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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) do Sub-Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo 60/220 kV que 

tem por objectivo, fornecer ao público a informação relevante sobre o projecto e os seus previsíveis 

efeitos sobre o ambiente, de forma sintética e acessível tecnicamente. 

A ENEOP2 – Exploração de Parques Eólicos, S.A., empresa do Agrupamento Eólicas de Portugal 

(EDP, Finerge, Generg, TP e Enercon) é a empresa proprietária do Sub-Parque Eólico de Falperra-

Rechãzinha. 

A entidade responsável pelo licenciamento destes projectos é a Direcção Geral de Energia e 

Geologia (DGEG). 

De acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto de Lei n.º 69/2000, de 03 de Maio 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, este projecto encontra-se sujeito a uma 

Avaliação de Impacte Ambiental pelas suas característica técnicas, pelo Sub-Parque ter 20 

aerogeradores e por se encontrar a menos de 2 km um do outro (Figura 1 anexa). 

Assim, a ProSistemas, Consultores de Engenharia, S.A., elaborou o Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) relativo ao projecto do Sub-Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação de 

Montenegrelo 60/220 kV, o qual foi desenvolvido sobre um projecto com uma profundidade de 

desenvolvimento correspondente a Estudo Prévio, entre Março de 2008 e Junho de 2009. 
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2. LOCALIZAÇÃO DO SUB-PARQUE EÓLICO 

O Sub-Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha irá ser instalado no distrito de Vila Real, no concelho 

de Vila Pouca de Aguiar e nas freguesias indicadas no quadro seguinte. 

Quadro 1 – Localização Administrativa do Sub-Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Subestação 
de Montenegrelo 60/220 kV. 

 CONCELHO FREGUESIA 

Telões 

Soutelo de Aguiar 
Sub-Parque Eólico 

de Falperra-
Rechãzinha 

Vila Pouca de Aguiar 

Vreia de Jales 

Subestação de 
Montenegrelo 

60/220 kV 
Vila Pouca de Aguiar Soutelo de Aguiar 

 

Na Figura 1 anexa apresenta-se a localização do Sub-Parque Eólico e da Subestação de 

Montenegrelo à escala regional e nacional. Na Figura 2 anexa apresenta-se uma implantação mais 

detalhada do projecto, incluindo a localização dos aerogeradores, caminhos de acesso, do Edifício de 

comando/Subestação, da linha eléctrica de interligação 60 kV entre o Sub-Parque e a Subestação de 

Montenegrelo 60/220 kV, a linha 220 kV entre esta e a Subestação da REN de Vila Pouca de Aguiar. 
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3. OBJECTIVO E DESCRIÇÃO DO PROJECTO DO SUB-PARQUE EÓLICO  

No Sub-Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha, que se destina à produção de energia eléctrica a 

partir de um recurso renovável, pretende-se instalar ao todo 17 aerogeradores que podem ascender 

até 20 aerogeradores, com 3 posição de aerogeradores de reserva (Figura 2 anexa).  

A área de estudo é da ordem dos 298 ha, no entanto, a área efectivamente utilizada, 

compreendendo as plataformas dos aerogeradores, o edifício de comando/subestação e caminhos de 

acesso é bastante mais pequena. 

A implantação do Sub-Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha implica a instalação dos seguintes 

elementos: 

- aerogeradores; 

- plataformas para a montagem dos aerogeradores; 

- edifício de comando/subestação; 

- redes eléctricas;  

- linha eléctrica aérea 60 kV de interligação do núcleo de Rechãzinha até à Subestação de 
Montenegrelo; 

- Subestação de Montenegrelo 60/200 kV; 

- Linha eléctrica aérea 220 kV de interligação entre a Subestação de Montenegrelo e a 
Subestação da REN de Vila Pouca de Aguiar; 

- Caminhos de acesso. 

Na definição da configuração proposta, foram determinantes a minimização dos impactes 

ambientais decorrentes da instalação e operação do Sub-Parque Eólico, a maximização do 

aproveitamento do recurso eólico caracterizado e o distanciamento adequado entre aerogeradores, de 

modo a evitar interferências mútuas. 

