de construção, existindo 

para isso, presente no estaleiro, todos os meios necessários para o efeito. Actividades 

essas que poderão constituir fontes de ruído, essencialmente devido aos veículos 

pesados necessários para a montagem do estaleiro bem como para o transporte da 

maquinaria de apoio à obra. Ou seja, nesta fase de montagem de estaleiro, prevê-se um 

ligeiro incremento dos níveis de ruído actualmente existente. Este impacte é negativo, 

directo, certo, a curto prazo, temporário mas pouco significativo de acordo com o 

incremento previsto. 

 

O próprio funcionamento do estaleiro principal tem associado uma série de actividades, 

que pela sua natureza e características, possuem diversos impactes ao nível de vários 

descritores, nomeadamente produção de águas residuais, emissão de poluentes 

atmosféricos, aumento dos níveis de ruído, produção e armazenamento temporário de 

resíduos e criação de postos de trabalho. 

 

A produção de águas residuais decorre directamente do funcionamento das actividades 

previstas no estaleiro. Antes de mais, interessa diferenciar as águas residuais produzidas 

no estaleiro social e no estaleiro de obra, ambos existentes no estaleiro central. 

 

As águas residuais produzidas no estaleiro social são somente águas residuais 

domésticas, resultantes das instalações sanitárias e do refeitório. Para as instalações  

sanitárias prevê-se a utilizações de instalações amovíveis que na sua constituição 

possuem um compartimento de armazenamento das águas residuais produzidas. Este 

compartimento é esvaziado periodicamente de acordo com a capacidade do mesmo. As 
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águas do refeitório poderão ser adicionadas às águas produzidas em estaleiro e em 

conjunto terem um tratamento adequado à sua caracterização. 

 

As águas residuais produzidas no estaleiro de obra são decorrentes das actividades 

existentes tais como a produção de betão, lavagem dos equipamentos/maquinaria de 

apoio à obra, ou mesmo águas que surjam durante a escavação e que tenham que ser 

bombeadas para outro local por forma a permitir a construção. Todas estas águas 

deverão ser canalizadas para um tanque (decantador) que funcione como um sistema de 

tratamento de águas. Sistema este que será devidamente especificado no anexo 

respeitante aos recursos hídricos. 

 

Sejam águas residuais domésticas ou de estaleiro, a sua contentorização constitui um 

impacte positivo, directo, incerto, a curto prazo, temporário e pouco significativo. No 

entanto, à que acautelar as descargas efectuadas a partir do decantador proposto bem 

como as características dos efluentes descarregados. Não deverá também ser 

desprezada a capacidade do meio e a sua sensibilidade para a recepção destes efluentes. 

Esta análise será apresentada no anexo referente aos recursos hídricos. 

 

A emissão de poluentes atmosféricos no estaleiro refere-se essencialmente a poeiras e 

aos gases de escape provenientes dos veículos pesados afectos à obra bem como de toda 

a maquinaria existente (fixa ou móvel). Assim, dado que o projecto se irá desenvolver 

num local que ainda não foi intervencionado, não possuindo por isso características 

antropogénicas, a emissão de poluentes atmosféricos irá ter um impacte negativo, 

directo, certo, temporário, a curto prazo e cuja significância se reflecte apenas ao nível 

local de reduzida importância (considerando qualitativa e quantitativamente a maquinaria 

existente). 

 

Prevê-se também que o funcionamento do estaleiro central induza o aumento dos níveis 

de ruído durante a execução da obra. Este aumento é praticamente todo justificado pelo 

funcionamento de maquinaria/equipamento de apoio à obra, tendo também os veículos 

pesados uma cota parte neste aumento. É claro que o estaleiro não poderá exercer a sua 

actividade sem ruído, sendo necessário cumprir os documentos legais em vigor 

existentes, pelo que terão que ser adoptadas medidas para o seu cumprimento. Em 

termos globais, o aumento dos níveis de ruído no estaleiro terá um impacte negativo, 

directo, certo, temporário e a curto prazo. Em termos de significância, o aumento de 

ruído pode ser considerado significativo uma vez que o estaleiro será instalado numa 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I 

 

 

Outubro de 2002                                               V. 11 
Relatório Síntese 

zona elevada da serra, podendo ter efeitos potenciados pela configuração do terreno e 

pela altitude. 

 

O funcionamento do estaleiro tem directamente associado a produção de resíduos, tanto 

provenientes da obra em si (resíduos com características industriais), como provenientes 

da área social (equiparados a resíduos sólidos urbanos e resíduos provenientes de 

tratamentos de primeiros socorros). Os resíduos produzidos em obra serão 

essencialmente as terras escavadas, tendo também alguma expressão os óleos usados, 

os resíduos de embalagens, madeiras, entre outros. Os resíduos equipados a urbanos 

resultam praticamente do refeitório e da presença dos trabalhadores, sendo constituídos 

basicamente por restos de comida, embalagens (plásticas, metálicas e de cartão) e vidro. 

Os resíduos de primeiros socorros resultam de pequenos acidentes que possam ocorrer 

durante a execução do projecto, sendo no entanto considerados de reduzida expressão. 

 

A produção destes resíduos reflecte-se num impacte negativo, directo, certo, temporário 

e a curto prazo. Em termos locais, a produção de resíduos terá uma expressão 

significativa, à excepção dos resíduos de primeiros socorros, uma vez que irá aumentar 

significativamente a sua produção.  

 

Também o armazenamento temporário dos resíduos na zona de estaleiro, antes destes 

serem transportados para o seu destino final, poderá constituir um impacte, embora 

pouco significativo, no que respeita a derrames acidentais, sejam eles da manutenção ou 

da do abastecimento de maquinaria/equipamento. No entanto este impacte está 

acautelado uma vez que a zona de deposição e de manutenção se encontra 

impermeabilizada, não deixando de ser um impacte negativo, directo, incerto, a curto 

prazo e temporário. É evidente que a significância estará também relacionada com a 

quantidade e com as características das substâncias susceptíveis de derrames, bem 

como a extensão dos mesmos. 

 

Para que o estaleiro principal funcione e para que se proceda à execução do projecto, é 

necessária a criação de postos de trabalho o que por si só constitui um impacte positivo. 

Com efeito, a obra empregará cerca de 50 trabalhadores, dos quais se estimou que 30 

serão captados localmente, representando uma componente importante da mão-de-obra 

local no sector da Construção.  
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Sempre que for considerado relevante, os impactes provenientes do funcionamento do 

estaleiro e das actividades que lá decorrem serão mencionados em cada um dos 

descritores em anexo conforme se torne conveniente. 

 

5.2.2 Medidas 

 

Com o objectivo de minimizar os impactes que poderão ocorrer, propõe-se um conjunto 

de medidas gerais que deverão ser cumpridas e se apresentam descriminadas de 

seguida. 

 

MES.1 Os critérios de escolha relativos à localização do estaleiro central, devem 

incluir o aproveitamento das zonas com menor declive de modo a minimizar 

alterações na topografia do terreno, e devem excluir as zonas identificadas nos 

diversos descritores como sensíveis, a saber: 

• Linhas de água da ribeira da Mesquitela e linha de água torrencial afluente a esta 

(identificadas no Anexo V: Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da Água). 

• Zona de especial interesse para a fauna, próximo do aerogerador n.º 7 

(identificada no Anexo VI: Factores Biológicos e Ecológicos). 

• Exploração mineira (identificada no Anexo XII: Arqueologia e Património Cultural). 

• Zonas classificadas como REN e sujeitas a Regime Florestal (identificadas no 

Anexo XII: Instrumentos de Ordenamento do Território) 

 

MES.2 As linhas de água de carácter torrencial existentes na envolvente da área a 

intervencionar deverão ser desobstruídas por forma a minimizar os efeitos 

causados durante as épocas de chuvas (altura em que as ribeiras possuem 

efectivamente caudal). Estas linhas de água não deverão, de forma alguma, 

ser impermeabilizadas ou betonadas, alterando o seu percurso natural de 

escorrência; 

 

MES.3 Os acessos que se prevêem ser abertos durante a fase de execução, devem ser 

balizados com uma margem adequada para cada lado ficando os percursos de 

veículos e máquinas limitados somente a essas zonas; 

 

MES.4 Deverão ser limitadas às áreas estritamente necessárias para a desmatação, a 

movimentação de terras, a circulação e o parqueamento de máquinas e 

veículos, através do balizamento das zonas sujeitas a este tipo de 
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intervenções. Deve existir, portanto, uma planta de estaleiro com essas 

indicações especificamente delineadas, quer ao nível do armazenamento de 

materiais, parqueamento de maquinaria, acessos à obra ou até para a própria 

instalação do estaleiro; 

 

MES.5 Assegurar todas as medidas de segurança necessárias para evitar a 

probabilidade da ocorrência de acidentes, quer em termos do estaleiro em si 

(delimitação e vedação do estaleiro de modo a evitar a entrada de pessoas 

estranhas) quer em termos dos próprios trabalhadores (utilização de todos os 

equipamentos de segurança exigidos pela legislação em vigor – Decreto-Lei n.º 

155/95 de 1 de Julho e Portaria n.º 101/96 de 3 de Abril - capacete, 

auriculares, botas, luvas e em casos específicos óculos de protecção); 

 

MES.6 Optimização dos circuitos para o transporte de materiais de construção para a 

obra e para o transporte de resíduos de obra para os destinos finais 

adequados. Esta optimização deverá ser efectuada considerando as vias de 

acesso existentes e as construídas durante a execução do projecto, bem como 

a capacidade volumétrica dos veículos que efectuam o transporte (de materiais 

e resíduos). Este cálculo entra em linha de conta com a origem (diversas para 

os materiais de construção e estaleiro central para os resíduos) e com o seu 

destino final (reutilização noutras obras no caso dos materiais de construção e 

no caso dos resíduos este destino deverá ser avaliado de acordo com as 

tipologias e quantitativos dos resíduos produzidos); 

 

MES.7 A deposição temporária de resíduos produzidos em obra deverá ser evitada, 

sendo no entanto de prever o armazenamento de óleos usados (desde que 

devidamente contentorizados) e de terras escavadas, uma vez que é 

necessário uma determinada quantidade para a sua recolha. Relativamente aos 

resíduos produzidos pelos trabalhadores, deverá ser definido com o Sistema 

Multimunicipal do Vale do Douro Sul (RESIDOURO) que abrange os municípios 

de Lamego e Resende (municípios onde se insere o projecto), a forma mais 

adequada para a recolha selectiva dos resíduos equiparados a urbanos. Os 

restantes resíduos que não são recolhidos selectivamente, deverão ser 

recolhidos pelas Câmaras Municipais (deverá haver um acordo entre as 

Câmaras Municipais de Lamego e Resende para proceder à recolha deste tipo 

de resíduos); 
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MES.8 Por forma a minimizar a dispersão de poeiras, deverão ser realizadas 

periodicamente a rega (aspersão de água) dos terrenos da obra e das áreas 

envolventes (considerando os acessos existentes e os construídos). Estas 

medidas de boas práticas deverão ser adoptadas especialmente em dias secos 

em que os ventos levantem as poeiras do chão em forma cónica; 

 

MES.9 A utilização de auto-betoneiras durante a execução do projecto, pressupõe que 

as mesmas sejam lavadas uma vez que cada vez que as mesmas são 

esvaziadas, é necessário proceder à remoção dos resíduos existentes no 

interior do tanque de mistura (caos contrário estes secam não sendo possível a 

realização de betão com a qualidade desejada). Sempre que for realizada a 

lavagem das auto-betoneiras, esta deve ocorrer afastada das linhas de água 

existentes, preferencialmente numa bacia de retenção impermeabilizada 

desenhada e construída para o efeito. Esta bacia será localizada numa área 

estrategicamente escolhida, considerando um local comum à passagem de 

todas as auto-betoneiras e as acessibilidades existentes. Deste processo, não 

resultam águas residuais resultantes da lavagem das auto-betoneiras, uma vez 

que o betão residual, existente no tanque que é lavado, expande e absorve as 

águas disponíveis na bacia de retenção. Portanto, resultam apenas resíduos de 

betão, que poderão ser incorporados novamente na produção de betão. 

 

MES.10 Deve ser garantida uma fiscalização eficiente durante a fase de movimentação 

de terras, nomeadamente para a execução de caminhos, fundações das torres 

dos aerogeradores e plataformas provisórias para montagem dos 

aerogeradores, no sentido de serem cumpridas com rigor as especificações 

impostas no projecto (áreas definidas para a implantação das plataformas); 

 

MES.11 Não proceder à exploração de inertes da pedreira existente na área envolvente 

ao local de implantação dos Parques Eólicos; 

 

MES.12 Utilização de redes de protecção nos tubos de escape das viaturas em obra, de 

modo a que se evite a emissão de fagulhas e, consequentemente, se reduza o 

risco de incêndios; 

 

MES.13 Após conclusão dos trabalhos de construção na fase de execução, todos os 

locais do estaleiro e zonas de trabalho deverão ser meticulosamente limpos 

devido à possibilidade de permanência de materiais (óleos, resinas, etc.) que, 
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mesmo em baixas concentrações, podem comprometer a qualidade da água 

das linhas de água existentes na zona (longo prazo). Deverá ainda ser 

contemplada a reparação do pavimento danificado nas estradas utilizadas nos 

percursos de acesso aos Parques Eólicos pela circulação de veículos pesados 

durante a construção. 
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5.3 TOPOGRAFIA 

 

5.3.1 Impactes 

 

A implantação dos aerogeradores envolve apenas alterações locais, muito pontuais, 

tendo em vista a sua instalação e do Ramal de Interligação. Tal ocorre na fase de 

construção, sendo as acções a considerar o transporte até ao local e a criação de 

condições para as fundações dos aerogeradores e Ramal de Interligação. 

 

Para a área dos Parques Eólicos os principais impactes devem-se à movimentação de 

terras devido a actividades de escavação. Estima-se que o volume de terras a depositar 

devido a estas actividades seja de 1891 m3 para o projecto base e de 1769 m3 para a 

alternativa. O impacte devido à movimentação de terras dada o volume em questão é 

muito pouco significativo. As terras a depositar poderão ser aproveitadas para a 

recuperação paisagística da pequena pedreira detectada no cruzamento das estradas 

E.N. 1024 e da estrada de acesso principal aos Parques Eólicos e para recuperação 

topográfica e paisagística de áreas degradadas pela obra. 

 

Relativamente ao Ramal de Interligação, para a colocação de postes, estima-se que 

serão movimentados cerca de 700 m3, sendo o impacte pouco significativo. Esta 

significância pode ser atenuada com a utilização das terras removidas na minimização de 

impactes decorrentes de outras acções, como por exemplo, a correcção dos níveis 

topográficos na implementação de postes nas zonas com declives acentuados. 

 

Tanto para o projecto base como para a alternativa ao projecto os impactes para a 

topografia são muito pouco significativos, dada a reduzida atenuação do mesmo. 

 

A utilização das terras movimentadas a depositar para recuperação topográfica das zonas 

intervencionadas e / ou para eventual recuperação paisagística da pedreira detectada no 

cruzamento das estradas E.N. 1024 e da estrada de acesso principal aos Parques Eólicos 

será uma medida importante no sentido de minimizar os impactes muito pouco 

significativos do projecto relativamente ao descritor topografia. 
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5.3.1.1 Perfil Indicativo de Impactes 

 

As Figuras que se seguem são uma síntese dos impactes nas diferentes fases do 

projecto. 
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Figura 5.1 – Síntese de impactes na fase de construção  
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Figura 5.2 – Síntese de impactes na fase de exploração  
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Figura 5.3 – Síntese de impactes na fase de desactivação  
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5.3.2 Medidas 

 

5.3.2.1 Fase de Construção 

 

Relativamente a área de influência dos Parques Eólicos são propostas as seguintes 

medidas:  

 

MT.1 As intervenções para a implantação do estaleiro serão realizadas numa área 

circunscrita ao mesmo, não interferindo, com o relevo das áreas vizinhas. É 

sugerido no ponto 3.1 Fase de Construção do Anexo I: Topografia uma possível 

localização para a implantação do estaleiro que deverá ser concretizada, no 

local, no início das obras através duma correcta delimitação e mapeamento (Ver 

Figura 3.1 do Anexo I: Topografia); 

 

MT.2 Utilizar e reabilitar os acessos já existentes na área dos Parques como acessos 

principais ao mesmo. Se tal não for possível, construir esses caminhos de modo 

a acompanhar a forma natural do terreno não interferindo de forma gravosa com 

o relevo. Os caminhos existentes são apresentados na Figura 3.2 e Figura 3.3 do 

Anexo I: Topografia; 

 

MT.3 As zonas de obra deverão ser devidamente delimitadas e mapeadas (numa zona 

devidamente indicada no estaleiro) de modo a garantir a circunscrição das obras 

às zonas balizadas e piquetadas e de forma a assegurar que não se intervém em 

áreas que não é necessário intervir. Os trabalhadores e encarregados deverão 

ser informados das possíveis consequências de uma atitude negligente em 

relação às medidas mitigadoras, devendo receber instruções sobre os 

procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra; 

 

MT.4 Circunscrever as escavações para implantação dos sistemas de drenagem 

(valetas e aquedutos) às próprias áreas de implantação, não interferindo com os 

níveis topográficos circundantes; 

 

MT.5 Reaproveitar as terras resultantes da escavação dos sistemas de drenagem para 

após a implantação dos aquedutos os recobrir, minimizando a deposição de 

terras e devolvendo à área de intervenção o respectivo relevo; 
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MT.6 Assegurar que a abertura de valas para inserção dos cabos eléctricos de ligação 

entre os aerogeradores e estes e a subestação e o edifício de comando, será 

efectuada na área restrita aos mesmos. Esta área deverá ser devidamente 

delimitada e mapeada; 

 

MT.7 Reaproveitar as terras escavadas durante a abertura das valas para as recobrir e 

proceder à restituição dos níveis topográficos, minimizando a deposição de 

terras; 

 

MT.8 Circunscrever as operações de escavação das fundações dos aerogeradores 

(calabouços) à área das mesmas não interferindo com as áreas vizinhas, e à 

medida que se for progredindo em profundidade assegurar a estabilidade desses 

taludes; 

 

MT.9 Utilizar parte das terras escavadas durante as operações de execução das 

fundações dos aerogeradores para proceder ao recobrimento das mesmas após 

as operações de montagem das fundações e de betonagem e respectivo período 

de cura; 

 

MT.10 Assegurar que aquando da preparação e execução da plataforma de montagem 

provisória dos aerogeradores, seja ocupada a área estritamente necessária à 

mesma e às operações que nela serão realizadas; 

 

MT.11 Reduzir ao máximo as terraplenagens na zona de implantação da plataforma de 

montagem dos aerogeradores, de modo a reduzir a interferência com os níveis 

topográficos locais; 

 

MT.12 Redução da exposição do solo desprovido de vegetação e das movimentações de 

terras durante os períodos de maior pluviosidade, de modo a minimizar a erosão 

hídrica e o transporte de sedimentos; 

 

MT.13 Proceder à remoção de todos os materiais necessários à obra, materiais 

resultantes das operações de escavação e equipamentos da área na qual o 

aproveitamento eólico se encontra inserido; 
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MT.14 Proceder à recuperação paisagística do local de inserção dos Parques Eólicos 

devolvendo, nos locais em que se procederam a intervenções e nos quais não se 

encontram as infra-estruturas necessárias à boa exploração dos Parques, os 

níveis topográficos antes da obra; 

 

MT.15 Proceder ao aproveitamento das terras a depositar para minimização de 

impactes nomeadamente na recuperação paisagística da pequena pedreira 

detectada no cruzamento das estradas E.N. 1024 e da estrada de acesso 

principal aos Parques Eólicos, para recuperação topográfica e paisagística de 

áreas degradadas pela obra. 

 

 

Fotografia 5.1 – Pequena pedreira na qual se poderá proceder a recuperação depositando nesta as 

terras não contaminadas 

 

MT.16 Os depósitos temporários de terras devem ficar protegidos com coberturas 

impermeáveis, evitando-se a erosão e transporte por acção eólica e hídrica. Os 

locais para estes depósitos devem ser seleccionados e utilizados de modo a 

minimizar o seu impacte.  

 

Relativamente à construção do Ramal de Interligação, propõem-se as seguintes medidas: 

 

MT.17 Parte das terras removidas para a abertura das fundações dos postes deverão 

ser utilizadas para cobrir o betão utilizado nas fundações, possibilitando a 

reposição paisagística do local de implementação dos postes e a minimização da 

deposição de terras; 
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MT.18 Nas zonas com risco de erosão a medida anterior deve ser reforçada com 

medidas de contenção, nomeadamente a plantação de espécies de flora 

autóctones e de crescimento rápido nas terras de cobertura das fundações de 

betão (ver Anexo IV: Solos e Uso dos Solos). 

 

 

5.3.2.2 Fase de Exploração 

 

Relativamente à zona de implementação dos Parques Eólicos, para esta fase específica, 

não são propostas medidas de minimização de impacte por não se esperar a ocorrência 

destes ao nível da topografia. 

 

Relativamente ao Ramal de Interligação à subestação da Varosa, é proposta para esta 

fase a seguinte medida: 

 

MT.19 Deverá ser efectuado um acompanhamento da situação para os postes 

implantados nas áreas de risco de erosão, nomeadamente ao nível da eficácia 

das medidas de contenção e minimização dos riscos de erosão (ver Anexo XVII: 

Plano de Monitorização). 

 

 

5.3.2.3 Fase de Desactivação 

 

Durante a fase de desactivação deverão ser tidas em conta todas as medidas referidas 

para a fase de construção uma vez que nesta fase se procederão à execução de 

operações muito semelhantes às da fase de obra, que irão produzir o mesmo tipo de 

impactes. 
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5.4 CLIMA E MICROCLIMA 

 

5.4.1 Impactes 

 

Relativamente aos impactes provocados pela implantação dos Parques Eólicos, verificou-

se que estes são muito diminutos na fase de construção e desactivação. Contudo, os 

impactes na fase de exploração dos Parques foram considerados significativos e 

positivos, tendo em conta que a fase de operação não emite nenhum tipo de poluente 

para a atmosfera, ao contrário das formas convencionais de produção de energia 

eléctrica analisadas.  

 

Pelo contrário, a mesma quantidade de electricidade produzida pelos Parques Eólicos, 

obtida através da energia termoeléctrica, por exemplo, emite para a atmosfera poluentes 

que contribuem para o aquecimento global (CO2) e para as chuvas ácidas (SO2). Como 

contributo para o aquecimento global seria produzido cerca de 100.000, 70.000 e 10.000 

ton de CO2, se o combustível fóssil fosse o carvão, fuelóleo e gás natural, 

respectivamente. Relativamente à produção de dióxido de enxofre seriam emitidos cerca 

de 350, 200 e 30 ton de SO2, se o combustível fóssil fosse o carvão, o fuelóleo e o gás 

natural, respectivamente. Estes cálculos encontram-se especificados no Anexo VII, 

Qualidade do Ar. 

 

Esta “poupança” de emissões de gases que contribuem para as alterações climáticas 

referidas, ocorrerá durante aproximadamente vinte anos, visto que é o tempo estimado 

de vida útil do projecto. 

 

5.4.1.1 Perfil Indicativo de Impactes 

 

As Figuras que se seguem são uma síntese dos impactes nas diferentes fases do 

projecto. 
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Figura 5.4 – Síntese de impactes na fase de construção  
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Figura 5.5 – Síntese de impactes na fase de exploração  
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Figura 5.6 – Síntese de impactes na fase de desactivação  

 

 

5.4.2 Medidas 

 

5.4.2.1 Fase de Construção 

 

MCL.1 A remoção da vegetação deverá ser limitada às áreas estritamente necessárias, 

nomeadamente as áreas de implantação dos aerogeradores, de instalação do 

estaleiro, de construção do edifício de comando e subestação (apenas para a 

alternativa), e na extensão de construção do Ramal de Interligação à 

subestação da Varosa, de forma a reduzir a perda de efeito de regularização 

térmica que a cobertura vegetal exerce. 

 

 

5.4.2.2 Fase de Exploração 

 

Para esta fase não estão previstas medidas de minimização para o clima e o microclima. 
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5.4.2.3 Fase de Desactivação 

 

Nesta fase deverá ser tida em consideração a medida proposta para a fase de construção 

uma vez que nesta fase é esperada a ocorrência de impactes da mesma tipologia. 

 

 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I 

 

 

Outubro de 2002                                               V. 27 
Relatório Síntese 

5.5 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, GEOTECNIA E HIDROGEOLOGIA (RECURSOS 

HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS) 

 

5.5.1 Impactes 

 

Os potenciais impactes ambientais de maior significado nos factores referentes ao meio 

geológico estão relacionados sobretudo com a fase de construção, que obriga, 

nomeadamente, a escavações destinadas à abertura de valas para a implantação dos 

aerogeradores e dos cabos eléctricos de interligação entre os aerogeradores, da 

escavação das fundações do edifício de comando e subestação e das fundações dos 

postes do Ramal de Interligação à subestação da Varosa. 

 

Os impactes mais significativos ao nível da geomorfologia e da potencial interferência 

com os complexos geológicos locais, provém das operações de escavação das fundações 

dos aerogeradores e dos postes do Ramal de Interligação à subestação da Varosa, sendo 

estes negativos, certos no caso da alteração da morfologia e incertos no caso da 

interferência com os recursos geológicos, a curto prazo e permanentes. Quanto à 

significâncias estes impactes, dada a reduzida zona e volume a ocorrerem serão pouco 

significativos. 

 

Relativamente à deposição das terras, uma vez que se preconiza a utilização destas na 

recuperação paisagística da pedreira que se situa na confluência entre a estrada E.N. 

1024 e a estrada de acesso principal aos aerogeradores ou/e em zonas de risco de 

erosão, ou então como matérias primas no processo de fabrico do betão, espera-se a 

ocorrência de um impacte de carácter positivo, indirecto, a curto prazo, temporário, 

incerto e pouco significativo. 

 

Na fase de exploração só estão previstos impactes ao nível da hidrogeologia do local, 

resultantes das impermeabilização dos terreno das áreas onde serão implantados os 

aerogeradores, o edifício de comando e a subestação. Estes impactes serão considerados 

negativos, quase sem significado, permanentes, a curto prazo e certos uma vez que as 

fundações realizadas possuem uma inclinação que facilita o escoamento, para além de 

que ao todo, representam uma área mínima dos Parques como um todo. 
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Na fase de desactivação, a ocorrer, os impactes que se esperam são semelhantes aos da 

fase de construção. 

 

 

5.5.1.1 Perfil Indicativo de Impactes 

 

As Figuras que se seguem são uma síntese dos impactes nas diferentes fases do 

projecto.  
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Figura 5.7 – Síntese de impactes na fase de construção  
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Figura 5.8 – Síntese de impactes na fase de exploração  

 

0

1

2

3

4

5
Rem oção de equipam entos

Transporte de equipam entosRecuperação paisagística

Negativo

Positivo

Neutro

 

Figura 5.9 – Síntese de impactes na fase de desactivação  
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5.5.2 Medidas 

 

5.5.2.1 Fase de Construção 

 

Seguidamente serão apresentadas medidas relativas à implantação dos Parques Eólicos e 

ao Ramal de Interligação à subestação da Varosa.  

 

 

MGH.1 Não utilização de recursos naturais da serra. Caso seja instalada uma central 

de betão, o material necessário para fabricação do betão deverá vir de uma 

pedreira da região, nunca se procedendo à exploração de recursos existentes 

no alto da serra. Exceptuando-se o material sobrante da abertura das valas 

para execução da fundações dos aerogeradores, após a cobertura das mesmas 

e naturalização do terreno. 

 

 

Escavações 

 

MGH.2 Antes da realização de trabalhos de terraplenagem deve ser efectuado se 

possível o saneamento da camada de terra arável numa espessura mínima de 

20 cm, a qual deve ser armazenada em pargas com o objectivo de ser 

reutilizada no revestimento e suporte de cobertura vegetal dos taludes que 

serão efectuados nas zonas de inclinação de 10% a 20 % (zonas estas de 

elevado risco de erosão – ver Figura 2.1 do Anexo XIII: Instrumentos de 

Ordenamento do Território) e na recuperação paisagística do local; 

 

MGH.3 No que se refere às operações de escavação propriamente ditas, prevê-se que 

a maior parte da escavação se possa efectuar através de meios mecânicos que 

não introduzam perturbação excessiva quer do ponto de vista ambiental 

nomeadamente em termos de ruído e na estabilidade geomecânica do/s 

maciço/s; 

 

MGH.4 Deve ter-se sempre em atenção a necessidade de reduzir as tensões e a 

fracturação do maciço remanescente e permitir um efectivo controlo do ruído. 

Com efeito, a ocorrência de fracturação excessiva do maciço remanescente terá 
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um efeito negativo não só na estabilidade geomecânica do substrato como no 

aumento da condutividade hidráulica. 

 

Deposição de Terras 

 

MGH.5 Uma vez que a execução das escavações poderá obrigar a um excesso de solos 

e rochas, um dos impactes negativos secundários consistiria na existência de 

terras a levar a depósito. Tratam-se de materiais de natureza essencialmente 

rochosa com uma forte componente granítica e xistosa que deverão ser de 

preferência utilizados na recuperação paisagística do local onde se efectua a 

obra e/ou na recuperação da pedreira existente na confluência das estradas 

E.N. 1024 e estrada de acesso aos Parques Eólicos (Figura 2.2) e/ou na 

recuperação de zonas de elevado risco de erosão. Os que se revelem 

inadequados para reutilização devido às suas fracas características geotécnicas 

devem ser armazenados em área apropriada e utilizadas como matéria prima 

(por exemplo para o fabrico de betão);  

 

MGH.6 No caso de ocorrer um acidente, de que se possa suspeitar de indução de 

contaminação ao nível das terras, dependendo do tipo de substância, das 

quantidades derramanas e da área/volume de terras afectadas, dever-se-á 

proceder à análise para avaliar o grau de contaminação das mesmas. 

Consoante o resultado desta análise, pode-se proceder à descontaminação 

dessas terras (tratadas in situ, on site ou ex situ, segundo esta ordem de 

prioridade) e posterior reutilização em fins de recuperação paisagística ou/e em 

zonas de risco de erosão, ou então como matérias primas no processo 

produtivo do betão. Caso não seja possível proceder à sua descontaminação 

estas terras terão de ser enviadas para aterro licenciado de resíduos perigosos 

(consultar o Instituto de Resíduos). No entanto, há que salientar que a 

probabilidade de os solos serem contaminados é extremamente baixa. 

 

 

Instabilização de Taludes 

 

MGH.7 Durante a instalação do Ramal de Interligação à subestação da Varosa nos 

locais em que será necessária a instalação de taludes (zonas de declives 

elevados, como se encontra indicado na Figura 2.1 do Anexo XIII: 

Instrumentos de Ordenamento do Território), a prevenção de fenómenos de 
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instabilização deve ser efectuada conjugando uma adequada inclinação do 

talude com o necessário revestimento vegetal tendo em vista combater a 

erosão simples, associado a conveniente drenagem superficial e subterrânea. 

 

 

Águas Subterrâneas 

 

MGH.8 Aquando da instalação do Ramal de Interligação, nas situações, em que se 

verifique o afluxo de água subterrânea, nomeadamente aquando da colocação 

de postes junto a linhas de água torrenciais e afluentes da Ribeira do Neto e 

zonas de máxima infiltração, pode ser necessário dotar a escavação de órgãos 

de drenagem, que promovam a captação destas águas e o seu 

encaminhamento para local adequado podendo as mesmas ser enviadas para o 

recurso hídrico existente nas imediações, uma vez que não se prevê que as 

mesmas estejam contaminadas. 

 

 

5.5.2.2 Fase de Exploração 

 

MGH.9 Garantir que o sistema de drenagem implantado nos Parques Eólicos é alvo de 

limpeza e manutenção regulares (principalmente antes da ocorrência das 

épocas chuvosas), de modo a assegurar o seu bom funcionamento. 

 

 

5.5.2.3 Fase de Desactivação 

 

Durante a execução desta fase deverão ser tidas em conta as medidas propostas para a 

fase de construção. 
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5.6 SOLOS E USOS DO SOLO 

 

5.6.1 Impactes 

 

A avaliação dos impactes ao nível do Solo e Uso dos Solos existem quando se verifica 

uma perda de capacidade de uso do mesmo, por ocupação de área ocupada e/ou por 

alteração das características físicas ou mecânicas dos solos ocorrentes. 

 

Os impactes no presente descritor verificam-se, sobretudo, na fase de construção dos 

Parques Eólicos e resultam, maioritariamente, da ocupação das zonas de implantação das 

obras, como sejam: as fundações das torres dos aerogeradores e as plataformas 

(provisórias) de apoio adjacentes, o edifício de comando, as valas para a implantação 

dos cabos eléctricos, os acessos e as infra-estruturas associadas ao Ramal de 

Interligação (postes e cabos). 

 

Tratam-se de impactes de reduzida dimensão, dadas as áreas em questão: 11 hectares 

(no caso dos Parques Eólicos) e 900 metros lineares (apenas marginalmente ocupados 

no Ramal de Interligação). 

 

Para a fase de exploração, não se perspectivam impactes neste descritor. 

 

 

5.6.1.1 Perfil Indicativo de Impactes 

 

As Figuras que se seguem são uma síntese dos impactes nas diferentes fases do 

projecto.  
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Figura 5.10 – Síntese de impactes na fase de construção  

 

Na fase de exploração não estão previstos impactes neste descritor. 
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Figura 5.11 – Síntese de impactes na fase de desactivação  
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5.6.2 Medidas 

 

5.6.2.1 Fase de Construção 

 

MUS.1 Antes de se iniciarem as obras, é necessário proceder à limpeza do terreno, 

retirando os resíduos já existentes (nomeadamente entulhos), tendo o cuidado 

de os identificar e separar, usando material de protecção (luvas, botas, 

máscara, entre outros) caso tal se revele necessário; 

 

MUS.2 Por forma a que seja evitada a contaminação dos solos por derrames de óleos, 

deverá assegurar-se que são tomadas todas as medidas necessárias para a 

prevenção desses mesmos derrames, como sejam: um adequado 

manuseamento dos materiais (de acordo com as substâncias em causa e suas 

características apresentadas em rotulagem própria); impermeabilização do 

local de manuseamento e armazenamento dos materiais com 

aditivos/estabilizantes químicos de solo; cobertura para protecção contra 

chuva; revisões periódicas à maquinaria de transporte e correcta gestão de 

resíduos; entre outras. Se, apesar disso, ocorrerem derrames de óleos, 

deverão ser accionados todos os mecanismos para controlar e minimizar a 

contaminação dos solos, nomeadamente através da aplicação de produtos 

absorventes (como serradura e areia) e acondicionamento em contentores 

herméticos (tendo em vista o transporte para aterro licenciado para o efeito). 

Considera-se que essas operações decorram numa área do estaleiro ou da 

plataforma de apoio devidamente delimitada para esse fim; 

 

MUS.3 Os óleos usados devem ser armazenados em contentores herméticos, sendo 

posteriormente enviados a destino final apropriado (ver Anexo IX: Resíduos); 

 

MUS.4 Limitar as desmatações, aterros e movimentações de terra em geral, ao 

efectivamente indispensável (ou seja, apenas às áreas específicas a 

intervencionar); 

 

MUS.5 Evitar a ocorrência de situações em que o solo permaneça a descoberto 

durante largos períodos de tempo, de modo a evitar a sua erosão. Por este 

motivo, as obras devem decorrer faseadamente, de forma a evitar a que, logo 
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após uma acção de desmate e decapagem, ocorram os trabalhos de 

revestimento. Estas acções devem ser realizadas sucessivamente, em curtas 

secções, evitando o desmate de extensas áreas de uma só vez; 

MUS.6 Limitar a circulação de maquinaria pesada sobre os solos, limitando-a às vias 

assinaladas e às plataformas implantadas junto a cada aerogerador, para 

evitar a compactação numa área mais extensa do que o necessário. Esta 

medida reveste-se de especial importância nas zonas de solos possuindo 

vegetação; 

 

MUS.7 Os locais em construção e de apoio à obra deverão ficar estritamente 

confinados à área definida em projecto, devendo ser estritamente proibida a 

utilização das áreas marginais; 

 

MUS.8 Não utilizar gruas de lagartas na montagem dos aerogeradores, pois este tipo 

de equipamentos danifica gravemente as zonas que atravessam; 

 

MUS.9 Deverá ser feita a naturalização dos taludes dos caminhos de acesso que se 

desenvolvem em aterro através da sua cobertura com terra vegetal e posterior 

plantação/hidrossementeira com uma mistura de espécies herbáceas 

adaptadas às condições edafo-climáticas do local; 

 

MUS.10 Desenvolver, preferencialmente em período seco, as obras de construção dos 

Parques que envolvam movimentação geral de terras. Caso contrário, o 

sistema de drenagem envolvente às zonas de obra deverá estar dimensionado 

e projectado de modo a assegurar que os caudais oriundos das zonas de 

trabalho, tenham a menor capacidade erosiva (por exemplo, instalando as 

valas de drenagem em locais de escoamento natural, dirigindo depois o caudal 

para bacias de retenção). 

 

MUS.11 Proceder ao reenchimento de qualquer escavação realizada, com o recurso às 

terras retiradas, por forma a minimizar a degradação dos solos; 

 

MUS.12 Reduzir ao máximo as terraplenagens na zona de implantação da plataforma 

de montagem dos aerogeradores, de modo a reduzir a compactação dos solos; 

 

MUS.13 Encaminhar a camada superficial de solo existente nas áreas desmatadas e/ou 

decapadas para depósito, de modo a que seja posteriormente utilizada na 
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recuperação paisagística ou no enriquecimento de solos em outras áreas 

agrícolas. Os solos devem ficar protegidos com coberturas impermeáveis, de 

forma a evitar a erosão pelo vento ou precipitação. 

MUS.14 Proceder a regas periódicas dos solos nas áreas sujeitas a movimentações de 

terra e nos respectivos caminhos de acesso para evitar o levantamento de 

poeiras. Em tempo seco, estas acções devem ser feitas diariamente, seja 

através de aspersores instalados no local, seja com recurso a camiões 

cisternas equipados com aspersores de água. 

