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PROJETO DO SOBREEQUIPAMENTO DO
PARQUE EÓLICO DO CARAMULO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Estudo Prévio

CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO

1.

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

A GENERG – Ventos do Caramulo, Sobreequipamento, S.A. pretende proceder à
instalação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, através da implantação
de nove aerogeradores.
A área de inserção do sobreequipamento localiza-se no distrito de Viseu e abrange
terrenos da união das freguesias de Arca e Varzielas (concelho de Oliveira de Frades),
freguesia de Guardão (concelho de Tondela) e freguesia de Alcofra (concelho de
Vouzela), os quais se integram na Região Centro (NUT II) e Sub-Região Dão-Lafões
(NUT III) - Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões.
O projeto em estudo corresponde à instalação de 9 aerogeradores no alto da Serra do
Caramulo, cujo parque eólico atual dispõe de um total de 45 aerogeradores de 2 MW e
uma potência instalada total de 90 MW. O sobreequipamento corresponderá a uma
potência instalada de cerca de 18 MW.
A energia elétrica produzida pelos novos aerogeradores será conduzida para uma
subestação a construir, a qual por sua vez, através de uma linha elétrica aérea a 60 kV,
irá ligar a uma linha elétrica de alta tensão existente, que faz a ligação entre as
subestações da Bezerreira e do Caramulo (Subparque de Fornelo do Monte).
A ligação dos novos aerogeradores à subestação a construir será efetuada através de
cabos subterrâneos.
A ligação à Rede Pública é feita a partir da subestação do Caramulo.
Todas as infraestruturas existentes de ligação à rede pública (RESP) se manterão
inalteradas com a implementação deste projeto.
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2.

PROPONENTE

O proponente do “Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo” é a
GENERG – Ventos do Caramulo, Sobreequipamento, S.A. (adiante também designada
apenas por GENERG), com sede na Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 75 Fração
5.06, 1070-061 Lisboa, com o telefone n.º 217 802 020 e fax n.º 217 802 021.

3.

ENTIDADE LICENCIADORA

A entidade licenciadora do projeto é a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

4.
4.1

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO EIA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO
Equipa Técnica Responsável pelo EIA

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi elaborado pela AGRI-PRO AMBIENTE
Consultores S.A.
A equipa técnica que teve a seu cargo o desenvolvimento do EIA está indicada no
Quadro I. 1.
Quadro I. 1 – Equipa Técnica do EIA
Área de Intervenção

Nome
Engª. Maria Helena Ferreira

Coordenação Geral

Eng.º C. Diogo Trindade

Geologia e Solos

Eng.º Elisabete Raimundo

Recursos Hídricos

Eng.ª Susana Costa
Dr. David Fonte

Qualidade do Ar

Eng.ª Carla Queirós

Clima

Eng.ª Carla Queirós

Paisagem
Ocupação do Solo
Ordenamento e Condicionantes

Eng.ª Susana Costa
Eng. João Pedro Silva
Dr.ª Susana Baptista
Dr. David da Fonte
Dr.ª Susana Baptista
Dr. David da Fonte
Eng.º C. Diogo Trindade
Dr. David Fonte
Eng.ª Márcia Fernandes

Socioeconomia

Eng.ª Carla Queirós

Património Arqueológico Terrestre

Dr. João Albergaria

Cartografia

Dr. Jorge Inácio

Ambiente Sonoro
Flora e Habitas
Fatores Biológicos e Ecológicos
Fauna
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4.2

Período de Elaboração do EIA

O presente EIA foi elaborado no período compreendido entre os meses de setembro de
2016 e maio de 2017.

5.

ENQUADRAMENTO LEGAL DO ESTUDO

O Parque Eólico do Caramulo, onde se prevê a implantação do projeto do
sobreequipamento em estudo, dispõe atualmente de um total de 45 aerogeradores
distribuídos por quatro subparques (Subparque de Fornelo do Monte – 17 aerogeradores;
Subparque de Silvares / Carvalhal da Mulher – 4 aerogeradores; Subparque de
Caselho – 7 aerogeradores; e Subparque de Bezerreira – 17 aerogeradores).
Destes apenas o Parque Eólico de Silvares/Carvalhal da Mulher, foi sujeito a Avaliação
de Impacte Ambiental, tendo sido emitida Declaração de Impacte Ambiental (DIA)
favorável condicionada em 2006 e posteriormente concluído o processo de aprovação do
Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE). Os restantes
subparques foram objeto de Avaliação de Incidências Ambientais (AIncA) tendo obtido
decisão favorável nesse contexto.
Deste modo, importa salientar os seguintes aspetos:
−

O Parque Eólico do Caramulo é constituído por 4 subparques, totalizando
45 aerogeradores;

−

Apenas o Subparque de Silvares/ Carvalhal da Mulher, constituído por
4 aerogeradores, foi sujeito a AIA;

−

−

O resultado final do sobreequipamento em questão, com 9 aerogeradores, com os
Subparques adjacentes – Subparque da Bezerreira e Subparque do Caselho,
implica um total superior a 20 aerogeradores (mais precisamente
33 aerogeradores);
Os subparques da Bezerreira e do Caselho não foram anteriormente sujeitos a
AIA.

Face ao exposto, o resultado final do sobreequipamento objeto do presente estudo será a
existência de 9 aerogeradores a uma distância inferior a 2 km dos 24 aerogeradores dos
subparques adjacentes (Subparque da Bezerreira e Subparque do Caselho), perfazendo
um total superior a 20 aerogeradores (33 aerogeradores).
Assim, o projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo é abrangido pelo
Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos decretos-leis n.º
47/2014, de 24 de março, e 179/2015, de 27 de agosto, estando incluído na alínea i) do
ponto 3 respeitante aos “aproveitamentos de energia eólica para a produção de
eletricidade” de “Sobreequipamento de parques eólicos existentes que não tenham sido
sujeitos a AIA, sempre que o resultado final do projeto existente com o
sobreequipamento, isolado ou conjuntamente com sobreequipamentos anteriores não
sujeitos a AIA, implique um total de 20 ou mais torres ou que a distância relativamente a
outro parque similar passe a ser inferior a 2 km”.
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6.