No Sub-Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha serão instalados 40 MW e estima-se uma produção 

média anual de cerca de 108 GWh, na perspectiva de serem instaladas 20 aerogeradores. 

A conversão de energia eólica em energia eléctrica é efectuada nos aerogeradores, cuja 

constituição principal se apresenta na figura seguinte: 
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Figura 1 – Constituição principal de um aerogerador. 

Um aerogerador é basicamente constituído por uma torre com cerca de 98 m de altura e uma base 

de 7,4 m de diâmetro, em betão nos dois terços inferiores e a restante parte superior da torre será em 

aço, que suporta uma hélice de três pás. Cada pá tem um comprimento de 38,8 m. 

Acessos 

Neste âmbito devem ser consideradas duas situações distintas no caso do projecto de um parque 

eólico: uma é o acesso até à zona de implantação do Sub-Parque eólico a partir de estradas 

nacionais/municipais, e outra, é o caminho na zona afecta ao parque eólico para acesso aos diversos 

equipamentos constituintes do parque eólico, nomeadamente aos aerogeradores e respectivo edifício 

de comando/subestação. 

Em qualquer dos casos, as dimensões dos componentes dos aerogeradores a transportar e os 

meios materiais a movimentar, em particular gruas, recomendam a necessidade de que os acessos 

sejam desprovidos de declives acentuados, dotados de largura adequada e isentos de curvas de raio 

apertado. 

Na área de implantação de um parque eólico, é frequente ser necessário reabilitar caminhos 

existentes, procedendo-se à criação de novos caminhos apenas quando são inexistentes ou se 

revelem de impossível utilização para o pretendido. 

No caso do projecto em análise existem caminhos de acesso até aos locais onde está prevista a 

implantação do Sub-Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha. 

 

PÁ

TORRE

CABINE 
(nacelle)
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NÚCLEO DE RECHÃZINHA 

Conforme referido anteriormente o local previsto para implantação do núcleo da Rechãzinha do 

Sub-Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha situa-se numa cumeada da serra onde já se encontra 

outro Parque Eólico em exploração (Parque Eólico da Padrela), pelo que já existe um acesso ao longo 

da cumeada da serra, correspondente a um estradão em terra batida cujo acesso é feito por norte a 

partir da Estrada Nacional 212 (que liga Vila Pouca de Aguiar a Alfarela de Jales), junto ao topónimo 

Chão de Guilhado. Este acesso já é utilizado, quer pelos veículos afectos à industria extractiva, quer 

para acesso aos Parques Eólicos de Negrelo e Guilhado e Padrela ou à subestação da REN de Vila 

Pouca de Aguiar. 

 

Figura 2 – Caminho existente em terra batida na cumeada da serra do Padrela para acesso ao local 
previsto para implantação do núcleo da Rechãzinha do Sub-Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha. 

Desde a EN 212 até ao início da área afecta ao Sub-Parque Eólico, núcleo de Rechãzinha, o 

acesso tem cerca de 3,9 km 
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NÚCLEO DE ROXO 

O acesso ao núcleo do Roxo do Sub-Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha far-se-á por Norte e na 

continuação do acesso ao núcleo da Rechãzinha. Este acesso vai ter até à passagem inferior da A24, 

como se pode ver na Figura 3 uma vez que é mais vantajoso do ponto de vista do incómodo às 

populações. 

        

Figura 3 – Caminhos de acesso ao núcleo do Roxo do Sub-Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha. 
Pode-se ver igualmente o caminho que vem de Quintã o qual iria causar mais incómodos à população. 

O acesso dentro da área do núcleo do Roxo tem cerca de 1 km. O acesso que atravessa a área de 

protecção à A24 e a passagem subterrânea propriamente dita têm um comprimento de cerca de 400 

metros. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4 – Estradão no núcleo do Roxo e passagem subterrânea da A24. 
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NÚCLEOS DE CABREIRO ESTE E OESTE 

O acesso ao núcleo de Cabreiro Este será realizado na continuação do acesso que se desenvolve 

desde o núcleo de Rechãzinha (por Norte) e que acompanha a Auto-Estrada pelo lado nascente. O 

acesso ao núcleo de Cabreiro Oeste faz-se através do caminho que atravessa a A24 numa passagem 

inferior. Cerca de 600 metros a poente da passagem inferior, deriva um caminho para Norte que dá 

acesso ao núcleo de Cabreiro Oeste. 