 

MUS.15 Proceder à remoção de todos os materiais necessários à obra, materiais 

resultantes das operações de escavação e equipamentos, da área na qual o 

aproveitamento eólico se encontra inserido; 

 

MUS.16 Assegurar a recuperação paisagística do local de inserção dos Parques Eólicos. 

Proceder à recuperação das zonas intervencionadas (reconstituição do coberto 

herbáceo, arbustivo ou arbóreo, estabilização de taludes, etc.) logo que os 

trabalhos, em particular os próximos das linhas de água e nas zonas de maior 

declive, estejam concluídos. Aqui também se incluem os acabamentos próprios 

da zona do estaleiro e das plataformas provisórias de apoio. Deverá ser dada 

preferência ao uso de espécies adaptadas às condições edafo-climáticas do 

local por forma a evitar a aplicação de fertilizantes e fitofármacos, devendo 

ainda ser feita a selecção das espécies em função das características ecológicas 

e atendendo às comunidades vegetais envolventes. Estas espécies deverão, 

após a recuperação, constituir espaços naturais subarbustivos e herbáceos 

abertos, de forma a não interferir com o funcionamento dos Parques Eólicos. 

Irão diminuir os efeitos de levantamento de poeiras no local e melhorar a área 

de intervenção em termos paisagísticos e ecológicos. 

 

MUS.17 Nas obras referentes à implantação das estruturas do Ramal de Interligação, e 

sempre que sejam atravessadas áreas sujeitas a exploração agrícola, os 

trabalhos devem ser planeados com os respectivos proprietários, de forma a 

não interferir com a respectiva aptidão cultural. 

 

MUS.18 Devem ser adoptadas as medidas apresentadas na análise do descritor 

Instrumentos de Ordenamento do Território, no que se refere à intervenção 

nas áreas sujeitas a riscos de erosão, por forma a não modificar as 

características mecânicas dos solos ocorrentes. 
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5.6.2.2 Fase de Exploração 

 

Para a fase de exploração, não se perspectivam impactes neste descritor, sendo apenas 

referida a ocorrência (improvável) de eventuais contaminações do solo por óleos ou 

lubrificantes nas operações de manutenção e reparação (que poderão ser evitadas 

através de um correcto manuseamento dos mesmos) ou ainda resultante de resíduos 

depositados por visitantes ao local. Desta forma, apresentam-se somente duas medidas 

relativas aos acessos dos Parques e às visitas que ocorram no local, de forma a prevenir 

um possível impacte no solo: 

 

MUS.19 Os acessos à área dos Parques e os acessos interiores deverão estar 

correctamente assinalados com indicação de redução de velocidade, por forma 

a minimizar a degradação e erosão do solo nos acessos marcados, assim como 

não sejam sujeitas a esse tipo de impactes as áreas que não se encontram 

efectivamente ocupadas por qualquer estrutura ou acesso; 

 

MUS.20 Colocar contentores de lixo em cada uma das plataformas dos aerogeradores, 

bem como no exterior do edifício de comando e da subestação (apenas na 

alternativa). Associados aos contentores, podem estar placards de 

sensibilização alertando para a necessidade de manter os locais em boas 

condições de higiene (ver medidas específicas apresentadas no Anexo IX: 

Resíduos). 

 

 

5.6.2.3 Fase de Desactivação 

 

Na fase de desactivação procede-se à desmontagem de todos os equipamentos e 

estruturas implantadas na fase de construção do projecto e à sua remoção da área 

afectada pelos Parques. Assim, de modo a minimizar os impactes decorrentes das acções 

desta fase, propõe-se as seguintes medidas: 

 

MUS.21 Identificação e separação de todos os resíduos de desmantelamento/demolição 

dos equipamentos e edifícios, seguida do seu confinamento adequado; 
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MUS.22 Aplicação das medidas propostas no presente Estudo referentes a estaleiros e 

fase de construção, sempre que aplicáveis; 

 

MUS.23 Proceder à descompactação dos solos através da injecção de ar, de modo a 

proporcionar as condições necessárias ao desenvolvimento vegetal nas áreas 

cuja ocupação do solo venha a ser alterada.  
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5.7 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E QUALIDADE DA ÁGUA 

 

5.7.1 Impactes 

 

De acordo com a situação de referência, foram detectados os seguintes impactes: 

 

▪ Estaleiro principal – todas as actividades susceptíveis de provocar 

contaminação irão ocorrer em área impermeabilizada; 

 

▪ Desmatação e movimentação de terras e de escavação – impacte significativo 

aquando da colocação dos postes do Ramal de Interligação nas áreas com 

riscos de erosão (com declives que variam entre os 10 e os 20%); 

 

▪ Modelação natural do terreno – o escoamento superficial aumenta os riscos de 

erosão dos solos e consequente arrastamento de partículas para as linhas de 

água; 

 

▪ Derrames acidentais – poderão ocorrer impactes se os derrames se 

expandirem para além da zona impermeabilizada; 

 

▪ Funcionamento do estaleiro – produção de águas residuais (domésticas, da 

obra, águas do funcionamento do próprio estaleiro, águas da lavagem das 

auto-betoneiras e da central de betão); 

 

▪ Betonagem das fundações – diminuição das características de permeabilidade 

dos solos e consequente recarga dos recursos subterrâneos 

 

Devem ser adoptadas medidas de recolha e drenagem de águas de modo a minimizar a 

possível contaminação dos recursos hídricos. 

 

Considerando a construção dos edifícios de comando e da subestação na área 

impermeabilizada de montagem do estaleiro na fase de construção, deverá ser colocada 

uma protecção no solo por forma a prevenir a potencial contaminação das zonas de 

cabeceiras de linha de água, não permitindo a descarga de poluentes (betumes, óleos, 
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lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e outros materiais residuais da obra) e 

evitando o derrame acidental dos mesmos.  

 

As águas residuais resultantes das diversas actividades no estaleiro deverão ser sujeitas 

a tratamento específico antes de serem lançadas no meio hídrico ou colector. A lavagem 

de auto-betoneiras deverá acarretar cuidados específicos, nomeadamente a lavagem 

numa zona afastada das linhas de água existentes, preferencialmente numa bacia de 

retenção impermeabilizada desenhada e construída para o efeito. Esta bacia será 

localizada numa área estrategicamente escolhida, considerando um local comum à 

passagem de todas as auto-betoneiras e as acessibilidades existentes.    

 

Na fase de exploração, para a produção de águas residuais considerou-se o 

dimensionamento de um sistema que dê resposta a dois cenários possíveis de produção 

de águas residuais. Este sistema permite um tratamento físico e biológico das águas 

residuais. A localização da fossa séptica deve ser escolhida de modo a facilitar o 

escoamento gravítico das águas residuais, não devendo ficar excessivamente perto do 

edifício de comando e da subestação, do limite dos Parques, linhas de água ou árvores 

cujas raízes podem danificar o sistema de tratamento. 

 

 

5.7.1.1 Perfil Indicativo de Impactes 

 

As Figuras que se seguem são uma síntese dos impactes nas diferentes fases do 

projecto. 
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Figura 5.12 – Síntese de impactes na fase de construção  
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Figura 5.13 – Síntese de impactes na fase de exploração  
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Figura 5.14 – Síntese de impactes na fase de desactivação  

 

 

5.7.2 Medidas 

 

5.7.2.1 Fase de Construção 

 

MRH.1 Antes da fase de construção, deverá ser realizado um inventário dos elementos 

de drenagem existentes nos locais de intervenção, onde deverá ser identificada 

a existência ou não de entupimentos e alagamentos; 

 

MRH.2 As acções de limpeza e movimentação de terras (desmatação, limpeza de 

resíduos e decapagem de terra vegetal) devem ocorrer preferencialmente no 

período seco de modo a não coincidir com a época de chuvas evitando os riscos 

de erosão, transporte de sólidos e sedimentação. Caso contrário, deverá  

considerar-se a construção de um sistema de drenagem envolvente às zonas 

de obra, incluindo o revestimento das respectivas valas e a construção de 

bacias de retenção de sedimentos (dependente dos declives e caudais dos 

recursos hídricos); 

 

MRH.3 Em torno do estaleiro principal deverá existir um sistema de recolha de águas 

(das chuvas e de escorrência) para evitar que as mesmas escorram pela 
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encosta e arrastem consigo partículas que aumentem a probabilidade de erosão 

dos solos; 

 

MRH.4 Deverá ser projectado um sistema de drenagem para as águas residuais 

produzidas na área afecta à obra, de acordo com o especificado no Capítulo 5: 

Impactes e Medidas do presente EIA; 

 

MRH.5 Caso ocorram situações de obstrução das zonas de drenagem natural e 

cabeceiras de linhas de água, através do arrastamento de materiais sólidos 

decorrentes da fase de construção, deverá ser efectuada a sua remoção por 

forma a minimizar os efeitos que daqui decorrem; 

 

MRH.6 Considerando que os edifícios de comando e subestação serão construídos na 

área impermeabilizada de montagem do estaleiro na fase de construção, 

deverá ser colocada uma protecção no solo por forma a prevenir a potencial 

contaminação das zonas de cabeceiras de linha de água, não permitindo a 

descarga de poluentes (betumes, óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos 

químicos e outros materiais residuais da obra) e evitando o derrame acidental 

dos mesmos. A protecção do solo deverá ser feita de acordo com o descrito no 

Anexo IV: Solos e Usos do Solo; 

 

MRH.7 As águas residuais resultantes da lavagem da maquinaria de apoio à obra bem 

como outra que seja produzida, antes do respectivo lançamento no meio 

hídrico ou em colector, deverão estar sujeitas a um tratamento específico 

determinado de acordo com as suas características (sólidos suspensos, óleos, 

gorduras e hidrocarbonetos). Os efluentes descarregados devem possuir as 

características suficientes para assegurar a qualidade mínima do meio receptor 

e deve ter em linha de conta a capacidade do meio (ver artigos especificados 

no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto); 

 

MRH.8 A utilização de auto-betoneiras durante a execução do projecto, pressupõe que 

as mesmas sejam lavadas uma vez que cada vez que as mesmas são 

esvaziadas, é necessário proceder à remoção dos resíduos existentes no 

interior do tanque de mistura (caso contrário estes secam não sendo possível a 

realização de betão com a qualidade desejada). Sempre que for realizada a 

lavagem das auto-betoneiras, esta deve ocorrer afastada das linhas de água 

existentes, preferencialmente numa bacia de retenção impermeabilizada 
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desenhada e construída para o efeito. Esta bacia será localizada numa área 

estrategicamente escolhida, considerando um local comum à passagem de 

todas as auto-betoneiras e as acessibilidades existentes. Deste processo, não 

resultam águas residuais resultantes da lavagem das auto-betoneiras, uma vez 

que o betão residual, existente no tanque que é lavado, expande e absorve as 

águas disponíveis na bacia de retenção. Portanto, resultam apenas resíduos de 

betão, que poderão ser incorporados novamente na produção de betão; 

 

MRH.9 O armazenamento temporário dos materiais retirados durante as operações de 

limpeza, desmatação e decapagem dos terrenos, deve situar-se em locais de 

maior altura, distantes das cabeceiras de linhas de água e zonas de drenagem 

natural existentes, por forma a não constituírem potenciais factores de 

obstrução destas; 

 

MRH.10 Redução da exposição do solo desprovido de vegetação e das movimentações 

de terras durante os períodos de maior pluviosidade, para minimização da 

erosão de origem hídrica e o consequente transporte de sedimentos; 

 

MRH.11 Caso exista uma central de betão na obra, deverá dar-se especial atenção ao 

tratamento das águas residuais resultantes das lamas bentoníticas, 

nomeadamente através do dimensionamento de decantadores projectados para 

tal fim; 

 

MRH.12 O armazenamento dos óleos e combustíveis deve ser efectuado em superfícies 

devidamente impermeabilizadas (coincidentes com as áreas de construção do 

edifício de comando e subestação) por forma a evitar eventuais derrames e 

consequente propagação para as cabeceiras de linhas de água e das zonas de 

drenagem natural (o manuseamento dos óleos usados regulado de acordo com 

o Decreto-Lei n.º 88/91, de 23 de Março, a Portaria n.º 240/92, de 25 de 

Março e a Portaria n.º 1028, de 5 de Novembro). Para além disso, recomenda-

se que os óleos usados sejam armazenados em recipientes adequados e de 

perfeita estanquicidade, sendo posteriormente enviados para destino final 

apropriado, privilegiando a sua regeneração; 

 

MRH.13 Após a conclusão da obra, deverá ser assegurada a limpeza de todos os 

elementos de drenagem afectados, de modo a evitar problemas futuros de 

entupimento ou alagamento; 
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MRH.14 Nos locais próximos das cabeceiras de linhas de água (Parques Eólicos) e nas 

zonas de maior declive (Ramal de Interligação), após a conclusão dos trabalhos 

deverá proceder-se à recuperação das zonas intervencionadas (reconstituição 

do coberto herbáceo, arbustivo ou arbóreo, estabilização de taludes, etc.). Aqui 

também se incluem os acabamentos próprios da zona de estaleiro e das 

plataformas das diversas obras. 

 

 

5.7.2.2 Fase de Exploração 

 

MRH.15 A produção de águas residuais nesta fase, foi considerada segundo dois 

cenários: existência de 1 a 2 pessoas nos Parques Eólicos (Cenário A) e a 

presença de 10 pessoas (considerando que durante o fim-de-semana 50 

pessoas efectuam visitas aos Parques Eólicos, definida como Cenário B). O 

Cenário A corresponde a uma imposição exigida ao promotor. O Cenário B 

resulta da percepção que, em sede do Estudo de Impacte Ambiental, se possui 

acerca das necessidades resultantes da potencial procura dos Parques por 

visitantes externos e das medidas de enquadramento propostas, 

nomeadamente na avaliação do descritor População, Emprego e Actividades 

Económicas. Desta forma, considerou-se importante apresentar duas soluções 

que, partilhando embora a mesma filosofia global, permitam solucionar o 

problema do tratamento de águas residuais durante esta fase, o qual é 

apresentado de seguida: 

 

Fossa Séptica pré-fabricada em poliester reforçado a fibra de vidro (PRFV) 

 

Este tipo de sistema de tratamento é utilizado no tratamento de águas residuais 

provenientes de habitações isoladas ou de pequenos aglomerados populacionais em 

áreas onde não existe rede de drenagem, obtendo-se um efluente final com 

concentrações reduzidas de CBO5 e de sólidos em suspensão (95% de eficiência de 

remoção). É um sistema estanque onde as águas residuais se mantêm durante um 

período de tempo suficiente para que possam ser sujeitas a um tratamento físico e 

biológico anaeróbio. 

 

As águas residuais afluentes a este órgão ficam sujeitas a dois tipos de acções: 
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• Acção física (Sedimentação e Flotação), em que a redução da velocidade das 

águas residuais permite a sedimentação das matérias sólidas de maior densidade 

formando as lamas e a flotação das matérias de menor densidade para a 

superfície formando as escumas; 

• Acção biológica (Digestão anaeróbia ou Fermentação séptica), que consiste na 

transformação da matéria orgânica em matéria mineral acompanhada da 

libertação de gases e uma redução apreciável do volume de lamas (cerca de 

75%). 

 

A localização da fossa séptica deve ser escolhida de modo a facilitar o escoamento 

gravítico das águas residuais provenientes dos Parques, não devendo ficar 

excessivamente perto do edifício de comando nem da subestação, ou mesmo do limite 

dos Parques, origens de água ou árvores cujas raízes podem danificar este sistema de 

tratamento. Neste sentido, recomendam-se afastamentos de 1,50 m do edifício de 

comando e da subestação (estes afastamentos também deverão ser considerados em 

relação aos aerogeradores) e do limite dos Parques, e afastamentos de 3,00 m das 

árvores de grande porte e dos tubos de água. 

 

Devido à necessidade de inspeccionar e limpar frequentemente as fossas, é desejável 

que estas não estejam enterradas a profundidades superiores a 0,50m. 

 

Assim, os seguintes esquemas ilustram o tratamento das águas residuais produzidas 

durante a fase de exploração 
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A B C D E F 

1.00 0.70 0.60 1.90 1.90 3.80 
 

Figura 5.15 – Esquema representativo do sistema de tratamento proposto para 10 hab.equiv. 

 

 

 

 

A B C D E F 

1.00 0.70 0.60 1.50 1.50 3.00 
 

Figura 5.16 – Esquema representativo do sistema de tratamento proposto para 2 hab.equiv. 

 

À saída da fossa séptica (órgão de decantação e digestão), verifica-se que o líquido 

apresenta um aspecto e odor desagradáveis, elevado teor de matéria orgânica (CBO) e 

um grande número de germes patogénicos. Por estes motivos, a fossa séptica deve ter 

obrigatoriamente a jusante um órgão de tratamento complementar. Neste caso 
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específico, recomenda-se a existência de poços absorventes (um poço de infiltração para 

o Cenário A e dois poços de infiltração para o Cenário B). 

 

 

5.7.2.3 Fase de Desactivação 

 

Deverão ser adoptadas as mesmas medidas que se encontram suprareferidas para a fase 

de construção. 
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5.8 FACTORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS 

 

5.8.1 Impactes 

 

Os impactes que irão ocorrer na flora e na fauna com a implantação dos Parques Eólicos, 

serão mais significativos na fase de construção, devido à remoção do coberto vegetal, à 

movimentação de terras e à presença de homens e máquinas no local. 

 

Na construção do Ramal de Interligação à subestação da Varosa, terá que ser removida 

parte do coberto vegetal, por forma a criar um corredor de protecção à infraestrutura, o 

que terá como consequência a perturbação da zona e a destruição de habitats. 

 

Todas as acções que decorrem desta fase, irão gerar impactes negativos, directos e que 

são considerados globalmente como pouco significativos sobre a flora e a fauna, desde 

que se cumpra as medidas de minimização propostas. 

 

Na fase de exploração, prevê-se que com o funcionamento dos aerogeradores ocorram 

impactes resultantes da possibilidade de colisão da avifauna com as torres e as pás dos 

aerogeradores, que poderão provocar a morte ou ferimentos nas aves. No entanto, este 

impacte é considerado pouco significativo devido à baixa intensidade de aves e da área 

em estudo não corresponder a nenhum “corredor” migratório identificado de avifauna. 

 

O mesmo acontece com o Ramal de Interligação à subestação da Varosa, onde poderá 

ocorrer a electrocussão de aves de grande porte, no entanto não se prevê um impacte 

significativo, devido à baixa abundância destas aves. 

 

Relativamente à fase de desactivação, prevê-se impactes positivos e pouco significativos 

na flora e na fauna, decorrentes da remoção dos equipamentos e da integração 

paisagística. 

 

Em suma, considera-se que a implantação dos Parques Eólicos terá um impacte pouco 

significativo nas comunidades florísticas e faunísticas existentes na zona em estudo. 
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5.8.1.1 Perfil Indicativo de Impactes 

 

As Figuras que se seguem são uma síntese dos impactes nas diferentes fases do 

projecto.  
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Figura 5.17 – Síntese de impactes na fase de construção  
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Figura 5.18 – Síntese de impactes na fase de exploração para a flora 
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Figura 5.19 – Síntese de impactes na fase de exploração para a fauna 
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Figura 5.20 – Síntese de impactes na fase de desactivação  
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5.8.2 Medidas 

 

Embora os impactes ambientais previstos sejam considerados pouco significativos, 

considera-se, numa perspectiva de gestão sustentável, necessário adoptar medidas de 

minimização dos impactes negativos que necessariamente (e embora de baixa dimensão) 

a implantação do projecto terá na flora e fauna. 

 

 

5.8.2.1 Fase de Construção 

 

MBE.1 Programar o desbaste e eliminação da vegetação para o período de Setembro a 

Fevereiro, ou seja, fora do período de reprodução da maioria dos vertebrados; 

 

MBE.2 Proceder à instalação do estaleiro e dos depósitos temporários de materiais 

resultantes da escavação, em locais onde não seja necessário o abate de 

espécies arbóreas e proceder a recuperação paisagística do local; 

 

MBE.3 Sempre que possível, utilizar caminhos/estradas já existentes para o acesso à 

obra; 

 

MBE.4 Remover todos os desperdícios e materiais não utilizados durante a fase 

construção; 

 

MBE.5 Acompanhamento ambiental da obra, garantindo a preservação da área 

assinalada na Figura 2.1 do Anexo VI: Factores Biológicos e Ecológicos; 

 

 

5.8.2.2 Fase de Exploração 

 

Considerando que o grupo mais ameaçado será o da avifauna, propõe-se as seguintes 

medidas: 

 

MBE.6 Recolocação de turbinas que causem um número desproporcionado de aves 

mortas (SMUD, 1993 in Colson & Associates, 1995); 
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MBE.7 Sinalização das linhas de distribuição eléctrica com bandeirolas ou balões 

marcados (Moorhead & Epstein, 1985), nas troços assinalados na Figura que se 

segue; 

 

MBE.8 Utilização de sons artificiais tais como sirenes ou simulação de tiros, nos 

Parques Eólicos, para afuguentar aves (Colson & Associates, 1995); 

 

MBE.9 Utilização de dissuasores visuais como por exemplo luzes estroboscópicas 

(National Avian - Wind Power Plannig Meeting Proceedings, 1994). 
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5.9 QUALIDADE DO AR 

 

5.9.1 Impactes 

 

Os impactes na fase de construção, devem-se essencialmente a actividades que 

envolvem a movimentação de terras e ao movimento de veículos e maquinaria pesada.  

Estes impactes são muito pouco significativos dado o carácter localizado das actividades 

de obra. 

 

Nesta fase, há um aumento significativo das Partículas Totais em Suspensão, resultantes 

de toda a maquinaria pesada e, essencialmente, devido à limpeza e desmatação do 

terreno, escavação, decapagem e remoção da camada de terra vegetal e depósito de 

terras. Ainda nesta fase, devido à operação e circulação de toda a maquinaria afecta à 

obra, serão emitidos para a atmosfera poluentes, nomeadamente o Monóxido de Carbono 

(CO), Dióxido de Enxofre (SO2), Óxidos de Azoto (NOx), Compostos Orgânicos Voláteis 

(aldeídos, hidrocarbonetos, etc.) e fumos negros. Estes impactes são considerados pouco 

significativos. 

 

A execução da ligação à subestação da Varosa poderá gerar impactes durante as 

escavações necessárias para a inserção dos postes de suporte da linha de transporte de 

electricidade. Estima-se que as emissões de poeiras sejam cerca de 0,3 ton. No entanto, 

dado que se está a considerar uma extensão de 7000 m este impacte não é significativo.  

 

O sector eléctrico é um dos grandes responsáveis pelas emissões de gases de efeito de 

estufa (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC e SF6). Por este motivo, a energia eólica pode dar um 

forte contributo para a redução da emissão desse tipo de gases, uma vez que permite 

uma redução na produção de energia eléctrica a partir da queima de combustíveis 

fósseis. 

 

Assim, na fase de exploração os impactes sobre a qualidade do ar são positivos e muito 

significativos na medida em que este tipo de produção de energia minimiza as emissões 

atmosféricas de gases, relativamente às formas convencionais de produção. Esta 

minimização tem consequências indirectas ao nível do aquecimento global e da 

acidificação atmosférica. 
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5.9.1.1 Perfil Indicativo de Impactes 

 

As Figuras que se seguem são uma síntese dos impactes nas diferentes fases do 

projecto.  
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Figura 5.22 – Síntese de impactes na fase de construção  
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Figura 5.23 – Síntese de impactes na fase de exploração  
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Figura 5.24 – Síntese de impactes na fase de desactivação  
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5.9.2 Medidas 

 

5.9.2.1 Fase de Construção 

 

MQA.1 Cumprir a legislação nacional e comunitária em vigor relativamente à poluição 

atmosférica, designadamente o Decreto-Lei n.º 352/90 de 9 de Novembro e o 

Decreto-Lei n.º 432/99 de 25 de Outubro; 

 

MQA.2 As operações de descarga de materiais pulverulentos devem ser controladas e 

efectuadas com as menores alturas de queda possíveis devendo também, ser 

utilizados veículos pesados fechados, no transporte de materiais, por forma a 

reduzir a emissão de poeiras; 

 

MQA.3 Acondicionar, cobrir (de acordo com o Código das Estradas) e humidificar, 

especialmente em dias secos e ventosos, os materiais de construção e residuais 

da obra, especialmente se forem pulverulentos ou do tipo particulado (como é 

o caso das terras que irão entrar na obra), para evitar a sua queda e 

espalhamento na via pública aquando do seu transporte; 

 

MQA.4 Realização de regas diárias nos solos na zona da obra, tendo especial atenção 

aos dias secos e ventosos, da área afecta à obra onde poderá ocorrer a 

produção, acumulação e ressuspensão de poeiras, acessos não pavimentados, 

zona de carga, descarga e deposição de materiais de construção e terras (dado 

que será necessária a entrada de terras para a obra) e outros materiais 

residuais da obra, evitando-se deste modo o levantamento de poeiras. É 

aconselhável que estas molhas sejam efectuadas por meio de um jopper que 

terá por função a humidificação do solo, por forma a minimizar o levantamento 

de poeiras originado pela passagem de veículos e pelo próprio vento, evitando-

se a utilização de grandes quantidades de água que poderão originar lamas 

prejudiciais à circulação dos veículos; 

 

MQA.5 Não realizar queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais residuais da 

obra; 
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MQA.6 Racionalizar a circulação de veículos e de maquinaria de apoio à obra, 

organizando-os por forma a reduzir na fonte, a emissão de poluentes. Para tal, 

deverá ser especificado um plano que defina a racionalização da utilização dos 

veículos, ao incluir as suas características, o número de veículos necessários 

por hora, as quantidades de resíduos transportadas, o destino final, os 

percursos e horários utilizados. Os veículos, sempre que possível, deverão ser 

seleccionados por forma a evitar e controlar a emissão de poluentes na fonte 

através da escolha de veículos com idades recomendáveis, e a velocidades 

mais reduzidas; 

 

MQA.7 É sugerida a realização de acções de formação dos condutores dos veículos de 

transporte por forma a promover uma condução ambientalmente correcta, o 

que permitirá reduzir os consumos de combustíveis e consequentemente a 

quantidade de poluentes emitidos para a atmosfera; 

 

MQA.8 Assegurar a manutenção adequada e a revisão periódica de todos os veículos e 

de toda a maquinaria de apoio à obra; 

 

MQA.9 Proceder à limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, especialmente 

quando nela forem vertidos materiais de construção ou materiais residuais da 

obra, no sentido de evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por 

acção do vento, quer por acção da circulação de maquinaria e veículos de apoio 

à obra; 

 

MQA.10 Deposição dos produtos de escavação e limpeza em zonas apropriadas para o 

efeito; 

 

MQA.11 Conferir especiais cuidados nas operações de carga, de descarga e de 

deposição de materiais de construção e de materiais residuais da obra (tais 

como a redução o mais possível das alturas de queda dos materiais, rega por 

aspersão de materiais de dimensões reduzidas, colocação dos materiais em 

contentores e locais devidamente identificados e apropriados, promoção de 

acções de formação dos trabalhadores sobre como efectuar as operações de 

forma segura e ambientalmente correcta); 
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MQA.12 Implantar um Sistema de 

Lavagem permanente, à 

saída da área afecta à 

obra e antes da entrada 

na via pública, para os 

rodados de todos os 

veículos e maquinaria 

afectos à obra, 

especialmente em dias 

chuvosos e propícios à 

acumulação de lama nos 

rodados sendo, no 

entanto, recomendável o 

sistema por aspersão; 

Figura 5.25 - Exemplo de um Sistema de Lavagem de 

Rodados (Estaleiro do Metropolitano de Lisboa - Poço de 

Ataque) 

 

MQA.13 Adoptar medidas de protecção individual dos trabalhadores mais expostos à 

poluição do ar durante as actividades de construção (tais como a utilização de 

máscaras de protecção durante as operações que emitam níveis de poluentes 

elevados). 

 

 

5.9.2.2 Fase de Exploração 

 

Uma vez que se considera que o funcionamento dos Parques Eólicos tem associado um 

impacte positivo, directo, permanente e certo, para o projecto base e para a 

alternativa, não são apresentadas quaisquer medidas para esta fase. 

 

 

5.9.2.3 Fase de Desactivação 

 

Pelo facto dos impactes serem muito idênticos aos descritos na fase de construção 

(porque as acções serão muito semelhantes), será importante tomar em consideração as 

medidas apresentadas para essa fase. 
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5.10 RUÍDO E VIBRAÇÕES 

 

5.10.1 Impactes 

 

Durante a fase de construção, que corresponderá ao exercício de actividades ruidosas de 

carácter temporário, deverão ter-se em atenção aos valores máximos permitidos para 

cada zona e período, e a interdição do exercício das referidas actividades no período 

nocturno das 18 às 7h dos dias úteis, dos fins de semana e feriados, conforme o disposto 

no artigo 9.º do Decreto-Lei 292/2000, de 14 de Novembro. 

 

Na fase de exploração, correspondente ao funcionamento dos aerogeradores, o 

acréscimo de ruído particular resultante da actividade, não pode ser superior a 5 dB(A), 

no período diurno e 3 dB(A), no período nocturno, relativamente aos valores registados 

na situação de referência. Deverão aplicar-se, a estes valores, as correcções indicadas no 

anexo I ao Decreto-Lei 292/2000, de 14 de Novembro, que dele faz parte integrante.  

 

O estudo se insere numa zona caracterizada pela inexistência de actividades 

provocadoras de vibrações, pelo que para a situação de referência não é efectuado 

nenhum tipo de análise. Não foi efectuado nenhuma campanha de monitorização na 

medida em que não existem zonas de risco na área de estudo. 

 

Para as vibrações os impactes não são significativos tanto para a zona dos Parques 

Eólicos como para o Ramal de Interligação à subestação da Varosa. 

 

Os principais impactes sentidos para a fase de construção ao nível do ruído devem-se às 

actividades de movimentação de veículos e maquinaria pesada ao nível das população 

situadas ao longo dos acessos, nomeadamente as populações de Avões de Cá, Rio de 

Asnos e Aldeia de S. João (ver Figura 3.1 do Anexo VIII: Ruído e Vibrações). Estes 

impactes são pouco significativos na medida em que, embora os níveis permitidos por lei 

sejam ultrapassados para diversas situações, o número de camiões em circulação é 

relativamente reduzido. Para minimizar este impacte recorre-se essencialmente a 

medidas de racionalização do movimento deste tipo de veículos e maquinaria, 

nomeadamente, o correcto planeamento de horários e a velocidade de circulação 

aquando do atravessamento de zonas habitacionais. 
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Relativamente ao Ramal de Interligação dos Parques à subestação da Varosa os 

aumentos dos níveis de ruído serão localizados aos locais de colocações dos postes e 

serão de curta duração temporal. Estes impactes são muito pouco significativos. Com um 

correcto planeamento temporal dos trabalhos estes impactes são minimizáveis. 

 

Para a fase de exploração os principais impactes ao nível de ruído devem-se 

fundamentalmente ao funcionamento dos aerogeradores. Para o projecto base verifica-

se que a introdução dos aerogeradores produz um aumento significativo do ruído para o 

Ponto 1, de 9,6 dB. Para o ponto 2, verifica-se um acréscimo inferior a 1 dB. Para os 

restantes pontos a existência dos aerogeradores não provoca nenhum acréscimo no nível 

sonoro. Para a alternativa verifica-se que a introdução dos aerogeradores produz um 

aumento do ruído para o Ponto 1, de 5,6 dB. Para o ponto 2, verifica-se um acréscimo 

inferior a 1 dB. Para os restantes pontos a existência dos aerogeradores não provoca 

nenhum acréscimo no nível sonoro. Deste modo, conclui-se que o impacte do 

funcionamento dos Parques Eólicos apresenta impactes no ruído. Dado que pontos não se 

localizam-se em zonas habitacionais e potencialmente classificáveis como sensíveis ou 

mistas. Estes impactes são directos, de longo prazo, temporários e certos, sendo pouco 

significativos tanto para o projecto base como para a alternativa.  

 

As vibrações provocadas pelo funcionamento dos Parques não apresentam impactes 

significativos. 

 

 

5.10.1.1 Perfil Indicativo de Impactes 

 

As Figuras que se seguem são uma síntese dos impactes nas diferentes fases do 

projecto.  
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Figura 5.26 – Síntese de impactes na fase de construção  
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Figura 5.27 – Síntese de impactes na fase de exploração  
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Figura 5.28 – Síntese de impactes na fase de desactivação  

 

 

5.10.2 Medidas 

 

5.10.2.1 Fase de Construção 

 

MRV.1 Cumprir a legislação em vigor relativamente ao ruído (designadamente o 

Decreto-Lei n.º 292/2000 de 14 de Novembro; a Portaria n.º 879/90, de 20 de 

Setembro e a Portaria n.º 77/96, de 9 de Março); 

 

MRV.2 Todas as obras devem cumprir as normas legais vigentes em termos de 

vibrações, Norma Portuguesa NP-2074 (1983), devendo para tal ser utilizados 

meios e maquinaria adequados; 

 

MRV.3 Como medidas específicas de protecção ao trabalhador deverá ser seguido o 

estipulado no Decreto Regulamentar n.º 9/92, de 28 de Abril; 

 

MRV.4 Durante a construção, realizar o acompanhamento dos níveis de ruído emitidos 

devidos à movimentação de veículos e maquinaria pesada, nas áreas mais 

sensíveis isto é, nas zonas próximas dos núcleos habitados; 
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MRV.5 Definir um horário de trabalho adequado, com a interdição de realização de 

actividades de construção que gerem elevado ruído e vibrações, especialmente 

para a circulação de veículos pesados, durante o período nocturno, das 18 às 7 

horas e durante os fins de semana e feriados. A realização das actividades 

ruidosas poderá ser autorizada neste período mediante licença especial de 

ruído, a obter de acordo com o definido no artigo 9º do Decreto-Lei n.º 

292/2000, de 14 de Novembro; 

 

MRV.6 Realizar revisões e trabalhos de manutenção da maquinaria da obra para 

assegurar uma emissão de ruído dentro dos níveis aceitáveis. Esses níveis 

encontram-se especificados nas fichas técnicas de cada máquina; 

 

MRV.7 Racionalizar a circulação dos veículos e maquinaria de apoio à obra, 

organizando-os por forma a reduzir na fonte, a geração de ruído e vibrações. 

Para tal deverá ser especificado um plano que defina a racionalização da 

utilização dos veículos ao incluir as suas características, o número de veículos 

necessários por hora, as quantidades transportadas, o destino final, os 

percursos e horários utilizados. Os veículos, deverão ser seleccionados de 

acordo com a classe de potência sonora adequada e a sua idade, sendo 

também, fortemente recomendado, a redução da sua velocidade de circulação 

aquando do atravessamento de zonas habitacionais; 

 

MRV.8 Possuir a certificação da classe de nível da potência sonora emitida por toda a 

maquinaria (móvel ou imóvel) de apoio da obra; 

 

MRV.9 Realizar um levantamento dos níveis de ruído produzidos por cada tipo de 

maquinaria de apoio à obra e insonorizar a maquinaria que gere maior ruído, 

sempre que possível. Esta insonorização poderá ser efectuada encerrando 

(sempre que as suas características o permitam) o equipamento em pavilhões 

ou recorrendo ao encapsulamento do equipamento em contentores recobertos 

com esponjas; 

 

MRV.10 Proceder a um manuseamento cauteloso dos equipamentos, em especial das 

pás dos aerogeradores. Deste modo, é evitada a criação de possíveis defeitos 

nas pás, que podem contribuir para o mau funcionamento aerodinâmico e 

consequente aumento do ruído emitido durante a fase de construção. 
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5.10.2.2 Fase de Exploração 

 

Considerando que os principais impactes na fase de exploração são devidos ao 

funcionamento dos aerogeradores, seguidamente são enunciadas algumas das medidas 

de minimização: 

 

MRV.11 Manutenção dos aerogeradores de modo a minimizar os níveis de ruído por 

mau funcionamento; 

 

MRV.12 Efectuar campanhas de monitorização dos níveis de ruído para as populações 

vizinhas aos Parques Eólicos de modo a garantir que não ocorreram alterações 

nos níveis de ruído produzidos pelos aerogeradores (Ver Plano de 

Monitorização). 
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5.11 RESÍDUOS 

 

5.11.1 Impactes 

 

Relativamente aos impactes decorrentes da inserção do projecto, a fase de construção é 

a fase de projecto onde se produz um maior quantitativo de resíduos.  

 

Ao nível dos resíduos que advirão das operações de construção, esperam-se os impactes 

que seguidamente são sintetizados. 

 

Os resíduos produzidos nesta fase são resultantes da desmatação da área a 

intervencionar, resíduos vegetais; resíduos provenientes da actividade do estaleiro, ou 

seja, os resíduos equiparados a RSU, os resíduos hospitalares (provenientes de 

tratamentos e primeiros socorros) e os resíduos equiparados a industriais (provenientes 

das actividades do Estaleiro); e os óleos usados, que é um resíduo resultante da 

manutenção da maquinaria utilizada na obra.  

 

A remoção destes resíduos possui um impacte positivo, directo, a curto prazo, 

temporário, de carácter certo e significativo no caso do projecto base e da alternativa. 

 

Os resíduos que serão gerados em maiores quantidades, são os provenientes das 

actividades de escavação para execução das fundações dos aerogeradores e dos 

respectivos Postos de Transformação, uma vez que para estes assistir-se-á a uma maior 

remoção de terras. A estes encontra-se associado um impacte negativo, directo, a curto 

prazo, temporário, certo e significativo tanto para o projecto base como para a 

alternativa. 

 

Relativamente à execução dos caminhos de acesso aos Parques Eólicos e interiores ao 

mesmo, o impacte é menos significativo, uma vez que são retiradas menores 

quantidades de terras. Este impacte é negativo, directo, a curto prazo, permanente e 

certo, sendo pouco significativo no caso do projecto base e significativo para a 

alternativa ao projecto, pois para a alternativa é necessário proceder-se à construção 

de um caminho novo, enquanto que no projecto base os caminhos já existem, sendo 

apenas necessário reabilitá-los. 
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É ainda de referir, que para o desenrolar de toda uma actividade de construção é 

necessária a existência de equipamento diverso (como é o caso das gruas, dos camiões), 

que pela sua natureza, necessita de manutenções e revisões frequentes às quais se 

encontra associada a produção de resíduos, que por vezes apresentam características 

perigosas. Daqui decorre um impacte negativo, significativo, directo, a curto prazo, 

temporário e certo, que apresenta a mesma significância ao nível do projecto base e da 

alternativa uma vez que se propiciará a sua ocorrência aquando da execução destas 

operações que são iguais tanto num caso como no outro. 