METODOLOGIA GERAL DO ESTUDO

6.1

Desenvolvimento Geral

O estudo foi desenvolvido estruturando-se as diferentes fases segundo os princípios
gerais metodológicos para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental deste tipo.
A metodologia geral adotada foi a seguinte:
a) Reunião com a equipa de projeto para sistematização dos elementos existentes,
justificação e análise dos trabalhos desenvolvidos e respetivas opções;
b) Reuniões gerais da equipa do EIA e preparação da articulação entre as diferentes
áreas temáticas e trabalhos a desenvolver;
c) Análise dos elementos de projeto e áreas de incidência dos estudos nas
diferentes áreas temáticas;
d) Contactos e reuniões com entidades interessadas no projeto ou detentoras de
informação de base relevante;
e) Recolha de toda a informação de base relevante relativa ao ordenamento e
condicionantes, fatores físicos, biológicos e socioeconómicos;
f)

Levantamentos de campo, análise de cartografia e realização de campanhas de
medições de ruído e inquéritos;

g) Caracterização da situação atual do ambiente nas áreas de intervenção,
sintetizando-se a informação de base recolhida e os resultados dos levantamentos
de campo;
h) Determinação e avaliação dos impactes por áreas temáticas;
i)

Aprofundamento da avaliação de impactes em função das situações críticas
identificadas e articulação entre os resultados das diferentes áreas temáticas;

j)

Formulação de medidas de minimização para eliminar, reduzir ou compensar os
impactes negativos;

k) Estruturação dos
empreendimento;
l)

planos

de

monitorização

e

gestão

ambiental

do

Avaliação global de impactes tendo em conta as medidas e os planos propostos;

m) Identificação das lacunas de conhecimento;
n) Elaboração e edição do relatório.
De salientar que após a caracterização da situação de referência relativa ao projeto do
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo e da respetiva Planta de
Condicionamentos, a GENERG promoveu a realização de um estudo eólico de maneira a
compatibilizar o desenho do sobreequipamento com as condicionantes encontradas. A
solução de layout abordada no presente EIA é resultante do referido estudo eólico.
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6.2

Aspetos Metodológicos Gerais

6.2.1

Recolha de Informação e Trabalho de Campo

Para a caracterização da situação atual do ambiente e sua evolução sem o projeto foi
recolhida toda a informação disponível, consultando-se a documentação existente e
instrumentos de planeamento em vigor para a zona.
Os trabalhos de campo assumiram significativa importância na caracterização e avaliação
de impactes, procedendo-se a um reconhecimento detalhado do local e sua envolvente
de acordo com a zona de influência do projeto e de cada área temática. Foram feitos
levantamentos fotográficos detalhados e medições da qualidade acústica nos recetores
potenciais e contactadas a população e entidades locais.
Os resultados dos contactos estabelecidos com entidades diversas, que possuem algum
tipo de interesse ou ligação à área em análise, foram incluídos neste trabalho. De igual
forma se procedeu relativamente ao resultado da visita de campo efetuada pelos técnicos
envolvidos, bem como aos resultados dos contactos com as populações locais,
diretamente interessadas no projeto.

6.2.2

Projeto

O projeto foi descrito pondo em evidência as suas principais características
abordando-se também alguns aspetos de natureza ambiental relacionados com a
produção de eletricidade por via eólica. O projeto reflete já as principais preocupações
ambientais, sendo resultado de avaliações feitas em cooperação com o projetista.

6.2.3

Caracterização da Situação Atual do Ambiente

A caracterização da situação atual de ambiente foi desenvolvida em função da
importância dos potenciais impactes, sendo as descrições detalhadas em função dos
aspetos considerados relevantes.
Do mesmo modo, a área de caracterização varia conforme o descritor em função dos
potenciais impactes, sendo essencialmente localizada na área diretamente afetada nos
descritores físicos (Geologia, Solos, Clima e Recursos Hídricos) e patrimoniais, e mais
alargada para os fatores biológicos e ecológicos (Fauna e Flora), de qualidade do
ambiente (Ar e Ambiente Sonoro), socioeconómicos e humanos (Paisagem,
Socioeconomia, Ordenamento e Condicionantes).

6.2.4

Avaliação de Impactes

Na generalidade, a previsão e avaliação de impactes desenvolvida baseou-se na
identificação dos impactes diretos e indiretos originados pelo projeto, tendo em conta a
situação atual, a previsão da evolução da área sem projeto, a experiência e os impactes
típicos deste tipo de instalação.
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Os impactes foram avaliados para as fases de construção, exploração e desativação,
sendo as metodologias e critérios gerais e metodologias específicas de cada área
temática descritas no Capítulo V.
Na avaliação global de impactes fez-se a integração das avaliações de cada área
temática sintetizando os impactes mais importantes e significativos. Nesta avaliação
teve-se em conta as medidas propostas incluindo-se ainda os impactes cumulativos
associados a outros projetos de parques eólicos previstos ou existentes na área
envolvente.

6.2.5

Programas de Acompanhamento e Gestão e de Monitorização

Em função dos impactes identificados foram propostos Programas de Acompanhamento
e Gestão a implementar durante a fase de construção do Sobreequipamento do
Parque Eólico de Caramulo, que permitirá a minimização dos impactes associados a esta
fase do projeto
Foi ainda proposto um Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro, a realizar
durante a fase de exploração, que tem como objetivo a confirmação das previsões
efetuadas no presente EIA através de ações de monitorização do ruído com origem nos
novos aerogeradores, assim como um Programa de Monitorização dos Sistemas
Ecológicos para a comunidade de Aves e Quirópteros, tendo em conta os valores
avifaunísticos presentes na área de projeto e envolvente alargada, e o risco associado de
mortalidade por colisão com os aerogeradores, e para a Flora e Vegetação, dada a
afetação, embora pontual e marginal, de comunidades pioneiras enquadráveis em habitat
prioritário. Estes Programas de Monitorização correspondem a linhas orientadoras para
elaboração dos planos definitivos na fase de Projeto de Execução.
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7.