 

Figura 5 – Zona de desenvolvimento dos caminhos para os núcleos de Cabreiro e de Tourencinho do  
Sub-Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha. 

NÚCLEO DE TOURENCINHO 

O núcleo de Tourencinho é o que se situa mais a sul e aquele que possui um relevo mais 

acidentado, não existindo acessos dentro da área de estudo, com excepção de um pequeno troço do 

estradão que dá acesso ao núcleo de Cabreiro por norte e que nasce a partir do acesso à casa da 

Floresta. 

O acesso ao núcleo de Tourencinho deverá ser realizado a partir de caminho atrás referido que 

atravessa a A24, Após a derivação para Norte, para o núcleo de Cabreiro Oeste, deve-se prosseguir 

para Oeste, através de um acesso que terá de ser construído, entrando no núcleo de Tourencinho por 

Norte. 
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Figura 6 - Acesso junto ao núcleo de Tourencinho, na sua periferia.   

Assim, ao nível de acessos no Sub-Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha os caminhos existente 

serão sujeitos a reabilitação numa extensão de cerca de 10,0 km e terão de ser abertos ramais de 

acesso até às plataformas das torres dos aerogeradores numa extensão de cerca de 4,5 km. 

As dimensões dos componentes dos aerogeradores a transportar e os meios materiais a 

movimentar, em particular gruas, recomendam a necessidade de que os acessos sejam desprovidos 

de declives acentuados, dotados de largura adequada e isentos de curvas de raio apertado. Assim, os 

acessos serão pavimentados com uma camada de “Tout-venant” e terão uma largura de 5 m. 

Na Figura 2 anexa indica-se o traçado dos acessos novos a abrir e os existentes a reabilitar. 

Linhas Eléctricas e Subestações 

A ligação do Sub-Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha à rede será efectuada pela Subestação de 

Vila Pouca de Aguiar da REN, por intermédio de uma Subestação 60/220 kV, a construir/explorar pela 

ENEOP2 (Subestação de Montenegrelo) e partilhada pelos Sub-Parques Eólicos inseridos nesta 

mesma Zona de Rede. 

A ligação deste Sub-Parque à Subestação de Montenegrelo, será efectuada através de uma linha 

aérea de 60 kV, cujo estudo do corredor de aproximadamente 400 metros de largura e cerca de 3,9 

km de extensão (Figura 2 anexa), foi igualmente objecto de Estudo. Desta Subestação sairá uma linha 

a 220 kV, com cerca de 300 metros e que fará a ligação à Subestação da REN de Vila Pouca de 

Aguiar, já existente. 
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4. OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SUB-PARQUE EÓLICO  

No caso concreto do Sub-Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha as obras irão iniciar-se pela 

reabilitação dos acessos existente no Sub-Parque e a abertura dos restantes acessos até aos locais 

de implantação dos aerogeradores (Figura 2 anexa). 

A título de exemplo apresenta-se em seguida um conjunto de fotografias referentes à abertura de 

um caminho de acesso ao local de implantação de um parque eólico (Figura 7). 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ZONA EM ANÁLISE 

 

 

 

Figura 7 – Abertura de um caminho de acesso. 

 Associado à abertura de caminhos de acesso, é necessário a execução de obras de drenagem que 

consistem basicamente na construção de aquedutos e valetas de drenagem (figura seguinte). 

       

Figura 8 – Valeta e construção de uma passagem hidráulica. 

Após a execução dos acessos, a fase seguinte consiste na execução dos maciços das fundações 

das torres dos aerogeradores. Esta fase, que pressupõe a execução de escavações e betonagens, é 

feita por etapas conforme se ilustra no conjunto de fotografias apresentados na figura seguinte: 
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Figura 9 – Execução da fundação da torre de um aerogerador. 