 

A definição de um local de deposição e armazenamento destes materiais é também um 

aspecto bastante importante, na medida em que nesse local se tomarão as devidas 

precauções em termos de armazenamento e acondicionamento dos resíduos. O impacte 

associado à deposição do material de escavação numa zona de armazenagem temporária 

de resíduos é positivo, certo, directo, temporário e significativo, tanto para o caso da 

adopção do projecto base como para a alternativa a este. 

 

Na etapa final da fase de construção, procede-se à remoção das estruturas de apoio e 

resíduos que ainda se encontrem na zona e ao enquadramento paisagístico do local. A 

estas acções encontra-se associado um impacte positivo, directo, a curto prazo, 

permanente e certo, tanto no caso do projecto base como da alternativa será muito 

significativo. 

 

Na fase de exploração, prevê-se a produção de resíduos na manutenção e/ou reparação 

de equipamentos dos Parques Eólicos e resíduos sólidos urbanos decorrentes da presença 

humana nos Parques. Relativamente ao impacte decorrente das operações de 

manutenção o impacte é considerado negativo, mas de uma forma geral pouco 

significativo, tanto para o projecto base como para a alternativa ao mesmo, visto que 

estas operações serão realizadas periodicamente por técnicos que encaminharão os 

resíduos para locais adequados pelo que asseguram a gestão destes materiais.  

 

O impacte associado aos RSU será incerto, directo, a longo prazo, permanente, de 

carácter negativo, mas no entanto muito pouco significativo tanto no caso do projecto 

base como da alternativa que será minimizado ainda através da adopção de um 

sistema de recolha que engloba colocação de papeleiras perto dos aerogeradores, com 

vista à recolha deste tipo de resíduos, e de um ecoponto junto ao edifício de comando. 
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É ainda de salientar, relativamente à produção de resíduos, o impacte positivo, visto o 

aproveitamento de energia eólica ser uma alternativa a outras formas de produção de 

energia eléctrica, que produzem resíduos sólidos e perigosos em quantidades bastante 

elevadas. Pelo que, ao nível da génese de funcionamento dos Parques, considera-se que 

este impacte será significativo, directo, a longo prazo, permanente e certo. 

 

Ao nível da fase de desactivação, na sua primeira etapa, aquando da realização das 

obras de desmontagem dos equipamentos, prevê-se a produção de grandes quantitativos 

de resíduos, pelo que se espera um impacte negativo, certo, directo, temporário , a curto 

prazo e significativo, caso de opte pela exploração da alternativa ou do projecto base. 

Na segunda etapa, espera-se a ocorrência de um impacte natureza positiva, certo, 

directo, a curto prazo, de carácter temporário e muito significativo, tanto no caso da 

adopção da alternativa como do projecto base, uma vez que nesta etapa se assistirá à 

remoção dos vários resíduos. 

 

 

5.11.1.1 Perfil Indicativo de Impactes 

 

As Figuras que se seguem são uma síntese dos impactes nas diferentes fases do 

projecto.  
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Figura 5.29 – Síntese de impactes na fase de construção  
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Figura 5.30 – Síntese de impactes na fase de exploração  
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Figura 5.31 – Síntese de impactes na fase de desactivação  

 

 

5.11.2 Medidas 

 

5.11.2.1 Fase de Construção 

 

MRS.1 Classificação dos resíduos produzidos no Estaleiro segundo a Decisão da 

Comissão de 3 de Maio de 2000 que substitui a Decisão 94/3/CE, que 

estabelece a lista de resíduos em conformidade com a alínea a) do artigo 1.º 

da Directiva 75/442/CEE do Conselho relativa aos resíduos, e a Decisão 

94/904/CE do Conselho, que estabelece uma lista de resíduos perigosos em 

conformidade com o n.º 4 do artigo 1.º da Directiva 91/89/CEE do Conselho 

relativa aos resíduos perigosos; 

 

MRS.2 Protecção dos depósitos de óleo e combustíveis em condições que 

salvaguardem eventuais derrames, para evitar a contaminação dos solos e dos 

recursos hídricos existentes. Em particular, cumprimento das Normas de 

Segurança relativas ao manuseamento de óleos usados (Decreto-Lei n.º 88/91, 

de 23 de Março, Portaria n.º 240/92, de 25 de Março e Portaria n.º 1028/92, 

de 5 de Novembro). Nesse sentido recomenda-se que essas operações 

decorram numa área de estaleiro, especificamente concebida para esse efeito, 
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e preparada (impermeabilizada e limitada) para poder reter qualquer eventual 

derrame. Para além disso, recomenda-se que os óleos usados sejam 

armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo 

posteriormente enviados a destino final apropriado, privilegiando-se a sua 

regeneração; 

 

MRS.3 Utilização de equipamento de combate a derrames acidentais de produtos 

perigosos (óleos, tintas) e encaminhamento para destino final licenciado. Para 

saber qual o destino final a dar a estes resíduos deve-se consultar o Instituto 

dos Resíduos; 

 

MRS.4 Restringir a área de desmatação ao necessário para execução da obra, por 

forma a minimizar os resíduos vegetais que são retirados do local, deverão ser 

convenientemente armazenados para posterior reutilização na etapa de 

enquadramento paisagísticos ou com vista à execução de taludes para inserção 

dos postes do Ramal de Interligação nas zonas de elevado risco de erosão (ver 

figura 2.1 do Anexo XIII: Instrumentos de Ordenamento do Território) ou/e 

utilização na recuperação paisagística da pequena pedreira existente na 

confluência da estrada E.N. 1024 e da estrada de acesso principal aos Parques 

Eólicos (Figura seguinte); 

 

 

Figura 5.32 – Localização da pequena pedreira existente na confluência da estrada E.N. 1024 e da 

estrada de acesso principal aos Parques Eólicos 
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MRS.5 Minimizar a utilização de substâncias perigosas, com vista a evitar acidentes, 

adoptando as medidas de manuseamento relativas à segurança e prevenção de 

acidentes no trabalho; 

 

MRS.6 Remoção e deposição temporária de entulhos e dos restantes resíduos 

resultantes de escavações, em locais adequados, a indicar pelas autoridades 

competentes. Os produtos sobrantes da escavação deverão ser depositados/ 

removidos de acordo com as seguintes indicações: 

 

o Terra vegetal proveniente da decapagem dos solos – manter em zona 

plana a indicar pelas entidades competentes na matéria, para posterior 

utilização na recuperação paisagística das zonas afectadas; 

 

o Rocha limpa resultante do desmonte – colocada na plataforma adjacente 

ao aerogerador, para posterior utilização na execução de aterros diversos, 

se necessário e/ou introdução no processo de fabrico de betão; 

 

o Escombreiras generalizadas (materiais inertes) – colocada na plataforma 

adjacente ao aerogerador ou em locais planos, afastados de zonas 

sensíveis, para posterior utilização, em aterros diversos. O excedente será 

transportado para local a definir pelas entidades competentes na matéria, 

fora da zona a intervencionar, e proceder no final da obra à recuperação 

desse local tendo em atenção as características do mesmo; 

 

MRS.7 Os resíduos vegetais não poderão ser enterrados ou depositados próximo de 

cursos de água, em zonas onde possam vir a provocar a degradação da 

qualidade da água. Poderão ser aproveitados na etapa de enquadramento 

paisagístico e na fertilização dos solos por compostagem; 

 

MRS.8 Para os resíduos existentes no local, deve proceder-se à sua recolha selectiva 

com vista à sua valorização, quer através da reutilização quer através da 

reciclagem; 

 

MRS.9 Os resíduos sólidos produzidos durante a fase de construção provenientes do 

Estaleiro, desde que não contaminados, deverão ser encaminhados para a 

reutilização/ reciclagem, sempre que possível. Caso não seja possível, deverão 
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ser recolhidos por um sistema de Recolha Selectiva que poderá ser 

implementado eventualmente, através de um protocolo a estabelecer com a 

RESIDOURO; 

 

MRS.10 Efectuar a recolha diferenciada dos resíduos hospitalares produzidos, podendo 

para isso subcontratar serviços especializados para o efeito; 

 

MRS.11 No caso de ocorrer um acidente, de que se possa suspeitar de indução de 

contaminação ao nível das terras, dependendo do tipo de substância, das 

quantidades derramadas e da área/ volume de terras afectadas, dever-se-á 

proceder à análise para avaliar o grau de contaminação das mesmas. 

Consoante o resultado desta análise, pode-se proceder à descontaminação 

dessas terras (tratadas in situ, on site ou ex situ, segundo esta ordem de 

prioridade) e posterior reutilização em fins de recuperação paisagística ou/e em 

zonas de risco de erosão, ou então como matérias primas no processo 

produtivo do betão. Caso não seja possível proceder à sua descontaminação 

estas terras terão de ser enviadas para aterro licenciado de resíduos perigosos 

(consultar o Instituto dos Resíduos). No entanto, há que salientar que a 

probabilidade de os solos serem contaminados é extremamente baixa. 

 

MRS.12 Caso se verifique, durante a fase de construção, a produção de resíduos como 

óleos, combustíveis e outros semelhantes, estes deverão ser armazenados e 

devidamente acondicionados em locais pré-seleccionados, que deverão ter em 

conta a não exposição solar, a contentorização hermética, local devidamente 

identificado e vedado, longe de fontes de ignição, devidamente isolado e 

protegido e, posteriormente enviados para o tratamento/ destino adequados de 

acordo com as quantidades produzidas; 

 

 

5.11.2.2 Fase de Exploração 

 

MRS.13 Adopção de um sistema de gestão de resíduos que tenha em vista a 

minimização dos vários impactes que podem decorrer das operações que se 

irão realizar nos Parques Eólicos; 
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MRS.14 Os diversos resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de 

equipamentos, deverão ser armazenados separativamente consoante a sua 

natureza até posterior envio para operadores de gestão de resíduos; 

 

MRS.15 Adopção de um sistema de Recolha Selectiva de RSU produzidos nos Parques, 

que abranja toda a área do mesmo, sendo por isto necessária a existência de 

recipientes suficientes para o efeito. Estes resíduos serão recolhidos consoante 

as suas tipologias. A periodicidade de recolha deverá ser adequada ao tipo de 

resíduos e às quantidades, devendo ser assegurado que estes recipientes 

nunca encham ou que os RSU não ficam muito tempo no seu interior, por 

forma a não causarem maus cheiro. Assim preconiza-se a instalação de 

papeleiras ao pé de cada aerogerador e de um ecoponto enterrado ou estilo 

Molok na área do edifício de comando, de que a figura seguinte constitui um 

exemplo. 

 

 

Figura 5.33 - Exemplo de possível ecoponto estilo Molok 

 

As figuras seguintes indicam os locais propostos para a instalação das papeleiras e do 

ecoponto. 
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Figura 5.34 – Localização das papeleiras e do ecoponto para o projecto base 
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Figura 5.35 – Localização das papeleiras e do ecoponto para a alternativa 

 

 

5.11.2.3 Fase de Desactivação 

 

Nesta fase dever-se-ão adoptar as medidas referidas para a fase de construção, por 

forma a minimizar os impactes que provavelmente decorrerão da execução do 

desmantelamento dos Parques. 
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5.12 PAISAGEM 

 

5.12.1 Impactes 

 

A construção dos Parques Eólicos e do Ramal de Interligação terá alguns impactes 

negativos significativos, nomeadamente devido às operações de desmatação e limpeza 

de terreno. 

 

Estes impactes poderão ser minimizados, quando possível, com a reinstalação da 

vegetação existente no início da obra. 

 

A presença do estaleiro irá provocar também um impacte negativo significativo, que pode 

ser minimizado se forem aplicadas medidas como a vedação com painéis, que devem ser 

mantidos em boas condições de manutenção e limpeza. 

 

A inserção de novos elementos na paisagem (os aerogeradores, a subestação, o edifício 

de comando e o Ramal de Interligação) irá provocar um impacte negativo significativo 

neste descritor. De notar que a actual presença de uma grande quantidade de 

aerogeradores e de linhas de alta tensão, que contribuem para a degradação da 

paisagem, foi o factor que impediu que este impacte não fosse classificado com maior 

significância. 

 

Para avaliar a influência visual deste projecto, foram feitas três simulações de influência 

visual: 

 

1. Apenas com os Parques das Meadas e Castanheira I (Figura 5.36); 

2. Apenas com os Parques da Castanheira II e Castanheira I (Figura 5.37); 

3. Apenas com o Parque de Fonte da Mesa (Figura 5.38). 

 

A opção de se fazer este última simulação advêm da necessidade de se avaliar o impacte 

cumulativo com projectos já existentes na zona. 
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5.12.1.1 Perfil Indicativo de Impactes 

 

As Figuras que se seguem são uma síntese dos impactes nas diferentes fases do 

projecto.  
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Figura 5.39 – Síntese de impactes na fase de construção  

 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I 

 

 

Outubro de 2002                                               V. 85 
Relatório Síntese 

0

1

2

3

4

5
Funcionam ento do Parque Eólico

Presença física dos aerogeradores, subestação,

edifício de com ando e cam inho

M anutenção e reparação de equipam entosExistência de bons cam inhos

Presença física do Ram al de Interligação à

subestação da Varosa

Negativo

Positivo

Neutro

 

Figura 5.40 – Síntese de impactes na fase de exploração  

 

0

1

2

3

4

5
Rem oção de equipam entos

Transporte de equipam entosRecuperação Paisagística

Negativo

Positivo

Neutro

 

Figura 5.41 – Síntese de impactes na fase de desactivação  
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5.12.2 Medidas 

 

MPG.1 Deverá ser executado um levantamento topográfico com pormenor 

equivalente à escala de 1:10.000 ou superior, de modo a que a situação 

actual do relevo seja conhecida com rigor, possibilitando a sua recuperação; 

 

MPG.2 Deverá também ser feito um levantamento pormenorizado (escala 1:10 000) 

das manchas de vegetação nas zonas que serão temporariamente afectadas 

durante a obra (estaleiro, acessos temporários, faixa de serviço do ramal). 

Este levantamento será utilizado para a reposição da situação anterior à 

implementação do projecto; 

 

MPG.3 Durante a fase de construção deverá vedar-se visualmente, com recurso a 

painéis, as áreas de estaleiro e apoio à obra. Estes painéis deverão ter, pelo 

menos, dois metros de altura, sendo conveniente que sejam pintados com 

cores esbatidas, como o branco, o cinzento ou o azul claro; 

 

MPG.4 Aquando da construção do ramal deverá ter-se em conta o disposto no 

Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro, em especial no artigo 

28º, referente à distância dos condutores às árvores; 

 

MPG.5 Deverá velar-se pelo estado de conservação e limpeza dos tapumes, por 

forma a compensar o efeito de barreira visual que é provocado por toda a 

vedação. Deverão ser feitas vistorias mensais aos tapumes, com vista a 

reparar e/ou substituir painéis que se encontrem danificados. Caso se 

justifique, os painéis deverão ser lavados também mensalmente. 

 

MPG.6 As zonas de depósito de materiais escavados deverão estar delimitadas por 

tapumes, com as características enunciadas anteriormente. Esta medida será 

mais facilmente executada se for designada para este fim uma área dentro do 

estaleiro; 

 

MPG.7 Após o término da obra, deverá ser assegurada a reposição, integração e 

recuperação paisagística dos principais elementos afectados. Destaca-se a 

reposição do coberto vegetal na zona de estaleiro e acessos temporários, a 

recuperação paisagística junto aos aerogeradores e a plantação de espécies 
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herbáceas (adaptadas às condições edafo-climáticas da zona) na faixa de 

serviço do Ramal. 
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5.13 POPULAÇÃO, EMPREGO E ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

5.13.1 Impactes 

 

Neste capítulo apresentou-se uma sistematização dos potenciais efeitos / impactes 

decorrentes da implantação dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I. Esta 

sistematização foi efectuada com base na discriminação das acções de projecto para a 

fase de construção e da operação dos aerogeradores e Ramal de Interligação para a fase 

de exploração. Por razões que se prendem com a especificidade própria dos sistemas 

sociais, não se justificou uma avaliação dos efeitos decorrentes de uma potencial fase de 

desactivação. 

 

Para a fase de construção consideraram-se apenas os impactes directos, não se 

considerando os decorrentes de vectores como o ruído, por exemplo, os quais são 

tratados nos respectivos capítulos. Nesta fase, consideraram-se como mais importantes 

os efeitos referentes ao arrendamento dos terrenos, recurso a mão-de-obra local para a 

construção de infra-estruturas, no que se refere a aspectos globalmente positivos, e a 

potenciais problemas decorrentes da utilização das vias por veículos pesados e eventuais 

incomodidades decorrentes da procura do espaço por turistas. Consideraram-se 

igualmente os efeitos que podem ocorrer devido à implantação das estruturas do Ramal 

de Interligação (postes e linhas aéreas), nomeadamente a ocupação de áreas onde se 

desenvolve a actividade agrícola. Em regra, consideraram-se os impactes identificados 

como de baixa significância. 

 

Para a fase de exploração recorreu-se a uma metodologia de avaliação, que articulou a 

avaliação de efeitos especificamente locais com efeitos sentidos sobretudo ao nível 

nacional.  

 

Considerou-se a análise em torno dos efeitos ao nível da diversificação económica e 

produtiva local e da contribuição dos Parques Eólicos para os respectivos potenciais de 

desenvolvimento. Consideraram-se os impactes daí resultantes como globalmente 

positivos, por poderem introduzir alterações importantes no que se refere à organização 

produtiva, investimentos e modernização económica, diversificação da base produtiva e 

obtenção de novos rendimentos com efeito multiplicador. Abordou-se igualmente a 

questão dos Preços Relativos e das tecnologias associadas à produção de energia eólica. 
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Chamou-se devidamente a atenção para o facto de estes efeitos poderem não ser apenas 

associados à instalação dos Parques Eólicos, mas poderem muitas vezes surgir como 

impulsionadores de novas formas de, ao nível local, ser enfatizado o respectivo processo 

de desenvolvimento. Consideraram-se os ganhos financeiros líquidos locais (para as 

Juntas de Freguesia) derivados dos compromissos assumidos pelo promotor. 

 

Considerou-se igualmente a análise em termos de efeitos ao nível do sector energético a 

montante, tendo sido nomeadamente efectuada uma avaliação dos quantitativos 

produzidos, dos factores económicos associados às emissões atmosféricas (economia do 

carbono) e à diminuição da dependência energética nacional. Os efeitos calculados, que 

se expressam sobretudo em termos nacionais e não tanto em termos especificamente 

locais, foram globalmente considerados extremamente positivos. 

 

De seguida efectuou-se uma avaliação dos efeitos ao nível da demografia local, com base 

nas alterações induzidas em termos da organização produtiva local e das alterações no 

sistema de emprego e mão-de-obra. Considerou-se que o efeito directo sobre o sistema 

de emprego é baixo, já que esta é uma actividade de baixa intensidade em mão-de-obra, 

mas de grande intensidade em capital. Os efeitos sobre a demografia, considerados 

indirectos, seguiram os pressupostos e cenários apresentados na análise da Evolução da 

Situação de Referência sem Projecto. 

 

Efectuou-se igualmente uma abordagem em torno dos efeitos sobre os sectores 

económicos situados a jusante. Reconheceu-se o potencial e a necessidade de se 

continuarem a registar crescimentos significativos em torno do consumo de energia 

eléctrica no nosso país, tendo sido reconhecido o papel importante que, neste domínio, 

assume a produção de energia eólica. 

 

Finalmente, e face ao incremento das infra-estruturas associadas ao Ramal de 

Interligação, avaliaram-se os potenciais efeitos decorrentes do projecto sobre a saúde 

pública, nomeadamente em torno da questão dos campos electromagnéticos, tendo sido 

apontada a inexistência de impactes, embora se tenha reconhecido o estado ainda 

embrionário das pesquisas em torno deste tema. Assinalou-se igualmente a inexistência 

de interferências dos Parques Eólicos com a recepção local de emissões de televisão e 

rádio. 
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5.13.1.1 Perfil Indicativo de Impactes 

 

As Figuras que se seguem são uma síntese dos impactes nas diferentes fases do 

projecto. 
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Figura 5.42 – Síntese de impactes na fase de construção  
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Figura 5.43 – Síntese de impactes na fase de exploração  
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Figura 5.44 – Síntese de impactes na fase de desactivação  
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5.13.2 Medidas 

 

As medidas consideradas foram construídas de acordo com a definição de um conjunto 

de eixos estratégicos de intervenção que devem dar resposta às necessidades sentidas. 

Estes eixos estratégicos foram organizados de acordo com as seguintes quatro áreas 

principais: 

 

i) Intervenção Institucional e Organizacional; 

ii) Rendimentos; 

iii) Estruturas Económicas; 

iv) População e Comunidades Rurais. 

 

Para cada eixo apresentaremos uma justificação em torno da respectiva consideração, e 

de seguida uma apresentação das suas principais linhas programáticas.  

 

Previamente, contudo, apresentaremos uma panorâmica em torno das medidas 

específicas relativas à Fase de Construção, como vimos atrás decorrentes de efeitos 

limitados, e não fundamentais, entrando, então assim, na definição dos Eixos 

programáticos a considerar no âmbito das Medidas relativas aos Parques Eólicos das 

Meadas e Castanheira I. 

 

 

Medidas Relativas à Fase de Construção 

 

Como vimos atrás, os efeitos decorrentes da Fase de Construção são limitados, pelo que 

também as medidas aqui propostas são circunstanciais e apenas se destinam a dar 

resposta às áreas de impacte aí assinaladas, tendo sido consideradas as seguintes 

medidas, a saber: 

 

MPOP.1 na selecção do(s) empreiteiro(s), deverá ser dada prioridade à utilização de 

mão-de-obra local. Esta prioridade deve ser devidamente especificada em 

Caderno de Encargos, devendo ser, neste, objecto de factor de ponderação 

das propostas (sendo sugerido um peso total de 5% nos critérios de 

selecção, ponderado em função do número total de trabalhadores locais a 
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que se recorrerá). Considera-se mão-de-obra local aquela que é proveniente 

dos concelhos de Lamego e Resende. 

 

MPOP.2 fiscalização do estado das principais vias a ser utilizadas pelos camiões de 

acesso à obra, nomeadamente a EN 1024 e a EN 539. Antes da obra deverá 

ser devidamente identificado pelo(s) empreiteiro(s) o estado de conservação 

da mesma, o qual deverá ser mensalmente verificado pela fiscalização, por 

forma a avaliar as alterações registadas por via da circulação destes. Em 

caso de os resultados alcançados confirmarem a existência de danos devido a 

causas atribuíveis à obra de construção dos Parques, a situação inicial deverá 

ser reposta. 

 

MPOP.3 na programação da instalação das estruturas do Ramal de Interligação, 

deverão ser consultados os agricultores potencialmente afectados, por forma 

a que, em colaboração com estes, sejam determinadas as formas de reduzir 

área afectada e impedir a afectação de áreas agrícolas. 

 

MPOP.4 antes do início da obra a mesma deve ser devidamente publicitada nos 

órgãos de informação local (imprensa escrita e falada), onde, sumariamente 

deverão ser especificados os objectivos da obra, a sua composição e a sua 

importância para o desenvolvimento local. 

 

MPOP.5 Intervenção Institucional e Organizacional 

 

A questão da organização institucional dos Parques Eólicos é talvez o elemento chave da 

reconversão da economia local. As orientações políticas atrás definidas asseguram e 

garantem a este eixo um papel fundamental. Com efeito, esta nova orientação muda 

igualmente a função das instituições de política regional: a sua principal tarefa é fornecer 

aconselhamento e avaliação, estruturar a rede de organizações de aconselhamento, 

mantendo a cooperação entre elas, promover a comunicação entre empresas com 

problemas similares e complementares, e assumem a função de "actor intermédio" para 

os assuntos locais e regionais. 

 

Esta é claramente uma medida horizontal, integradora, que assegura potencialmente a 

articulação entre os restantes eixos prioritários. Assegurar esta medida é condição 
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necessária para o bom sucesso das medidas apresentadas, as quais se inscrevem num 

programa integrado. 

 

A estrutura organizacional proposta representa uma inovação relativamente àquilo que é 

normalmente efectuado no seio do território nacional e deve assentar numa pequena 

Estrutura de Aconselhamento ao Desenvolvimento Local. 

 

Parte-se aqui do princípio de que este tipo de estrutura (de base vincadamente local) 

representa um esforço da empresa em potenciar os processos locais de desenvolvimento 

económico, para tal aproveitando as potencialidades da existência de uma actividade 

capital-intensiva, como a constituída pela produção de energia eléctrica com recurso ao 

potencial eólico. 

 

Esta Estrutura de Aconselhamento, que se propõe seja uma estrutura leve, mas de base 

local (e estruturada em colaboração com a Comissão de Compartes, a Junta de Freguesia 

e a Câmara Municipal) não se deverá constituir como órgão decisor, mas apenas de 

aconselhamento técnico e deverá funcionar como elemento técnico de apoio ao 

desenvolvimento local, preenchendo algumas necessidades locais actualmente sentidas, 

ao mesmo tempo que fomentará um desenvolvimento económico complementar à 

produção energética. 

 

Assim, propõe-se que esta estrutura preencha as seguintes áreas funcionais: 

 

i) apoio ao desenvolvimento local, fornecendo informação que permita a 

utilização do espaço entre os aerogeradores por parte dos agricultores locais / 

Comissão de Compartes, a qual não é de todo em todo incompatível com a 

existência deste tipo de exploração; 

 

ii) apoio à Junta de Freguesia na pesquisa e divulgação das melhores técnicas 

agrícolas para o tipo de solos da área em estudo; 

 

iii) apoio à reorientação produtiva das explorações agrícolas, através de um 

trabalho planeado e concertado de esclarecimento dos agricultores (em 

colaboração dom a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal), nomeadamente 

através do reforço dos apoios técnicos aos mesmos; 
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iv) contactos e gestão de processos relativos a apoios e financiamentos aos 

potenciais investidores locais e externos, incluindo o estabelecimento de 

programas formativos; 

 

v) garantia da presença e divulgação da área onde se localizam os Parques 

Eólicos, divulgando junto dos potenciais investidores a existência das 

disponibilidades locais, a ter lugar em eventos específicos em que a empresa 

se faça representar. 

 

Neste particular esta estrutura deverá funcionar como um autêntico “Serviço de Apoio às 

Acções de Desenvolvimento Local”, assegurando a gestão e execução dos eixos 

estratégicos a seguir definidos. Recupera-se aqui a noção de "sistema de organização 

inteligente" (NEVES: 1997), o qual se baseia na capacidade colectiva e permanente de 

aprendizagem e de adaptação / resposta a novas condicionantes externas 

(transformações tecnológicas, nova legislação ou directivas, políticas estruturais 

diferentes das actuais, etc.).  

 

 

MPOP.6 Rendimentos 

 

Vimos atrás que, na base de um protocolo existente entre o promotor e a Junta de 

Freguesia e a Câmara Municipal, são garantidos alguns rendimentos básicos derivados da 

utilização não apenas dos terrenos locais, como igualmente do potencial eólico aí 

apresentado.  

 

No entanto, na base da intervenção sobre a estrutura de rendimentos, obtiveram-se 

igualmente alguns resultados, sobretudo obtidos ao nível nacional e directamente 

implicados com a produção de energia eléctrica em torno de fontes renováveis. 

 

Ao nível local, e uma vez garantida pela empresa a disponibilidade de apoio institucional 

ao apoio ao desenvolvimento local integrado e diversificado em termos produtivos, 

apenas reata enfatizar que os apoios devidamente contratualizados devem ser objecto de 

pagamentos regulares e atempados, garantindo o preenchimentos das expectativas dos 

órgãos autárquicos. 
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Contudo, e como forma de garantia da disseminação especificamente local dos 

rendimentos obtidos, deverá o promotor tentar contratualizar com os órgãos autárquicos 

envolvidos, as formas de, com incidência directa para as populações locais, os 

rendimentos suplementares assim obtidos, serem disseminados, garantindo aquela 

incidência localizada. 

 

Em termos nacionais, as medidas que aqui poderiam ser apresentadas não são 

directamente sacadas ao promotor, mas dependem sobretudo das opções de política 

energética e ambiental tomadas ao nível global. Assim, apenas se propõe que, em sede 

das respectivas Associações Sectoriais (nomeadamente a APREN – Associação 

Portuguesa de Energias Renováveis) o promotor defenda a tese de reforço dos apoios e 

majorações à produção energética de base renovável (com base nos benefícios indirectos 

da produção de energia eólica), por um lado, e de reforço do apoio central e regional a 

áreas rurais periféricas, quando a produção eólica aí tiver lugar, como é o caso aqui em 

estudo. 

 

 

MPOP.7 Estruturas Económicas 

 

A introdução dos Parques Eólicos, como vimos, poderá potenciar um conjunto de efeitos 

ao nível das estruturas económicas situadas a montante e a jusante da actividade 

produtiva. Neste particular, algumas das medidas potenciais encontram-se circunscritas 

nos pontos anteriores, pelo que aqui apenas se justifica uma referência ao 

estabelecimento nacional de unidades de apoio à instalação e montagem de 

aerogeradores (e marginalmente a uma opção em termos locais, mas com uma decisão 

sempre dependente das autoridades nacionais), para as quais se prevêem as seguintes 

medidas específicas: 

 

- estabelecimento de ligações com a APREN, como forma de estudar a 

definição de um programa estratégico de desenvolvimento do 

potencial nacional nesta matéria; 

 

- sensibilização da APREN para a negociação de uma linha de crédito 

bonificado a unidades de transformação para este tipo de produtos; 

- negociação, com base na APREN, da possibilidade de se obterem 

garantias, por parte das autoridades nacionais competentes, de 
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bonificação nos preços da energia por parte das empresas que se 

instalem nas áreas de influência de Parques Eólicos, como forma de 

potenciar o desenvolvimento local e regional. 

 

Como vimos atrás, a localização de Parques Eólicos constitui, em regra, uma fonte de 

turismo de base local, o qual, na maior parte das vezes, não é potenciado e aproveitado 

nos respectivos locais de inserção das infra-estruturas.  

 

Desta forma, propõe-se que os Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I seja dotado 

de um conjunto de infra-estruturas de apoio que facilite a respectiva procura por parte 

de turistas de origem externa, ao mesmo tempo que deverá assumir um papel de 

sensibilização em torno da questão energética e ambiental, nomeadamente garantindo: 

 

- a disponibilização de informação para aqueles que demandem estes 

espaços (painéis informativos, folhetos, numa área a situar junto ao 

edifício de comando). Esta informação deve incluir uma descrição dos 

Parques Eólicos e uma descrição das diferentes formas de produção 

energética e dos problemas ambientais associados a cada uma. Deve 

igualmente incluir uma lista dos principais cuidados a ter por parte 

dos visitantes, por forma a não causar incómodos à vizinhança. Numa 

segunda fase, esta vertente turística poderá ser reforçada, 

divulgando-se igualmente as potencialidades locais em termos 

naturais e culturais; 

 

 

- estudo, através da estrutura de desenvolvimento local acima referida, à 

formulação de projectos e infra-estruturas de apoio ao turismo rural, 

sintetizando os apoios existentes e apoiando os agricultores locais na 

formulação e acompanhamento dos respectivos pedidos de 

financiamento. 

 

 

MPOP.8 População e Comunidades Rurais 

 

As medidas propostas deverão garantir que, face a qualquer um dos cenários verificados, 

localmente se encontram preparadas as condições para responder, não só aos efeitos 
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decorrentes da implantação de uma estrutura de produção eólica, como a potenciar os 

resultados económicos obtidos com este, mas ressalvando sempre a necessidade de 

garantir a manutenção dos padrões culturais e sociais das comunidades locais. 

 

Assim, as principais linhas programáticas estabelecidas no quadro deste eixo podem ser 

agrupadas nas seguintes medidas específicas: 

 

- estabelecimento, no seio da estrutura de apoio ao desenvolvimento 

local, de um Observatório do Emprego, que analise os fluxos de 

entrada e saída de mão-de-obra em termos regionais, assegurando a 

interligação com as autoridades locais, regionais e nacionais, que 

assegure uma divulgação das oportunidades existentes para as 

comunidades locais; 

 

- participação em feiras económicas, como forma de divulgar o potencial 

produtivo local, com incidência no reforço do emprego e, em 

concordância, com a manutenção dos níveis demográficos; 

 

- divulgação, através da estrutura mencionada, da oferta formativa para os habitantes 

locais. 
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5.14 ARQUEOLOGIA E PATRIMÓNIO CULTURAL 

 

5.14.1 Impactes 

 

Do ponto de vista de interesse patrimonial, foram apenas identificados impactes na fase 

de construção dos Parques Eólicos, nomeadamente na exploração mineira e nos abrigos 

identificados na caracterização da situação de referência. 

 

A exploração mineira ocupa uma extensa área que coincide com o local de implantação 

de diversos aerogeradores, com os acessos dos Parques e com o corredor do Ramal de 

Interligação à subestação da Varosa. O impacte é considerado negativo, significativo, 

certo e directo e pode ocorrer à superfície ou em profundidade, com a intersecção de 

galerias. 

 

Relativamente aos abrigos rústicos identificados, também pode ocorrer um impacte 

negativo, devido à proximidade deste com o aerogerador n.º 4 e respectivo acesso. O 

impacte é considerado negativo, significativo, directo e certo. 

 

 

5.14.1.1 Perfil Indicativo de Impactes 

 

As Figuras que se seguem são uma síntese dos impactes nas diferentes fases do 

projecto. 
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Figura 5.45 – Síntese de impactes na fase de construção  

 

Para a fase de exploração não estão previstos impactes. 
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Figura 5.46 – Síntese de impactes na fase de desactivação  
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5.14.2 Medidas 

 

MAP.1 Recomenda-se o acompanhamento arqueológico (ver conceitos no Anexo 4), 

mesmo que pontual, das principais operações com impacte no solo (desmatação, 

raspagem do solo, escavação de valas e fundações); 

 

MAP.2 Os trabalhos de campo de execução da cartografia das áreas sensíveis (incluindo 

as ocorrências 4 – Estrutura e Gravura, 5 – Exploração Mineira e 6 - Abrigos), a 

incluir na planta de condicionantes do caderno de encargos da obra, deve ser 

acompanhada por arqueólogo; 

 

MAP.3 Deve evitar-se a localização da subestação/estação de comando, do estaleiro e 

de outros depósitos de materiais nas proximidades dos núcleos de mineração; 

 

No Quadro 2.1 do Anexo XII: Arqueologia e Património Cultural identificam-se as 

medidas de minimização aplicáveis a determinadas ocorrências e que se traduzem em 

geral: em ajustes na localização de máquinas e infraestruturas de ligação; na sinalização 

e registo documental das ocorrências passíveis de afectação na fase de construção. 

 

No Anexo 4 do Anexo XII: Arqueologia e Património Cultural, estão definidos os conceitos 

relativos às medidas de minimização preconizadas neste relatório. 
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5.15 INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

5.15.1 Impactes 

 

Relativamente aos impactes previstos na fase de construção, será necessário avaliar as 

restrições e condicionantes que se impõem à implantação do projecto, tanto dos Parques 

Eólicos como do Ramal de Interligação à subestação da Varosa. 

 

As áreas classificadas como REN, devido ao risco de erosão e à máxima infiltração, não 

apresentam restrições à implantação dos Parques Eólicos e consequentemente à 

construção do Ramal de Interligação à subestação da Varosa, de acordo com o ponto 1 

do Despacho n.º 11 091/2001 (2ª série). 

 

O Ramal de Interligação à subestação da Varosa também irá atravessar, próximo de 

Cambres, uma reduzida área classificada como RAN, pelo que será necessário pedir a 

desafectação da RAN, à Câmara Municipal de Lamego. 

 

Em relação às zonas de construção coincidentes com as áreas sujeitas a Regime 

Florestal, também será necessário uma autorização das Câmaras de Lamego e de 

Resende. 

 

É ainda de referir que, próximo do local de implantação do aerogerador de Castanheira I 

e da construção do Ramal de Interligação à subestação da Varosa, encontra-se um 

marco geodésico. Verificou-se que é respeitada o disposto no artigo 22º, do Decreto-Lei 

n.º 143/82 de 26 de Abril. 

 

Assim, pode afirmar-se que o projecto contempla o cumprimento da legislação 

actualmente em vigor, o que significa que o impacte ao nível do ordenamento do 

território é nulo. 

 

No entanto serão propostas medidas que minimizem os impactes indirectos que se farão 

sentir nas áreas classificadas como sensíveis. 
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5.15.1.1 Perfil Indicativo de Impactes 

 

As Figuras que se seguem são uma síntese dos impactes nas diferentes fases do 

projecto.  
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Figura 5.47 – Síntese de impactes na fase de construção  
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Figura 5.48 – Síntese de impactes na fase de exploração  
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Figura 5.49 – Síntese de impactes na fase de desactivação  
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5.15.2 Medidas 

 

5.15.2.1 Fase de Construção 

 

Como referido no ponto 2 (Caracterização do Ambiente Afectado pelo Projecto) do Anexo 

XIII: Instrumentos de Ordenamento do Território, as condicionantes que se impõem à 

construção dos Parques Eólicos são as áreas classificadas como REN (áreas de máxima 

infiltração, e com risco de erosão), RAN, áreas sujeitas a Regime Florestal e a presença 

do marco geodésico próximo do local. Neste capítulo serão propostas medidas que 

minimizem os impactes, gerados pela fase de construção, nas áreas classificadas como 

sensíveis. 

 

Assim, as medidas propostas para a fase de construção serão de dois tipos: medidas 

gerais, que serão aplicáveis a todas as acções desta fase; e medidas específicas para as 

áreas coincidentes com as condicionantes impostas, que se encontram representadas na 

Figura 2.1 do Anexo XIII: Instrumentos de Ordenamento do Território. 