ESTRUTURA E CONTEÚDO DO EIA

O EIA é composto por três volumes, correspondendo:


o primeiro volume ao Resumo Não Técnico que sintetiza e traduz, em linguagem
não técnica, o conteúdo do EIA;



o segundo volume ao Relatório Síntese, subdividido nos seguintes capítulos:
-

Capítulo I – corresponde à Introdução, onde se identifica o projeto, a
entidade promotora e a estrutura do EIA.

-

Capítulo II – corresponde aos Objetivos e Justificação do Projeto.

-

-

-

-

-



Capítulo III – corresponde à Descrição do Projeto. Identificam-se ainda os
projetos associados, o planeamento de execução do projeto e a sua
localização.
Capítulo IV – que caracteriza a Situação Atual do Ambiente nas suas várias
componentes: fatores físicos, fatores de qualidade do ambiente, fatores
ecológicos, fatores humanos e de ordenamento e a evolução da situação
sem o projeto.
Capítulo V – correspondente à Análise de Impactes Ambientais e Medidas de
Minimização, que engloba a avaliação de impactes por áreas temáticas e
respetivas medidas de minimização.
Capítulo VI – corresponde à Síntese de Impactes e Avaliação Global de
Alternativas, que integra a análise dos impactes ambientais e os impactes
cumulativos. Inclui ainda a avaliação da Alternativa Zero.
Capítulo VII – onde se apresenta o Plano de Acompanhamento e Gestão
Ambiental da Obra incluindo o cronograma de trabalhos e a Planta de
Condicionamentos, bem como o Programa de Monitorização a implementar
nas fases de construção e exploração.
Capítulo VIII – com as Lacunas de Conhecimento e as Conclusões do EIA.

o terceiro volume corresponde aos Anexos Técnicos do Estudo.
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PROJETO DO SOBREEQUIPAMENTO DO
PARQUE EÓLICO DO CARAMULO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Estudo Prévio

CAPÍTULO II
OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

1.

OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

O projeto em estudo corresponde à instalação de nove aerogeradores com 2 MW de
potência unitária, que será localizado na Serra do Caramulo.
A energia elétrica produzida pelos novos aerogeradores será conduzida para uma
subestação a construir, a qual por sua vez, através de uma linha elétrica aérea a 60 kV,
que também faz parte do presente projeto, irá ligar a uma linha elétrica de alta tensão
existente, que faz a ligação entre as subestações da Bezerreira e do Caramulo
(Subparque de Fornelo do Monte).
A ligação dos novos aerogeradores à subestação a construir será efetuada através de
cabos subterrâneos.
A ligação à rede pública é feita a partir da subestação existente (Subestação do
Caramulo).
Todas as infraestruturas existentes de ligação à rede pública (RESP) se manterão
inalteradas com a implementação deste projeto.
O sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo prevê a implantação de
9 aerogeradores com uma distância inferior a 2 km dos parques adjacentes (Subparque
da Bezerreira e Subparque do Caselho), totalizando um somatório superior a
20 aerogeradores, mais concretamente 33 aerogeradores.
Este projeto destina-se à produção de energia elétrica através da utilização de um
recurso natural e renovável - o vento e tem um contributo direto para a diversificação das
fontes energéticas do país e para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo
Estado Português no que diz respeito à produção de energia a partir de fontes renováveis
e à limitação das emissões dos Gases com Efeito de Estufa (GEE), enquadrando-se nas
linhas de desenvolvimento preconizadas pelo Compromisso para o Crescimento Verde
(CCV), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/2015, de 30 de abril.
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O compromisso para o Crescimento Verde (CCV) assenta no fomento de um crescimento
económico verde com impacto nacional e visibilidade internacional, com o objetivo de
estimular as atividades económicas verdes e promover a eficiência no uso dos recursos,
contribuindo assim para uma economia sustentável.
O CCV assume a ambição de posicionar Portugal como uma das principais referências
mundiais do crescimento verde e estabelece um conjunto de 14 metas quantificadas,
111 iniciativas e centenas de indicadores de progresso em 10 setores, a atingir em 2020
e 2030.
Dos 14 objetivos quantificados pelo CCV são de destacar, o reforço do peso das energias
renováveis, de um peso de 25,7% no consumo final bruto de energia em 2013 para 31%
em 2020 e 40% em 2030, e a redução das emissões de CO2 em 18-21% em 2020, face
aos níveis de 2005 e reduzir as emissões em 30-40% em 2030, também face aos níveis
de 2005.
Para concretizar o compromisso para o Crescimento Verde (CCV) na sua dimensão de
promoção de uma economia de baixo carbono e resiliente aos efeitos das alterações
climáticas, foi adotado o Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC) - quadro
integrado, complementar e articulado de instrumentos de política climática
no horizonte 2020/2030. Nesta medida, o QEPiC inclui os principais instrumentos de
política nacional nas vertentes de mitigação e adaptação em alterações climáticas,
dos quais se destaca o Programa Nacional para as Alterações Climáticas
(PNAC 2020/2030), documento este que identifica objetivos de política climática,
estabelece linhas de orientação para políticas e medidas sectoriais com base no
potencial custo-eficaz de redução de emissões e define metas sectoriais que
consubstanciam os objetivos de redução de emissões nacionais decorrentes do CCV e
previstas no QEPiC.
Ainda no que respeita às energias renováveis, o presente projeto, enquadra-se nos
objetivos da Estratégia para as Energias Renováveis – PNAER 2020, aprovada pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2013, de 10 de abril, que substitui a
anterior Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2010, de15 de abril, para o período
até 2020.
Neste documento foram traçados diversos objetivos dos quais se realçam, pela
pertinência para o presente projeto, os seguintes:
1. Reduzir a dependência energética do País (energia primária) para 74% em
2020, produzindo, nessa data, 31% da energia final a partir de recursos
endógenos.
2. Cumprir os compromissos assumidos por Portugal no contexto
das políticas europeias de combate às alterações climáticas, permitindo
que em 2020, 60% da eletricidade produzida tenha origem em fontes
renováveis.
3. Reduzir em 25% o saldo importador energético com a energia a partir de
fontes endógenas gerando uma redução nas importações.
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Como referido anteriormente, o presente projeto será responsável pela
redução das emissões de CO2 e de outros poluentes gasosos associados à produção de
energia elétrica por outras fontes de energia convencionais, nomeadamente a
termoelétrica.
Ainda a propósito dos aspetos ligados aos efeitos poluentes da produção de energia,
também não se pode deixar de fazer uma referência, apesar de constituir um efeito
colateral aos outros anteriormente referidos, ao benefício que é induzido pelo
abrandamento nas atividades de extração de combustíveis fósseis destinados às
instalações convencionais de produção de energia e no seu transporte para os locais de
consumo, como a todos os riscos inerentes.
O projeto em estudo encontra-se, assim, face à avaliação de impactes realizada neste
estudo, em conformidade com a estratégia nacional de promoção das energias
renováveis.
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2.