Após a execução das fundações das torres dos aerogeradores, procede-se então à preparação da 

plataforma para a respectiva montagem, a qual deverá ter uma dimensão e configuração que permita 

as manobras necessárias para gruas e de um camião de apoio. 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Ocupação e dimensão de uma plataforma de trabalho para montagem de um aerogerador. 
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No local de implantação de cada aerogerador, depois de finalizada a respectiva plataforma, é feita 

então a montagem da torre, a qual é efectuada por troços, conforme ilustrado na figura seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Montagem de uma torre de betão. 

Em seguida procede-se ao transporte e montagem da cabine, com os equipamentos necessários 

no seu interior, e das pás no cimo da torre. 
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Figura 12 – Transporte e montagem da cabine e pás de um aerogerador. 

Em simultâneo com a execução das obras de construção e montagem dos aerogeradores é 

construído o Edifício de Comando/Subestação do Sub-Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha. 

Ao longo dos caminhos serão abertas valas para instalação dos cabos eléctricos de interligação 

entre os aerogeradores e os edifícios de comando/subestação, conforme se ilustra em seguida. 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Vala para instalação dos cabos eléctricos subterrâneos. 
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De referir por último a necessidade da montagem de um estaleiro para o Sub-Parque Eólico, com 

características semelhantes ao que se apresenta na figura seguinte. 

 

Figura 14 – Estaleiro de uma obra semelhante. 

Será ainda, conforme referido anteriormente, construída uma linha eléctrica de interligação da zona 

Norte do Sub-Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha até à subestação de Montenegrelo, e desta até à 

subestação da REN de Vila Pouca de Aguiar. 

A construção da Linha Eléctrica envolve as seguintes acções: 

- Instalação de estaleiro/parque de materiais; 

- Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos; 

- Marcação e abertura das fundações; 

- Desmatação; 

- Construção das fundações e bases dos apoios; 

- Montagem e levantamento dos apoios; 

- Desenrolamento e colocação/regulação dos cabos; 

- Abertura eventual de faixa de protecção; e 

- Colocação de dispositivos de balizagem. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DA ZONA DO SUB-PARQUE EÓLICO 

Os aerogeradores do Sub-Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha serão instalados nas serras da 

Falperra e da Padrela. 

A área de estudo situa-se na proximidade de alguns aglomerados populacionais existentes na 

envolvente, assim como de vias rodoviárias, entre as quais se destaca a A24. A zona da implantação 

do projecto é bastante ruidosa, devido à actividade de variadas pedreiras de granito e pelo tráfego 

rodoviária. 

Junto ao núcleo da Rechãzinha, observa-se um potencial receptor sensível (Quintã) a uma 

distância de cerca de 1 km do aerogerador 17 (Figura 2 anexa), o qual se verificou, durante o estudo 

do descritor ruído que não será afectado pelo funcionamento dos aerogeradores. 

 A zona em estudo desenvolve-se entre os vales do rio Corgo (a Oeste) e do rio Pinhão (a Este), e 

está enquadrado pela serra da Falperra (a Sul) e da Padrela ( a Norte), no concelho de Vila Pouca de 

Aguiar. 

O Sub-Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha apresenta uma orientação geral Norte-Sul e uma 

diferença de altitude de cerca de 136 m (entre as cotas 1134 m e 998 m). A zona de maior altitude 

localiza-se na zona central, no núcleo de Cabreiro Este onde se encontra o marco geodésico do 

Cabreiro a 1134 m, e o marco geodésico do roxo a 1014 m, no núcleo com o mesmo nome. 
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Figura 15 – Orografia da área de implantação do Sub-Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha. 

A zona de implantação núcleo de Rechãzinha é caracterizada por Rochas Granitóides e Hercínicas 

de Duas Micas; na extremidade por Norte e Este é constituída por Granito de grão fino a médio de 

duas micas, enquanto que a área mais a sul do núcleo e composta por Granito de grão grosseiro a 

médio. 

Relativamente ao núcleo de Roxo, toda a sua área de implantação encontra-se sobre Granito de 

duas micas. Em relação ao núcleo de Cabreiro este encontra-se sobre uma zona geológica 

caracterizada por Granito de grão médio a grosseiro de duas micas. 

A área de implantação prevista para núcleo de Tourencinho encontra-se numa área classificada 

geologicamente como Granito de grão médio a grosseiro de duas micas. 