 

 

5.15.2.1.1 Medidas Gerais 

 

MOT.1 Deverão ser integralmente respeitadas todas as condicionantes territoriais 

identificadas no Ponto 2 (Caracterização do Ambiente Afectado pelo Projecto); 

 

MOT.2 Reduzir, o quanto possível, as zonas afectas às obras para acessos temporários 

e para todas as actividades de construção; 

 

MOT.3 Perturbar o menor espaço possível de terreno envolvente à obra, seja para 

armazenar materiais, como para parqueamento de maquinaria afecta à obra. 

Deverão ser utilizados apenas o corredor de trabalho e os acessos à obra; 

 

MOT.4 A localização do estaleiro não pode coincidir com zonas classificadas como REN, 

nem sujeitas a Regime Florestal, definidas na Figura 2.1 do Anexo XIII: 

Instrumentos de Ordenamento do Território; 
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MOT.5 Limitação do pessoal e máquinas às vias de acesso previamente definidas – o 

recurso a atalhos ou a vias paralelas é uma prática comum que não pode 

ocorrer; 

 

MOT.6 Toda a área dos Parques Eólicos deverá estar correctamente assinalada, 

conforme apresentado na Figura seguinte; 
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MOT.7 Estas zonas deverão ser devidamente sinalizadas por placas de sinalização, 

conforme apresentado na Figura seguinte; 

 

 

 

Figura 5.51 – Sinalização de zonas sensíveis 

 

MOT.8 Após o término das obras os empreiteiros terão que: 

 

o Assegurar a desactivação total das zonas afectas às obras com remoção de 

instalações, de equipamentos, de maquinaria de apoio às obras e de 

materiais residuais das obras; 

 

o Assegurar a reposição ou substituição adequada de infra-estruturas, de 

equipamentos e de serviços existentes nas zonas adjacentes às obras; 

 

MOT.9 Poderá ser feito um ajustamento do traçado do Ramal de Interligação à 

subestação da Varosa, de forma a minimizar a afectação de áreas classificadas 

como sensíveis, nomeadamente REN e RAN. A Figura seguinte apresenta o 

ajustamento proposto, em que a linha irá ter uma extensão de 7,5 km, em vez 

de 7 km, e será necessário a implantação de mais 15 postes. 
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5.15.2.1.2 Áreas Sujeitas a Regime Florestal 

 

As áreas sujeitas a Regime Florestal estão definidas na Figura 2.1 do Anexo XIII: 

Instrumentos de Ordenamento do Território. 

 

MOT.10 Perturbar o menor espaço possível de terreno envolvente à obra, seja para 

armazenar materiais, como para parqueamento de maquinaria afecta à obra. 

Deverá ser utilizado apenas o corredor de trabalho, os acessos à obra e o 

estaleiro; 

 

MOT.11 Nesta área, deverá ser limitado o trânsito e a deposição de materiais. 

 

MOT.12 A desmatação e decapagem de solos deverá ser reduzido ao mínimo e 

indispensável. Deverá proceder-se à reconstituição do coberto vegetal, logo 

que as movimentação de terras tenham terminado; 

 

MOT.13 Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas que não perturbem a 

execução da obra, tanto ao longo do Ramal de Interligação à subestação da 

Varosa, como nos caminhos de acesso aos Parques Eólicos. 

 

 

5.15.2.1.3 Áreas Classificadas como REN 

 

As medidas aqui propostas limitam-se à construção do Ramal de Interligação à 

subestação da Varosa, visto que na área dos Parques, as zonas classificadas como REN 

não serão sujeitas a nenhum tipo de intervenção. Estas áreas estão definidas na Figura 

2.1 do Anexo XIII: Instrumentos de Ordenamento do Território.  

 

 

Áreas com Risco de Erosão 

 

MOT.14 Redução da exposição do solo, desprovido de vegetação durante os períodos de 

maior precipitação, de modo a minimizar os riscos de erosão; 
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MOT.15 Os solos devem ficar protegidos com coberturas impermeáveis, evitando-se 

desta forma, a sua mobilização pelo vento, a erosão e o arrastamento pela 

precipitação; 

 

MOT.16 Nas áreas de maior declive, onde serão implantados os postes de sustentação 

da linha eléctrica, deverão ser adoptados métodos construtivos adequados 

(socalcos) e ser utilizadas barreiras de retenção de sedimentos, conforme 

apresentado na Figura seguinte, por forma a impedir que os movimentos de 

terras aumentem os riscos de erosão dos solos; 
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Áreas de Máxima Infiltração 

 

MOT.17 Nesta área, deverão ser limitados os acessos, os equipamentos afectos à obra, 

e reduzir ao máximo a área ocupada pela obra, de modo a minimizar a 

compactação dos solos; 

 

MOT.18 O atravessamento da área de máxima infiltração, não deverá ser executado 

durante um período de elevada precipitação; 

 

 

5.15.2.1.4 Áreas Classificadas como RAN 

 

As medidas que serão cumpridas nessas áreas estão integradas neste capítulo nas 

medidas gerais. 

 

 

5.15.2.1.5 Marco Geodésico 

 

MOT.19 Terá de ser respeitada uma zona circunjacente ao marco geodésico, nunca 

inferior a 15 m de raio, segundo o Decreto-Lei n.º 143/82 de 26 de Abril, que 

prevê a conservação dos sinais geodésicos, aspecto já previsto no estudo 

prévio; 

 

 

5.15.2.2 Fase de Exploração 

 

MOT.20 Garantir-se que o uso do espaço não será alterado, ou que, caso esteja 

prevista uma alteração do uso do espaço, esta seja feita tendo em conta todas 

as condicionantes impostas pelo PDM, as medidas de minimização impostas por 

este EIA, bem como por outros instrumentos de ordenamento do território 

aplicáveis. 
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5.15.2.3 Fase de Desactivação 

 

Nesta fase irão ser removidos e transportados todos os equipamentos dos Parques 

Eólicos. As medidas que visam minimizar os impactes que poderão ocorrer nesta fase são 

idênticas às descritas para a fase de construção. 

 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I 

 

 

Outubro de 2002                                               V. 115 
Relatório Síntese 

5.16  SÍNTESE DE IMPACTES E COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 

O estudo demonstrou que a maioria dos impactes negativos previstos ocorrerão durante 

a fase de construção (sendo nesta fase que ocorrem os impactes mais significativos). A 

fase de construção engloba a desmatação, a movimentação de terras, incluindo as 

terraplenagens e a construção propriamente dita. É uma fase em que há bastante 

movimentação de veículos pesados, tanto de maquinaria pesada afecta à obra como de 

camiões de transporte de terras e materiais. Os principais impactes decorrem pois de 

eventuais incomodidades decorrentes da existência de obras. 

 

Durante a fase de exploração, os impactes serão importantes e positivos ao nível da 

Qualidade do Ar e Clima (já que, em termos globais, o projecto contribui para a 

substituição da produção de electricidade por fontes renováveis), contribuindo para a 

melhoria da qualidade do ar ao nível global e para a redução dos gases com efeitos sobre 

o clima. 

 

Em termos socio-económicos, o projecto revela-se extremamente positivo, já que, não 

apenas revela benefícios indirectos (economia do carbono) consideráveis, como revela 

benefícios financeiros directos e económicos potenciais para o crescimento, 

desenvolvimento e consolidação da economia local. 

 

As Figuras que se seguem apresentam os descritores mais significativos em termos dos 

impactes ambientais previstos, na fase de construção e na fase de exploração dos 

Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I. 

 

Numa análise comparativa entre as alternativas apresentadas, concluiu-se que os 

impactes negativos para as propostas em estudo são apenas e meramente residuais, não 

justificando uma opção clara. Contudo, os impactes positivos decorrentes do aumento de 

energia verificado entre o projecto base e a alternativa, tornam esta última mais 

atractiva e justificam a respectiva adopção. 
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Figura 5.54 – Descritores mais significativos em termos de impacte ambiental – Fase de Construção 

 



 

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I 

 

 

Outubro de 2002              V. 117 
Relatório Síntese 

0

1

2

3

4

5

Topografia

Clim a e M icroclim a

Geologia, Geom orfologia, Geotecnia e Hidrogeologia

(Recursos Hídricos Subterrâneos)

Solos e Uso dos Solos

Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da Água

Factores Biológicos e Ecológicos

Qualidade do ArRuído e Vibrações

Resíduos

Paisagem

População, Em prego e Actividades Económ icas

Arqueologia e Patrim ónio Cultural

Instrum entos de Ordenam ento do Território

Negativo

Positivo

Neutro

 

Figura 5.55 - Descritores mais significativos em termos de impacte ambiental – Fase de Exploração 
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6 ANÁLISE DE RISCO 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

 

Este anexo procura dar resposta ao disposto no Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, e 

à Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, que estabelecem que os projectos sujeitos a 

procedimentos de AIA, sejam elaborados considerando os riscos para o ambiente e as 

populações, assim como as medidas de prevenção associadas. 

 

O processo de análise de risco pretende estimar a possibilidade de ocorrência dos riscos 

decorrentes das situações de perigo identificadas. Deste modo, este processo torna-se 

numa ferramenta útil para identificar a relação causa/efeito associada aos diversos 

acontecimentos. A análise de risco aplica-se não só a situações súbitas e acidentais, que 

geram efeitos agudos, mas também a condições de operação normal de que resultam 

efeitos crónicos. 

 

De modo a alcançar os objectivos pretendidos estabeleceram-se os seguintes passos 

metodológicos: 

 

• Identificação dos perigos e desenvolvimento de cenários de acidentes; 

• Estimativa da tipologia de efeitos ou consequências resultantes dos 

acontecimentos identificados para a população, ambiente e bens materiais; 

• Estimativa da possibilidade de ocorrência dos acontecimentos e dos seus efeitos, 

tendo em conta as medidas de prevenção e minimização propostas. 

 

As causas de acidentes podem ser agrupadas em causas externas e internas ao projecto. 

Como causas externas ao projecto surgem a ocorrência de um fenómeno natural (sismo, 

raio, relâmpago e a ocorrência de um incêndio) tendo em conta as características da 

zona. A análise das causas internas relaciona-se com as diversas acções do projecto. 

 

Em termos gerais, os principais perigos identificados na fase de construção estão 

relacionados com as seguintes acções: 

 

• Armazenagem de combustíveis para abastecimento/manutenção de máquinas 

(óleos, gasóleo, solventes, etc.); 
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• Manutenção de máquinas e equipamentos e abastecimento dos mesmos; 

• Acidentes resultantes da circulação dos veículos de obra; 

• Escavação dos postes do Ramal de Interligação dos Parques Eólicos à Subestação 

da Varosa; 

• Higiene e Segurança no Trabalho. 

 

Existem também alguns perigos decorrentes da fase de exploração deste projecto, que 

podem resultar das seguintes situações: 

 

• Interferência nas antenas e sistemas de rádio e televisão decorrentes do 

funcionamento dos aerogeradores; 

• Falha do sistema de balizagem aeronáutica; 

• Efeitos dos campos electromagnéticos na saúde humana, derivados das linhas 

eléctricas no Ramal de Interligação. 

 

Todos os riscos aqui apresentados deverão constar de um Plano a ser elaborado pelo 

Dono de Obra, contendo medidas de prevenção e correcção de acordo com os riscos 

previstos. 
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6.2 CAUSAS NATURAIS 

 

As causas naturais encontram-se associadas à ocorrência de fenómenos naturais, os 

quais, tendo em conta as características da zona, se encontram associadas à possível 

ocorrência de um sismo, raio ou relâmpago e de um incêndio. Relativamente ao ramal de 

interligação, nas zonas com risco de erosão existe o risco da ocorrência de acidentes 

geomorfológicos. 

 

A zona em estudo enquadra-se numa classe de intensidade sísmica bastante forte, classe 

6 (para um total de 12 classes), caracterizada pela produção de leves danos nas 

habitações. Segundo o Regulamento de Segurança e Acção para Estruturas de Edifícios e 

Pontes (RSA), esta zona situa-se numa zona sísmica de classe C (terceira classe de maior 

intensidade, para quatro classes definidas para o território continental). 

 

Os incêndios florestais são das catástrofes naturais mais graves em Portugal, não só pela 

elevada frequência com que ocorrem e extensão que alcançam, como pelos efeitos 

destrutivos que causam. O distrito de Viseu, onde se insere a área em estudo, 

apresentou para o ano de 2002 (entre 1 de Janeiro e 30 de Setembro) uma percentagem 

de área ardida de 13.160 ha (11%), sendo o terceiro distrito relativamente a área 

ardida. 

 

O ramal de interligação atravessa zonas com risco de erosão. Nestas zonas existe o risco 

da ocorrência de acidentes geomorfológicos, nomeadamente deslizamentos e aluimentos. 

A ocorrência deste tipo de acidentes é potenciada pela ocorrência de precipitação e 

consequente erosão hídrica. 
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6.3 RISCOS ASSOCIADOS À FASE DE CONSTRUÇÃO 

 

Os riscos associados à fase de construção, atendendo às operações que serão realizadas 

nesta fase, bem como na fase de construção do Ramal de Interligação à subestação da 

Varosa, prendem-se essencialmente com: 

 

• Armazenagem de combustíveis para abastecimento/manutenção de máquinas 

(óleos, gasóleo, solventes, etc.); 

• Manutenção de máquinas e equipamentos e abastecimento dos mesmos; 

• Acidentes resultantes da circulação dos veículos de obra; 

• Escavação dos postes do Ramal de Interligação dos Parques Eólicos à Subestação 

da Varosa; 

• Higiene e Segurança no Trabalho. 
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6.3.1 Armazenagem de Combustíveis para Abastecimento/Manutenção 

de Máquinas (óleos, gasóleo, solventes, etc) 

 

Os combustíveis, líquidos ou gasosos, são materiais que apresentam elevado risco de 

incêndio e explosão podendo também, em certas circunstâncias constituir um foco de 

intoxicação. Estes riscos são interdependentes uns dos outros, podendo desencadear o 

vulgarmente denominado “efeito de dominó”. Como tal, o seu armazenagem e 

manuseamento deve ter em conta cuidados especiais, nomeadamente: 

 

 armazenagem em bidons/embalagens estanques, em bom estado de conservação 

e fora do alcance de fontes de ignição; 

 armazenamento preferencial em local fechado, seco e impermeabilizado; 

 todas as embalagens devem ser devidamente rotuladas e deve existir registo de 

dados de segurança no local em que são armazenados; 

 todos os trabalhadores envolvidos no manuseamento e recepção de combustíveis 

devem conhecer os riscos que lhe estão associados e receber formação sobre a 

forma correcta de os manusear e actuar em caso de acidente; 

 no local de armazenamento devem existir meios de combate a incêndio 

adequados, nomeadamente extintores portáteis em número e carga portante 

suficiente; 

 deve existir especial cuidado no armazenamento das embalagens, quando este for 

realizado por empilhamento, evitando-se em qualquer caso empilhamentos 

superiores a 2,0 m. 

 

Para além dos riscos associados ao armazenamento podem ser igualmente considerados 

os riscos decorrentes de um eventual derrame. Dependendo das características do solo 

no local (permeabilidade, fissuras, etc.) poderão potenciar a contaminação dos solos e 

recursos hídricos subterrâneos. O grau de contaminação induzido dependerá das 

propriedades da substância derramada, da quantidade e da extensão do mesmo. No 

sentido se prevenir a ocorrência desta tipologia de acidente, devem os combustíveis ser 

armazenados não só em zona impermeabilizada, mas também com bacia de retenção 

adequada à quantidade de substâncias aí armazenadas. 
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6.3.2 Manutenção de Máquinas e Equipamentos e Abastecimento dos 

mesmos 

 

Todas as máquinas e equipamentos da obra devem ser mantidas em bom estado de 

conservação, funcionamento e limpeza, sendo isto válido quer para os comandos quer 

para os sistemas de segurança. 

 

O uso de uma máquina não conforme pode potenciar riscos vários, nomeadamente a 

morte dos operadores ou dos trabalhadores que se encontrem nas imediações. Nesse 

sentido reveste-se de especial importância o cabal cumprimento do Plano de Controlo 

Geral dos Equipamentos de Estaleiro e do Plano de Inspecção e Prevenção, ambos 

decritos no Plano de Segurança e Saúde para a presente empreitada. 

 

O abastecimento das máquinas e equipamentos da obra deve sempre ser efectuado em 

zona ampla e desbastada, de terreno sólido e impermeabilizado, previamente preparado 

para o efeito. Pertende-se com o preconizado evitar, ou quando não for possível, 

minimizar, os riscos de incêndio e explosão associados ao manuseamento de 

combustíveis conforme descrito no ponto 6.3.1 Armazenagem de Combustíveis para 

Abastecimento/Manutenção de Máquinas (óleos, gasóleo, solventes, etc). 
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6.3.3 Acidentes resultantes da circulação dos veículos de obra 

 

Durante esta fase do projecto existirá alguma circulação de veículos e maquinaria 

principalmente durante a etapa de transporte dos materiais para se proceder à 

montagem dos aerogeradores. 

 

Com base na estimativa realizada no Anexo XI, foi estimado um total de 105 a 120 

camiões. A circulação dos camiões não se efectuará de forma regular durante o período 

de construção, podendo a circulação destes variar entre 1 e 7 por dia. 

 

Assim, durante os períodos em que existirem em circulação mais de 3 camiões por dia, e 

tendo em conta a largura das estradas que serão criadas e das que existem (cerca de  

5 m), pode existir um risco de choque destes veículos de transporte. A probabilidade de 

ocorrência de acidentes, contudo, estima-se ser baixa para os três camiões, pois 

considerando um horário de trabalho de 8 h por dia, estes três veículos pesados podem 

circular em períodos distintos. A probabilidade de ocorrência deste tipo de acidentes 

aumenta quando se considera a circulação simultânea de 7 camiões, uma vez que para 

esta situação a probabilidade de cruzamento entre os camiões é mais elevada. 

 

Do choque entre os veículos podem resultar acidentes vários que colocam em risco o 

ambiente circundante: 

 

 perigo de derrame de combustível, com contaminação dos solos em que este 

incidir, o que dependendo da área afectada e da quantidade de combustível 

derramada pode originar um impacte significativo; 

 perigo de incêndio com consequente explosão do tanque de combustível, que 

poderá por em risco a saúde dos trabalhadores da obra, bem como a integridade 

das estruturas construídas até então. 

 

No entanto este risco pode ser minimizado através da implementação do Plano de 

Acessos, Circulação e Sinalização do Estaleiro, que deverá estar integrado no Plano de 

Segurança e Saúde a efectuar para a presente empreitada.  
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6.3.4 Escavação dos Postes do Ramal de Interligação dos Parques 

Eólicos à Subestação da Varosa 

 

Uma vez que o Ramal de Interligação à subestação da Varosa irá interferir em zonas 

classificadas como zonas de elevado risco de erosão, durante as operações de escavação 

das fundações dos postes, se não forem tomadas as medidas preventivas necessárias 

(que passam pela criação e sustentação de taludes, introdução de barreiras de 

sedimentos) poderão ocorrer acidentes relacionados com o escorregamento dos materiais 

que agravam substancialmente o risco de erosão da zona.  

 

Estes escorregamentos poderão também ter consequências ao nível de construções e/ou 

estruturas e/ou pessoas que se posam encontrar na zona de deposição dos materiais que 

sofreram escorregamentos, podendo ter consequências graves a este nível.  

 

No entanto, se as medidas preconizadas no EIA para a execução destas operações forem 

tidas em conta, a probabilidade de ocorrência destes acidentes será muito reduzida. No 

caso de se verificar que os declives dos terrenos a intervencionar são acentuados e que 

no local de potencial deposição destes materiais se encontra alguma estrutura, deverão 

ser accionados mecanismos de protecção destas últimas, que podem passar pela 

instalação de uma rede que efectue a retenção destes materiais, assegurando assim a 

não interferência das operações de construção com estruturas/pessoas ou bens, que se 

localizem na área circundante.  
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6.3.5 Higiene e Segurança no Trabalho 

 

Em matéria de prevenção de riscos de higiene e segurança no trabalho, procedeu-se a 

um levantamento sistemático dos potenciais riscos decorrentes de todas as operações da 

fase de construção. Para o efeito, foram inventariados os métodos e processos 

construtivos e os materiais e equipamentos envolvidos em cada etapa da fase de 

construção. 

 

Desse inventário resultou um levantamento dos riscos associados e o consequente 

estabelecimento de medidas preventivas que visam a eliminação dos mesmos, ou 

quando isso não for possível, a sua minimização. No estabelecimento das medidas 

preventivas não foram tidos em conta os equipamentos de protecção individual, na 

medida em que deverá ser apresentada uma lista de equipamentos de protecção 

individual permanentes e eventuais a usar por cada categoria profissional em cada etapa 

ou local da obra no Plano de Segurança e Saúde a efectuar para a presente empreitada. 
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Quadro 6.1 – Levantamento de Riscos de Segurança e Saúde por tipologia de operação para a fase de execução da obra 

Manter o Estaleiro em perfeitas condições de 
conservação, arrumação e limpeza;

Estaleiro
Atropelamento

Sinalização de Segurança - Portaria 1456-A/95, de 11 
de Dezembro;

Boas Práticas de Armazenagem de Materiais e 
Equipamentos;

RiscosEquipamentosMateriaisOperações

Combustíveis
Madeiras
Ferro
Inertes

Medidas Preventivas

Estudo Prévio de implantação do Estaleiro;

Queimaduras

Electrocussão

Implantação do Estaleiro

Intoxicação

Cortes Atribuição de responsabilidades;

Usar sempre máquinas e ferramentas adequadas aos 
trabalhos e em bom estado de conservação;

As máquinas e ferramentas não conformes 
(descalibradas, em mau estado de conservação, etc.) 
devem ser removidas do estaleiro ou receber 
marcação de não conformidade.

Condicionar os acessos ao Estaleiro;

Cimento

Infra-estruturas
Máquinas
Ferramentas

Doenças e Infecções várias

Entalamento                                         

Queda ao mesmo nível
Queda de objectos

Instalações Elétricas - Decreto-Lei n.º 740/74, de 26 
de Dezembro;

Incêndio
Explosão

Delimitação do Estaleiro                             
Acessos, Circlulação e Sinalização Queda em altura

Bobines de Cabo

Sinalização de Ocupação de Via Pública - Decreto 
Regulamentar n.º 33/88, de 12 de Setembro;

Concepção do Estaleiro - Decreto-Lei n.º 46:427, de 
10 de Julho de 1965;

Tubos e barras de Fe/Cu/A

Procedimentos de Implantação do Estaleiro              
(PSS01-A: Vedações; PSS01-B: Instalações Sociais);
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Projecção de ramos secos 
Movimentação de Terras

Organização do trabalho de modo a que os 
trabalhadores estejam expostos o menos possível às 
fontes de ruído e vibrações - sistema de rotatividade 
de trabalhadores/trabalhos.

Uso de protectores auriculares quando os 
trabalhadores estiverem expostos a níveis de ruído 
superiores a 95 db;

Antes de iniciar qualquer trabalho escolher, de acordo 
com as características do terreno, da envolvente e da 
obra, os meios mecânicos a uar;

Abate de Árvores - Elaborar procedimento de 
segurança que instrua a operação;

Camiões
Movimentação de Terras - Elaborar procedimento de 
segurança que instrua a operação;

Valetas e Aquedutos
Compactação

Materiais

Explosivos

Escavação

Aterro

Alteração da capacidade auditiva

Cilindro vibratório ou estático

Queda ao mesmo nível

Colapso de estruturas

Atropelamento
Ruptura e projecção de peças
Queda de materiais

Capotamento e colisão

Queda em altura

Incêndio

Abertura de Valas e Trincheiras - Elaborar 
procedimento de segurança que instrua o estudo 
prévio, a preparação do terreno, a entivação, a 
movimentação de veículos e restantes trabalhos;

Movimentação Manual de Cargas - Decreto-Lei n.º 
330/93, de 25 de Setembro;

Tout-venant ExplosãoNiveladora

Manilhas Giratórias Cortes e dilacerações
Cimento ou Betão Buldozer Entalamentos

Equipamentos RiscosOperações

Pás carregadoras Projecção de materiais

Medidas Preventivas

Motosserra Soterramento/Esmagamento
Melhoria e Abertura de Acessos
Abate e Desrame de Árvores Combustíveis

Varões Ferro

Uso de Explosivos - Implementar as medidas 
constantes no PSS, em especial as decorrentes do 
Decreto-Lei n.º 265/94, de 25 de Outubro;

Sobresforço ou posições incorrectas
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Fundações

Riscos Medidas Preventivas

Movimentação Manual de Cargas - Decreto-Lei n.º 
330/93, de 25 de Setembro;

Aletração da capacidade auditiva

Uso de protectores auriculares quando os 
trabalhadores estiverem expostos a níveis de ruído 
superiores a 95 db;

Operações Materiais Equipamentos

Evitar empilhamentos de armaduras de ferro 
superiores a 0,9 m;

Respeitar os limites de carga e/ou operação das 
diferentes máquinas intervenientes nos procesos;

Na descofragem nunca utilizar grua para arrancar os 
painéis.

Aterro

Organização do trabalho de modo a que os 
trabalhadores estejam expostos o menos possível às 
fontes de ruído e vibrações - sistema de rotatividade 
de trabalhadores/trabalhos;

Betonagem
Descofragem

Óleo Descofrante

Ruptura das cofragens
Queda em altura

Autobetoneira
Entalamento

Máquina de Cortar Ferro
Incêndio

Colocação de Ancoragens Varões de Ferro
Cofragem Cimento Grua

Explosão

Martelo Pneumático

Cofragens

Abertura de caboucos Explosivos Giratórias Soterramento / Esmagamento
Combustíveis Camiões Sobresforço

Electrocussão

Armação de Ferro Madeiras Buldozer Queda de objectos                               
Projecção de materiais

Betão

Dermatoses

Elaborar correctamente os planos de cofragens e de 
betonagens descritos no PSS;

Abertura de Caboucos - Elaborar procedimento de 
segurança que instrua o estudo prévio, a preparação 
do terreno, a entivação, a movimentação de veículos e 
restantes trabalhos;

Uso de Explosivos - Implementar as medidas 
constantes no PSS, em especial as decorrentes do 
Decreto-Lei n.º 265/94, de 25 de Outubro;

As plataformas de trabalho devem possuir guarda-
corpos, sendo proibido trabalhar sobre as escadas;
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Operações Materiais Equipamentos Riscos Medidas Preventivas

Entalamento

Alteração da capacidade auditiva

Movimentação Manual de Cargas - Decreto-Lei n.º 
330/93, de 25 de Setembro;

Movimentação de Terras - Elaborar procedimento de 
segurança que instrua a operação;

Uso de protectores auriculares quando os 
trabalhadores estiverem expostos a níveis de ruído 
superiores a 95 db;

Organização do trabalho de modo a que os 
trabalhadores estejam expostos o menos possível às 
fontes de ruído e vibrações - sistema de rotatividade 
de trabalhadores/trabalhos.

Cilindro vibratório ou estático
Inalação de poeiras e gases

Camiões
Queda de materiais
Ruptura e projecção de peças

Movimentação de Terras

Compactação
Nivelamento

Capotamento e Colisão
AtropelamentoCombustíveis Giratórias

Tout-venant Buldozer
Respeitar o plano de acessos e circulação definido no 
âmbito do PSS;

Execução de Plataformas

Niveladora

Escavações

Aterro
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Elevação e Montagem do Conjunto das 
Pás à Cabina

Montagem e Ligação dos Cabos 
Eléctricos entre Cabina e Quadros

Assemblagem das Pás ao Rotor

Equipamentos Riscos

Movimentação de Cargas Pesadas - Elaborar um 
procedimento que instrua a operação tendo em conta 
os diferentes tipos de máquinas e equipamentos 
usados neste tipo de trabalhos;

Explosão

Gruas Móveis - Elaborar um procedimento que instrua 
o uso correcto das gruas, nomeadamente quanto a 
estabilidade dos terrenos, elementos de apoio e 
manobras da máquina, lingagem e acessórios de 
elevação, zona de manobra e execução dos trabalhos;

Medidas Preventivas

Descargas dos Componentes do 
Aerogerador

Operações

Projecção de materiais

Reaperto de todas as estruturas

Montagem de Quadros

Electrocussão

Alteração da capacidade auditivaTinta
Ferramentas Tombo de máquinas

Manga Termoretráctil Chave Dinamométrica Queda em altura
Ligadores Metálicos Maçarico a gás

Massas Lubrificantes

Elevação e Montagem dos Troços e das 
Torres

Gruas Móveis
Combustíveis Cabos de aço

Parafusos
Estropos
Berbequim Pneumático

Materiais

Argamassa de Cimento

Elevação e Montagem da Cabina ou 
"Nacelle"

Montagem de Aerogeradores
Uso de protectores auriculares quando os 
trabalhadores estiverem expostos a níveis de ruído 
superiores a 95 db;

Organização do trabalho de modo a que os 
trabalhadores estejam expostos o menos possível às 
fontes de ruído e vibrações - sistema de rotatividade 
de trabalhadores/trabalhos;

Assemblagem e Montagem de Aerogeradores - 
Elaborar um procedimento que instrua execução dos 
trabalhos em segurança.

Cabos de Aço - Elaborar um procedimento para uso e 
armazenagem de cabos de aço que considere as 
características da operação a executar, a capacidade 
de carga, e maleabilidade e resistência do cabo ao 
desgaste e à corrosão;

Entalamento e cortes
Esmagamentos

Queda de objectos

Atropelamento

Alicate de Corte e Cravação
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Capotamento de máquinas

Medidas Preventivas

Usar sempre máquinas e ferramentas adequadas aos 
trabalhos e em bom estado de conservação;

As máquinas e ferramentas não conformes  devem 
ser removidas do estaleiro ou receber marcação de 
não conformidade.

Entalamento
Queda de carga

Cortes
Atropelamento

Queda em altura

Ligações Eléctricas

Tubagens em PVC

Grua Móvel

Instalação de Transformador

Ligadores Metálicos Maçarico a gás

Ferramentas

Retroescavadora Soterramento/Esmagamento

Equipamentos Riscos

Areia

Gruas Móveis - Elaborar um procedimento que instrua 
o uso correcto das gruas, nomeadamente quanto a 
estabilidade dos terrenos, elementos de apoio e 
manobras da máquina, lingagem e acessórios de 
elevação, zona de manobra e execução dos trabalhos;

Abertura de Caboucos - Elaborar procedimento de 
segurança que instrua o estudo prévio, a preparação 
do terreno, a entivação, a movimentação de veículos e 
restantes trabalhos;

Movimentação de Cargas Pesadas - Elaborar um 
procedimento que instrua a operação tendo em conta 
os diferentes tipos de máquinas e equipamentos 
usados neste tipo de trabalhos;

Projecção de materiais

Abertura de Cabouco, Nivelação e 
Compactação

Descargas e Assentamento do PT de 
Betão Pré-fabricado

Instalação dos Postes de Transformação ( PT's)

Operações Materiais

Manga Termoretráctil

Trabalhos em Baixa e Média Tensão - Efectuar 
ligações à terra de acordo com as regras de arte, 
apenas autorizar electricistas com formação e 
habilitação para trabalhos em tensão e respeitar as 
distâncias de segurança para os restantes 
trabalhadores (3m se < 60 Kv e em se > 60 KV);

Alicate de Corte e Cravação
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Medidas Preventivas

Movimentação Manual de Cargas - Decreto-Lei n.º 
330/93, de 25 de Setembro;

Queda ao mesmo nível
Sobresforço
CortesGuincho

Queda de carga

Operações Materiais Equipamentos Riscos

Mordentes

Entalamento

Roletes

Lajetas de betão Pá Carregadora
Queda de objectos

Queda em altura

Valas de Cabos - Ramais Subterrâneos

Desenrolamento de Condutores - Elaborar 
procedimento de segurança que instrua o estudo 
prévio (características do terreno), a armazenagem e 
o transporte de bobinas, os pórticos auxiliares para 
desenrolamento dos cabos, os trabalhos preparatórios 
e os de desenrolamento;

Fita plástica de sinalização
Cavalete de Desenrolamento

Abertura de Valas e Trincheiras - Elaborar 
procedimento de segurança que instrua o estudo 
prévio, a preparação do terreno, a entivação, a 
movimentação de veículos e restantes trabalhos;

Movimentação de Cargas Pesadas - Elaborar um 
procedimento que instrua a operação tendo em conta 
os diferentes tipos de máquinas e equipamentos 
usados neste tipo de trabalhos;

Bobinas de cabos Giratória Soterramento/Esmagamento

Camião

Escavações (Abertura de Valas e Aterro)

Colocação de Cabos Eléctricos
Lajetas de protecção, fita plástica de 
sinalização

Nivelamento da vala
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Movimentação de Cargas Pesadas - Elaborar um 
procedimento que instrua a operação tendo em conta 
os diferentes tipos de máquinas e equipamentos 
usados neste tipo de trabalhos;

Movimentação Manual de Cargas - Decreto-Lei n.º 
330/93, de 25 de Setembro;

Riscos Medidas Preventivas

Eletrocussão

Dermatoses
Cortes

Ligadores metálicos

Maçarico a Gás
Ferramentas Manuais Sobresforço

Redes Técnicas Tintas Desmoramento do escoramentoAlicate de Corte e Cravação
Bobines de cabos
Manga termoretráctil

Choque com objectos

Instalações Eléctricas Argamassas Escadas Portáteis Ruptura das cofragens

Alvenarias e Lages ou Placas Óleo Descofrante
Pinturas e Rebocos Alvenarias Andaimes Projecção de materiais

Vibradores Queda ao mesmo nível
Descofragens Cofragens Bomba de Betão Queda em altura
Betonagem Betão Autobetoneira Queda de objectos

Armação de Ferro Varões de ferro ou aço Grua de Torre
Cofragens Cimento Máquina de Cortar Ferro

Abertura de Caboucos - Elaborar procedimento de 
segurança que instrua o estudo prévio, a preparação 
do terreno, a entivação, a movimentação de veículos e 
restantes trabalhos;

Queda da carga
Entalamento

Giratória Soterramento/Esmagamento

Operações Materiais Equipamentos

Construção do Edifício de Comando
Escavação para Fundações Madeiras

Evitar empilhamentos de armaduras de ferro 
superiores a 0,9 m;

Gruas de Torre - Elaborar um procedimento que 
instrua o uso correcto das gruas, nomeadamente 
quanto a estabilidade dos terrenos de implantação, 
tipo de máquina (cabina elevada, carris, etc.), teste 
dos comandos e dos dispositivos de segurança, 
proximidade de condutores eléctricos nus em tensão, 
verificação e controlo diários e abandono do local;

Elaborar correctamente os planos de cofragens e de 
betonagens descritos no PSS;

Na descofragem nunca utilizar grua para arrancar os 
painéis;
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Construção do Edifício de Comando (cont.)

Operações Materiais Equipamentos Riscos Medidas Preventivas

Usar sempre máquinas e ferramentas adequadas aos 
trabalhos e em bom estado de conservação;

Trabalhos em Baixa e Média Tensão - Efectuar 
ligações à terra de acordo com as regras de arte, 
apenas autorizar electricistas com formação e 
habilitação para trabalhos em tensão e respeitar as 
distâncias de segurança para os restantes 
trabalhadores (3m se < 60 Kv e em se > 60 KV);

Desenrolamento de Condutores - Elaborar 
procedimento de segurança que instrua o estudo 
prévio (características do terreno), a armazenagem e 
o transporte de bobinas, os pórticos auxiliares para 
desenrolamento dos cabos, os trabalhos preparatórios 
e os de desenrolamento;

As máquinas e ferramentas não conformes  devem 
ser removidas do estaleiro ou receber marcação de 
não conformidade;

Escoramento de Lages - Definir um plano de 
trabalhos, especificando e quantificando todos os 
materiais, peças e acessórios a utilizar e 
estabelecendo a organização dos trabalhos, incluindo 
os de assentamento no solo, limpeza e arrumação;
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Medidas PreventivasOperações Materiais Equipamentos Riscos

Trabalhos em Altura com Andaimes - Elaborar um 
procedimento que instrua os trabalhos em andaimes, 
nomeadamente quanto a estabilidade dos terrenos, 
tipo andaimes (de pés fixos, de pés móveis ou 
bailéus), montagem e desmontagem, sinalização de 
protecção, plataformas de trabalho, proximidade de 
condutores eléctricos nus em tensão e utilização das 
estruturas;

Construção do Edifício de Comando (cont.)

Trabalhos de Pintura - Elaborar um procedimento de 
segurança que instrua os trabalhos de pintura, 
nomeadamente quanto a protecções pessoais, 
habilitação dos trabalhadores, ventilação do local, 
especificações técnicas das substâncias, limitações 
no local de pintura e medidas de higiene após os 
trabalhos.
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Vedação Exterior
Ligadores metálicos

Ruptura das cofragens
Ferramentas Manuais

Queda em altura

Eletrocussão

Desmoramento do escoramento
Choque com objectos

Abertura de Caboucos

Betonagem
Betão

Gruas de Torre - Elaborar um procedimento que 
instrua o uso correcto das gruas, nomeadamente 
quanto a estabilidade dos terrenos de implantação, 
tipo de máquina (cabina elevada, carris, etc.), teste 
dos comandos e dos dispositivos de segurança, 
proximidade de condutores eléctricos nus em tensão, 
verificação e controlo diários e abandono do local;

Cortes

Queda da carga
Varões de ferro Autobetoneira

Soterramento/Esmagamento
Entalamento

Ligações de Cabos Eléctricos
Tubos de cobreInstalação Transformador

Instalação de Equipamentos Eléctricos
Bobines de cabos Projecção de materiais
Manga termoretráctil

Instalação de Pórticos
Óleo descofrante Maçarico a Gás

Queda de objectos

Descofragens
Cofragens Camião

Cofragem
Cimento Grua de Torre

Madeiras Giratória

Usar sempre máquinas e ferramentas adequadas aos 
trabalhos e em bom estado de conservação;

As máquinas e ferramentas não conformes  devem 
ser removidas do estaleiro ou receber marcação de 
não conformidade;

Evitar empilhamentos de armaduras de ferro 
superiores a 0,9 m;

Sobresforço

Construção da Subestação

Movimentação de Cargas Pesadas - Elaborar um 
procedimento que instrua a operação tendo em conta 
os diferentes tipos de máquinas e equipamentos 
usados neste tipo de trabalhos;

Armação de Ferro e Colocação de 
Ancoragens

Queda ao mesmo nível

Dermatoses

Movimentação Manual de Cargas - Decreto-Lei n.º 
330/93, de 25 de Setembro;

Abertura de Caboucos - Elaborar procedimento de 
segurança que instrua o estudo prévio, a preparação 
do terreno, a entivação, a movimentação de veículos e 
restantes trabalhos;

Operações Equipamentos Riscos Medidas PreventivasMateriais

Alicate de Corte e Cravação
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Na descofragem nunca utilizar grua para arrancar os 
painéis;

Elaborar correctamente os planos de cofragens e de 
betonagens descritos no PSS;

Capotamento
Choques

Atropelamento

Inalação de poeiras e gasesHidrosementeiras
Tractor cisterna

Aterro com Terra Vegetal

Operações Materiais Equipamentos

Construção da Subestação (cont.)