ANTECEDENTES DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1

Constituição do Atual Parque Eólico do Caramulo

O Parque Eólico do Caramulo, onde se prevê a implantação do projeto do
sobreequipamento em estudo, dispõe atualmente de um total de 45 aerogeradores
distribuídos por quatro subparques:
−

Subparque do Fornelo do Monte composto por 17 aerogeradores implantados
num planalto com o mesmo nome;

−

Subparque de Silvares / Carvalhal da Mulher constituído por 4 aerogeradores
instalados num planalto da Serra do Caramulo;

−

Subparque de Caselho composto por 7 aerogeradores implantados num planalto
da Serra do Caramulo situado a oeste da povoação de Silvares;

−

Subparque de Bezerreira composto por 17 aerogeradores implantados nos
planaltos da Bezerreira e Pinoucas.

Dos 45 aerogeradores, 42 têm um diâmetro de pás de 70 m e uma altura ao eixo do rotor
de 64 m e os restantes três têm um diâmetro de pás de 82 m e uma altura ao eixo do
rotor de 78 m.
O atual Parque Eólico do Caramulo dispõe de 3 subestações elevadoras,
designadamente Bezerreira, Caselho e Caramulo (no Subparque do Fornelo do Monte),
permitindo a injeção da energia produzida na Rede Elétrica de Serviço Público.
As subestações são constituídas pelos parques exteriores onde se localizam os
equipamentos de alta tensão e por edifício de comando onde se localizam os
equipamentos de comando, corte e proteção e de onde derivam os ramais
subterrâneos/mistos em média tensão a 20kV de ligação aos aerogeradores do parque.
A Subestação de Bezerreira é constituída por 2 transformadores de 60/20 kV com as
potências de 20 MVA e 15 MVA, respetivamente.
A Subestação de Caselho é constituída por 1 transformador 60/20 kV de 20 MVA.
A Subestação do Caramulo é constituída por 2 transformadores 60/20 kV de 20 MVA e é
a partir desta que se realiza a interligação do Parque Eólico do Caramulo à rede pública,
por meio de três linhas a 60 kV com 30 m de extensão, que ligam ao Posto de Corte de
Fornelo do Monte da EDP-Distribuição.
O escoamento da energia injetada no Posto de Corte de Fornelo do Monte é feito através
de três linhas elétricas a 60 kV ligadas nas Subestações de Vouzela e Tondela da EDP e
na Subestação de Bodiosa da REN.
Para a ligação da Subestação da Bezerreira à Subestação do Caramulo existe uma linha
elétrica a 60 kV com cerca de 11,5 km de extensão, de onde deriva a linha de ligação à
Subestação do Caselho, com cerca de 1,5 km de extensão.
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Na FIG. II. 1 apresenta-se uma perspetiva do atual Parque Eólico do Caramulo
(Subparques Bezerreira, Caselho, Silvares / Carvalhal da Mulher e Fornelo do Monte).

Foto II-1
Vista Geral do Parque Eólico do Caramulo
(Subparque da Bezerreira até ao Subparque de Caselho) a partir de Campo de Besteiros

Foto II-2

Vista Geral do Parque Eólico do Caramulo
(Subparques de Caselho, Silvares / Carvalhal da Mulher e Fornelo do Monte)

FIG. II. 1 – Perspetiva dos Principais Elementos do Parque Eólico do Caramulo
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A carta apresentada na FIG. II. 2 mostra o enquadramento dos vários subparques eólicos
constituintes do Parque Eólico do Caramulo.