A zona prevista para implantação do Sub-Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha encontra-se 

maioritariamente ocupada por matos rasteiros e afloramentos rochosos de granito dispersos, sendo 

que os de maiores dimensões estão concentrados no núcleo de Tourencinho. Salienta-se no entanto, 

que as zonas de afloramentos rochosos estão na sua maioria associados às zonas de matos. 
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Os principais afloramentos rochosos foram integrados na planta de condicionamentos de forma a 

garantir a sua preservação. 

 

Figura 16 – Zona de matos rasteiros no Sub-Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha. 

 

Figura 17 – Zonas de afloramento rochosos na área de estudo. 

A maior área de afloramentos rochosos encontra-se no núcleo de Tourencinho. 

Existem, ainda, pinheiros dispersos um pouco por toda a área de estudo, podendo-se observar em 

algumas zonas uma maior concentração destes (núcleo da Rechãzinha), conforme se pode observar 

na figura seguinte. 
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Figura 18 – Povoamento de pinheiro-bravo na área de estudo. 

Na área de implantação do Sub-Parque Eólico Falperra-Rechãzinha, a flora vascular e a vegetação 

natural encontram-se extremamente empobrecidas, resultado das intensas actividades humanas que 

actuam de forma devastadora e continuada, sendo, por isso, maioritariamente constituída por matos 

de giestais, resultantes do abandono das práticas agrícolas e da exploração intensa de granitos com 

um grande número de pedreiras na zona envolvente à área de estudo. 

Ao nível do ordenamento do território e condicionantes do uso do solo constatou-se que algumas 

zonas do Sub-Parque Eólico se encontram classificadas como Reserva Ecológica Nacional 

(cabeceiras das linhas de água, áreas com risco de erosão e áreas de máxima infiltração), não 

existindo áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional na área de implantação do Sub-Parque 

Eólico de Falperra-Rechãzinha e da subestação de Montenegrelo 60/220 kV. 

Dos estudos desenvolvidos sobre o património não se identificaram situações críticas, de elevado 

impacte negativo ou sem minimização aceitável, que inviabilizem o projecto. As situações identificadas 

são perfeitamente minimizáveis através das medidas de minimização definidas no Estudo de Impacte 

Ambiental, nomeadamente alguns ajustes do projecto em fase de projecto de execução, a sinalização 

das ocorrências no início das obras e o acompanhamento da obra por parte de um arqueólogo. 
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6. EFEITOS DO SUB-PARQUE EÓLICO SOBRE O AMBIENTE 

As principais acções geradoras de efeitos ambientais fazem-se sentir durante diversas fases que se 

estendem desde o planeamento da obra até à sua desactivação ou possível reconversão: 

planeamento/projecto, construção, exploração e desactivação/reconversão. 

Na fase de projecto ou planeamento prevê-se uma perturbação muito reduzida, ou sem significado, 

na área, pela acção dos técnicos implicados na planificação da obra e na elaboração do respectivo 

estudo ambiental. Para as restantes fases (construção, exploração e desactivação), distinguem-se as 

seguintes acções: 

Construção do Sub-Parque Eólico: 

- arrendamento dos terrenos da zona do Sub-Parque Eólico; 

- instalação e utilização do estaleiro e zona de armazenamento temporário de materiais 

diversos; 

- reabilitação/alargamento dos caminhos existente na zona do Sub-Parque Eólico; 

- abertura de caminhos (limpeza do terreno/desmatação, remoção e armazenamento de 

terra vegetal, escavação/aterros/compactação), execução de sistema de drenagem 

(construção de valetas, aquedutos, pontões), e pavimentação (saibro e "Tout-venant"); 

- transporte de materiais diversos para construção (betão, saibro, "Tout-venant", entre 

outros); 

- armazenamento temporário de materiais resultantes de escavações (saibro, rocha, terra 

vegetal, entre outros); 

- abertura de valas para instalação dos cabos eléctricos de interligação entre os 

aerogeradores e o edifício de comando/subestação; 

- abertura de caboucos para as fundações das torres dos aerogeradores; 

- betonagem dos maciços de fundação das torres dos aerogeradores; 