Materiais Equipamentos Riscos Medidas Preventivas

Escavações, Plantio de Arbustos e 
Árvores de Pequeno Porte

Pá carregadora ou 
Retroescavadora

Reposição Ambiental

Operações

Movimentação de Terras - Elaborar procedimento de 
segurança que instrua a operação.

Trabalhos em Baixa e Média Tensão - Efectuar 
ligações à terra de acordo com as regras de arte, 
apenas autorizar electricistas com formação e 
habilitação para trabalhos em tensão e respeitar as 
distâncias de segurança para os restantes 
trabalhadores (3m se < 60 Kv e em se > 60 KV);

Riscos Medidas Preventivas
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6.4 RISCOS ASSOCIADOS À FASE DE EXPLORAÇÃO 

 

Os riscos associados à fase de exploração, atendendo às operações que serão realizadas, 

bem como na fase de exploração do Ramal de Interligação à subestação da Varosa, 

prendem-se essencialmente com: 

 

• Interferência nas antenas e sistemas televisivos decorrentes do funcionamento 

dos aerogeradores; 

• Falha do sistema de balizagem aeronáutica; 

• Efeitos dos campos electromagnéticos na saúde humana; 

• Choques da Avifauna com os Aerogeradores. 
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6.4.1 Interferência nas antenas e sistemas de rádio e televisão 

decorrentes do funcionamento dos aerogeradores 

 

Por vezes pode ocorrer um risco associado à interferência do funcionamento dos 

aerogeradores com as ondas hertzianas utilizadas nas transmissões de rádio e televisão, 

que podem constituir uma perturbação social às populações vizinhas. 

 

Uma vez que os parques se situam a mais de 1000 m das populações mais próximas, 

este risco apresenta uma probabilidade diminuta de ocorrência. 
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6.4.2 Falha do sistema de balizagem aeronáutica 

 

Um dos parâmetros fundamentais para a segurança das operações de voo é a garantia 

de que os níveis de voo sejam estabelecidos por forma a assegurar separações verticais 

mínimas entre a trajectória do voo e o solo, incluindo quaisquer elementos físicos 

naturais ou de construção humana. Sempre que se verifique que a separação vertical 

mínima preestabelecida se encontra afectada, considera-se que o elemento causador é 

um obstáculo às operações de voo, pelo que a balizagem aeronáutica, permite identificar 

o obstáculo introduzido. 

 

Assim, uma falha no sistema de balizagem aeronáutica, pode potenciar a ocorrência de 

um acidente de aviação, tendo consequências desastrosas. Importa, por isso, garantir a 

salvaguarda incondicional desse sistema, nomeadamente pela implementação de um 

sistema de suporte que actue em caso de falha do sistema primário.  

 

Contudo, deve ser salientado que a zona em estudo não se enquadra nos percursos 

aeronáuticos definidos, pelo que a probabilidade de ocorrência de acidente é baixa, 

devendo apenas ser aplicadas a sinalização e acções já previstas em projecto. 
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6.4.3 Efeitos dos Campos Electromagnéticos na Saúde Humana 

 

Os campos electromagnéticos (CEM) são gerados pela produção, transporte e utilização 

de energia eléctrica. As linhas de transporte de energia como as que constituem o ramal 

de ligação dos parques eólicos à sub-estação da Varosa produzem campos 

electromagnéticos.  

 

Os níveis de exposição humana às radiações electromagnéticas são medidos através de 

Taxa de Absorção Específica, comummente designado por SAR (“Specific Absorption 

Rate”). As SAR permitem determinar os níveis de energia absorvidos pelo corpo, sendo 

normalmente expressa em watts por quilograma (W/kg). 

 

Os cabos aéreos de transporte de energia têm sido frequentemente associados ao 

aumento de riscos de cancro para as populações próximas destes. A presença de cabos 

gera partículas carregadas que se agregam às partículas poluentes presentes na 

atmosfera. Estes agregados de partículas entram em contacto com as pessoas através da 

deposição na pele e inalação por via respiratória. Não sendo propriamente nocivos, 

presença dos cabos atrai e concentra emissões de poluentes. 

 

 

Potenciais Danos Causados por CEM  

 

Entende-se por efeito biológico a interacção entre a intensidade do campo e a corrente 

eléctrica e as cargas do tecido orgânico. Os danos ocorrem quando os efeitos biológicos 

ultrapassam a capacidade de compensação do organismo. 

 

Os potenciais danos causados pela exposição a CEM devem-se a diversos mecanismos 

nomeadamente:  

 

• Deposição e distribuição não uniforme de energia no organismo; 

• Alteração da disposição das moléculas e consequente alteração do metabolismo 

(actividade hormonal, síntese das matérias genéticas, interferência no fluxo 

interno e externo das substâncias nas células e modificação do comportamento 

das células cancerosas); 

• Criação de radicais livres e consequentes efeitos nocivos (danificação de proteínas 

e membranas celulares, alteração de genes e DNA, redução dos níveis de agentes 
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antioxidantes, afectação dos processos enzimáticos e bioquímicos e perturbação 

dos fluxos de energia electromagnética nos órgãos musculares); 

• Desestabilização dos mastócios (células responsáveis pela segregação da 

histamina e de outras substâncias) provocando a libertação anormal de histamina 

que desempenha papel fisiológico na indução do trabalho de parto, actividade 

secretora das glândulas gástricas e do pâncreas, mediação química da percepção 

da dor cutânea, na hiperemia funcional, em fenómenos alérgicos, etc.; 

• Alteração dos níveis de cálcio especialmente ao nível do sistema nervoso central, 

cérebro e coração, afectando o crescimento, reprodução e divisão das células e a 

transmissão de sinais entre o exterior e o núcleo da célula. 

 

 

Implicações da Inserção do Ramal de Interligação à Subestação da Varosa 

 

O Ramal de Interligação a construir entre os parques eólicos e a subestação da Varosa 

terá aproximadamente 7 km e atravessará as freguesias de Avões, Ferreira de Avões,  

Cambres e Sandes do concelho de Lamego. 

 

Embora os campos electromagnéticos possam provocar potenciais danos sobre os 

organismos, não é conhecido com precisão qual o efeito que os campos 

electromagnéticos na saúde humana, sendo necessário mais estudos. Acrescenta-se 

ainda que, o risco de exposição não está directamente associado à proximidade com os 

cabos eléctricos e que dependente do tipo de linha e corrente, os campos magnéticos 

induzidos tornam-se inferiores aos produzidos por habitações a 20 – 70 m. 

 

Deverá ser feito um esforço informativo perto das populações residentes na proximidade 

da zona de atravessamento do ramal de ligação a instalar com o objectivo de clarificar 

todas estas questões minimizando o “medo” tradicional deste tipo de infra-estruturas. 
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6.4.4 Colisão de Aves com os Aerogeradores 

 

Um dos principais riscos decorrentes da implantação de Parques Eólicos resulta da colisão 

de aves com as lâminas e as torres dos aerogeradores. Vários estudos têm documentado 

este impacte embora com conclusões variáveis.  

 

Dentro dos vários grupos de aves, as aves de rapina são as que evitam menos os 

obstáculos fabricados pelo homem. Para estas aves, os principais factores de risco 

resultam da tentativa de pouso nas turbinas e até nas laminas quando estas não estão a 

rodar, sendo este comportamento mais comum do que o que previamente se suponha 

Alguns autores observaram aves de rapina voando muito perto de laminas em rotação e 

refere que as rapaces não parecem perceber as laminas das turbinas como um perigo 

potencial. 

 

É por isso expectável que durante o funcionamento dos parques eólicos, ocorram 

impactes resultantes da possibilidade de colisão da avifauna com as torres e as pás dos 

aerogeradores, que poderão provocar a morte ou ferimentos nas aves. Neste caso 

particular, considera-se que o risco induzido será pouco significativo em virtude de: 

 

• Baixa densidade de aves, em especial das aves de rapina na área; 

• A área de estudo não corresponder a nenhum "corredor" migratório de avifauna 

identificado. 

 

No entanto, considera-se que este grupo faunístico deverá ser convenientemente 

monitorizado, durante a fase de funcionamento. 
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7 MONITORIZAÇÃO DOS IMPACTES RESULTANTES DO PROJECTO 

E PROGRAMAS DE GESTÃO AMBIENTAL  

 

7.1 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

 

O programa de monitorização tem como objectivo avaliar e caracterizar o ambiente 

afectado pela implantação do projecto, através de campanhas periódicas de amostragem. 

 

 

7.1.1 Terras Escavadas 

 

7.1.1.1 Pressupostos Assumidos 

 

A designação de Terras Escavadas aqui adoptada engloba as terras mencionadas ao nível 

da Topografia, Geologia e Solos. 

 

Considerando as características do local em estudo, não se prevê a existência de 

contaminação das terras escavadas, uma vez que não existe registo de actividade 

humana passível de contaminação no local. Contudo, esta situação não dispensa um 

acompanhamento das terras escavadas. 

 

 

7.1.1.2 Metodologia Proposta 

 

Durante a fase de construção, deverá ser efectuada uma visita de campo ao longo dos 

terrenos que serão intervencionados, tanto na zona dos Parques Eólicos como na zona do 

Ramal de Interligação. Esta visita consta de uma observação local em termos de 

cromatografia dos solos. Sempre que se verificar que existe uma mancha de solos que 

tenha uma cor ou tonalidade diferente relativamente ao solo no seu conjunto, deverá 

proceder-se à sua recolha por forma a verificar se existe ou não uma contaminação do 

mesmo. 
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Para que se possa obter uma amostra representativa, é feita uma amostra composta em 

que se retira três porções distintas de terras escavadas (sensivelmente iguais) e se 

colocam as mesmas numa superfície previamente limpa. Seguidamente, dessas três 

porções, é retirada uma de cada de modo a obter a anteriormente designada amostra 

composta. Deve ter-se em especial atenção que a recolha de amostras nas terras 

escavadas não deverá abranger as terras que tenham estado em contacto com 

superfícies potencialmente contaminadas (especialmente a base da amostra que esteve 

em contacto com a superfície do local utilizado para a realização da amostra composta). 

 

A análise à amostra de terras escavadas deverá ser o mais completa possível, avaliando 

parâmetros gerais (pH, condutividade), os compostos orgânicos voláteis (COV), os 

compostos orgânicos semi-voláteis (COSV), os metais pesados (As, Pb, Zn, Hg, Cu, Ni, 

Cd, Cr), os nitratos, os óleos/gorduras e os hidrocarbonetos. De acordo com os 

resultados obtidos numa primeira campanha de amostragem (tanto para a área da 

implantação dos Parques Eólicos como para o Ramal de Interligação), será determinada a 

necessidade da realização ou não de campanhas de monitorização ao longo da área a 

intervencionar. 

 

Os resultados obtidos nas campanhas de monitorização deverão ser apresentados num 

relatório efectuado com esse propósito, onde devem constar os documentos legislativos e 

outros que servem de base à verificação da conformidade legal e consequentemente à 

definição do destino final das terras escavadas. Actualmente, e dado que ainda não 

existe legislação nacional que regulamente a qualidade das terras/solos, é utilizado como 

documento de trabalho as orientações técnicas da legislação canadiana, nomeadamente 

o Canadian Soil Quality Guidelines for the Protection of Environmental and Human Health 

de 1999. 

 

 

7.1.1.3 Localização dos Pontos de Amostragem 

 

Não existem à partida pontos de amostragem pré-definidos, uma vez que o 

acompanhamento deverá ser visual e só nessa altura é que se poderá detectar uma 

possível contaminação dos solos. 
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7.1.1.4 Duração e Periodicidade 

 

Não existe periodicidade definida uma vez que o acompanhamento será feito visualmente 

na fase de construção. 

 

Será útil no entanto, no final da fase de construção proceder de igual forma, ou seja, 

efectuar um acompanhamento visual ao longo das áreas que foram intervencionadas, por 

forma a assegurar que não restam materiais de obra e que não existe nenhuma 

contaminação proveniente da construção dos Parques Eólicos e do Ramal de Interligação. 

 

 

7.1.1.5 Apresentação de Resultados 

 

Deverá existir um registo do acompanhamento visual efectuado antes da fase de 

construção e no final da mesma, para que todas estas actividades fiquem documentadas. 

 

Deverá ser entregue à empresa responsável pelos Parques Eólicos, um registo (podendo 

este ser em forma de relatório) relativo aos acompanhamentos efectuados, apresentado 

sempre que se justifique, observações e notas consideradas relevantes. Deve constar 

deste registo informações relativas à equipa, identificação do local e documentação 

fotográfica. 
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7.1.2 Topografia 

 

7.1.2.1 Pressupostos Assumidos 

 

Tendo em consideração a fase de construção e a localização dos postes do Ramal de 

Interligação, torna-se importante na fase de exploração verificar o estado em que se 

encontra a topografia local, nomeadamente se possui indícios de erodibilidade, aspecto 

que abrange igualmente à monitorização da geomorfologia e solos. 

 

 

7.1.2.2 Metodologia Proposta 

 

Em termos de análise topográfica, propõe-se uma análise e um acompanhamento visual 

do estado de conservação dos locais onde foram inseridos os pontos do Ramal de 

Interligação.  

 

Nesta análise deve ser tida em consideração os quantitativos de terra que foram 

utilizados para a cobertura da base dos postes na fase de construção. Para isso, estes 

devem ser medidos a partir da base do poste que se encontra envolta de betão. Será 

introduzida uma fita métrica metálica na terra, junto ao poste, até à base do mesmo, 

procedendo-se à medição da camada de terra existente. 

 

 

7.1.2.3 Localização dos Pontos de Amostragem 

 

Serão considerados pontos de amostragem todos aqueles que se encontrarem colocados 

dentro das áreas de risco de erosão (leia-se áreas com maiores declives – 10 a 20%). 
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7.1.2.4 Duração e Periodicidade 

 

O acompanhamento da evolução da erodibilidade do terreno deverá ser efectuado logo 

após o período das chuvas (Inverno), de preferência na Primavera, por forma a verificar 

o estado dos terrenos e verificar qual foi a acção das chuvas nas áreas com risco de 

erosão. É sabido que as chuvas, nos terrenos susceptíveis à erosão, são responsáveis 

pelo transporte dos sedimentos ao longo dos declives. 

 

Sempre que, ao longo do ano, se verificarem períodos com forte intensidade de chuva, 

deverá ser realizado o acompanhamento acima referido. 

  

 

7.1.2.5 Apresentação de Resultados 

 

De acordo com os resultados obtidos, e tendo por base os quantitativos de terra 

colocados na fase de construção (deve ser colocada uma camada de terra não inferior a 

50 cm), deverão ser tomadas medidas caso se verifique valores inferiores aos referidos 

anteriormente, repondo os níveis de terra em cada um dos postes do Ramal de 

Interligação. 

 

A empresa responsável pelos Parques Eólicos deverá possuir um registo (podendo este 

ser em forma de relatório) relativo aos resultados obtidos e consequentemente aos 

acompanhamentos efectuados, tendo obrigatoriamente informações relativas à equipa, 

identificação do local (e do poste) e estar documentado fotograficamente. 
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7.1.3 Recursos Hídricos e Qualidade das Águas 

 

7.1.3.1 Pressupostos Assumidos 

 

De acordo com as informações constantes no Anexo V: Recursos Hídricos Superficiais e 

Qualidade da Água, a construção dos Parques Eólicos e a instalação do Ramal de 

Interligação irá atravessar várias linhas de água torrenciais, a ribeira da Mesquitela e 

alguns afluentes da ribeira do Neto. 

 

Pelo carácter pontual das intervenções efectuadas aquando da colocação dos postes do 

Ramal de Interligação, optou-se por apenas efectuar uma monitorização na fase de 

construção às águas residuais produzidas no estaleiro principal, instalado no local de 

construção dos Parques Eólicos. 

 

Considerou-se assim a existência de um sistema de tratamento das águas residuais 

produzidas em obra, o qual será alvo de análises pontuais.  

 

Deverá ter-se especial atenção ao atravessamento de um dos afluentes da ribeira da 

Mesquitela aquando da realização dos acessos, pelo que esta construção deverá ser 

efectuada com, pelo menos, um acompanhamento visual. 

 

 

7.1.3.2 Metodologia Proposta 

 

A recolha das amostras de água deverá ser feita em recipientes adequados à natureza 

dos parâmetros a serem analisados, devidamente preparados para o efeito pela entidade 

responsável pela sua análise. A análise terá que ser realizada em laboratórios 

acreditados e/ou com métodos acreditados.  

 

Propõe-se como parâmetros a analisar os seguintes: temperatura, condutividade, sólidos 

suspensos totais (SST), carência bioquímica em oxigénio (CBO5), carência química em 

oxigénio (CQO), oxigénio dissolvido (OD), nitratos (NO3
-), carbono total (CT), coliformes 

fecais (CF), azoto amoniacal, óleos e gorduras, hidrocarbonetos, chumbo total, cádmio 

total e crómio total 
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Durante a amostragem deverão ser considerados alguns factores determinantes aquando 

da realização da análise das amostragens, tais como a temperatura a que foi efectuada a 

recolha, a pluviosidade ocorrida nos últimos dias, etc.. 

 

 

7.1.3.3 Localização dos Pontos de Amostragem 

 

Prevê-se a monitorização das águas à saída do sistema de tratamento das águas 

residuais, pois as águas para serem descarregadas para o afluente da ribeira da 

Mesquitela terão que cumprir os parâmetros de qualidade mínima existentes no Decreto-

Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto e terão que considerar princípio da capacidade do meio 

receptor. Deve ainda ser considerado o caudal que é descarregado no afluente da ribeira 

da Mesquitela, uma vez que este não poderá interferir com o já existente no sentido de 

aumentar a superfície de contacto com as margens da ribeira. 

 

Durante a realização dos acessos dentro da área dos Parques Eólicos, deverá ser 

realizado um acompanhamento visual por forma a verificar que não são efectuadas 

quaisquer descargas para o afluente da ribeira da Mesquitela. Este acompanhamento 

deverá considerar a observação da cor do afluente bem como a estabilidade das suas 

margens, uma vez que devido à construção dos acessos, durante aterramentos ou 

mesmo durante a desmatação, poderão ocorrer escorregamentos de terras aumentando 

assim os sólidos em suspensão nas águas e alterando a sua cor. 

 

 

7.1.3.4 Duração e Periodicidade 

 

Durante os 5 meses da construção dos Parques Eólicos, deverá ser efectuada uma 

primeira análise das águas residuais, no 1º mês, antes de serem descarregadas no 

afluente da ribeira da Mesquitela. 

 

Caso se verifique o cumprimento estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 

Agosto relativo aos parâmetros analisados, apenas se deverá efectuar uma outra 

campanha no 3º mês (altura provável em que já não ocorre trabalhos de considerados 

de obra civil). 
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No entanto, caso se verifique que os parâmetros não se encontram dentro dos valores 

permitidos pelo diploma legal acima referido, deverá proceder-se à alteração do sistema 

de tratamento instalado ou ao seu complemento, dependendo dos parâmetros que não 

estão conformes. 

 

7.1.3.5 Apresentação de Resultados 

 

Deve ser entregue à empresa responsável pelos Parques Eólicos um registo (podendo 

este ser em forma de relatório) relativo aos resultados obtidos e consequentemente aos 

acompanhamentos efectuados, tendo obrigatoriamente informações relativas à equipa, 

identificação do local (e do poste) e estar documentado fotograficamente. 

 

Este registo deve apresentar os resultados obtidos e o seu enquadramento legislativo. 

Sempre que for excedido qualquer parâmetro, o registo deve contemplar quais as 

medidas que deverão ser implementadas futuramente por forma a minimizar a sua 

ocorrência. 
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7.1.4 Factores Biológicos e Ecológicos 

 

7.1.4.1 Pressupostos Assumidos 

 

A implantação e entrada em funcionamento dos Parques Eólicos envolve a construção de 

7/8 aerogeradores e a construção do Ramal de Interligação eléctrica à subestação da 

Varosa e poderá ter como principal factor negativo a afectação directa da avifauna.  

 

O plano de monitorização proposto pretende avaliar o impacte efectivo das 

infraestruturas previstas no grupo da avifauna e fornecer dados que possibilitem a 

tomada de medidas que minimizem ou anulem possíveis impactos negativos 

 

 

7.1.4.2 Metodologia Proposta 

 

Para a detecção e registo das aves que utilizam a área dos parques eólicos serão 

realizados transectos a pé e pontos de escuta com a duração de 5 min. 

 

1 - Nos transectos proceder-se-á à procura de cadáveres ou aves feridas, através da 

prospecção visual dentro de um circulo de 50 metros a partir da extremidade das pás de 

cada uma das turbinas existentes. Complementarmente será realizada uma autopsia às 

aves encontradas mortas, de modo se determinar com exactidão as causas da morte, por 

forma a eliminar causas de morte não imputáveis à colisão. 

 

2 - Os pontos de escuta permitirão estimar abundâncias relativas e a eventual variação 

da riqueza específica. 

 

Para se detectarem possíveis interacções entre o funcionamento dos parques eólicos, o 

comportamento de voo e algumas variáveis ambientais atmosféricas, serão também 

realizados períodos de observação de aves com a duração de 8 horas (das 10h00 às 

18h00) nas imediações dos parques eólicos e/ou na área de influencia directa desta.  

 

Todos os elementos serão registados em fichas de amostragem padronizadas e 

previamente definidas.  
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A quantificação da mortalidade / sinistralidade causada pelo choque das aves com as 

turbinas será efectuada através da relação: 

 

nº de aves mortas ou feridas / nº de turbinas em funcionamento. 

 

 

7.1.4.3 Localização dos Pontos de Amostragem 

 

Os pontos de amostragem propostos são definidos à volta de cada aerogerador.  

 

 

7.1.4.4 Duração e Periodicidade 

 

A monitorização dos parques eólicos terá a duração de um ano por forma cobrir as 

espécies estivais, o período de reprodução e as espécies invernantes.  

 

Como os juvenis voadores possuem menor experiência de voo, a monitorização do local 

será mensal de Fevereiro a Abril e bimensal no restante período. 

 

 

7.1.4.5 Apresentação de Resultados 

 

Os resultados serão apresentados e analisados através de um relatório intercalar 

realizado após os primeiros 6 meses e de um relatório final a apresentar no final do 

período de monitorização. 
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7.1.5 Ruído 

 

7.1.5.1 Pressupostos Assumidos 

 

Para o ruído, propõe-se campanhas de monitorização para as fases de construção e de 

exploração, dadas as características deste projecto e a sua localização. 

 

Prevê-se que durante a fase de construção, ocorram actividades ruidosas de carácter 

temporário, essencialmente derivadas da movimentação de veículos e maquinaria 

pesada, que poderá afectar as populações situadas ao longo dos acessos aos Parques 

(Rio de Asnos).  

 

Na fase de exploração, em condições normais de funcionamento dos aerogeradores, os 

níveis de ruído emitidos encontram-se dentro dos valores permitidos por lei, de acordo 

com o analisado no Anexo VIII: Ruído e Vibrações. No entanto, propõe-se campanhas de 

monitorização por forma a verificar que os níveis de ruído se mantêm e não induzem 

características de incomodidade às populações vizinhas (Avões de Cá). 

 

7.1.5.2 Metodologia Proposta 

 

As campanhas de acompanhamento de ruído destinam-se a verificar a incomodidade 

causada pela obra bem como a verificação do cumprimento da legislação em vigor 

actualmente. 

 

A monitorização de ruído deverá considerar a determinação dos parâmetros acústicos 

LAeq e L95, quer no período diurno quer no período nocturno.  

 

Deverá ser utilizado como instrumento de medição um sonómetro previamente calibrado 

e assente num tripé, a uma distância mínima de 3,5 m de estruturas reflectoras.  
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Os resultados obtidos nas campanhas de monitorização de ruído, deverão ser 

apresentados em relatórios e avaliados de acordo com a legislação aplicável: 

 

• Norma Portuguesa 1730-1 

Descrição e medição do ruído ambiente; 

Parte 1: Grandezas fundamentais e procedimentos. 

 

• Norma Portuguesa 1730-2 

Descrição e medição do ruído ambiente; 

Parte 2: Recolha de dados relevantes para o ruído. 

 

• Norma Portuguesa 1730-3 

Descrição e medição do ruído ambiente; 

Parte 3: Aplicação aos limites do ruído. 

 

 

7.1.5.3 Localização dos Pontos de Amostragem 

 

Durante a fase de construção, deverão ser efectuadas campanhas de monitorização junto 

à povoação de Rio de Asnos e nas estradas de acesso aos Parques. Justifica-se a sua 

monitorização, uma vez que esta zona será atravessada por veículos pesados de 

transporte de materiais e equipamentos para a obra, o que poderá provocar alterações 

nos níveis de ruído. Para além disso, também será este o acesso utilizado para o 

transporte dos resíduos produzidos em obra. 

 

Na fase de exploração, deverão ser efectuadas campanhas por forma a verificar que o 

funcionamento dos Parques não induz qualquer tipo de incomodidade na povoação de 

Avões de Cá, sendo esta a povoação mais próxima dos Parques Eólicos. 

 

 

7.1.5.4 Duração e Periodicidade 

 

Na fase de construção, deverão ser efectuadas duas campanhas no 1º e no 3º mês de 

funcionamento da obra referente à construção dos Parques Eólicos. 
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Na fase de exploração, deverá ser efectuada uma campanha anual junto à povoação de 

Avões de Cá. 

 

Em ambas as fases, as campanhas deverão ser realizadas tanto no período diurno como 

no período nocturno, de acordo com as disposições legais. 

 

 

7.1.5.5 Apresentação de Resultados 

 

Deve ser entregue à empresa responsável pelos Parques Eólicos um registo (podendo 

este ser em forma de relatório) relativo aos resultados obtidos nas fases de construção e 

exploração e consequentemente aos acompanhamentos efectuados, constando 

informações relativas à equipa, identificação do local (e do poste) e estar documentado 

fotograficamente. 

 

Este registo deve apresentar os resultados obtidos e o seu enquadramento legislativo. 

Sempre que for excedido qualquer parâmetro, o registo deve contemplar quais as 

medidas que deverão ser implementadas futuramente por forma a minimizar a sua 

ocorrência. 
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7.2 PROGRAMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

A GENERG tem vindo progressivamente a implementar, ao longo dos seus projectos, 

procedimentos de gestão ambiental, com o objectivo de contribuir para a preservação do 

ambiente em geral. Tal traduz-se, desde logo, nos documentos existentes para a 

construção dos Parques referentes a Condicionantes Técnicas Ambientais, onde estão já 

caracterizadas as diversas condicionantes técnicas existentes e que obrigações e medidas 

é que terão que ser adoptadas pelos Empreiteiros. 

 

Como tal, os programas seguidamente propostos foram elaborados por forma a 

minimizar as oportunidades de degradação das condições ambientais durante a fase de 

construção do projecto, garantindo a preservação do ambiente na fase de exploração. 

 

Algumas dessas considerações prendem-se com a implementação de medidas 

minimizadoras (que podem ser integradas no Sistema de Gestão Ambiental) dos 

impactes provocados na fase de construção, no que diz respeito a várias vertentes 

ambientais, a saber: 

 

• Gestão de Águas Residuais; 

• Qualidade do Ar; 

• Gestão de Resíduos; 

• Ruído. 

 

Pela importância do projecto, optou-se por realizar simultaneamente um Programa de 

Apoio e Informação à População. 

 

Seguidamente, são apresentados os programas de gestão ambiental que deverão ser 

implementados durante a fase de construção, tanto para as vertentes ambientais, como 

para o estaleiro e as plataformas de apoio.  
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7.2.1 Apoio e Informação à População 

 

Antes do início da obra, a população das povoações envolventes deve ser devidamente 

esclarecida à cerca do projecto, podendo mesmo este ser sujeito a uma apresentação 

local (segundo a lógica do Resumo Não Técnico). Em alternativa, poderão ser distribuídos 

folhetos informativos com a explicação do projecto e a sua importância ao nível local, 

definindo o faseamento da obra e o seu tempo de duração. 

 

Pretende-se, antes de mais, assegurar que as condições de qualidade de vida das 

populações não sofreram alterações significativas, uma vez que as actividades que 

poderão alterar a vida quotidiana da população (aumento da circulação de veículos 

pesados e consequentemente dos níveis de ruído) são de carácter temporário (5 meses). 

No entanto, os horários de circulação dos veículos serão limitados ao período diurno. 

 

Assim sendo, durante a fase de construção será realizado o acompanhamento dos níveis 

de ruído alcançados, em especial nas povoações atravessadas (Avões de Cá). 

 

De acordo com o aumento da circulação de veículos pesados, os acessos serão 

devidamente sinalizados, indicando as limitações de velocidade (especialmente dentro 

das povoações atravessadas), a proximidade de entrada e saída de veículos (do acesso 

criado para os Parques) e de circulação com precaução. 

 

Sempre que se justifique, deverão ser efectuadas sessões de esclarecimento para as 

populações potencialmente afectadas.  
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7.2.2 Programa de Gestão dos Estaleiros 

 

7.2.2.1 Equipamento 

 

Em relação ao equipamento, uma vez que a obra estará em funcionamento apenas 5 

meses, antes do início da obra deverá existir um certificado em como os equipamentos 

foram recentemente sujeitos a revisões e trabalhos de manutenção, garantindo assim 

que o seu funcionamento não irá interferir em larga escala com os parâmetros 

ambientais (aumento dos níveis de ruído e dos gases de combustão). 

 

Caso se proceda a operações de manutenção dentro do estaleiro, deverá ser assegurado 

que os resíduos resultantes destas operações (óleos usados, lubrificantes, solventes) que 

deverão ser adequadamente geridos consoante as suas características. 

 

Os equipamentos/maquinaria utilizada na obra deverão possuir um certificado em termos 

de níveis de ruído emitidos, assegurando os limites impostos pelo diploma legal em vigor 

(Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro. Caso não seja possível assegurar 

naturalmente estes níveis de ruído, deverão ser adoptadas medidas que visem a redução 

dos mesmos. 

 

 

7.2.2.2 Material afecto à obra 

 

Prevê-se a existência de um estaleiro principal (com dimensões entre os 500 e 1000m2) 

e de várias plataformas de apoio (uma para cada aerogerador), cada um deles com 

materiais diferentes de acordo com as actividades previstas.  

 

Prevê-se que no estaleiro principal existam combustíveis e óleos de lubrificação para a 

maquinaria e materiais diversos de construção, como por exemplo betão, cimento, aço, 

entre outros. Para as plataformas de apoio, prevê-se a existência de um guindaste e de 

um camião de transporte de materiais. 

 

O armazenamento dos diversos materiais de apoio à construção dos aerogeradores, 

deverão ser armazenados individualmente e em local apropriado, para evitar qualquer 

tipo de acidentes e alteração das características dos mesmos. Pressupõe-se, portanto, 
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que os mesmos devem ser armazenados em locais cobertos e impermeabilizados, 

afastados de fontes de ignição. 

 

 

7.2.2.3 Instalações Auxiliares 

 

Consideram-se instalações auxiliares as instalações sanitárias salubres, refeitórios, salas 

de reunião e zonas de estacionamento (preferencialmente coberto), instalações estas que 

deverão encontrar-se na área social do estaleiro. 

 

No caso das instalações sanitárias, estas serão amovíveis e periodicamente serão 

retiradas as águas residuais, como se verá mais adiante. 

 

Uma vez encerrada a fase de obra, proceder-se-á à remoção de todas estas instalações 

auxiliares e será reposta a situação inicial. 

 

 

7.2.2.4 Acessos e Gestão de Tráfego 

 

Dado o atravessamento de povoações durante a fase de construção, cujos acessos se 

encontram asfaltados, deverá garantir-se a livre circulação dos veículos pesados sem que 

haja interferência com o trânsito local. 

 

Deverá ser dada especial atenção ao cruzamento entre a EN 1024 e o local de entrada e 

saída dos veículos provenientes da construção dos Parques Eólicos, devendo este estar 

bem sinalizado (ao nível vertical e horizontal).  

 

Os acessos de terra batida deverão ser regados periodicamente para evitar a emissão de 

poeiras que possam ser transportadas, por acção do vento, e sua deposição nas 

imediações. A rega servirá também para minimizar a deposição de poeiras na flora local. 
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7.2.2.5 Protecção das Componentes Ambientais Afectadas 

 

ÁGUAS  

 

No estaleiro de obra, apenas será permitida a lavagem da maquinaria ou a limpeza das 

auto-betoneiras nos locais devidamente assinalados para o efeito (bacia de decantação 

prevista no Capítulo 5: Impactes e Medidas, ponto referente aos Estaleiros). 

 

Caso sejam efectuadas manutenções ou operações de transfega de combustíveis, estas 

deverão ocorrer em zonas devidamente impermeabilizadas e estanques, as quais 

deverão estar devidamente sinalizadas.  

 

Poderão ser projectadas áreas de lavagem de rodados dos veículos pesados, de forma 

simples, podendo mesmo ser simples tanques de forma trapezoidal, por onde passarão 

os veículos à saída da obra e antes de entrarem na EN 1024.   

 

A água resultante destas lavagens será introduzida no sistema de tratamento de águas 

residuais existente na obra, sendo tratada antes de se proceder à sua descarga na linha 

de água. Deverão ser tidos em atenção os teores de óleos e hidrocarbonetos, que 

possivelmente serão elevados. 

 

 

SOLOS 

 

Não será permitida a lavagem da maquinaria e das auto-betoneiras, bem como 

operações de transfega de combustível, nas zonas que não estão definidas para o efeito 

(existem zonas impermeabilizadas e bacias de decantação para a execução destas 

actividades).  

 

 

QUALIDADE DO AR 

 

Nos locais de intervenção, por forma a minimizar a emissão de poeiras durante a 

execução das obras, proceder-se-á à aspersão de água nos acessos realizados em terra 

batida. 
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A implantação do sistema de lavagem de rodados, por seu turno, prevenirá a libertação 

de partículas para a área exterior à obra e minorará, em grande parte, a propagação das 

partículas de poeira suspensas resultantes da circulação dos veículos afectos às obras. 

 

 

GESTÃO DOS RESÍDUOS GERADOS 

 

Este programa contemplará o controlo e recolha selectiva dos resíduos, tais como óleos, 

embalagens, latas metálicas ou de plástico, devendo haver disposição de contentores 

devidamente assinalados, colocados em pontos próximos da sua produção, para a sua 

recolha selectiva e transporte a áreas de reciclagem e reutilização.  

 

O objectivo deste programa será a recolha e o armazenamento, selectivos e seguros, dos 

resíduos sólidos e líquidos, evitando a contaminação dos solos e águas subterrâneas do 

local, durante a fase de construção.  

 

Para o caso dos resíduos sólidos urbanos ou equiparados, o sistema de recolha consistirá 

num conjunto de contentores de cores distintas, consoante o material. Serão assim 

separados todos os resíduos da obra que sejam valorizáveis: metais, madeira, derivados 

de petróleo, pneumáticos, plástico, papel e cartão, vidro e restos orgânicos. Uma possível 

distribuição de cores é a seguinte: 

 

Quadro 7.1 – Cromatografia dos recipientes de recolha de resíduos 

Classe de resíduo Cor 

metal cinzento 

madeira castanho 

derivados petróleo roxo 

pneumáticos preto 

plástico amarelo 

papel e cartão azul 

vidro verde 

restos orgânicos branco 

 

A localização dos contentores de recolha, segundo as várias tipologias definidas, deverá 

ser representado graficamente na planta do estaleiro principal. Esta localização deverá 

ser estratégica por forma a facilitar a recolha selectiva dos resíduos.  
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A periodicidade de recolha de cada contentor deverá ser definida consoante os 

quantitativos previstos para cada tipologia considerada.  

 

A correcta recolha e deposição dos vários resíduos produzidos não dispensará uma 

limpeza minuciosa no final da obra, de toda a área afectada, directa ou indirectamente, 

pelo presente projecto. 

 

Durante a fase de exploração, deverão manter-se os contentores de recolha selectiva, 

uma vez que se prevê que os Parques Eólicos sejam visitados ao longo da sua vida útil. 

 

 

SISTEMA DE GESTÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

 

As águas residuais produzidas em obra, serão recolhidas por um sistema de drenagem e 

enviadas para um sistema de tratamento de águas residuais, por forma a que se proceda 

ao seu tratamento antes da descarga na linha de água. O principal objectivo deste 

sistema é a remoção dos sólidos suspensos totais, dos hidrocarbonetos e dos óleos.  

 

Por forma assegurar esta remoção, deverão ser efectuadas campanhas de monitorização, 

conforme referido anteriormente no capítulo correspondente. 

 

Quanto às águas residuais domésticas produzidas durante a fase de construção dos 

Parques Eólicos, prevê-se a existência de instalações sanitárias amovíveis. Cada  

instalação é constituída por um tanque estanque independente, fossa séptica ou similar, 

no qual se procede ao armazenamento destas águas até determinado nível. Quando este 

nível for atingido estas instalações sanitárias serão recolhidas e substituídas por novas. 

 

Durante a fase de exploração, conforme indicado no Anexo V: Recursos Hídricos 

Superficiais e Qualidade da Água, prevê-se a instalação de uma fossa séptica com poço 

de infiltração como forma de tratamento das águas residuais domésticas produzidas.  