2.2

Antecedentes

O processo de licenciamento do Parque Eólico do Caramulo teve o seu início em 1999,
com um conjunto de estudos prévios em áreas integradas nos concelhos de Tondela,
Vouzela e Oliveira de Frades, realizando parcerias com as respetivas câmaras
municipais. O primeiro protocolo foi com a Câmara Municipal de Oliveira de Frades,
realizando-se o Estudo de Incidências Ambientais (EIncA) do Parque Eólico da
Bezerreira, que foi alvo de Declaração de Incidência Ambiental (DIncA) favorável, em
2004, ao abrigo do Despacho Conjunto n.º 51/2004, de 31 de janeiro.
Em 2004, o Parque Eólico de Fornelo do Monte teve reconhecimento de interesse público
pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, tendo
sido realizado um EIncA, do qual resultou uma DIncA.
Em 2005 foi desenvolvido o procedimento de AIA relativo ao EIA do “Parque Eólico de
Silvares / Carvalhal da Mulher”, apesar do mesmo não se incluir em nenhuma área
sensível, devido à proximidade de outros parques eólicos que se localizavam a menos de
2 km do parque e cujo conjunto de aerogeradores ultrapassa as 20 unidades. O
procedimento iniciou-se em 2005 com a realização do referido EIA, tendo sido emitida a
em 2006 uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada e
posteriormente concluído o processo com a aprovação do RECAPE.
Em 2005 realizou-se o Estudo de Incidências Ambientais do Parque Eólico de
Farves/Novais (Caselho) que foi alvo de DIncA favorável ao abrigo do Despacho
Conjunto n.º 51/2004, de 31 de janeiro.
Em 2015, no âmbito da intenção da GENERG de desenvolver o projeto de
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, foi desenvolvido um documento com
os elementos referidos no Anexo IV do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, alterado pelos
decretos-leis n.º 47/2014, de 24 de março, e 179/2015, de 27 de agosto, que aprova o
regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), no sentido de se obter das
entidades competentes uma decisão sobre a sujeição a AIA do referido projeto, de
acordo com o previsto no número 1 do artigo 3.º da referida legislação.
Na sequência de pronúncia da Agência Portuguesa do Ambiente (ofício
S048637- 201509-DAIA.DAP) ao pedido de parecer de sujeição ao procedimento de AIA
do Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, a entidade licenciadora
(DGEG) informou, através do ofício EI 2.0/687, que o referido sobreequipamento se
enquadra na alínea b) do ponto 3 do Artigo 1.° do anexo II do Decreto-Lei
n.° 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos decretos-leis n.º 47/2014, de 24 de
março, e 179/2015, de 27 de agosto, estando portanto sujeito a procedimento de AIA.
O presente documento constitui assim o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), elaborado
ao abrigo do Decreto-Lei n.° 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos decretos-leis
n.º 47/2014, de 24 de março, e 179/2015, de 27 de agosto.
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3.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DEFINIÇÃO DE ALTERNATIVAS

Em termos de alternativas, no âmbito do atual projeto de Sobreequipamento do Parque
Eólico do Caramulo, não foram consideradas outras alternativas de localização para os
aerogeradores e outros elementos do projeto, dado que esta solução foi otimizada de
forma a integrar os seguintes aspetos:


Condições favoráveis de potencial eólico;



A disponibilidade de terrenos;



A existência, na proximidade, da linha de transporte de energia para a Rede
Pública, que serve o atual Parque Eólico do Caramulo;



A proximidade dos restantes aerogeradores do Parque Eólico do Caramulo em
exploração e respetivos acessos associados.

Assim, a opção de projeto apresentada procura retirar o máximo partido das
infraestruturas já existentes na zona e minimizar a necessidade de criação e implantação
no terreno de novas infraestruturas.

4.

CONFORMIDADE
TERRITORIAL

DO

PROJETO

COM

INSTRUMENTOS

DE

GESTÃO

A área de implantação do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
abrange os concelhos de Tondela, Vouzela e Oliveira de Frades, pertencentes ao distrito
de Viseu.
Os instrumentos de planeamento e gestão territorial em vigor, com incidência na área de
estudo são os seguintes:
Instrumentos de Âmbito Nacional



Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado
pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, tendo sofrido duas retificações, a 1ª pela
Declaração de Retificação nº80-A/2007, de 7 de setembro, e a 2ª pela Declaração
de Retificação nº103-A/2007, de 2 de novembro;



Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4),
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 52/2016, de 20 de
setembro.

Instrumentos de Âmbito Regional



Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) Centro, determinado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23 de março;
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Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Dão e Lafões, aprovado
pelo Decreto Regulamentar nº7/2006, de 18 de julho e suspenso da iniciativa do
Governo pela Portaria 78/2013, de 19 de fevereiro, e pela Portaria 141/2015, de
21 de maio.

Instrumentos de Âmbito Municipal



Plano Diretor Municipal (PDM) de Vouzela, aprovado no Diário da República
nº250, 2ª Série a primeira Revisão pelo Aviso 17229/2012, de 27 de dezembro;



Plano Diretor Municipal (PDM) de Tondela, aprovado no Diário da República nº80,
2ª Série a primeira Revisão pelo Aviso 9560/2011, de 26 de abril e no Diário da
República nº 182, 2ª Série a 1ª Correção Material, pela Declaração nº130/2016,
de 21 de setembro;



Plano Diretor Municipal (PDM) de Oliveira de Frades, aprovado no Diário da
República nº153, 2ª Série a primeira Revisão pelo Aviso 8663/2015, de 07 de
agosto.

De acordo com a Carta de Ordenamento dos concelhos interferidos verifica-se que:


Concelho de Oliveira de Frades – é abrangida a classe de ordenamento “Espaço
Florestal de Conservação”.



Concelho de Tondela – são interferidas classes de Ordenamento “Área Florestal
de Conservação” e ”Parque Eólico”.



Concelho de Vouzela – são abrangidas as classes de Ordenamento “Espaços
Florestais de Conservação” e “Unidades Operativas de Planeamento e
Gestão – U06: Parque de Desportos Radicais de Montanha”.

Relativamente à Carta de Condicionantes verifica-se que:


Concelho de Oliveira de Frades – abrange áreas de Domínio Público Hídrico e
Reserva Ecológica Nacional (REN).



Concelho de Tondela – integra-se em áreas pertencentes à Reserva Ecológica
Nacional (REN), Regime Florestal Parcial e Domínio Público Hídrico.



Concelho de Vouzela – integra-se em áreas de Domínio Público Hídrico e
Reserva Ecológica Nacional (REN).