- execução das plataformas para montagem dos aerogeradores; 

- transporte e montagem no local dos aerogeradores (torre, cabine e pás); 

- transporte e montagem dos equipamentos do edifício de comando/subestação;  
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- instalação da linha eléctrica (60 kV) de ligação entre o Sub-Parque Eólico (núcleo de 

Rechãzinha) e a Subestação de Montenegrelo (60/220 kV); e 

- recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

Exploração do Sub-Parque Eólico: 

- arrendamento dos terrenos da zona do Sub-Parque Eólico; 

- presença dos aerogeradores, do edifício de comando/subestação e caminhos; 

- presença da linha eléctrica (60 kV) de ligação entre o Sub-Parque Eólico (núcleo de 

Rechãzinha) e a Subestação de Montenegrelo (60/220 kV); 

- funcionamento dos aerogeradores; e 

- manutenção e reparação de equipamentos. 

Desactivação do Sub-Parque Eólico: 

- actividades a desenvolver no estaleiro; 

- circulação de veículos, máquinas e pessoal afecto à desmontagem; 

- remoção e transporte de equipamentos; e 

- recuperação paisagística. 

Na globalidade, é expectável que o impacte ambiental provocado pela construção e exploração do 

Sub-Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha seja reduzido, uma vez que não foram identificados 

valores naturais com particular interesse em termos de conservação. 

Em resultado dos estudos preliminares, o projecto ficou condicionado à preservação de um 

conjunto de áreas que pela sua sensibilidade ecológica ou patrimonial não comportam qualquer 

intervenção, permitindo minimizar significativamente os impactes decorrentes da implementação de 

um projecto desta natureza. 

Na análise ambiental preliminar houve a preocupação de evitar intervenções em áreas com 

afloramentos rochosos significativos e eventuais zonas húmidas, zonas florestadas de carvalhais ou 

castanheiros. Complementarmente, foram ainda assinaladas todas as ocorrências patrimoniais 

identificadas, por forma a assegurar que o Projecto de Execução irá ser concebido de forma a 

assegurar uma distância de salvaguarda entre as infra-estruturas do projecto e os elementos 

patrimoniais identificados. 
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A preservação das áreas onde se verifica uma maior concentração de afloramentos rochosos e de 

maiores dimensões é importante, não só do ponto de vista geológico, mas é também onde existem os 

principais valores florísticos. Salienta-se no entanto o aspecto de que a área de implantação do Sub-

Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha não inclui valores botânicos que, pela sua originalidade e/ou 

raridade, possam pôr em causa a concretização do projecto, não tendo sido identificado habitats 

prioritários na área de implantação do projecto. 

Por outro lado importa salientar que o período de construção de um projecto desta dimensão é 

curto e a recuperação da cobertura do solo faz-se geralmente depressa, podendo ser apoiada, caso 

se verifique ser necessário, através da realização de trabalhos complementares, nomeadamente pela 

execução de hidrosementeiras com espécies autóctones. 

Importa salientar o aspecto de que em qualquer dos núcleos, com excepção do núcleo de 

Tourencinho, já existem acessos até ao local de implantação do projecto, o que diminui 

significativamente a necessidade de abertura de novos caminhos e consequentemente o impacte 

resultante da alteração da morfologia do terreno. 

A natureza do projecto em análise não afecta praticamente os recursos hídricos. No entanto, por 

estarmos em zonas de cabeceiras de linhas de água, foram definidas medidas que minimizam/anulam 

os efeitos da implementação do projecto, quer no que diz respeito à contaminação de linhas de água, 

quer no que diz respeito à alteração da sua drenagem natural. 

Conforme já referido, a fase de maior impacte é a de construção, devido fundamentalmente à 

necessidade de movimentação geral de terras para execução das várias obras previstas executar, 

especialmente para execução das fundações das torres dos aerogeradores e respectivas plataformas, 

bem como a execução de betonagens e o incómodo causado pelo movimento de máquinas e veículos 

pesados afectos às obras. 