 

Este sistema assegura uma remoção de carga orgânica de 95%, pelo que não se prevê a 

contaminação dos solos e dos recursos hídricos existentes a jusante. 
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8 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

8.1 INTRODUÇÃO 

 

No âmbito do presente estudo, a definição das Linhas do Sistema Ambiental do Projecto 

referente aos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I, tem como objectivo a 

promoção de uma melhoria contínua do comportamento ambiental, exigindo que sejam 

aplicadas Políticas, Programas, Objectivos e Sistemas eficazes de Gestão do Ambiente. 

 

Deste modo, deverão ser assumidos compromissos para uma melhoria razoável e 

contínua do comportamento ambiental, estando esses compromissos escritos e assinados 

pelos responsáveis pela construção e gestão do projecto. 

 

Este documento refere-se à definição das grandes linhas de Gestão Ambiental dos 

Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I, tendo em vista garantir que a sua 

progressiva implementação seja conjugada com as adequadas medidas ambientais, por 

forma a atingir um elevado nível de preservação e qualidade ambiental local e regional. 

Ao mesmo tempo, pretende-se que as Linhas de Gestão Ambiental definidas para este 

projecto específico, se enquadrem devidamente no Programa de Gestão Ambiental do 

Grupo GENERG, dele passando a fazer parte integrante. 

 

A situação que se pretende atingir, vai no sentido de diminuir a incerteza e assegurar a 

minimização e compensação dos impactes negativos mais significativos, nomeadamente 

ao nível dos resíduos, ruído, populações, emprego e actividades económicas e 

ordenamento do território.  

 

Simultaneamente pretendem-se criar as condições para se poderem implementar 

energias alternativas, que do ponto de vista de desenvolvimento regional e ambiental, 

sejam consideradas mais favoráveis. 

 

A implantação dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I tem como objectivo a 

produção de energia com recurso a fontes renováveis. Tem como objectivo concreto a 

produção de 21400 MWh por ano médio, que será para consumo nacional. Poderá ainda 

ser exportada esta energia em anos que a produção de energia seja superior ao seu 

consumo. 



Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I 

 

 

Outubro de 2002                                               VIII. 2 
Relatório Síntese 

A produção de energia eléctrica efectuada a partir de Parques Eólicos, para além de 

utilizar uma energia renovável (o vento), também diminui as emissões de gases.  

 

Actualmente existe, ao nível nacional, uma necessidade crescente de produção de 

energia de um modo sustentável que pode ser respondida, entre outras formas de 

energia renováveis, com a instalação de parques eólicos. 

 

Assim, surge como instrumento de excelência para a construção e exploração dos 

parques eólicos a ISO 14001, responsável pela organização e estruturação de uma 

Política de Ambiente, um Sistema de Gestão Ambiental e um Programa de Gestão 

Ambiental. 
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8.2 POLÍTICA DE AMBIENTE 

 

O Grupo GENERG, desde a sua concepção inicial, tem vindo a evoluir progressivamente, 

no sentido de dar uma importância crescente às questões de desenvolvimento 

sustentável e à dimensão ambiental, estando essas preocupações patentes nos 

documentos existentes para outras suas obras. 

 

A Gestão Ambiental assenta numa Política de Ambiente, que integra as sugestões das 

diferentes medidas recomendadas, e assume que o sucesso do Grupo GENERG resulta de 

uma correcta utilização dos recursos eólicos, que constituem um dos factores ambientais 

de maior importância na região. 

 

O Grupo GENERG assume uma Política de Ambiente explícita baseada em princípios de 

acção definidos à frente e no qual as actividades do Grupo são regularmente controladas, 

quanto à respectiva coerência com esses mesmos princípios e com o princípio da 

melhoria contínua do seu comportamento em matéria de ambiente. 

 

Um dos objectivos do Grupo GENERG é o de se assumir como responsável pelos impactes 

que as suas obras induzem e pelo fomento de um desenvolvimento ambientalmente 

sustentável, o qual pretende intrinsecamente promover. 

 

Existe ainda por parte do Grupo GENERG um outro objectivo, que corresponde à 

consciencialização da importância da utilização das energias renováveis junto da 

comunidade local, promovendo visitas aos Parques Eólicos com percursos definidos 

consoante a localização dos aerogeradores. Ao longo destes percursos deverão constar 

diversos placares com informações relativas ao funcionamento de um parque eólico, 

importância da utilização de uma energia renovável, produção de energia face à 

produção nacional e sua contribuição para a redução dos poluentes atmosféricos (gases 

de combustão) e consequentemente para as alterações climáticas. 

 

Pretende-se, portanto, que sejam alcançados os seguintes objectivos: 

 

• Fomento junto do pessoal, a todos os níveis, de um sentido de responsabilidade 

pelo ambiente. Os trabalhadores e encarregados deverão ser informados das 

possíveis consequências de uma atitude negligente em relação às medidas 

mitigadoras, devendo receber instruções sobre os procedimentos ambientalmente 
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adequados a ter em obra, bem como as sanções a aplicar no caso do não 

cumprimento da legislação aplicável à actividade da obra; 

• Avaliação prévia dos impactes ambientais de quaisquer novas actividades e 

processos; 

• Avaliação e fiscalização do impacte das actividades em curso no ambiente local e 

exame de qualquer impacte significativo dessas actividades sobre o ambiente em 

geral; 

• Minimização dos impactes ambientais negativos e potenciação dos impactes 

ambientais positivos através de medidas específicas; 

• Aplicação de medidas necessárias para evitar emissões acidentais de substâncias 

ou de energia; 

• Estabelecimento e aplicação dos processos de fiscalização para controlar o 

cumprimento da Política Ambiental, e sempre que esses processos exijam 

medições e ensaios, estabelecer e actualizar os registos dos respectivos 

resultados; 

• Estabelecimento e actualização dos processos e acções a desenvolver em caso de 

detecção de uma situação de não cumprimento da Política, Objectivos ou Metas 

em matéria de ambiente; 

• Fornecimento ao público das informações necessárias para uma melhor 

compreensão do impacte no ambiente das actividades do Grupo, e fomento de um 

diálogo aberto com o público; 

• Asseguramento de disposições que garantam que os contratantes que trabalham 

nas instalações por conta do Grupo apliquem normas de ambiente equivalentes às 

do próprio Grupo; 

• Revisão periódica (mensal durante a obra) comunicada ao pessoal e posta à 

disposição do público, assumindo uma melhoria contínua do seu comportamento 

ambiental. 

 

Segundo o Grupo GENERG, a Política de Ambiente é assumida como um compromisso e 

uma prática, que se quer melhorada e com maior especificidade e qualidade ambiental, 

onde o Ambiente pode e deve ser um factor de desenvolvimento sustentável. 

 

Para o Grupo GENERG importa assumir algumas responsabilidades relativamente ao 

projecto, sobretudo no que diz respeito a: 

 

• Minimizar os Impactes decorrentes da execução da obra; 

• Valorizar os Recursos; 
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• Qualificar a Região ambientalmente; 

• Promover a Consciência Ambiental. 

 

A responsabilidade relativa aos impactes assume-se, nomeadamente, no que se refere ao 

seu estudo, minimização, compensação e valorização, na potenciação da qualidade, 

começando pela qualidade da água, no fomento da conservação da biodiversidade e das 

espécies ameaçadas ou em vias de extinção e a população, emprego e actividades 

económicas. 

 

O Grupo GENERG, como instituição potenciadora do ambiente de acordo com a utilização 

de energias renováveis, assenta a sua intervenção ambiental numa óptica de partilha de 

responsabilidades e contributos concertados, onde o ambiente não é visto apenas pelo 

ambiente, mas como potenciador do desenvolvimento ambiental sustentável ao nível 

nacional. 

 

Neste contexto, o Ambiente é um factor decisivo para a Qualificação Ambiental Regional, 

ao assegurar a produção de energia eléctrica através de energias renováveis, no âmbito 

da qual a região de Trás-os-Montes e Alto Douro valerá pela sua qualidade ambiental 

global.  

 

Assim, foram definidas as seguintes linhas estratégicas de Política de Ambiente a serem 

adoptadas pelo Grupo GENERG: 

 

• Aprofundar os conhecimentos e monitorizar os indicadores relevantes, tendo em 

vista suportar uma actuação ambiental sustentável; 

• Minimizar e/ou compensar os impactes negativos mais significativos; 

• Potenciar e Dinamizar a Qualidade do Ambiente na zona de intervenção e as 

oportunidades daí decorrentes, em particular através de mecanismos proactivos e 

da utilização de uma imagem de qualidade da zona. 

 

A implementação da Política de Ambiente decorre de uma abordagem de procura de 

eficácia e eficiência das diferentes medidas tomadas ao nível mais adequado de 

actuação. 

 

O Grupo adopta uma estrutura organizacional, com responsabilidades, práticas e 

procedimentos – a partir de agora designada por Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 
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– bem como estipula os objectivos, metas, cronogramas e os respectivos meios 

necessários – a partir de agora designada por Programa de Gestão Ambiental (PGA). 

 

Portanto, a Política de Ambiente define os seus grandes princípios e intenções 

orientativas (como os objectivos estratégicos) e enquadra as metas a serem detalhadas 

no âmbito do Programa de Gestão Ambiental. 

 

A partir da Política de Ambiente decorrem as orientações quanto às soluções 

organizativas e respectiva definição de procedimentos e práticas a adoptar, a serem 

especificados no âmbito do Sistema de Gestão Ambiental. 
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8.3 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

8.3.1 Introdução 

 

A norma de Gestão Ambiental propõe um ciclo resultante do planeamento prévio, 

implementação faseada, verificação e revisão. 

 

A preocupação de actuação enquadra-se (incluindo os impactes) numa lógica de 

desenvolvimento sustentado, no qual a componente Ambiente é um factor de promoção 

desse desenvolvimento. 

 

O planeamento das acções deve assentar na lógica prevista de implementação do Grupo, 

com destaque para o faseamento construtivo e operativo, apostando nas hipóteses de 

flexibilidade. 

 

A implementação do SGA deverá ser acompanhada e coordenada pela Gestão Ambiental, 

incluída nas actividades do Grupo GENERG, tendo em vista assegurar o conhecimento 

sobre o desenvolvimento de estratégias e práticas ambientais ao nível nacional e 

comunitário. 

 

Tendo em vista implementar de forma operacional a Política de Ambiente definida é 

criado no âmbito do Projecto um Programa de Gestão Ambiental. 

 

O programa vai descrever a forma como os objectivos da política de ambiente do Grupo 

serão atingidos. Para tal, é proposto um conjunto de instrumentos, para os quais se 

sugere um faseamento (através de cronogramas), pessoal responsável e meios 

necessários. 

 

 

8.3.1.1 Conceito de Gestão Ambiental 

 

A Gestão Ambiental é um dos instrumentos através do qual se poderão potenciar factores 

de desenvolvimento, podendo contribuir para reduzir os impactes negativos e potenciar 

os impactes positivos. 
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O objectivo de actuação da gestão ambiental, é criar e/ou ajudar a implementar uma 

dinâmica, que situe sempre que possível os efeitos ambientais mais relevantes, numa 

situação de maior certeza e positividade. 

 

 

8.3.1.2 Definição do Programa de Gestão Ambiental 

 

No âmbito do Programa de Gestão Ambiental, será implementado um conjunto de metas 

e instrumentos para operacionalização das grandes linhas estratégicas da Política de 

Ambiente. 

 

 

8.3.2 Enquadramento e Estrutura do Programa de Gestão Ambiental 

 

8.3.2.1 Introdução 

 

O Programa de Gestão Ambiental inclui: 

 

• Atribuição de responsabilidades  para atingir os objectivos e metas em cada 

função relevante e a cada nível da organização; 

• Os meios e o período no qual os objectivos e metas devem ser atingidos. 

 

Quando aplicável, o PGA tem em consideração as fases de planeamento, construção e 

exploração. 

 

O Grupo GENERG deverá definir/prever a revisão periódica do seu PGA, de acordo com a 

Política de Ambiente e com as actividades gerais de planeamento, de forma a dar 

resposta aos aspectos ambientais identificados e respectivas prioridades. 
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8.3.2.2 Estrutura do Programa de Gestão Ambiental 

 

O PGA previsto inclui, tendo em vista alcançar os objectivos definidos na Política de 

Ambiente: 

 

• os objectivos de ambiente a alcançar; 

• os mecanismos para os atingir; 

• os processos de introdução de alterações ou modificações nos projectos em 

execução; 

• os mecanismos de correcção a accionar em caso de necessidade, bem como o 

modo de os accionar e de avaliar a sua adequação a qualquer situação específica 

a que sejam aplicados. 

 

O PGA contempla um conjunto de acções de sensibilização direccionadas a todos os 

colaboradores cuja actividade possa causar impacte ambiental significativo. Este conjunto 

de acções visa, sobretudo, alertar e esclarecer os colaboradores para o seguinte: 

 

• Para a importância da conformidade da sua actividade com a Política de Ambiente 

e com os procedimentos e requisitos do SGA; 

• Para os impactes ambientais significativos, real ou potencialmente causados pelas 

suas actividades, e para os benefícios ambientais decorrentes de um melhor 

desempenho pessoal; 

• Para as suas funções e responsabilidades em alcançar a conformidade com a 

política do ambiente e com os procedimentos e requisitos do SGA, incluindo 

requisitos de preparação e resposta no caso de emergências; 

• Para as consequências potenciais de não adopção de procedimentos operacionais  

pré-estabelecidos. 

 

Os objectivos de ambiente relativos aos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I e a 

todos os níveis relevantes do Grupo, de forma quantificada quanto aos compromissos 

para os períodos determinados, são apresentados seguidamente, assim como os 

restantes aspectos, num primeiro nível estratégico. 

 

Nesta fase serão sistematizados os objectivos a atingir e os respectivos mecanismos 

(linhas de acção) que permitem a sua concretização. 
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8.4 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

8.4.1 Aspectos Gerais 

 

Este Manual de Sistema de Gestão Ambiental é sobretudo um instrumento operativo, 

definindo normas, regras e linhas de conduta aos níveis organizativo e administrativo. 

Desta forma, não é um Estudo nem um Projecto, mas sim um instrumento que deverá 

ser seguido nas condições de funcionamento normal do Grupo GENERG. No entanto, na 

sua base deverão estar contemplados estudos que justifiquem as opções tomadas e as 

linhas de operacionalização definidas. 

 

O Manual é essencialmente um conjunto integrado de dispositivos operacionais e 

práticos, que regulam a actividade e organização ambiental da empresa. 

 

 

8.4.2 Planeamento 

8.4.2.1 Aspectos Ambientais 

 

A definição do SGA decorre da necessidade de dar resposta aos potenciais impactes 

ambientais do projecto, bem como de fornecer um melhor enquadramento ambiental do 

mesmo, minimizando assim as incidências negativas e potenciando as positivas. 

 

Para tal, começa-se por identificar as incidências e posteriormente as acções de gestão 

ambiental. 

 

Foram identificados como abrangidos pelos impactes decorrentes da execução deste 

projecto, os seguintes aspectos ambientais: 

 

• Topografia, onde se destacam altitudes entre os 950 m e os 1060 m, o que 

favorece bastante o potencial eólico; 
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• Clima e Microclima, onde é dado maior destaque aos aspectos relativos à 

temperatura, insolação, precipitação e vento, pois são os factores pertinentes 

para o projecto em estudo; 

• Geologia e Hidrogeologia, onde a caracterização geológica assume uma maior 

importância que a caracterização hidrogeológica ,encontrando-se ambas, contudo, 

relacionadas. A zona em estudo assenta em vários complexos rochosos: 

Ordovícico, Rochas Complexo Xisto-Grauváquico Ante-Ordovicico e Séries 

Metamórficas Derivadas, Rochas Eruptivas e Rochas Filomianas; 

• Solos e Uso dos Solos, onde predominam dois tipos de solos: Cambissolos e 

Litossolos, distribuídos de forma regular ao longo da área específica dos Parques 

Eólicos e troço inicial do Ramal de Interligação (cambissolos) e no troço final do 

Ramal (litossolos); 

• Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da Água, onde se destaca a presença 

das ribeiras de Mesquitela e do Neto e seus afluentes, bem como linhas de água 

diversas de carácter torrencial;  

• Factores Biológicos e Ecológicos, onde as formações existentes na área do 

Projecto foram substituídas pela acção humana e do fogo, por áreas agrícolas, 

explorações silvícolas e matos, ocorrendo pontualmente e de forma marginal os 

elementos autofíticos; 

• Qualidade do Ar, que não tem qualquer referências na área em estudo; 

• Ruído e Vibrações, em que a principal fonte é móvel e pouco significativa; 

• Resíduos, não foram detectados ecopontos do sistema de recolha selectiva da 

RESIDOURO na área em estudo; 

• Paisagem, foi dividida em três sub-unidades: Cumeada da Serra das Meadas com 

o Parque Eólico de Fonte da Mesa, Vertente Norte da Serra das Meadas e Zonas 

agrícolas e bosque de caducifóleas; 

• População, Emprego e Actividades Económicas, que apresenta, em termos locais, 

desestruturações ao nível demográfico (envelhecimento da população) e 

económico (dependência da pequena agricultura); 

• Arqueologia e Património Cultural, que na área em estudo possui um escasso 

número de referências de interesse arqueológico (8 ocorrências). 

• Instrumentos de Ordenamento do Território, que indica quais as condicionantes 

que se encontram abrangidas pelo projecto (RAN, REN e Regime Florestal). 
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8.4.2.2 Medidas de Minimização  

 

No que diz respeito às medidas de minimização e compensação propostas para aplicação, 

esta e as respectivas prioridades advêm das linhas da Política Ambiental, anteriormente 

definida. 

 

De todas as medidas propostas referentes à minimização de impactes a ocorrer durante 

a execução do projecto, consideram-se como mais significativas as seguintes: 

 

TOPOGRAFIA 

 

Fase de Construção 

 

• As intervenções para a implantação dos estaleiros serão realizadas numa área circunscrita ao 

mesmo, não interferindo, com o relevo das áreas vizinhas; 

• Utilizar e reabilitar os acessos já existentes na área dos parques como acessos principais ao 

mesmo; 

• As zonas de obra deverão ser devidamente delimitadas e mapeadas (numa zona devidamente 

indicada no estaleiro) de modo a garantir a circunscrição das obras às zonas balizadas e 

piquetadas e de forma a assegurar que não se intervém em áreas que não é necessário 

intervir; 

• Circunscrever as escavações para implantação dos sistemas de drenagem (valetas e 

aquedutos) às próprias áreas de implantação, não interferindo com os níveis topográficos 

circundantes; 

• Circunscrever as operações de escavação das fundações dos aerogeradores (calabouços) à 

área das mesmas não interferindo com as áreas vizinhas, e à medida que se for progredindo 

em profundidade assegurar a estabilidade desses taludes; 

• Reaproveitar as terras resultantes da escavação dos sistemas de drenagem para após a 

implantação dos aquedutos os recobrir, minimizando a deposição de terras e devolvendo à área 

de intervenção o respectivo relevo; 

• Reaproveitar as terras escavadas durante a abertura das valas para as recobrir e proceder à 

restituição dos níveis topográficos, minimizando a deposição de terras; 

• Utilizar parte das terras escavadas durante as operações de execução das fundações dos 

aerogeradores para proceder ao recobrimento das mesmas após as operações de montagem 

das fundações e de betonagem e respectivo período de cura; 
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• Parte das terras removidas para a abertura das fundações dos postes deverão ser utilizadas 

para cobrir o betão utilizado nas fundações, possibilitando a reposição paisagística do local de 

implementação dos postes e a minimização da deposição de terras; 

• Assegurar que a abertura de valas para inserção dos cabos eléctricos de ligação entre os 

aerogeradores e estes e a subestação e o edifício de comando, será efectuada na área restrita 

aos mesmos; 

• Assegurar que durante a preparação e execução da plataforma de montagem provisória dos 

aerogeradores, é ocupada a área estritamente necessária à mesma e às operações que nela 

serão realizadas; 

• Reduzir ao máximo as terraplenagens na zona de implantação da plataforma de montagem dos 

aerogeradores, de modo a reduzir a interferência com os níveis topográficos locais; 

• Redução da exposição do solo desprovido de vegetação e das movimentações de terras 

durante os períodos de maior pluviosidade, de modo a minimizar a erosão hídrica e o 

transporte de sedimentos; 

• Proceder à remoção de todos os materiais necessários à obra, materiais resultantes das 

operações de escavação e equipamentos da área na qual o aproveitamento eólico se encontra 

inserido; 

• Proceder à recuperação paisagística do local de inserção dos parques eólicos devolvendo, nos 

locais em que se procederam a intervenções e nos quais não se encontram as infra-estruturas 

necessárias à boa exploração dos parques, os níveis topográficos antes da obra; 

• Proceder ao aproveitamento das terras a depositar para minimização de impactes 

nomeadamente na recuperação paisagística da pequena pedreira detectada no cruzamento das 

estradas E.N. 1024 e da estrada de acesso principal aos parques eólicos, para recuperação 

topográfica e paisagística de áreas degradadas pela obra; 

• Os depósitos temporários de terras devem ficar protegidos com coberturas impermeáveis, 

evitando-se a erosão e transporte por acção eólica e hídrica. Os locais para estes depósitos 

devem ser seleccionados e utilizados de modo a minimizar o seu impacte.; 

• Nas zonas com risco de erosão a medida anterior deve ser reforçada com medidas de 

contenção, nomeadamente a plantação de espécies de flora autóctones e de crescimento 

rápido nas terras de cobertura das fundações de betão (ver Anexo IV: Solos e Uso dos Solos). 

 

Fase de Exploração 

 

• Deverá ser efectuado um acompanhamento da situação para os postes implantados nas áreas 

de risco de erosão, nomeadamente ao nível da eficácia das medidas de contenção e 

minimização dos riscos de erosão (ver Anexo XVII: Plano de Monitorização). 
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CLIMA E MICROCLIMA 

 

Fase de Construção 

 

• A remoção da vegetação deverá ser limitada às áreas estritamente necessárias, 

nomeadamente as áreas de implantação dos aerogeradores, de instalação do estaleiro, de 

construção do edifício de comando e subestação, e na extensão de construção do Ramal de 

Interligação à subestação da Varosa, de forma a reduzir a perda de efeito de regularização 

térmica que a cobertura vegetal exerce. 

 

 

GEOLOGIA 

 

Fase de Construção 

 

• Não utilização de recursos naturais da serra. Caso seja instalada uma central de betão, o 

material necessário para fabricação do betão deverá vir de uma pedreira da região, nunca se 

procedendo à exploração de recursos existentes no alto da serra; 

• Antes da realização de trabalhos de terraplenagem deve ser efectuado se possível o 

saneamento da camada de terra arável numa espessura mínima de 20 cm, a qual deve ser 

armazenada em pargas com o objectivo de ser reutilizada no revestimento e suporte de 

cobertura vegetal dos taludes que serão efectuados nas zonas de inclinação de 10% a 20 % e 

na recuperação paisagistica do local; 

• No que se refere às operações de escavação propriamente ditas, prevê-se que a maior parte da 

escavação se possa efectuar através de meios mecânicos que não introduzam perturbação 

excessiva quer do ponto de vista ambiental nomeadamente em termos de ruído e na 

estabilidade geomecânica do/s maciço/s; 

• Deve ter-se sempre em atenção a necessidade de reduzir as tensões e a fracturação do maciço 

remanescente e permitir um efectivo controlo do ruído; 

• Uma vez que a execução das escavações poderá obrigar a um excesso de solos e rochas, um 

dos impactes negativos secundários consistiria na existência de terras a levar a depósito. 

Tratam-se de materiais de natureza essencialmente rochosa com uma forte componente 

granitica e xistosa que deverão ser de preferência utilizados na recuperação paisagística do 

local onde se efectua a obra e/ou na recuperação da pedreira existente na confluência das 

estradas E.N. 1024 e estrada de acesso aos Parques Eólicos e/ou na recuperação de zonas de 

elevado risco de erosão; 

• Os que se revelem inadequados para reutilização devido às suas fracas características 

geotécnicas devem ser armazenados em área apropriada e utilizadas como matéria prima (por 

exemplo para o fabrico de betão);  
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• No caso de ocorrer um acidente, de que se possa suspeitar de indução de contaminação ao 

nível das terras, dependendo do tipo de substância, das quantidades derramadas e da 

área/volume de terras afectadas, dever-se-á proceder à análise para avaliar o grau de 

contaminação das mesmas; 

• Durante a instalação do Ramal de Interligação à subestação da Varosa nos locais em que será 

necessária a instalação de taludes, a prevenção de fenómenos de instabilização deve ser 

efectuada conjugando uma adequada inclinação do talude com o necessário revestimento 

vegetal tendo em vista combater a erosão simples, associado a conveniente drenagem 

superficial e subterrânea; 

• Aquando da instalação do Ramal de Interligação, nas situações, em que se verifique o afluxo 

de água subterrânea, nomeadamente aquando da colocação de postes junto a linhas de água 

torrenciais e afluentes da ribeira do Neto e zonas de máxima infiltração, pode ser necessário 

dotar a escavação de órgãos de drenagem, que promovam a captação destas águas e o seu 

encaminhamento para local adequado podendo as mesmas ser enviadas para o recurso hídrico 

existente nas imediações, uma vez que não se prevê que as mesmas estejam contaminadas. 

 

Fase de Exploração 

 

• Garantir que o sistema de drenagem implantado nos parques eólicos é alvo de limpeza e 

manutenção regulares (principalmente antes da ocorrência das épocas chuvosas), de modo a 

assegurar o seu bom funcionamento. 

 

 

SOLOS E USOS DOS SOLOS 

 

Fase de Construção 

 

• Antes de se iniciarem as obras, é necessário proceder à limpeza do terreno, retirando os 

resíduos já existentes (nomeadamente entulhos), tendo o cuidado de os identificar e separar, 

usando material de protecção (luvas, botas, máscara, entre outros) caso tal se revele 

necessário; 

• Por forma a que seja evitada a contaminação dos solos por derrames de óleos, deverá 

assegurar-se que são tomadas todas as medidas necessárias para a prevenção desses mesmos 

derrames; 

• Os óleos usados devem ser armazenados em contentores herméticos, sendo posteriormente 

enviados a destino final apropriado; 

• Limitar as desmatações, aterros e movimentações de terra em geral, ao efectivamente 

indispensável (ou seja, apenas às áreas específicas a intervencionar); 

• Evitar a ocorrência de situações em que o solo permaneça a descoberto durante largos 

períodos de tempo, de modo a evitar a sua erosão; 
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• Limitar a circulação de maquinaria pesada sobre os solos, limitando-a às vias assinaladas e às 

plataformas implantadas junto a cada aerogerador, para evitar a compactação numa área mais 

extensa do que o necessário; 

• Os locais em construção e de apoio à obra deverão ficar estritamente confinados à área 

definida em projecto, devendo ser estritamente proibida a utilização das áreas marginais; 

• Não utilizar gruas de lagartas na montagem dos aerogeradores, pois este tipo de 

equipamentos danifica gravemente as zonas que atravessam; 

• Deverá ser feita a naturalização dos taludes dos caminhos de acesso que se desenvolvem em 

aterro através da sua cobertura com terra vegetal e posterior plantação/hidrossementeira com 

uma mistura de espécies herbáceas adaptadas às condições edafo-climáticas do local; 

• Desenvolver, preferencialmente em período seco, as obras de construção dos parques que 

envolvam movimentação geral de terras; 

• Proceder ao reenchimento de qualquer escavação realizada, com o recurso às terras retiradas, 

por forma a minimizar a degradação dos solos; 

• Reduzir ao máximo as terraplenagens na zona de implantação da plataforma de montagem 

dos aerogeradores, de modo a reduzir a compactação dos solos; 

• Encaminhar a camada superficial de solo existente nas áreas desmatadas e/ou decapadas para 

depósito, de modo a que seja posteriormente utilizada na recuperação paisagística ou no 

enriquecimento de solos em outras áreas agrícolas; 

• Proceder a regas periódicas dos solos nas áreas sujeitas a movimentações de terra e nos 

respectivos caminhos de acesso para evitar o levantamento de poeiras; 

• Proceder à remoção de todos os materiais necessários à obra, materiais resultantes das 

operações de escavação e equipamentos, da área na qual o aproveitamento eólico se encontra 

inserido; 

• Assegurar a recuperação paisagística do local de inserção dos parques eólicos. Proceder à 

recuperação das zonas intervencionadas (reconstituição do coberto herbáceo, arbustivo ou 

arbóreo, estabilização de taludes, etc.) logo que os trabalhos, em particular os próximos das 

linhas de água e nas zonas de maior declive, estejam concluídos; 

• Nas obras referentes à implantação das estruturas do Ramal de Ligação, e sempre que sejam 

atravessadas áreas sujeitas a exploração agrícola, os trabalhos devem ser planeados com os 

respectivos proprietários, de forma a não interferir com a respectiva aptidão cultural. 

• Devem ser adoptadas as medidas apresentadas na análise do descritor Instrumentos de 

Ordenamento do Território, no que se refere à intervenção nas áreas sujeitas a riscos de 

erosão, por forma a não modificar as características mecânicas dos solos ocorrentes. 

 

Fase de Exploração 

 

• Os acessos à área dos parques e os acessos interiores deverão estar correctamente 

assinalados com indicação de redução de velocidade, por forma a minimizar a degradação e 

erosão do solo nos acessos marcados, assim como não sejam sujeitas a esse tipo de impactes 

as áreas que não se encontram efectivamente ocupadas por qualquer estrutura ou acesso; 
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• Colocar contentores de lixo em cada uma das plataformas dos aerogeradores, bem como no 

exterior do edifício de comando e da subestação. 

 

 

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E QUALIDADE DA ÁGUA 

 

Fase de Construção 

 

• Antes da fase de construção, deverá ser realizado um inventário dos elementos de drenagem 

existentes nos locais de intervenção, onde deverá ser identificada a existência ou não de 

entupimentos e alagamentos; 

• As acções de limpeza e movimentação de terras (desmatação, limpeza de resíduos e 

decapagem de terra vegetal) devem ocorrer preferencialmente no período seco de modo a não 

coincidir com a época de chuvas evitando os riscos de erosão, transporte de sólidos e 

sedimentação; 

• Em torno do estaleiro principal deverá existir um sistema de recolha de águas (das chuvas e de 

escorrência) para evitar que as mesmas escorram pela encosta e arrastem consigo partículas 

que aumentem a probabilidade de erosão dos solos; 

• Deverá ser projectado um sistema de drenagem para as águas residuais produzidas na área 

afecta à obra; 

• Caso ocorram situações de obstrução das zonas de drenagem natural e cabeceiras de linhas de 

água, através do arrastamento de materiais sólidos decorrentes da fase de construção, deverá 

ser efectuada a sua remoção por forma a minimizar os efeitos que daqui decorrem; 

• Considerando que os edifícios de comando e subestação serão construídos na área 

impermeabilizada de montagem do estaleiro na fase de construção, deverá ser colocada uma 

protecção no solo por forma a prevenir a potencial contaminação das zonas de cabeceiras de 

linha de água, não permitindo a descarga de poluentes (betumes, óleos, lubrificantes, 

combustíveis, produtos químicos e outros materiais residuais da obra) e evitando o derrame 

acidental dos mesmo; 

• As águas residuais resultantes da lavagem da maquinaria de apoio à obra bem como outra que 

seja produzida, antes do respectivo lançamento no meio hídrico ou em colector, deverão estar 

sujeitas a um tratamento específico determinado de acordo com as suas características (sólidos 

suspensos, óleos, gorduras e hidrocarbonetos); 

• A utilização de auto-betoneiras durante a execução do projecto, pressupõe que as mesmas 

sejam lavadas uma vez que cada vez que as mesmas são esvaziadas, é necessário proceder à 

remoção dos resíduos existentes no interior do tanque de mistura (caos contrário estes secam 

não sendo possível a realização de betão com a qualidade desejada). Sempre que for realizada 

a lavagem das auto-betoneiras, esta deve ocorrer afastada das linhas de água existentes, 

preferencialmente numa bacia de retenção impermeabilizada desenhada e construída para o 

efeito; 
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• O armazenamento temporário dos materiais retirados durante as operações de limpeza, 

desmatação e decapagem dos terrenos, deve situar-se em locais de maior altura, distantes das 

cabeceiras de linhas de água e zonas de drenagem natural existentes, por forma a não 

constituírem potenciais factores de obstrução destas; 

• Redução da exposição do solo desprovido de vegetação e das movimentações de terras 

durante os períodos de maior pluviosidade, para minimização da erosão de origem hídrica e o 

consequente transporte de sedimentos; 

• Caso exista uma central de betão na obra, deverá dar-se especial atenção ao tratamento das 

águas residuais resultantes das lamas bentoníticas, nomeadamente através do 

dimensionamento de decantadores projectados para tal fim; 

• O armazenamento dos óleos e combustíveis deve ser efectuado em superfícies devidamente 

impermeabilizadas por forma a evitar eventuais derrames e consequente propagação para as 

cabeceiras de linhas de água e das zonas de drenagem natural.  

• Recomenda-se que os óleos usados sejam armazenados em recipientes adequados e de 

perfeita estanquicidade, sendo posteriormente enviados para destino final apropriado, 

privilegiando a sua regeneração; 

• Após a conclusão da obra, deverá ser assegurada a limpeza de todos os elementos de 

drenagem afectados, de modo a evitar problemas futuros de entupimento ou alagamento; 

• Nos locais próximos das cabeceiras de linhas de água (Parque Eólico das Meadas) e nas zonas 

de maior declive (Ramal de Interligação), após a conclusão dos trabalhos deverá proceder-se à 

recuperação das zonas intervencionadas (reconstituição do coberto herbáceo, arbustivo ou 

arbóreo, estabilização de taludes, etc.); 

 

Fase de Exploração 

 

• A produção de águas residuais nesta fase, foi considerada segundo dois cenários: existência de 

1 a 2 pessoas no Parque Eólico das Meadas (Cenário A) e a presença de 10 pessoas 

(considerando que durante o fim-de-semana 50 pessoas efectuam visitas aos Parques Eólicos, 

definida como Cenário B). O Cenário A corresponde a uma imposição exigida ao promotor. O 

Cenário B resulta da percepção que, em sede do Estudo de Impacte Ambiental, se possui 

acerca das necessidades resultantes da potencial procura dos Parques por visitantes externos e 

das medidas de enquadramento propostas, nomeadamente na avaliação do descritor 

População, Emprego e Actividades Económicas. Desta forma, considerou-se importante 

apresentar duas soluções que, partilhando embora a mesma filosofia global, permitam 

solucionar o problema do tratamento de águas residuais durante esta fase. 
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FACTORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS 

 

Fase de Construção 

 

• Programar o desbaste e eliminação da vegetação para o período de Setembro a Fevereiro, ou 

seja, fora do período de reprodução da maioria dos vertebrados; 

• Proceder à instalação do estaleiro e dos depósitos temporários de materiais resultantes da 

escavação, em locais onde não seja necessário o abate de espécies arbóreas e proceder a 

recuperação paisagística do local; 

• Utilizar caminhos/estradas já existentes para o acesso à obra; 

• Remover todos os desperdícios e materiais não utilizados durante a fase construção; 

• Acompanhamento ambiental da obra, garantindo a preservação da área em estudo. 

 

Fase de Exploração 

 

• Recolocação de turbinas que causem um número desproporcionado de aves mortas; 

• Utilização de sons artificiais tais como sirenes ou simulação de tiros, nos Parques eólicos, para 

afuguentar aves; 

• Utilização de dissuasores visuais como por exemplo luzes estroboscópicas; 

• Sinalização das linhas de distribuição eléctrica com bandeirolas ou balões marcados. 

 

 

QUALIDADE DO AR 

 

Fase de Construção 

 

• Cumprir a legislação nacional e comunitária em vigor relativamente à poluição atmosférica, 

designadamente o DL n.º 352/90 de 9 de Novembro e o DL 432/99 de 25 de Outubro; 

• As operações de descarga de materiais pulverulentos devem ser controladas e efectuadas 

com as menores alturas de queda possíveis devendo também, ser utilizados veículos 

pesados fechados, no transporte de materiais, por forma a reduzir a emissão de poeiras; 

• Acondicionar, cobrir (de acordo com o Código das Estradas) e humidificar, especialmente 

em dias secos e ventosos, os materiais de construção e residuais da obra, especialmente 

se forem pulverulentos ou do tipo particulado (como é o caso das terras que irão entrar na 

obra), para evitar a sua queda e espalhamento na via pública aquando do seu transporte; 

• Realização de regas diárias nos solos na zona da obra, tendo especial atenção aos dias 

secos e ventosos, da área afecta à obra onde poderá ocorrer a produção, acumulação e 

ressuspensão de poeiras, acessos não pavimentados, zona de carga, descarga e deposição 

de materiais de construção e terras (dado que será necessária a entrada de terras para a 
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obra) e outros materiais residuais da obra, evitando-se deste modo o levantamento de 

poeiras; 

• Não realizar queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais residuais da obra; 

• Racionalizar a circulação de veículos e de maquinaria de apoio à obra, organizando-os por 

forma a reduzir na fonte, a emissão de poluentes; 

• É sugerida a realização de acções de formação dos condutores dos veículos de transporte 

por forma a promover uma condução ambientalmente correcta, o que permitirá reduzir os 

consumos de combustíveis e consequentemente a quantidade de poluentes emitidos para a 

atmosfera; 

• Assegurar a manutenção adequada e a revisão periódica de todos os veículos e de toda a 

maquinaria de apoio à obra; 

• Proceder à limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, especialmente quando nela 

forem vertidos materiais de construção ou materiais residuais da obra, no sentido de evitar 

a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da 

circulação de maquinaria e veículos de apoio à obra; 

• Deposição dos produtos de escavação e limpeza em zonas apropriadas para o efeito; 

• Conferir especiais cuidados nas operações de carga, de descarga e de deposição de 

materiais de construção e de materiais residuais da obra (tais como a redução o mais 

possível das alturas de queda dos materiais, rega por aspersão de materiais de dimensões 

reduzidas, colocação dos materiais em contentores e locais devidamente identificados e 

apropriados, promoção de acções de formação dos trabalhadores sobre como efectuar as 

operações de forma segura e ambientalmente correcta); 

• Implantar um Sistema de Lavagem permanente, à saída da área afecta à obra e antes da 

entrada na via pública, para os rodados de todos os veículos e maquinaria afectos à obra, 

especialmente em dias chuvosos e propícios à acumulação de lama nos rodados sendo, no 

entanto, recomendável o sistema por aspersão; 

• Adoptar medidas de protecção individual dos trabalhadores mais expostos à poluição do ar 

durante as actividades de construção (tais como a utilização de máscaras de protecção 

durante as operações que emitam níveis de poluentes elevados). 