A análise da conformidade do projeto com os instrumentos de gestão territorial acima
referidos encontra-se realizada no Capítulo IV do presente documento.
De referir ainda que a área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo encontra-se fora de qualquer área com estatuto de conservação, enquadráveis
na rede Natura 2000 e Rede Nacional de Áreas Protegidas. A área com estatuto de
conservação mais próxima, situada a noroeste, é o sítio Cambarinho (PTCON0016), a
cerca de 8 km.
Não se verifica igualmente nenhuma interferência com corredores ecológicos do PROF
Dão-Lafões.
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PROJETO DO SOBREEQUIPAMENTO DO
PARQUE EÓLICO DO CARAMULO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Estudo Prévio

CAPÍTULO III
DESCRIÇÃO DO PROJETO

1.

LOCALIZAÇÃO

1.1

Enquadramento Geral e Administrativo

O projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo insere-se na Serra do
Caramulo, no Centro do país, abrangendo a sua implantação as seguintes unidades
administrativas:
Quadro III. 1 – Implantação do Projeto

Unidades Administrativas

Sobreequipamento PE Caramulo

NUT II

Região Centro

NUT III

Sub-Região Dão-Lafões

Distrito

Viseu

Concelho

Oliveira de
Frades

Tondela

Vouzela

Freguesias

União das
Freguesias de
Arca e Varzielas

Guardão

Alcofra

Na FIG. III. 1 apresenta-se o enquadramento nacional, regional e local do projeto em
estudo.
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1.2

Áreas Sensíveis na Área do Projeto

Na aceção da alínea a) do Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
alterado pelos decretos-leis n.º 47/2014, de 24 de março, e 179/2015, de 27 de agosto,
são consideradas como áreas sensíveis:
− Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de
julho;
− Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Proteção
Especial, classificadas nos termos de Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º
156-A/2013, de 12 de fevereiro), no âmbito da Diretiva nº 79/409/CEE, com
Conselho, de 2 de abril de 1979 (Diretiva Aves) – revogada pela Diretiva de
2009/147/CE, de 30 de novembro, e Diretiva nº 94/43/CEE, do Conselho, de 21 de
maio 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora
selvagens (Diretiva Habitats), transpondo a Diretiva n.º 2013/17/UE, do Conselho,
de 13 de maio;
− Zonas de Proteção dos Bens Imóveis Classificados ou em Vias de Classificação
definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.
A área de implantação do projeto encontra-se fora de qualquer área com estatuto de
conservação.
Na envolvente alargada da área de implantação do projeto identifica-se apenas o Sítio de
Importância Comunitária Cambarinho (PTCON0016), localizado a cerca de 8 km a
poente.
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1.3

Planos de Ordenamento do Território em Vigor na Área de Implantação do
Projeto

Os instrumentos de gestão territorial em vigor, com incidência na área de intervenção do
projeto e envolvente próxima, são os identificados no Quadro III. 2.

Quadro III. 2 – Instrumentos de Ordenamento

Programa Nacional da Política de
Ordenamento do Território (PNPOT)

Plano de Gestão de
Região Hidrográfica do
Vouga, Mondego e Lis
(RH4)

ÂMBITO NACIONAL
Planos Setoriais

ÂMBITO MUNICIPAL

Aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de
setembro, e retificado pela Declaração de
Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de setembro e
pela Declaração de Retificação n.º 103-A/2007,
de 2 de novembro
Aprovado pela Resolução do Conselho de
Ministros nº 52/2016, de 20 de setembro

Planos Regionais de
Ordenamento do
Território (PROT) Centro

Determinado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 31/2006, de 23 de março

Plano Regional de
Ordenamento Florestal
(PROF) do Dão-Lafões

Aprovado
pelo
Decreto
Regulamentar
n.º 7/2006, de 18 de julho, e suspenso da
iniciativa do Governo pela Portaria 78/2013, de
19 de fevereiro, e pela Portaria 141/2015, de 21
de maio

Plano Diretor Municipal (PDM) de Oliveira de
Frades

Revisto pelo Aviso 8663/2015, de 07 de agosto

Plano Diretor Municipal (PDM) de Tondela

Revisto pelo Aviso n.º 9560/2011, de 26 de
abril

Plano Diretor Municipal (PDM) de Vouzela

Revisto pelo Aviso n.º 17229/2012, de 27 de
dezembro

A conformidade do projeto com cada um dos instrumentos de gestão acima indicados é
apresentada no ponto 11.2.3 do Capítulo IV do presente documento referente ao
Ordenamento e Condicionantes.
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2.