Na fase de exploração os impactes gerados são negativos e positivos e resultam fundamentalmente 

de: 

Impactes negativos 

- Mortalidade e perturbação que se faz sentir sobre a fauna, fundamentalmente avifauna e 

morcegos, existentes na zona, pela presença e funcionamento dos aerogeradores. Os 

acidentes de colisão de aves com aerogeradores, segundo os vários estudos que se têm 

feito são em número muito reduzido. De um modo geral o impacte é mais elevado sobre 

as aves migradoras. Neste âmbito é de referir que não é conhecido nenhum corredor 

migratório sobre a área prevista para instalação do Sub-Parque Eólico. No que diz respeito 

aos morcegos, verifica-se uma maior incidência deste impacte, ainda que não se conheça 
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a causa exacta, e consequentemente ainda não estejam a ser adoptadas medidas 

específicas. Os restantes animais, segundo mostra a experiência, adaptam-se, 

acostumando-se ao ruído e presença dos aerogeradores.; e 

- impacte paisagístico pela presença dos aerogeradores, sendo no entanto uma questão 

subjectiva; 

- impacte sobre o ambiente sonoro, decorrente do funcionamento dos aerogeradores. Este 

impacte irá sentir-se na zona do Sub-Parque Eólico e na sua envolvente. 

Impactes positivos 

- exploração do Sub-Parque Eólico como aproveitamento de um recurso energético natural, 

renovável e consequentemente a contribuição para a diminuição da emissão de poluentes 

responsáveis por situações como o efeito de estufa, alterações climáticas e chuvas 

ácidas; e 

- benefícios económicos para os proprietários dos terrenos afectos ao Sub-Parque Eólico, 

decorrentes do arrendamento dos terrenos a serem utilizados e benefícios económicos 

para a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, conforme legislação em vigor. 

Conclui-se assim, que a maioria dos impactes negativos resultantes da implantação do Sub-Parque 

Eólico Falperra-Rechãzinha e Subestação de Montenegrelo 60/220 kV de fazem-se sentir durante a 

fase de construção e que se forem aplicadas correctamente as medidas mitigadoras indicadas, os 

impactes identificados serão em grande parte reduzidos. 
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7. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Para a compatibilização da construção e exploração do Sub-Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha 

e subestação de Montenegrelo 60/220 kV com o ambiente, é necessário um acompanhamento 

ambiental rigoroso, de forma a garantir a implementação de medidas de minimização e de valorização 

dos impactes ambientais, visando reduzir e/ou valorizar a sua magnitude e intensidade, consoante o 

seu tipo, benéficos ou prejudiciais. 

Nesse âmbito, foi definido um conjunto de medidas de protecção ambiental a integrar nos cadernos 

de encargos das obras a executar, que inclui ainda uma Planta de Condicionamentos. As medidas de 

minimização foram definidas em função das diversas fases de desenvolvimento do projecto, 

nomeadamente, medidas a considerar durante a fase de concepção do projecto de execução, 

medidas a considerar durante a fase de construção, que dizem respeito basicamente a cuidados a ter 

durante a execução de operações de desmatação e betonagem, gestão de resíduos, armazenamento 

e manuseamento de combustíveis e outras substâncias poluentes, e por fim limpeza e recuperação 

das áreas intervencionadas. São ainda definidas medidas para aplicar durante a fase de exploração e 

desactivação. 

Está previsto igualmente como medida de minimização a implementação de um Plano de 

Acompanhamento Ambiental das obras com o objectivo de garantir o cumprimento das medidas de 

minimização constantes no Estudo de Impacte Ambiental. Tendo em consideração as condições de 

visibilidade do solo, considerou-se pertinente recomendar igualmente o acompanhamento 

arqueológico da obra. 
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8. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

A execução de planos de monitorização irá permitir que em futuros projectos a implementar, em 

zonas com características similares, haja um conhecimento mais aprofundado dos potenciais impactes 

decorrentes da construção e exploração deste tipo de projectos, e ainda avaliar se as medidas de 

minimização propostas são as mais adequadas. 

Em função dos impactes ambientais identificados no âmbito do Sub-Parque Eólico de Falperra-

Rechãzinha e subestação de Montenegrelo 60/220 kV, está previsto a realização de monitorização de 

aves e morcegos e Lobo. 

 

 

 