 

 

RUÍDO E VIBRAÇÕES 

 

Fase de Construção 

 

• Cumprir a legislação em vigor relativamente ao ruído (designadamente o Decreto-Lei n.º 

292/2000 de 14 de Novembro; a Portaria n.º 879/90, de 20 de Setembro e a Portaria n.º 

77/96, de 9 de Março); 

• Todas as obras devem cumprir as normas legais vigentes em termos de vibrações, Norma 

Portuguesa NP-2074 (1983), devendo para tal ser utilizados meios e maquinaria 

adequados; 
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• Como medidas específicas de protecção ao trabalhador deverá ser seguido o estipulado no 

Decreto-Regulamentar n.º 9/92, de 28 de Abril; 

• Durante a construção, realizar o acompanhamento dos níveis de ruído emitidos devidos à 

movimentação de veículos e maquinaria pesada, nas áreas mais sensíveis isto é, nas zonas 

próximas dos núcleos habitados; 

• Definir um horário de trabalho adequado, com a interdição de realização de actividades de 

construção que gerem elevado ruído e vibrações, especialmente para a circulação de 

veículos pesados, durante o período nocturno, das 18 às 7 horas e durante os fins de 

semana e feriados. A realização das actividades ruidosas poderá ser autorizada neste 

período mediante licença especial de ruído, a obter de acordo com o definido no artigo 9º 

do Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro; 

• Realizar revisões e trabalhos de manutenção da maquinaria da obra para assegurar uma 

emissão de ruído dentro dos níveis aceitáveis; 

• Racionalizar a circulação dos veículos e maquinaria de apoio à obra, organizando-os por 

forma a reduzir na fonte, a geração de ruído e vibrações; 

• Possuir a certificação da classe de nível da potência sonora emitida por toda a maquinaria 

(móvel ou imóvel) de apoio da obra; 

• Realizar um levantamento dos níveis de ruído produzidos por cada tipo de maquinaria de 

apoio à obra e insonorizar a maquinaria que gere maior ruído, sempre que possível; 

• Proceder a um manuseamento cauteloso dos equipamentos, em especial das pás dos 

aerogeradores. 

 

Fase de Exploração 

 

• Manutenção dos aerogeradores de modo a minimizar os níveis de ruído por mau 

funcionamento; 

• Efectuar campanhas de monitorização dos níveis de ruído para as populações vizinhas aos 

parques eólicos de modo a garantir que não ocorreram alterações nos níveis de ruído 

produzidos pelos aerogeradores. 

 

 

RESÍDUOS 

 

Fase de Construção 

 

• Classificação dos resíduos produzidos no Estaleiro segundo a Decisão da Comissão de 3 de 

Maio de 2000 que substitui a Decisão 94/3/CE, que estabelece a lista de resíduos em 

conformidade com a alínea a) do artigo 1.º da Directiva 75/442/CEE do Conselho relativa 

aos resíduos, e a Decisão 94/904/CE do Conselho, que estabelece uma lista de resíduos 
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perigosos em conformidade com o n.º 4 do artigo 1.º da Directiva 91/89/CEE do Conselho 

relativa aos resíduos perigosos; 

• Protecção dos depósitos de óleo e combustíveis em condições que salvaguardem eventuais 

derrames, para evitar a contaminação dos solos e dos recursos hídricos existentes; 

• Utilização de equipamento de combate a derrames acidentais de produtos perigosos (óleos, 

tintas) e encaminhamento para destino final licenciado (consultar o Instituto de Resíduos); 

• Restringir a área de desmatação ao necessário para execução da obra, por forma a 

minimizar os resíduos vegetais que são retirados do local, deverão ser convenientemente 

armazenados para posterior reutilização na etapa de enquadramento paisagísticos ou com 

vista à execução de taludes para inserção dos postes do Ramal de Interligação nas zonas 

de elevado risco de erosão ou/e utilização na recuperação paisagística da pequena pedreira 

existente na confluência da estrada E.N. 1024 e da estrada de acesso principal aos Parques 

Eólicos; 

• Minimizar a utilização de substâncias perigosas, com vista a evitar acidentes, adoptando as 

medidas de manuseamento relativas à segurança e prevenção de acidentes no trabalho; 

• Remoção e deposição temporária de entulhos e dos restantes resíduos resultantes de 

escavações, em locais adequados, a indicar pelas autoridades competentes; 

• Os resíduos vegetais não poderão ser enterrados ou depositados próximo de cursos de 

água, em zonas onde possam vir a provocar a degradação da qualidade da água; 

• Para os resíduos existentes no local, deve proceder-se à sua recolha selectiva com vista à 

sua valorização, quer através da reutilização quer através da reciclagem; 

• Os resíduos sólidos produzidos durante a fase de construção provenientes do Estaleiro, 

desde que não contaminados, deverão ser encaminhados para a reutilização/reciclagem, 

sempre que possível; 

• Efectuar a recolha diferenciada dos resíduos hospitalares produzidos, podendo para isso 

subcontratar serviços especializados para o efeito; 

• No caso de ocorrer um acidente, de que se possa suspeitar de indução de contaminação ao 

nível das terras, dependendo do tipo de substância, das quantidades derramanas e da 

área/volume de terras afectadas, dever-se-á proceder à análise para avaliar o grau de 

contaminação das mesmas; 

• Caso se verifique, durante a fase de construção, a produção de resíduos como óleos, 

combustíveis e outros semelhantes, estes deverão ser armazenados e devidamente 

acondicionados em locais pré-seleccionados, que deverão ter em conta a não exposição 

solar, a contentorização hermética, local devidamente identificado e vedado, longe de 

fontes de ignição, devidamente isolado e protegido e, posteriormente enviados para o 

tratamento/destino adequados de acordo com as quantidades produzidas; 
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Fase de Exploração 

 

• Adopção de um sistema de gestão de resíduos que tenha em vista a minimização dos 

vários impactes que podem decorrer das operações que se irão realizar nos parques 

eólicos; 

• Os diversos resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de 

equipamentos, deverão ser armazenados separativamente consoante a sua naturea até 

posterior envio para operadores de gestão de resíduos; 

• Adopção de um sistema de Recolha Selectiva de RSU produzidos nos parques, que abranja 

toda a área do mesmo, sendo por isto necessária a existência de recipientes suficientes 

para o efeito.  

 

 

PAISAGEM 

 

Fase de Construção 

 

• Deverá ser executado um levantamento topográfico com pormenor equivalente à escala de 

1:10.000 ou superior, de modo a que a situação actual do relevo seja conhecida com rigor, 

possibilitando a sua recuperação; 

• Deverá também ser feito um levantamento pormenorizado (escala 1:10 000) das manchas 

de vegetação nas zonas que serão temporariamente afectadas durante a obra (estaleiro, 

acessos temporários, faixa de serviço do ramal); 

• Durante a fase de construção deverá vedar-se visualmente, com recurso a painéis, as 

áreas de estaleiro e apoio à obra; 

• Aquando da construção do ramal deverá ter-se em conta o disposto no Decreto 

Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro, em especial no artigo 28º, referente à 

distância dos condutores às árvores; 

• Deverá velar-se pelo estado de conservação e limpeza dos tapumes, por forma a 

compensar o efeito de barreira visual que é provocado por toda a vedação. Deverão ser 

feitas vistorias mensais aos tapumes, com vista a reparar e/ou substituir painéis que se 

encontrem danificados; 

• As zonas de depósito de materiais escavados deverão estar delimitadas por tapumes, com 

as características enunciadas anteriormente; 

• Após o término da obra, deverá ser assegurada a reposição, integração e recuperação 

paisagística dos principais elementos afectados. Destaca-se a reposição do coberto vegetal 

na zona de estaleiro e acessos temporários, a recuperação paisagística junto aos 

aerogeradores e a plantação de espécies herbáceas (adaptadas às condições edafo-

climáticas da zona) na faixa de serviço do ramal. 
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POPULAÇÃO, EMPREGO E ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Fase de Construção 

 

- na selecção do(s) empreiteiro(s), deverá ser dada prioridade à utilização de mão-de-obra local. 

Esta prioridade deve ser devidamente especificada em Caderno de Encargos, devendo ser, neste, 

objecto de factor de ponderação das propostas (sendo sugerido um peso total de 5% nos critérios 

de selecção, ponderado em função do número total de trabalhadores locais a que se recorrerá). 

Considera-se mão-de-obra local aquela que é proveniente dos concelhos de Lamego e Resende. 

 

- fiscalização do estado das principais vias a ser utilizadas pelos camiões de acesso à obra, 

nomeadamente a EN 1024 e a EN 539. Antes da obra deverá ser devidamente identificado pelo(s) 

empreiteiro(s) o estado de conservação da mesma, o qual deverá ser mensalmente verificado pela 

fiscalização, por forma a avaliar as alterações registadas por via da circulação destes. Em caso de 

os resultados alcançados confirmarem a existência de danos devido a causas atribuíveis às obras 

de construção dos Parques, a situação inicial deverá ser reposta. 

 

- na programação da instalação das estruturas do Ramal de Ligação, deverão ser consultados os 

agricultores potencialmente afectados, por forma a que, em colaboração com estes, sejam 

determinadas as formas de reduzir área afectada e impedir a afectação de áreas agrícolas. 

 

- antes do início da obra a mesma deve ser devidamente publicitada nos órgãos de informação 

local (imprensa escrita e falada), onde, sumariamente deverão ser especificados os objectivos da 

obra, a sua composição e a sua importância para o desenvolvimento local. 

 

Fase de Exploração 

 

- Intervenção Institucional e Organizacional 

 

A questão da organização institucional dos Parques Eólicos é talvez o elemento chave da 

reconversão da economia local. As orientações políticas atrás definidas asseguram e garantem a 

este eixo um papel fundamental. Com efeito, esta nova orientação muda igualmente a função das 

instituições de política regional: a sua principal tarefa é fornecer aconselhamento e avaliação, 

estruturar a rede de organizações de aconselhamento, mantendo a cooperação entre elas, 

promover a comunicação entre empresas com problemas similares e complementares, e assumem 

a função de "actor intermédio" para os assuntos locais e regionais. 

 

Esta é claramente uma medida horizontal, integradora, que assegura potencialmente a articulação 

entre os restantes eixos prioritários. Assegurar esta medida é condição necessária para o bom 

sucesso das medidas apresentadas, as quais se inscrevem num programa integrado. 
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A estrutura organizacional proposta representa uma inovação relativamente àquilo que é 

normalmente efectuado no seio do território nacional e deve assentar numa pequena Estrutura de 

Aconselhamento ao Desenvolvimento Local. 

 

Parte-se aqui do princípio de que este tipo de estrutura (de base vincadamente local) representa 

um esforço da empresa em potenciar os processos locais de desenvolvimento económico, para tal 

aproveitando as potencialidades da existência de uma actividade capital-intensiva, como a 

constituída pela produção de energia eléctrica com recurso ao potencial eólico. 

 

Esta Estrutura de Aconselhamento, que se propõe seja uma estrutura leve, mas de base local (e 

estruturada em colaboração com a Comissão de Compartes, a Junta de Freguesia e a Câmara 

Municipal) não se deverá constituir como órgão decisor, mas apenas de aconselhamento técnico e 

deverá funcionar como elemento técnico de apoio ao desenvolvimento local, preenchendo algumas 

necessidades locais actualmente sentidas, ao mesmo tempo que fomentará um desenvolvimento 

económico complementar à produção energética. 

 

Assim, propõe-se que esta estrutura preencha as seguintes áreas funcionais: 

 

i) apoio ao desenvolvimento local, fornecendo informação que permita a utilização do 

espaço entre os aerogeradores por parte dos agricultores locais / Comissão de 

Compartes, a qual não é de todo em todo incompatível com a existência deste tipo de 

exploração; 

 

ii) apoio à Junta de Freguesia na pesquisa e divulgação das melhores técnicas agrícolas 

para o tipo de solos da área em estudo; 

 

iii) apoio à reorientação produtiva das explorações agrícolas, através de um trabalho 

planeado e concertado de esclarecimento dos agricultores (em colaboração dom a 

Junta de Freguesia e a Câmara Municipal), nomeadamente através do reforço dos 

apoios técnicos aos mesmos; 

 

iv) contactos e gestão de processos relativos a apoios e financiamentos aos potenciais 

investidores locais e externos, incluindo o estabelecimento de programas formativos; 

 

v) garantia da presença e divulgação da área onde se localizam os Parques Eólicos, 

divulgando junto dos potenciais investidores a existência das disponibilidades locais, a 

ter lugar em eventos específicos em que a empresa se faça representar. 

 

Neste particular esta estrutura deverá funcionar como um autêntico “Serviço de Apoio às Acções de 

Desenvolvimento Local”, assegurando a gestão e execução dos eixos estratégicos a seguir 

definidos. Recupera-se aqui a noção de "sistema de organização inteligente" (NEVES: 1997), o qual 
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se baseia na capacidade colectiva e permanente de aprendizagem e de adaptação / resposta a 

novas condicionantes externas (transformações tecnológicas, nova legislação ou directivas, 

políticas estruturais diferentes das actuais, etc.).  

 

 

- Rendimentos 

 

Vimos atrás que, na base de um protocolo existente entre o promotor e a Junta de Freguesia e a 

Câmara Municipal, são garantidos alguns rendimentos básicos derivados da utilização não apenas 

dos terrenos locais, como igualmente do potencial eólico aí apresentado.  

 

No entanto, na base da intervenção sobre a estrutura de rendimentos, obtiveram-se igualmente 

alguns resultados, sobretudo obtidos ao nível nacional e directamente implicados com a produção 

de energia eléctrica em torno de fontes renováveis. 

 

Ao nível local, e uma vez garantida pela empresa a disponibilidade de apoio institucional ao apoio 

ao desenvolvimento local integrado e diversificado em termos produtivos, apenas reata enfatizar 

que os apoios devidamente contratualizados devem ser objecto de pagamentos regulares e 

atempados, garantindo o preenchimentos das expectativas dos órgãos autárquicos. 

 

Contudo, e como forma de garantia da disseminação especificamente local dos rendimentos 

obtidos, deverá o promotor tentar contratualizar com os órgãos autárquicos envolvidos, as formas 

de, com incidência directa para as populações locais, os rendimentos suplementares assim obtidos, 

serem disseminados, garantindo aquela incidência localizada. 

 

Em termos nacionais, as medidas que aqui poderiam ser apresentadas não são directamente 

sacadas ao promotor, mas dependem sobretudo das opções de política energética e ambiental 

tomadas ao nível global. Assim, apenas se propõe que, em sede das respectivas Associações 

Sectoriais (nomeadamente a APREN – Associação Portuguesa de Energias Renováveis) o promotor 

defenda a tese de reforço dos apoios e majorações à produção energética de base renovável (com 

base nos benefícios indirectos da produção de energia eólica), por um lado, e de reforço do apoio 

central e regional a áreas rurais periféricas, quando a produção eólica aí tiver lugar, como é o caso 

aqui em estudo. 
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- Estruturas Económicas 

 

A introdução dos Parques Eólicos, como vimos, poderá potenciar um conjunto de efeitos ao nível 

das estruturas económicas situadas a montante e a jusante da actividade produtiva. Neste 

particular, algumas das medidas potenciais encontram-se circunscritas nos pontos anteriores, pelo 

que aqui apenas se justifica uma referência ao estabelecimento nacional de unidades de apoio à 

instalação e montagem de aerogeradores (e marginalmente a uma opção em termos locais, mas 

com uma decisão sempre dependente das autoridades nacionais), para as quais se prevêem as 

seguintes medidas específicas: 

 

- estabelecimento de ligações com a APREN, como forma de estudar a definição 

de um programa estratégico de desenvolvimento do potencial nacional nesta 

matéria; 

 

- sensibilização da APREN para a negociação de uma linha de crédito bonificado a 

unidades de transformação para este tipo de produtos; 

- negociação, com base na APREN, da possibilidade de se obterem garantias, por 

parte das autoridades nacionais competentes, de bonificação nos preços da 

energia por parte das empresas que se instalem nas áreas de influência de 

Parques Eólicos, como forma de potenciar o desenvolvimento local e regional. 

 

Como vimos atrás, a localização de Parques Eólicos constitui, em regra, uma fonte de turismo de 

base local, o qual, na maior parte das vezes, não é potenciado e aproveitado nos respectivos locais 

de inserção das infra-estruturas.  

 

Desta forma, propõe-se que o Parque Eólico das Meadas seja dotado de um conjunto de infra-

estruturas de apoio que facilite a respectiva procura por parte de turistas de origem externa, ao 

mesmo tempo que deverá assumir um papel de sensibilização em torno da questão energética e 

ambiental, nomeadamente garantindo: 

 

- a disponibilização de informação para aqueles que demandem estes espaços 

(painéis informativos, folhetos, numa área a situar junto ao edifício de 

comando). Esta informação deve incluir uma descrição do Parque Eólico e 

uma descrição das diferentes formas de produção energética e dos problemas 

ambientais associados a cada uma. Deve igualmente incluir uma lista dos 

principais cuidados a ter por parte dos visitantes, por forma a não causar 

incómodos à vizinhança. Numa segunda fase, esta vertente turística poderá 

ser reforçada, divulgando-se igualmente as potencialidades locais em termos 

naturais e culturais; 
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- estudo, através da estrutura de desenvolvimento local acima referida, à 

formulação de projectos e infra-estruturas de apoio ao turismo rural, 

sintetizando os apoios existentes e apoiando os agricultores locais na 

formulação e acompanhamento dos respectivos pedidos de financiamento. 

 

 

- População e Comunidades Rurais 

 

As medidas propostas deverão garantir que, face a qualquer um dos cenários verificados, 

localmente se encontram preparadas as condições para responder, não só aos efeitos decorrentes 

da implantação de uma estrutura de produção eólica, como a potenciar os resultados económicos 

obtidos com este, mas ressalvando sempre a necessidade de garantir a manutenção dos padrões 

culturais e sociais das comunidades locais. 

 

Assim, as principais linhas programáticas estabelecidas no quadro deste eixo podem ser agrupadas 

nas seguintes medidas específicas: 

 

- estabelecimento, no seio da estrutura de apoio ao desenvolvimento local, de um 

Observatório do Emprego, que analise os fluxos de entrada e saída de mão-de-obra em 

termos regionais, assegurando a interligação com as autoridades locais, regionais e 

nacionais, que assegure uma divulgação das oportunidades existentes para as 

comunidades locais; 

 

- participação em feiras económicas, como forma de divulgar o potencial produtivo local, 

com incidência no reforço do emprego e, em concordância, com a manutenção dos 

níveis demográficos; 

 

   - divulgação, através da estrutura mencionada, da oferta formativa para os habitantes 

locais. 
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PATRIMÓNIO 

 

Fase de Construção/Exploração 

 

• Recomenda-se o acompanhamento arqueológico, mesmo que pontual, das principais 

operações com impacte no solo (desmatação, raspagem do solo, escavação de valas e 

fundações); 

• As medidas de minimização aplicáveis às ocorrências traduzem-se em ajustes na 

localização de máquinas e infraestruturas de ligação, na sinalização e registo documental 

das ocorrências passíveis de afectação na fase de construção; 

• Os trabalhos de campo de execução da cartografia das áreas sensíveis (incluindo as 

ocorrências 4 – Estrutura e Gravura, 5 – Exploração Mineira e 6 - Abrigos), a incluir na 

planta de condicionantes do caderno de encargos da obra, deve ser acompanhada por 

arqueólogo; 

• Deve evitar-se a localização da subestação/estação de comando, do estaleiro e de outros 

depósitos de materiais nas proximidades dos núcleos de mineração. 

 

 

INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

 

Fase de Construção 

 

• Deverão ser integralmente respeitadas todas as condicionantes territoriais identificadas; 

• Reduzir, o quanto possível, as zonas afectas às obras para acessos temporários e para 

todas as actividades de construção; 

• Perturbar o menor espaço possível de terreno envolvente à obra, seja para armazenar 

materiais, como para parqueamento de maquinaria afecta à obra. Deverão ser utilizados 

apenas o corredor de trabalho e os acessos à obra; 

• A localização do estaleiro não pode coincidir com zonas classificadas como REN, nem 

sujeitas a Regime Florestal; 

• Limitação do pessoal e máquinas às vias de acesso previamente definidas – o recurso a 

atalhos ou a vias paralelas é uma prática comum que não pode ocorrer; 

• Toda a área dos Parques Eólicos deverá estar correctamente assinalada; 

• Assegurar a desactivação total das zonas afectas às obras com remoção de instalações, de 

equipamentos, de maquinaria de apoio às obras e de materiais residuais das obras; 

• Assegurar a reposição ou substituição adequada de infra-estruturas, de equipamentos e de 

serviços existentes nas zonas adjacentes às obras; 

• Poderá ser feito um ajustamento do traçado do Ramal de Interligação à subestação da 

Varosa, de forma a minimizar a afectação de áreas classificadas como sensíveis, 
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nomeadamente REN e RAN (no ajustamento proposto a linha terá uma extensão de 7,5 

km, em vez de 7 km e será necessário a implantação de mais 5 postes). 

• Perturbar o menor espaço possível de terreno envolvente à obra, seja para armazenar 

materiais, como para parqueamento de maquinaria afecta à obra. Deverá ser utilizado 

apenas o corredor de trabalho, os acessos à obra e o estaleiro; 

• Nesta área, deverá ser limitado o trânsito e a deposição de materiais. 

• A desmatação e decapagem de solos deverá ser reduzido ao mínimo e indispensável. 

Deverá proceder-se à reconstituição do coberto vegetal, logo que as movimentação de 

terras tenham terminado; 

• Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas que não perturbem a execução da 

obra, tanto ao longo do Ramal de Interligação à subestação da Varosa, como nos caminhos 

de acesso aos Parques Eólicos; 

• Redução da exposição do solo, desprovido de vegetação durante os períodos de maior 

precipitação, de modo a minimizar os riscos de erosão; 

• Os solos devem ficar protegidos com coberturas impermeáveis, evitando-se desta forma, a 

sua mobilização pelo vento, a erosão e o arrastamento pela precipitação; 

• Nas áreas de maior declive, onde serão implantados os postes de sustentação da linha 

eléctrica, deverão ser adoptados métodos construtivos adequados (socalcos) e ser 

utilizadas barreiras de retenção de sedimentos, por forma a impedir que os movimentos de 

terras aumentem os riscos de erosão dos solos; 

• Nesta área, deverão ser limitados os acessos, os equipamentos afectos à obra, e reduzir ao 

máximo a área ocupada pela obra, de modo a minimizar a compactação dos solos; 

• O atravessamento da área de máxima infiltração, não deverá ser executado durante um 

período de elevada precipitação; 

• Terá de ser respeitada uma zona circunjacente ao marco geodésico, nunca inferior a 15 m 

de raio, segundo o Decreto-Lei n.º 143/82 de 26 de Abril, que prevê a conservação dos 

sinais geodésicos, aspecto já previsto no estudo prévio. 

 

Fase de Exploração 

 

• Garantir-se que o uso do espaço não será alterado, ou que, caso esteja prevista uma 

alteração do uso do espaço, esta seja feita tendo em conta todas as condicionantes 

impostas pelo PDM, as medidas de minimização impostas por este EIA, bem como por 

outros instrumentos de ordenamento do território aplicáveis. 
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8.4.2.3 Exigências Legais e Outras 

 

A aplicação de um SGA implica o respeito estrito pelas exigências legais relativamente ao 

projecto e aos aspectos ambientais por ele abrangidos. Assim sendo, de seguida é 

apresentada uma breve listagem de legislação de maior relevância de acordo com o 

projecto em causa e consoante cada aspecto ambiental. 

 

 

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E QUALIDADE DA ÁGUA 

 

A legislação a cumprir nesta matéria encontra-se listada da seguinte forma: 

 

– Portaria n.º 77/97, de 26 de Fevereiro - Regulamenta o Decreto-Lei n.º 74/94 

e aprova o modelo de impresso para o pagamento das taxas de utilização do 

Domínio Público Hídrico; 

– Decreto-Lei n.º 113/97, 10 de Maio - Altera os artigos 15º e 24º do Decreto-

Lei n.º 47/94, de 22 de Fevereiro e o artigo 17º do Decreto-lei n.º 309/93, de 

2 de Setembro com redacção do Decreto-Lei n.º 218/94, de 20 de Agosto; 

– Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho – Classificação de zonas sensíveis; 

– Decreto-Lei n.º 234/98, de 22 de Julho - Altera o Decreto-Lei n.º 46/94 e diz 

respeito à limpeza e desobstrução das linhas de água; 

– Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto - Normas, critérios e objectivos de 

qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a 

qualidade das águas; 

– Portaria n.º 429/99, de 15 de Junho - Valores limite de descarga das águas 

residuais, na água ou no solo, dos estabelecimentos industriais; 

– Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto – Prevenção e Controlo Integrado 

da Poluição  
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FACTORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS 

 

Para o estudo da área do projecto bem como para a determinação dos impactes, foi tida 

em consideração a seguinte listagem de legislação, que deverá ser cumprida: 

 

- Decreto-Lei n.º 49/79 - Aprova a convenção para a protecção do património 

cultural e natural; 

- Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de Outubro - Aprova para ratificação a 

Convenção sobre a Conservação das Espécies Migradoras Pertencentes à 

Fauna Selvagem; 

- Decreto n.º 95/81, de 23 de Julho - Convenção de Berna; 

- Regulamento n.º 3652/81 do Conselho, de 3 de Dezembro - Convenção Cites - 

Anexo C; 

- Decreto-Lei n.º 219/84, de 4 de Julho, alterada pelo Decreto-Lei n.º 114/90, 

de 5 de Abril - Convenção Cites; 

- Directiva da Comissão n.º 85/411/CEE, de 25 de Julho - Directiva das Aves; 

- Decreto-Lei n.º 172/88 - Estabelece medidas de ordenamento das áreas 

percorridas por incêndios florestais; 

- Decreto-Lei n.º 274-A/88, de 12 de Agosto - Espécies Cinegéticas; 

- Aviso de 13 de Fevereiro de 1989 - Torna público ter sido aprovada uma nova 

lista das espécies constantes dos anexos II e III à Convenção Relativa à 

Conservação da Vida Selvagem e dos Habitats Naturais da Europa, adoptada 

pelo Conselho da Europa em 19 de Setembro de 1979; 

- Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro - Regulamenta a aplicação da 

Convenção de Berna, referente à vida selvagem e habitats naturais da Europa; 

- Decreto-Lei n.º 43/90, de 8 de Fevereiro - Espécies Cinegéticas; 

- Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de Abril - Promove a Convenção sobre o 

Comércio Internacional das Espécies da Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas 

em Extinção; 

- Portaria n.º 587/90, de 26 de Julho - Espécies Cinegéticas; 

- Decreto-Lei n.º 75/91, de 14 de Fevereiro - Medidas de Protecção das Aves; 

- Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro - Estabelece normas relativas à Rede 

Nacional de Áreas Protegidas; 

- Decreto-Lei n.º 11/97 - Aprova a protecção dos montados de sobro e azinho; 

- Decreto-Lei n.º 226/97, de 27 de Agosto - Transpõe para a ordem jurídica 

interna a Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho de 21 de Maio, relativa à 

conservação dos Habitats naturais e da flora e fauna selvagem; 
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- Resolução de Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto - Aprova a 

lista de sítios (1ª fase) prevista no artigo 3º do Decreto-lei n.º 226/97 de 27 

de Agosto; 

- Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril - Directiva Habitats. 

 

 

QUALIDADE DO AR 

 

A legislação a cumprir, relativamente ao ar, consiste em: 

 

- Decreto-Lei n.º 352/90, de 9 de Novembro - Estabelece o regime de protecção 

e controlo da qualidade do ar; 

- Portaria n.º 286/93, de 12 de Março - Fixa os valores limite e os valores guia 

no ambiente, para o dióxido de enxofre, partículas em suspensão, dióxido de 

azoto e monóxido de carbono, o valor limite para o chumbo e os valores guia 

para o ozono; 

- DL 432/99 de 25 de Outubro; 

 

 

RUÍDO E VIBRAÇÕES 

 

A Legislação em vigor relativamente ao Ruído e Vibrações, é constituída por: 

 

- Portaria n.º 879/90, de 20 de Setembro - Ruído emitido pelos equipamentos; 

- Decreto-Lei n.º 72/92, de 28 de Abril - Protecção dos trabalhadores contra os 

riscos decorrentes da exposição ao ruído; 

- Decreto Regulamentar n.º 9/92, de 28 de Abril - Normas de aplicação do 

Decreto-Lei n.º 72/92; 

- Portaria n.º 77/96, de 9 de Março - Disposições legais sobre a poluição sonora 

emitida por algumas actividades. 

- Decreto-Lei 292/2000 de 14 de Novembro - Regime Legal sobre a Poluição 

Sonora (RLPS) 

- Decreto-Lei n.º 37925, de 1 de Agosto de 1950; 

- Decreto-Lei n.º 42095, de 14 de Janeiro de 1959; 

- Decreto-Lei n.º 43127, de 23 de Agosto de 1960; 

- Norma Portuguesa n.º 2074 de 1983; 
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RESÍDUOS 

 

A gestão de resíduos assume um papel fundamental, especialmente quando dela 

depende a integridade de outros compartimentos, tais como o solo e a água superficial e 

subterrânea. 

 

A legislação aplicável a este parâmetro, basicamente resume-se a: 

 

- Decreto-Lei n.º 88/91, de 23 de Fevereiro - Regula a actividade de 

armazenagem, recolha e queima de óleos usados; 

- Portaria n.º 240/92, de 25 de Março - Aprova o regulamento de 

licenciamento das actividades de recolha, armazenagem, tratamento 

prévio, regeneração, recuperação, combustão e incineração dos óleos 

usados; 

- Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio - Regras de transporte de resíduos; 

- Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro - Estabelece as regras 

fundamentais de gestão de resíduos, revogando o Decreto-Lei n.º 310/95; 

- Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de Dezembro - Estabelece os princípios e 

as normas aplicáveis ao sistema de gestão de embalagens e resíduos de 

embalagens; 

- Decreto-Lei n.º 237/97, de 9 de Setembro - define a Lei Quadro sobre 

Gestão de Resíduos; 

- Portaria n.º 29-B/98 - Regulamenta o Decreto-Lei n.º 366-A/97; 

- Portaria n.º 792/98, de 22 de Setembro - Aprova o modelo de mapa de 

registo para os produtores de resíduos, revogando a Portaria n.º 189/95; 

- Decisão da Comissão n.º 2000/532/CE, de 3 de Maio, que aguarda 

publicação nacional e revoga a Portaria n.º 818/97, de 5 de Setembro, em 

conformidade com o Catálogo Europeu de Resíduos (CER). 

 

 

INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

- Resolução do Concelho de Ministros n.º 46/94, de 23 de Junho – aprova o 

PDM de Lamego; 

- Resolução do Concelho de Ministros n.º 68/93, de 16 de Novembro – aprova o 

PDM de Resende; 
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- Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, alterado pelos Decretos-Lei n.º 

316/90, de 13 de Outubro, n.º 213/92, de 12 de Outubro e n.º 79/95, de 20 

de Abril – regime jurídico da REN; 

- Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro – regime jurídico da RAN; 

- Decretos-Lei n.° 39/79, de 19 de Janeiro, 357/57, de 8 de Julho, e 139/88, de 

22 de Maio, Decretos de 24 de Dezembro de 1901, de 24 de Dezembro de 

1903 e de 11 de Julho de 1905, Leis n.° 1971 de 15 de Junho de 1938, e 

2069, de 24 de Abril de 1954, e Decreto n.° 39 931, de 24 de Novembro de 

1954 – regime jurídico de áreas sujeitas a regime florestal; 

- Decreto Regulamentar n.º 60/91, de 21 de Novembro - Plano Regional de 

Ordenamento da Zona Envolvente do Douro (PROZED) 

- Despacho 2009/2001, 25 de Outubro de 2001 - Plano Intermunicipal de 

Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOT - ADV). 

 

 

8.4.2.4 Objectivos e Metas 

 

No âmbito da Gestão Ambiental, surgem como objectivos ambientais gerais os seguintes: 

 

- Promover as Boas Práticas Ambientais; 

- Fomentar a comunicação interna e externa. 

 

Em termos específicos, é possível destacar os objectivos e metas correspondentes aos 

Aspectos Ambientais identificados para este Projecto: 

 

 

TOPOGRAFIA 

 

Medidas do EIA Objectivos Metas 

Circunscrever as escavações às áreas de 

implantação 

Não interferir com os níveis 

topográficos circundantes. 

Utilizar apenas a área 

indispensável ao Estaleiro. 

A definir área 

do estaleiro. 
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CLIMA E MICROCLIMA 

 

Medidas do EIA Objectivos Metas 

Limitar a remoção da vegetação 

Reduzir a perda do efeito de 

regularização térmica que a 

cobertura vegetal exerce 

Ao nível global, 

contribuir para 

a redução de 

emissão de 

Gases de Efeito 

de Estufa 

 

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, GEOTECNIA E HIDROGEOLOGIA 

 

Medidas do EIA Objectivos Metas 

Não utilização dos recursos naturais da serra 

Não introduzir perturbação 

na estabilidade e 

geomecânica dos maciços 

Proceder a uma 

intervenção que 

garanta a 

estabilidade dos 

taludes, não 

induzindo 

fenómenos de 

erosão 

 

 

SOLOS E USO DOS SOLOS 

 

Medidas do EIA Objectivos Metas 

Proceder a medidas que garantam a 

estabilidade dos solos 

Manter a estrutura física e 

mecânica dos solos 

ocorrentes 

Impedir a 

erosão dos 

solos ocorrentes 

(delgados e 

esqueléticos) 

 

RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

 

Medidas do EIA Objectivos Metas 

Sistema de Recolha de águas e escorrências 

Evitar os riscos de 

erosão, transporte de 

sólidos e sedimentação 

Contribuir para a 

qualidade das 

águas superficiais 

das linhas de água 
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FACTORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS 

 

Medidas do EIA Objectivos Metas 

Programação e monitorização das intervenções 

propostas 

Não interferir com a flora e 

fauna locais 

Impedir os 

riscos de 

colisão das 

aves com os 

aerogeradores 

 

 

QUALIDADE DO AR  

 

Medidas do EIA Objectivos Metas 

Cumprir com as boas práticas e regras relativas à 

emissão de poluentes 

Impedir a ocorrência de 

situações que coloquem 

em causa a qualidade do 

ar 

Contribuir para 

a redução das 

emissões de 

gases com 

efeito de estufa 

 

 

RUÍDO E VIBRAÇÕES 

 

 

Medidas do EIA Objectivos Metas 

Revisões e manutenção de equipamentos 

Manter os níveis de ruído 

nos limites impostos por 

lei 

Limitar a 

emissão de 

níveis de ruído 

incómodos 

através dos 

aerogeradores 
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RESÍDUOS 

 

Medidas do EIA Objectivos Metas 

Introdução de um sistema de recolha selectiva 

Reduzir a quantidade de 

resíduos indiscriminados 

conduzidos para aterro 

Valorização dos 

resíduos 

produzidos 

directa ou 

indirectamente 

(turistas) pelos 

Parques 

 

 

PAISAGEM 

 

Medidas do EIA Objectivos Metas 

Enquadrar paisagisticamente o 

estaleiro da obra 
Integrar a obra em termos locais 

Reduzir o impacte 

visual dos Parques 

na paisagem 

 

 

POPULAÇÃO, EMPREGO E ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Medidas do EIA Objectivos Metas 

Criação de uma estrutura de 

enquadramento 

Contribuir para o desenvolvimento 

local 

Assegurar a 

diversidade 

económica local, 

promovendo o 

aumento dos 

rendimentos 

unitários 

 

 

ARQUEOLOGIA E PATRIMÓNIO CULTURAL 

 

Medidas do EIA Objectivos Metas 

Ajustes na localização de máquinas e 

equipamentos 

Não colidir com achados 

arqueológicos 

Valorização do 

Património 
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USO DO SOLO E SUA RELAÇÃO COM AS FIGURAS DE ORDENAMENTO 

 

Medidas do EIA Objectivos Metas 

Reduzir as zonas afectas à obra 
Cumprir os limite legais 

estabelecidos 

Contribuir para um 

ordenamento 

equilibrado do 

território 

 

 

A verificação do alcance dos objectivos da Gestão Ambiental, será efectuada por 

entidades independentes da mesma, incluindo necessariamente a Comissão de Avaliação 

do AIA. 

 

 

8.4.2.5 Sistema de Gestão Ambiental 

 

A implementação de um Sistema de Gestão Ambiental tem por objectivo a melhoria 

contínua do desempenho ambiental da entidade. 

 

Deverá dar resposta em especial a preocupações ambientais, a constrangimentos da 

administração pública, à legislação e regulamentos em vigor, a problemas dos agentes 

económicos, a desafios do desenvolvimento sustentável e à satisfação dos clientes / 

utentes. 

 

As linhas simplificadas do SGA, tendo em vista concretizar a estratégia definida, incluem: 

 

• Os objectivos de ambiente a alcançar; 

• Os mecanismos para o atingir; 

• Os mecanismos de correcção a accionar em caso de necessidade, bem como o 

modo de os accionar e de avaliar a sua adequação a qualquer situação 

específica a que sejam aplicados; 

• A atribuição de responsabilidades às diferentes áreas e sectores da obra. 

 

No âmbito do Sistema de Gestão Ambiental será: 

 

 Criada uma solução organizativa e de responsabilidades; 



Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I 

 

 

Outubro de 2002                                               VIII. 40 
Relatório Síntese 

 Assegurado um conjunto de procedimentos e práticas; 

 Adoptado um conjunto de metas gerais para criar um Manual de Procedimentos, 

incluindo o suporte de informação, o cumprimento de Normas Legais e Ambientais 

existentes, um Sistema de Documentação, a monitorização dos parâmetros para a 

caracterização do sistema, a implementação de um conjunto de medidas de 

mitigação, conservação e de gestão proactiva ambiental. 