DESCRIÇÃO DAS SOLUÇÕES ADOTADAS

Para o Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo prevê-se a instalação de
9 aerogeradores de 2 MW, para além da construção de uma Subestação, adjacente ao
Edifício de Comando. O projeto prevê ainda a instalação de uma linha elétrica de Alta
Tensão, a qual permitirá ligar a futura subestação à linha de Alta Tensão existente que
faz a ligação entre as subestações da Bezerreira e do Caramulo. De referir que, as
infraestruturas existentes, de ligação à rede pública (RESP), manter-se-ão inalteradas
com a implementação deste projeto.
Este projeto permitirá a produção média anual de 54 747 MWh.
O acesso ao local do sobreequipamento será realizado através do CM1506, o qual parte
da EN230, a sul, no entroncamento para Monteteso e Alcofra. O referido caminho
municipal desenvolve-se em grande parte de forma adjacente ao local do projeto, no
troço imediatamente a SE da povoação de Caselho. De referir que serão igualmente
utilizados acessos do Subparque de Caselho e outros caminhos existentes na cumeada
da serra.
Entre os aspetos que presidiram ao estabelecimento e seleção da solução adotada para
a implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, desempenharam
papel fundamental as condicionantes de ordem ambiental, identificadas na Planta de
Condicionamentos (apresentada no Anexo 6 do Volume 3 – Anexos Técnicos), e as áreas
disponíveis por arrendamento e estudadas do ponto de vista do potencial eólico, tendo
em conta que a interligação ao Sistema Elétrico de Serviço Público já se encontrava
assegurada.
A conceção deste projeto foi no sentido da sua integração no Parque Eólico do Caramulo,
que funciona em regime de “central não assistida” e de condução autónoma. O projeto
será televigiado num “Centro de Despacho” onde se disporá continuamente de
informação relativa a medidas, estados e a defeitos das instalações, e de informação
relativa aos parâmetros de exploração dos grupos (ventos, potências, energia produzida,
etc.). Quando necessário, os aerogeradores e a subestação terão intervenção local.
Assim, tomando necessariamente em consideração os terrenos que a GENERG dispõe
na zona para implantação do projeto, foi definido, numa fase anterior ao estudo, um
layout no qual foi tido em consideração, por um lado, as condições técnicas (o
espaçamento necessário entre os aerogeradores, considerando os já existentes), o
recurso eólico disponível e as condicionantes e restrições de utilidade pública, e, por
outro lado, a componente ambiental, que foi introduzida desde logo nesta fase do projeto.
No âmbito da caracterização da situação de referência do presente estudo, foram
analisados todos os condicionamentos ambientais existentes nas áreas definidas para o
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo (ordenamento e condicionantes
territoriais, incidências patrimoniais, linhas de visadas entre marcos geodésicos, zonas a
proteger, orografia, etc.) e, com base nessa informação e nos estudos eólicos
desenvolvidos e entretanto aprofundados, foi otimizada a posição final dos
aerogeradores, tendo-se respeitado ao máximo os condicionamentos identificados,
compatibilizando-se, desta forma, as componentes ambientais e técnico-económicas do
projeto.
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3.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1

Descrição geral das componentes do projeto

O projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo envolve a construção /
instalação dos seguintes componentes:
−

−

−

−

−

−

9 aerogeradores de 2 MW de potência, com uma altura da torre de 100 m e um
diâmetro das pás de 117 m;
9 plataformas de apoio à montagem, localizadas junto aos aerogeradores, cada
uma, em média, com cerca de 1 400 m2 de área. São plataformas necessárias
aos trabalhos de construção e montagem dos aerogeradores. Estas plataformas,
pavimentadas em “tout-venant”, disporão de uma pendente para escoamento das
águas pluviais e valetas na periferia e serão executadas de forma a ficarem
compensados os volumes de aterro e escavação. Estas plataformas serão
desmontadas após o trabalho de montagem do aerogerador se encontrar
concluído. O “tout-venant” será recolhido, o terreno será escarificado e procurarse-á atribuir uma orografia natural ao terreno, que será posteriormente recoberto
com terra vegetal para regeneração do coberto vegetal;
Valas de cabos para interligação dos novos aerogeradores à Subestação a
construir. As valas de cabos seguem traçados normalmente paralelos à berma
dos acessos;
Linha elétrica aérea de Alta Tensão, a 60 kV, com aproximadamente 1 400 m, a
qual permitirá a ligação da futura subestação à linha de Alta Tensão existente que
faz a ligação entre as subestações da Bezerreira e do Caramulo. De referir que,
as infraestruturas existentes, de ligação à rede pública (RESP), manter-se-ão
inalteradas com a implementação deste projeto;
Acessos a construir numa extensão de 1 547 m e acessos a beneficiar numa
extensão de 1 946 m, para permitir o acesso de pessoas, equipamentos e
materiais aos locais de implantação dos aerogeradores, durante as fases de
construção e de exploração. Os acessos a construir terão uma largura de
plataforma de 8,0 m, incluindo a faixa de rodagem e respetivas valetas e taludes.
Os caminhos existentes serão beneficiados, procedendo-se ao seu alargamento
em cerca de 3,0 m. Toda a rede de acessos será pavimentada com uma camada
de 20 cm de “ “tout-venant”, em caixa e sobre terreno estabilizado. Junto do
acesso existirão valetas e travessias hidráulicas para escoamento de águas
pluviais.
Edifício de Comando onde serão centralizados os órgãos de comando do parque
e o escritório de apoio da equipa de Operação e Manutenção. Será uma
construção tradicional, com um piso e cobertura plana, a qual será composta por
um átrio, uma sala de comando, um armazém, um quarto de banho e uma sala de
contagem. Tendo em conta que o presente projeto se insere numa região onde
predomina o granito, será este um dos materiais preferenciais de acabamento
exterior a utilizar no edifício;
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−

Subestação, adjacente ao Edifício de Comando, será construída numa plataforma
exterior a céu aberto, vedada com rede em todo o seu perímetro. A altura mínima
da vedação será de 2,20 m, medida do exterior, estando o acesso ao interior
garantido através de portões metálicos. Na subestação irão localizar-se as
estruturas de suporte dos equipamentos elétricos, o transformador, o respetivo
depósito de recuperação de óleo e as caleiras de cabos. O pavimento será
revestido com uma camada de gravilha, com 5 cm de espessura sobre manta de
geotêxtil.

Na FIG. III. 2 apresenta-se o layout do sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
objeto do presente estudo.

3.2

Projetos associados

O Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo não implica a construção
de projetos associados. A subestação e a linha elétrica previstas no âmbito do presente
projeto farão a ligação à rede pública.