 

 

8.4.3 Implementação e Operação 

 

Alguns dos princípios em que o SGA assenta dizem respeito ao contínuo desenvolvimento 

e aperfeiçoamento das capacidades e recursos disponíveis, de forma a dar resposta às 

crescentes exigências e expectativas de todas as partes interessadas e à resolução dos 

problemas ambientais decorrentes da sua actividade. 

 

Pretende-se neste ponto estruturar e especificar as acções e responsabilidades inerentes 

à obra em questão. 

 

 

8.4.3.1 Estrutura e Responsabilidades 

 

É objectivo claro do Grupo GENERG assumir a implantação de um SGA, tendo em 

consideração a estrutura interna actualmente existente e a actuação ambiental, interna e 

externa, da empresa. 

 

O Grupo GENERG deverá providenciar os recursos necessários à implementação e 

controlo do SGA, tais como recursos humanos, tecnológicos e financeiros. 

 

Neste seguimento, o Grupo GENERG deverá definir, documentar e comunicar ao pessoal 

envolvido na gestão ambiental, as suas funções, responsabilidades e autoridade. 

 

A Administração do Grupo GENERG deverá ter um representante que, 

independentemente das suas responsabilidades, tenha funções, autoridade e 

responsabilidades definidas para: 
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• Assegurar o estabelecimento, implementação e manutenção dos requisitos do 

SGA, de acordo com a ISO 14001; 

• Manter a Administração informada sobre o desempenho do SGA, de modo a 

facilitar a sua revisão e como base para a sua melhoria. 

 

Deste modo, a administração do Grupo GENERG deverá proceder à nomeação de um seu 

representante como interlocutor externo do seu SGA. 

 

Deverá igualmente ser designado um representante da Administração com autoridade e 

responsabilidade para assegurar a aplicação e manutenção do sistema de gestão. 

 

Deverá ainda existir uma definição e documentação da responsabilidade, autoridade e  

inter-relacionamento do pessoal-chave que gere, executa e fiscaliza as actividades que 

afectam o ambiente. 

 

A Direcção Geral deverá reunir regularmente todas as suas Direcções no sentido de 

discutir a eficácia de implementação das diversas medidas ambientais, assim como as 

alterações propostas para as corrigir, caso seja necessário. 

 

Deverá existir um fluxo permanente de comunicação interna (ascendente e descendente) 

entre todas as Direcções por forma a conseguir um controlo efectivo. 

 

Todas as técnicas e regras relativas ao Programa de Gestão Ambiental (Gestão das 

Águas e Gestão dos Resíduos), devem assim ser adaptadas a todas as categorias de 

pessoal, de modo a que a implementação seja eficaz. 

 

Tal exige a formatação de um Manual de Acompanhamento Ambiental da Obra, divulgado 

por todos os responsáveis e que deverá funcionar com orientações para as acções no 

domínio das especificações ambientais.  

 

No âmbito da obra é proposta a criação da figura de Gestor de Qualidade Ambiental da 

mesma, o qual será responsável pela aplicação das medidas ambientais consideradas. 

Este Gestor Ambiental funcionará junto da Direcção de Obra, podendo eventualmente ter 

ligação às funções com a Gestão da Qualidade Global e com a Segurança. 

 

Este Gestor da Qualidade Ambiental terá como responsabilidades: 
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• Assegurar o estabelecimento, implementação e manutenção dos requisitos do 

SGA; 

• Manter a administração informada sobre o desempenho do SGA de modo a 

facilitar a sua revisão. 

 

 

8.4.3.2 Formação, Sensibilização e Competência 

 

As leis, regulamentos e orientações, são efectiva e generalizadamente aplicadas em 

todas as operações relativas à obra, de modo compreensível e responsável, sendo 

conveniente a realização de acções de formação a todos os níveis hierárquicos da obra. 

 

Assim, o Grupo GENERG deverá providenciar, através da Administração e recorrendo aos 

conhecimentos das restantes estruturas, a elaboração de acções de sensibilização e 

formação que dêem conta dos seguintes aspectos: 

 

 A importância do cumprimento da política e objectivos de ambiente e das 

disposições aplicáveis no âmbito do sistema de gestão definido; 

 Os efeitos ambientais potenciais das suas actividades e os benefícios ambientais 

resultantes de uma melhoria de actuação; 

 Os respectivos papéis e responsabilidades no cumprimento da política e objectivos 

de ambiente e das disposições do sistema de gestão; 

 As consequências potenciais do abandono dos processos de funcionamento 

acordados. 

 

Portanto, o Grupo GENERG deverá assegurar a formação adequada a todas as pessoas 

que exercem actividades com incidência significativa no ambiente, por forma a que os 

colaboradores possuam conhecimentos qualificados, com base numa formação, treino 

e/ou experiência adequadas que permitam desempenhar com competência e eficácia as 

suas funções, designadamente as actividades integradas no SGA. 

 

Nestas condições, justifica-se que anualmente seja efectuado um levantamento de 

necessidades de formação adequado às situações reais observadas e seja elaborado um 

plano de formação. Este plano deverá reflectir as diferentes necessidades qualificativas e 

deverá estruturar os diversos níveis qualificativos a preencher: por exemplo, nos casos 
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em que se justificar acções de sensibilização e consciencialização para os problemas e 

nos casos em que se justificar as acções com maiores características técnicas. 

 

 

8.4.3.3 Comunicação 

 

A empresa deve definir e aplicar os processo de recepção, documentação e resposta a 

comunicações (internas e externas) das partes interessadas relevantes que se refiram a 

gestão e ao impacte ambiental da mesma. 

 

O Grupo GENERG deverá incutir o princípio da divulgação de informação quer interna 

quer externamente. Assim sendo, deverá ser concebido um procedimento para: 

 

• A comunicação interna entre os diferentes níveis e funções da organização; 

• A recepção, documentação e resposta a comunicações relevantes, provenientes 

de partes interessadas exteriores, registando neste caso as suas conclusões e 

decisões; 

• Comunicar para o exterior o que respeita aos seus aspectos ambientais 

significativos, registando nestes casos as suas conclusões e decisões; 

• A divulgação junto das partes interessadas, de forma a promover um bom 

relacionamento entre todos os intervenientes. 

 

 

8.4.3.4 Documentação 

 

No âmbito do Manual de Acompanhamento da Obra serão igualmente especificadas as 

medidas aplicadas, modo de aplicação, responsabilidade e eficácia. 

 

Neste Manual serão sempre indicados os desvios ao Programa de Gestão Ambiental, 

assim como a mudança de intensidade das medidas mitigadoras e o aparecimento de 

novas incidências. 

 

Será, pois, levado a cabo um acompanhamento das medidas aplicadas, localizando-as no 

espaço e no tempo, com anotações periódicas da sua eficácia. 
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O responsável pela obra, deverá registar e manter a informação, em papel ou suporte 

informático, para: 

 

• Descrever os elementos essenciais do SGA e sua interacção; 

• Fornecer orientações em relação ao local onde se encontra a informação. 

 

A documentação do SGA é composta por quatro níveis, correspondendo cada um deles a 

um patamar: 

 

 Nível I – Manual do Sistema de Gestão Ambiental 

 Nível II – Procedimentos Funcionais 

 Nível III – Procedimentos Operacionais 

 Nível IV – Impressos, Bases de Dados e Registos Ambientais 

 

Esta documentação deverá ser legível, datada (com datas da última revisão), facilmente 

identificável e mantida de forma acessível, sendo da responsabilidade do Gestor de 

Qualidade Ambiental da obra. 

 

Quando obsoleto, o Manual do Sistema de Gestão Ambiental deverá ser entregue ao 

Gestor Ambiental do Grupo GENERG, que o manterá arquivado em pasta própria durante 

5 anos. 

 

 

8.4.3.5 Controlo de Documentos 

 

O Grupo GENERG deverá estabelecer e manter procedimentos para controlar todos os 

documentos exigidos por esta norma, de modo a assegurar: 

 

 A sua localização; 

 A sua análise periódica, a sua alteração quando necessário e a aprovação por 

pessoal autorizado; 

 A disponibilidade das versões actualizadas dos documentos relevantes, em todos 

os locais onde decorrem as operações essenciais ao funcionamento eficaz do 

sistema; 

 A pronta remoção dos documentos obsoletos dos locais de emissão e de uso ou, 

por qualquer outra forma, o impedimento da sua utilização indevida; 
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 O arquivo e identificação de qualquer documento obsoleto, conservado por 

motivos legais e/ou como fonte de conhecimentos. 

 

Deverão ser criados procedimentos para assegurar que a documentação é legível, datada 

(incluindo revisões), facilmente identificada, mantida de modo ordenado e conservada 

por um período determinado. 

 

Estes procedimentos deverão definir responsabilidades relativamente à criação e 

modificação dos diversos tipos de documentos. 

 

 

8.4.3.6 Controlo Operacional 

 

O controlo operacional é obtido através da definição, elaboração, implementação e 

manutenção dos procedimentos que estabelecem metodologias aplicáveis a todas as 

actividades consideradas significativas para o SGA, incluindo os aspectos ambientais 

significativos dos bens e serviços utilizados, divulgando esses procedimentos e os 

requisitos ambientais relevantes aos fornecedores e às entidades contratadas. 

 

O Grupo GENERG deverá identificar as operações e actividades que estão associadas aos 

aspectos ambientais significativos, de acordo com a sua Política de Ambiente, Objectivos 

e Metas. 

 

O Grupo GENERG deverá planear as suas actividades associadas aos aspectos ambientais 

significativos, incluindo a manutenção, de modo a assegurar que estas são realizadas em 

condições previamente especificadas. 

 

 

8.4.3.7 Preparação e Resposta a Emergências 

 

O responsável pela obra deverá criar procedimentos específicos para: 

 

 Identificar situações potenciais para a ocorrência  de acidentes ou de emergência 

e dar-lhes respostas; 
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 Prevenir e atenuar os impactes ambientais que possam estar associados a 

acidentes ou a situações potenciais de emergência. 

 

O responsável pela obra deverá analisar e rever, caso seja necessário, esse 

procedimento, em particular após a ocorrência de acidentes ou de situações de 

emergência, testando-o periodicamente, sempre que tal seja viável. 

 

 

8.4.4 Acções de Verificação e Correcção 

 

A eficácia da aplicação das medidas e PGA, dependem do cumprimento rigoroso das 

acções de verificação e procedimentos correctivos, pelo que é de extrema importância a 

identificação das situações não conformes. 

 

 

8.4.4.1 Monitorização e Medição 

 

O Grupo GENERG deverá estabelecer e manter um procedimento documentado para 

monitorizar e medir, regularmente, as características críticas das suas operações e dos 

seus sub-contratados e actividades que possam ter um impacte significativo no 

ambiente, incluindo o registo da informação de modo a acompanhar a evolução do 

desempenho, controles operacionais relevantes e conformidade com os objectivos e 

metas estabelecidas no PGA e para a avaliação periódica da conformidade com a 

legislação e com os regulamentos ambientais relevantes. 

 

 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

 

Terras escavadas - deverá ser efectuada uma visita de campo ao longo dos terrenos que 

serão intervencionados, tanto na zona dos Parques Eólicos como na zona do Ramal de 

Interligação. Esta visita consta de uma observação local em termos de cromatografia dos 

solos. Sempre que se verificar que existe uma mancha de solos que tenha uma cor ou 

tonalidade diferente relativamente ao solo no seu conjunto, deverá proceder-se à sua 

recolha por forma a verificar se existe ou não uma contaminação do mesmo. 
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Águas Residuais - efectuar uma monitorização na às águas residuais produzidas no 

estaleiro principal, instalado nos locais de construção dos Parques Eólicos, antes da sua 

descarga na linha de água. 

 

Ruído - deverão ser efectuadas campanhas de monitorização junto à povoação de Rio de 

Asnos e nas estradas de acesso aos Parques.  

 

 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

 

Topografia - verificar o estado em que se encontra a topografia local, nomeadamente se 

possui indícios de erodibilidade. 

 

Factores Biológicos e Ecológicos - pretende avaliar o impacte efectivo das infraestruturas 

previstas no grupo da avifauna e fornecer dados que possibilitem a tomada de medidas 

que minimizem ou anulem possíveis impactos negativos. 

 

Ruído - deverão ser efectuadas campanhas por forma a verificar que o funcionamento 

dos Parques não induz qualquer tipo de incomodidade na povoação de Avões de Cá, 

sendo esta a povoação mais próxima dos Parques Eólicos. 

 

 

8.4.4.2 Não Conformidade e Acções Correctivas e Preventivas 

 

O responsável pela obra deverá estabelecer e manter um procedimento referente a 

acidentes e situações de emergências, documentado para: 

 

 Definir a responsabilidade e a autoridade para o tratamento e investigação de não 

conformidades; 

 Tomar medidas para atenuar qualquer impacte ambiental provocado pelas não 

conformidades; 

 Definir a responsabilidade e a autoridade para o tratamento e investigação de não 

conformidades. 
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O referido procedimento para o tratamento, investigação e correcção de não 

conformidades inclui os seguintes aspectos: 

 

 Identificação da causa de não conformidade; 

 Identificação e implementação das acções correctivas necessárias; 

 Implementação ou modificação dos controles existentes, de modo a evitar a 

repetição de não conformidade; 

 Registo de quaisquer alterações aos procedimentos escritos resultantes das 

acções correctivas. 

 

O responsável pela obra deverá assegurar que as acções correctivas e preventivas 

tomadas para eliminar as causas de não conformidades, reais e potenciais, estão 

adequadas à importância dos problemas e são proporcionais ao impacte ambiental 

considerado, implementando e registando todas as alterações aos procedimentos 

documentados que daí resultem. 

 

 

8.4.4.3 Registos 

 

O responsável pela obra deverá manter os registos ambientais adequados ao sistema e à 

organização, de modo a demonstrar a conformidade com os requisitos da ISO 14001. 

 

O Grupo GENERG deverá estabelecer e manter um procedimento de Controlo de 

Registos, documentado para a identificação, arquivo, manutenção e eliminação dos 

registos ambientais. 

 

O Grupo GENERG deverá assegurar que os registos ambientais são legíveis, identificáveis 

e rastreáveis, em relação à actividade, produto ou serviço envolvido, arquivando-os e 

efectivando a sua manutenção, de modo a permitir um acesso fácil e a sua protecção 

contra danos, deterioração ou perda, estabelecendo inclusivamente os seus princípios de 

conservação e assinalando também os respectivos movimentos. 

 

Deverá ser levado a cabo o controlo de novos equipamentos e instalações, relativamente 

a todos os parâmetros indutores de incómodo. 
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Os equipamentos e a maquinaria deverão estar legalmente registados e certificados em 

termos de classe de nível de potência sonora. 

 

 

8.4.4.4 Auditoria do SGA 

 

Deverá ser efectuada anualmente uma auditoria interna cobrindo os seguintes aspectos: 

 

• O âmbito da Auditoria; 

• A frequência da Auditoria; 

• As metodologias de Auditoria; 

• As responsabilidades e requisitos associados à condução de Auditorias; 

• A comunicação dos resultados da Auditoria; 

• Qualificação do Auditor. 

 

O Grupo GENERG deverá assegurar que as Auditorias são conduzidas por pessoas da 

entidade ou exteriores, de modo imparcial e objectivo.  

 

Estas Auditorias são importantes porque se destinam a: 

 

• Determinar se o SGA está em conformidade com o planeamento efectuado para a 

gestão ambiental, incluindo os requisitos normativos e mantido correctamente, 

bem como se foi adequadamente implementado e mantido correctamente; 

• Fornecer informação à Direcção do Grupo GENERG os respectivos resultados, 

permitindo um acompanhamento da evolução do SGA. 

 

O programa de auditoria baseia-se na importância ambiental da actividade em causa e 

nos resultados das auditorias previamente realizadas. 
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8.4.5 Revisão da Direcção 

 

Deverá existir uma revisão do SGA, de modo a assegurar a sua adequação e eficácia 

permanentes na satisfação dos requisitos propostos e no cumprimento da política de 

ambiente estabelecida. 

 

Assim, o SGA deverá ser revisto mensalmente na fase de construção, de modo a 

assegurar a sua adequação e eficácia permanentes na ISO 14001 e no cumprimento da 

política, objectivos e programas de ambiente estabelecidos. 

 

Esta revisão deverá ser feita pelo gestor de ambiente juntamente com os responsáveis 

por parte do Grupo GENERG . 

 

O processo de revisão do sistema de gestão deverá ser assegurado por um procedimento 

referente à Revisão do SGA, que assegura a identificação dos elementos sujeitos a 

análise e recolha de informação necessária para que possa ser avaliado, abrangendo: 

 

 Os resultados das auditorias; 

 A extensão em que os objectivos e as metas foram cumpridos; 

 A adequação do SGA à mudança de condições e à informação; 

 As preocupações inerentes às partes interessadas mais importantes; 

 A possibilidade de alteração da Política de Ambiente, dos Objectivos e de outros 

elementos do SGA, face aos resultados das auditorias, à mutação do contexto e 

ao compromisso de melhoria contínua. 

 

Os resultados deverão ser registados e aprovados pela Direcção do Grupo GENERG . 

 

No que diz respeito à verificação, conscientes de que o sistema assenta estruturalmente 

no conhecimento, devem-se prever mecanismos de revisão, quer periódicos para a 

actualização sistemática, quer pontuais quando os dados existentes (conhecimentos) 

revelem aspectos até agora desconhecidos, justificando a alteração de actuações. 
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8.4.6 Aplicação ao Nível da Actuação Específica 

 

Após a análise da política de Ambiente considerada para o Grupo GENERG e do SGA para 

os Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I, podem ser definidos níveis de actuação 

ambiental, nomeadamente: 

 

 Nível de Política Ambiental Global 

 Nível de Controle e Monitorização das Dominantes Ambientais 

 Nível de Qualificação Ambiental Regional 

 Nível de Integração Ambiental 

 Nível de Intervenção Ambiental Interna 

 Nível de Organização 

 

O Nível da Política Ambiental Global refere-se genericamente aos princípios gerais e 

globais que enformam a intervenção do Grupo GENERG, referindo-se basicamente à 

própria noção da Política de Ambiente da Empresa. 

 

O Nível do Controle e Monitorização das Dominantes Ambientais refere-se explicitamente 

ao controlo e monitorização dos potenciais impactes e incidências sobre a qualidade do 

ambiente, resultantes das actividades referentes ao projecto: obras, planos, políticas de 

fomento e desenvolvimento regional, etc. 

 

O Nível da Qualificação Ambiental Regional refere-se directamente às medidas de 

minimização e compensação resultantes das intervenções danosas face ao ambiente, 

com o objectivo de manter o carácter e identidade da Região Trás-os-Montes e Alto 

Douro. A região vale pela sua qualidade ambiental, a qual constitui um factor 

diferenciador da mesma no seio do território nacional e engloba diversos componentes e 

actividades. 

 

O Nível da Integração Ambiental refere-se ao papel que o Grupo GENERG deverá assumir 

no sentido de compatibilizar e integrar os diversos planos e políticas de actuação 

pensados para a Região. Embora ao Grupo GENERG caiba o papel fundamental na 

minimização e compensação das disfunções directamente induzidas pelo projecto, não só 

ela assume esse papel no que se refere às linhas de desenvolvimento que o mesmo 

potencia, como também ela não assume um papel exclusivo na valorização dos recursos 
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regionais. Assim, a qualificação ambiental das diversas actividades resultantes da 

intervenção de entidades diferentes, deverá ser compatibilizada e integrada. 

 

O Nível de Intervenção Ambiental Interna refere-se directamente à política de ambiente 

no interior da empresa, expressa nos princípios do SGA e da Política adoptada. 

 

O Nível de Organização refere-se directamente à estruturação interna dos vectores acima 

assinalados, sobretudo através da adopção de um código de boas práticas e inter-

relacionamento dos diversos sectores.  

 

Deverá ser elaborado um fluxograma funcional que explicite todas as regras e princípios 

operacionais de organização e relacionamento entre sectores com responsabilidade 

directa ou indirecta sobre o Ambiente, dando especial ênfase na delimitação das 

estruturas de tratamento e comunicação da informação, por forma a facilitar e potenciar 

a resolução atempada dos principais problemas ambientais detectados. 

 

Deverá ser adoptado um princípio e modelo específico de formação do pessoal nas 

temáticas ambientais, por forma a permitir uma adequação entre a respectiva actuação 

diária e as suas implicações ambientais. 
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8.5 MEIOS E FUNÇÕES DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

Os meios e funções do SGA são apresentados seguidamente num quadro por forma a 

facilitar a sua interpretação: 

MEDIDAS RESPONSABILIDADE 

Informação e Apoio à População 

- Informação e apoio à população; 

- Aviso escrito e intensivo à 

população da área afectada à cerca 

das questões do projecto; 

- Disponibilidade para a recepção 

de comunicações e queixas 

externas. 

Direcção da Obra/Direcção de 

Ambiente 

Espaciais 

- Vedação de todo o Estaleiro 

- Assegurar a desactivação total da 

área após o término da obra; 

- Reposição da situação prévia. 

Direcção da Obra 

Construção e Equipamento 

- A central de fabrico de betão 

(caso exista) deverá ser colocada 

num local criteriosamente 

escolhido 

Direcção de Obra 

Transportes  

(circulação viária interna) 

- Programar e articular os sentidos 

de circulação e funcionamento de 

saídas de veículos pesados, 

assegurando os parâmetros de 

segurança. 

Direcção de Obra/Câmara 

Municipal 

Higiene e Segurança na Obra 

/Protecção do Trabalhador 

- Aplicação dos procedimentos 

individuais de protecção auricular; 

- Adoptar menores alturas de 

queda na descarga de materiais 

particulados; 

- Não realizar queimas a céu 

aberto. 

Gestor de 

Ambiente/Segurança e 

Higiene no Trabalho/Gestor da 

Obra 

Remoção de Resíduos 

- Remoção de todos os tipos de 

materiais residuais produzidos na 

área afecta à obra. 

Gestor da Obra/Gestor do 

Ambiente 
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8.6 LISTA ESTRUTURADA DE PROCEDIMENTOS ESCRITOS 

 

Para a definição dos procedimentos escritos aplicáveis, foram definidos como objectivos 

chave: 

 

 Dar resposta aos requisitos apresentados pela ISO 14001, nomeadamente no que 

se refere à especificação da organização interna e sistema de gestão ambiental 

inerentes à actividade da empresa e do projecto; 

 Definir as normas relativas ao estabelecimento e análise periódica da política, 

objectivos e programas de ambiente da empresa ao nível mais elevado da 

administração; 

 Definição e documentação da responsabilidade, autoridades e inter-

relacionamento do pessoal-chave que gere, executa e fiscaliza as actividades que 

afectam o ambiente; 

 Definição das diferentes sub-áreas específicas que necessitam de gestão 

ambiental específica e síntese dos resultados já alcançados; 

 Definir a estrutura administrativa e organizativa com autoridade e 

responsabilidade para assegurar a aplicação e manutenção do sistema de gestão; 

 Definir as políticas de sensibilização, formação e comunicação ambiental interna; 

 Definir procedimentos de comunicação com o exterior ao nível ambiental; 

 Definir procedimentos de actuação em caso de desvio do estabelecido. 

 

De seguida é apresentada a listagem de Procedimentos Escritos que são sugeridos: 

 

1. Procedimento Funcional de Controlo da Legislação e Documentação Normativa 

2. Procedimentos de Sensibilização  

3. Procedimento Funcional de Comunicação  

4. Procedimentos de Tratamento dos Pedidos Externos  

5. Procedimento Funcional de Monitorização e Medição  

6. Procedimentos de Calibração  

7. Procedimentos de Avaliação da Conformidade Regulamentar  

8. Procedimentos de Tratamento das Não Conformidades  

9. Procedimento Funcional de Controlo de Documentos e Dados  

10. Procedimento Funcional de Resposta a Potenciais Acidentes e Situações de 

Emergência  

11. Procedimento Funcional de Controlo de Registos  
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12. Procedimento Funcional de Revisão do SGA  

13. Procedimento Operacional de Elaboração e Codificação de Documentos  

14. Procedimento Operacional de Codificação dos Procedimentos Ambientais  

15. Procedimentos de Controlo das Operações e Actividades  
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8.7 CONCLUSÕES 

 

Neste documento foram delineadas as linhas do SGA simplificado para a obra em questão 

– Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I. 

 

Foi descrita uma lista simplificada de incidências ambientais para os descritores mais 

relevantes, efectuando-se posteriormente uma análise rigorosa da legislação a cumprir 

em cada matéria e uma selecção de medidas para a minimização dos impactes que daí 

possam advir. 

 

Para uma correcta implementação de um SGA é necessário que exista um ou mais 

responsáveis pelo controle das medidas minimizadoras do impacte causado pela obra. 

 

Esta obra incluirá, segundo este SGA, as preocupações ambientais e actuações no 

sentido de as minimizar que se traduzem nas linhas gerais do SGA que segue as linhas 

de actuação da ISO 14001. 

 

O sistema apresentada assenta na Dinâmica de Melhoria Contínua, ou seja, no 

Planeamento, na Implementação, na Verificação e na Revisão, consubstanciada em: 

 

• Procedimentos antes da obra – Análise dos requisitos ambientais decorrentes das 

empreitadas e estabelecimento dos objectivos e metas; 

• Procedimentos em obra; 

• Responsabilidades; 

• Monitorização expedita das situações; 

• Revisão do Sistema de Gestão numa perspectiva de assegurar a melhoria 

contínua. 

 

Tendo em conta todas as condicionantes referidas ao longo deste documento, a partir da 

implementação do SGA, é possível chegar a uma lógica de melhoria do desempenho 

ambiental. 
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9 LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO 

 

No decorrer dos trabalhos efectuados foram identificadas algumas lacunas de 

informação, em parte decorrentes da falta de levantamentos de base sobre alguns dos 

descritores ambientais e de que se destacam: 

 

- Ausência de um levantamento topográfico do terreno, numa escala que 

permita o tratamento pormenorizado e localizados do modelo digital de 

terreno; 

 

- Ausência de dados resultantes de sondagens geotécnicas; 

 

- Não existência de carta de solos e de capacidade de uso por parte do IHERA; 

 

- Não existência de estudos comparativos sobre os potenciais de adesão aos 

Parques Eólicos por parte das populações locais onde estes são implantados. 

 

Todas estas lacunas são consideradas pouco importantes em termos de avaliação de 

impactes do projecto, sendo no entanto referidas por forma a que em fases futuras se 

tenha conhecimento de quais os dados em falta e que poderão eventualmente ser 

analisados com maior detalhe. O presente estudo constitui assim um instrumento 

perfeitamente válido de apoio à tomada de decisões ambientais relativas ao projecto. 
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10 CONCLUSÕES 

 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) refere-se aos Parques Eólicos das Meadas 

e Castanheira I.  

 

O projecto em Estudo prevê a implantação de um Parque Eólico no extremo Norte da 

cumeada da Serra das Meadas, situada no distrito de Viseu, localizado na sequência do 

Parque Eólico de Fonte da Mesa, já em funcionamento. Este parque será constituído por 

7 (6 pertencentes ao Parque Eólico das Meadas e 1 do Parque Eólico Castanheira I) 

aerogeradores com potência nominal de 1,3 MW (no caso dos 6 aerogeradores do Parque 

Eólico das Meadas) e 1,5 MW (no caso do aerogerador do Parque Eólico de Castanheira 

I), ligados entre si a 30 kV, com interligação à subestação da Varosa, também em painel 

de 30 kV. A ligação à Rede Nacional de Transporte será efectuada a 150kV a partir da 

subestação da Varosa, já existente, pelo que esta ligação já não se encontra 

contemplada neste Estudo. 

 

Este projecto encontra-se em fase de Estudo Prévio. Os Parques Eólicos das Meadas e 

Castanheira I tem por objectivo a produção de energia com recurso a fontes renováveis. 

Este projecto enquadra-se numa política de redução de impactes ambientais resultantes 

da produção energética. É expectável uma produção de 21400 MWh de por ano médio. 

 

O parque definido teve por base as intenções da GENERG de instalar uma potência de 

10,4 MW por recurso a máquinas de 1,3 MW. A turbina escolhida para a análise 

apresentada foi o modelo N62 da Nordex. 

 

No EIA foram abordadas as características deste Empreendimento. As principais acções 

geradoras de impactes ambientais far-se-ão sentir durante as diversas fases que vão 

desde o planeamento da obra até ao seu encerramento/reconversão. Sendo assim, a 

análise deste projecto realizar-se-á de acordo com a respectiva divisão em três fases: 

fase de construção, fase de exploração e fase de desactivação/reconversão. 

 

A fase de construção é aquela que engloba a desmatação, a movimentação de terras, 

incluindo as terraplenagens e a construção propriamente dita. É uma fase em que há 

bastante movimentação de veículos pesados, tanto maquinaria pesada afecta à obra 

como camiões de transporte de terras e materiais. Nesta fase serão construídas todas as 

infra-estruturas necessárias para o funcionamento adequado dos Parques Eólicos 
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(aerogeradores, edifício de comando/subestação e caminhos de acesso).  

 

Na fase de exploração procede-se ao aproveitamento energético da fonte natural – 

vento.  

 

A fase de desactivação, corresponde a uma fase em que se procede ao encerramento da 

actividade dos Parques Eólicos, incluindo a remoção de infra-estruturas implícitas ao 

mesmo, procedendo, após estas operações, ao enquadramento paisagístico da área. 

 

Em termos gerais, a fase de construção dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I 

desenvolver-se-á durante aproximadamente 170 dias, os quais incluem 70 dias para a 

fase de obra civil (que engloba a construção dos acessos, abertura de valas para 

execução dos sistemas de drenagem de águas pluviais e dos cabos eléctricos, a abertura 

das fundações dos aerogeradores e a sua cimentação e a construção da subestação) 24 

dias para a execução das instalações eléctricas (inserção dos cabos eléctricos, dos postos 

de transformação e da subestação) e 127 dias para a instação dos aerogeradores (que 

engloba o fornecimento dos aerogeradores, a montagem das turbinas e ensaio e 

colocação em funcionamento). 

 

No que se refere à situação actual do estado do ambiente, esta pode ser resumida nos 

seguintes aspectos principais: 

 

A região em que se insere os Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I é, em termos 

topográficos, uma zona essencialmente montanhosa de carácter acidentado. Este será 

localizado no extremo Norte da cumeada da Serra das Meadas abrangendo terrenos com 

uma altitude que varia entre os 950 m e os 1060 m. 

 

O clima do local é considerado Mesotérmico (temperado) húmido, pois a temperatura 

média do mês mais frio é superior a -3ºC e inferior a 18ºC; com verão seco, pois o mês 

mais seco tem uma precipitação inferior a 30 mm e no mês mais chuvoso do inverno 

precipita mais de três vezes do que precipita no mês mais seco do verão; 

 

Em termos geomorfológicos, a região abrangida pelo projecto, zona a Sul do Douro é 

uma zona essencialmente montanhosa e acidentada, com relevos baixos e vales 

estreitos. A zona de inserção dos Parques Eólicos – Serra das Meadas –  em conjunto 

com o Alto de Vila de Lobos e a Serra do Poio fazem parte do maciço de Montemuro e 

constituem a ponta Noroeste do maciço montanhoso citado. A zona em estudo, assenta 
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em vários complexos rochosos: Ordovícico, Rochas Complexo Xisto-Grauváquico Ante-

Ordovicico e Séries Metamórficas Derivadas, Rochas Eruptivas e Rochas Filomianas. 

 

Na zona a inserir o projecto em Estudo, predominam os Cambissolos (nomenclatura da 

FAO) e os Litossolos (troço final do ramal de ligação). Tratam-se de solos de textura 

grosseira delgados a muito delgados. A sua capacidade de uso é limitada para a prática 

agrícola, apresentando vincada vocação florestal ou para silvo-pastorícia. 

 

Em relação ao uso do solo, a área de inserção das infra-estruturas dos parques, é 

ocupada essencialmente por matos e vegetação infestante, sendo notória a ocorrência de 

um incêndio há algum tempo (uma vez que a partir deste é que em principio se 

desenvolveu a vegetação de pequeno porte aí observada – matos e infestantes). A zona 

de passagem do Ramal de Ligação apresenta, na sua maioria, uma ocupação do solo por 

vinha, nomeadamente através do aproveitamento das encostas socalcadas, cuja 

produtividade natural é baixa, mas que tem sido crescentemente incrementada. 

 

A zona de implantação dos Parques Eólicos encontra-se inserida no Plano de Bacia 

Hidrográfica do Rio Douro. Na área onde será implantado o Parque Eólico das Meadas 

foram identificadas algumas linhas de água de dimensão reduzida, nomeadamente a 

ribeira da Mesquitela e outras linhas de água que não são identificadas por nome 

específico na Carta Militar, além de uma outra, de carácter torrencial, que se encontra 

parcialmente coberta por vegetação. 

 

No elenco florístico da zona de estudo, e com base nos resultados obtidos no 

levantamento de terreno, não foi detectada a existência de manchas de vegetação com 

elevado valor ecológico e biológico. De entre as espécies de fauna, as que apresentam 

maior abundância na área de impacte são, nos mamíferos o rato do campo e o coelho, 

nas aves a cotovia de poupa, o cartaxo-comum e o pintaroxo. 

 

As principais fontes de poluição atmosféricas exteriores ao projecto são essencialmente 

fontes de poluição móveis, provenientes do tráfego rodoviário nas vias de circulação 

existentes.  

 

Os locais onde vão ser instalados os Parques Eólicos são locais onde a presença humana 

é muito reduzida (não se encontrando dessa forma classificados em termos de 

sensibilidade ao ruído) e onde os níveis de ruído actuais, são igualmente reduzidos. 
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No que se refere aos Resíduos, na área de implantação do projecto nãos e detectou 

população ou actividades que induzam a produção de RSU ou outros. Face ao total de 

população residente nas três freguesias em que o projecto se integra (Barrô, Avões e 

Cambres), e que era em 2001 de 4.406 habitantes, foi estimada uma produção anual de 

641 toneladas, no pressuposto de uma capitação diária de 400 gramas (dadas as 

características rurais da área em estudo). 

 

Na zona de implantação do projecto, foram identificadas três sub-unidades de paisagem: 

 

 - Cumeada da Serra das Meadas com o Parque Eólico de Fonte da Mesa 

 - Vertente Norte da Serra das Meadas 

 - Zonas agrícolas e bosque de caducifóleas 

 

A zona que tem uma maior sensibilidade paisagística é exactamente a zona da 

implantação dos parques. Isto deve-se à topografia do terreno e à vegetação rasteira, 

que conferem à zona, simultaneamente, uma grande visibilidade e uma pequena 

capacidade de absorção de novos elementos com as características dos aerogeradores. 

 

No que se refere à população, emprego e actividades económicas, destacam-se os 

seguintes aspectos caractetizadores: 

 

• Grande peso das áreas de montanha; 

• Taxas de variação da população negativa; 

• Índice de envelhecimento significativo; 

• Zona com características de interioridade, com deficientes acessibilidades aos 

centros urbanos; 

• O sector primário regista ainda uma importância elevada. 

 

A prospecção de campo permitiu identificar oito ocorrências de interesse arqueológico, no 

interior da área em estudo (três ocorrências) e na zona envolvente dos Parques Eólicos 

(cinco ocorrências). No corredor do Ramal de Interligação à subestação da Varosa, foram 

observadas cinco áreas sugestivas, do ponto de vista arqueológico. 

 

Os Parques Eólicos não se encontram inseridos em áreas classificadas como RAN, mas 

coincide com uma reduzida área de REN, e com áreas sujeitas a Regime Florestal. Por 

outro lado o Ramal de Interligação à subestação da Varosa atravessa e áreas sujeitas ao 

Regime Florestal e áreas classificadas como REN e RAN. 
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Quanto aos impactes o estudo demonstrou que a maioria dos impactes negativos 

previstos ocorrerão durante a fase de construção (sendo nesta fase que ocorrem os 

impactes mais significativos). A fase de construção engloba a desmatação, a 

movimentação de terras, incluindo as terraplenagens e a construção propriamente dita. É 

uma fase em que há bastante movimentação de veículos pesados, tanto de maquinaria 

pesada afecta à obra como de camiões de transporte de terras e materiais. Os principais 

impactes decorrem pois de eventuais incomodidades decorrentes da existência de obras. 

 

Durante a fase de exploração, os impactes serão importantes e positivos ao nível da 

Qualidade do Ar e Clima (já que, em termos globais, o projecto contribui para a 

substituição da produção de electricidade por fontes renováveis), contribuindo para a 

melhoria da qualidade do ar ao nível global e para a redução dos gases com efeitos sobre 

o clima. 

 

Em termos socio-económicos, o projecto revela-se extremamente positivo, já que, não 

apenas revela benefícios indirectos (economia do carbono) consideráveis, como revela 

benefícios financeiros directos e económicos potenciais para o crescimento, 

desenvolvimento e consolidação da economia local. 

 

Recomenda-se, para um acompanhamento e boa gestão da obra, a adopção de um 

programa de monitorização e um sistema de Gestão Ambiental para assegurar a 

consistência na aplicação das medidas de minimização e valorização aconselhadas, que 

devem ser incorporadas no Caderno de Encargos a produzir para efeitos de construção 

do projecto. 

 

Em síntese, a fase de construção constituirá um momento de perturbação ligeiro e 

localizado e que ocorrerá durante cerca de 9 meses. Tendo em consideração as medidas 

minimizadoras aconselhadas para os impactes negativos identificados ao longo do 

estudo, considera-se que a sua adopção induzirá à ocorrência de impactes ambientais 

residuais negativos, apenas visualizáveis durante a fase de obra, espacial e 

temporalmente circunscritos.  

 

Como impactes extremamente positivos destaque-se que, durante a fase de exploração, 

o projecto permitirá os ganhos económicos e ambientais acima sintetizados. 
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Numa análise comparativa entre as alternativas apresentadas, concluiu-se que os 

impactes negativos para as propostas em estudo são apenas e meramente residuais, não 

justificando uma opção clara. Contudo, os impactes positivos decorrentes do aumento de 

energia verificado entre a Solução Base e a Alternativa, tornam esta última mais 

atractiva e justificam a respectiva adopção. 
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