3.3

Descrição dos processos de construção, exploração e desativação

O processo de construção do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo tem início com a instalação do estaleiro da obra, o qual, por motivos de
segurança, ficará localizado junto a uma povoação situada na imediação do
parque, prevendo-se que seja em Caselho, atendendo à sua localização e à facilidade de
acesso a partir do CM1506. Esta situação será aferida pelo empreiteiro na fase de
construção, que também deverá ter em consideração a ausência de condicionalismos
ambientais.
O estaleiro de obra ocupará uma área de cerca de 1 000 m2 e disporá de uma área de
escritórios, uma zona de parqueamento e armazenagem de equipamentos e
uma zona de depósito de materiais, onde será também criada uma zona para depósito de
resíduos, conforme Planta do Estaleiro apresentada no Anexo 1 do Volume 3 – Anexos
Técnicos.
A área do estaleiro será vedada e disporá de uma rede de esgotos que encaminhará os
efluentes produzidos nas instalações sanitárias para uma fossa estanque, a qual será
descarregada periodicamente por uma entidade licenciada para o efeito e os
efluentes domésticos conduzidos a destino final adequado. Não sendo de todo possível o
estabelecimento de uma rede de esgotos, o estaleiro será equipado com wc químicos.
Após instalação do estaleiro, terá início a construção. Os trabalhos iniciar-se-ão com as
atividades de desmatação a realizar em todos os locais onde se instalarão os elementos
de projeto. Os resíduos verdes serão, na fase de requalificação, reduzidos a estilha e
misturados com a terra vegetal.
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Paralelamente às atividades de desmatação proceder-se-á à decapagem da camada
superficial do solo (terra vegetal), que será armazenada em pequenas pargas, para
posterior reutilização na recuperação das áreas intervencionadas. Estes, desmatação e
decapagem, constituem os trabalhos preparatórios à obra. Após estes dar-se-á início aos
trabalhos de escavação das fundações dos aerogeradores. Nesta fase serão também
executadas as plataformas de montagem.
Uma vez terminadas as escavações serão executados, cronologicamente, os seguintes
trabalhos: posicionamento dos anéis de fundação dos aerogeradores, armação de ferro,
execução da rede de terras, cofragem da sapata, sendo em seguida realizadas as
betonagens dos maciços de fundação.
Executados os maciços de fundação procede-se ao aterro dos mesmos e à regularização
da plataforma de trabalhos necessária à montagem. A área da plataforma terá cerca de
1 400 m2. Segue-se a elevação e instalação dos aerogeradores com recurso a meios de
elevação pesados (gruas).
Em simultâneo, procede-se à construção do Edifico de Comando e da Subestação, bem
como à abertura das valas para implantação dos cabos de interligação dos
aerogeradores entre si e o Edifício de Comando e a Subestação. De referir que a água é
recolhida na cobertura do edifício é armazenada em reservatório para utilização no WC.
Adicionalmente serão ainda executados os trabalhos necessários para a instalação da
linha elétrica aérea, com cerca de 1 400 m de extensão, para ligação da futura
subestação à linha de alta tensão existente, o que envolverá a desmatação do terreno
nas zonas de implantação dos apoios da linha (área circunscrita a cerca de 25 m2), a
escavação das fundações dos apoios, a fixação dos mesmos e a colocação dos cabos
condutores e sua ligação à rede elétrica existente no parque eólico atual.
Com a conclusão da montagem e ligação de todos os equipamentos, serão executados
os ensaios para preparação da entrada em serviço.
Após a conclusão dos trabalhos e saída dos equipamentos pesados utilizados na
construção e montagem dos aerogeradores será realizada a retirada da camada de
“tout-venant”, a modelação de taludes, a descompactação de solos e o espalhamento da
terra vegetal entretanto armazenada, deixando que a vegetação endémica recolonize
naturalmente as áreas intervencionadas. A modelação deverá ter em conta o sistema de
drenagem superficial dos terrenos marginais e da plataforma dos acessos. Os solos
deverão ser descompactados e deverá ser espalhada a terra vegetal armazenada em
todas as áreas afetadas e a recuperar, nomeadamente ao longo da vala de cabos,
bermas dos acessos e plataformas de montagem. Apenas será autorizada a aplicação de
terra vegetal proveniente da própria obra.
Dada a experiência já adquirida com a construção do existente Parque Eólico do
Caramulo, não se prevê qualquer dificuldade na regeneração do coberto vegetal
danificado durante a construção. Sendo esta uma zona de grande pluviosidade, o coberto
vegetal endémico encontra francas condições à sua regeneração, prevendo-se que
passado um ano após a construção, o solo evidencie total cobertura por vegetação.
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As fotografias seguintes ilustram o resultando de recuperações ambientais realizadas ao
Parque Eólico do Caramulo e que serão desenvolvidas no presente projeto (
FIG. III. 3).

Registo fotográfico imediatamente após os trabalhos de recuperação

Registo fotográfico das zonas totalmente recuperadas

FIG. III. 3 – Recuperação das Áreas de Intervenção Direta
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Durante a fase de exploração do projeto serão realizados os trabalhos de operação e
manutenção periódica das instalações, as quais funcionam em regime semiabandonado
sem equipas de exploração permanentes no local.
Quanto à fase de desativação do projeto, nessa fase serão desenvolvidas as mesmas
atividades descritas para a fase de construção, embora seja expectável que tenham uma
menor duração no tempo.
É ainda de salientar o fato de não se prever a desativação dos acessos, que se manterão
ao uso das populações locais e dos serviços florestais nas ações de manutenção da
floresta e dos serviços de emergência no combate a incêndios florestais.

3.4

Acessos a criar ou alterar

Na envolvente da área do Parque Eólico do Caramulo, onde será implantado o projeto do
sobreequipamento em estudo, existem estradas nacionais e caminhos municipais com
pavimento betuminoso, que servem as povoações. Esses acessos são atualmente
utilizados para garantir a acessibilidade ao Parque Eólico do Caramulo.
O acesso ao local do sobreequipamento será realizado através do CM1506, o qual parte
da EN230, sensivelmente a sul, no entroncamento para Monteteso e Alcofra.
Ao longo da cumeada do parque eólico existem acessos em “tout-venant”, criados
aquando da construção do mesmo e mantidos em bom estado de conservação desde
essa data, que permitem o acesso aos vários aerogeradores do parque eólico existente.
Estes acessos serão utilizados no projeto de sobreequipamento em estudo.
Será ainda necessário proceder à abertura de acessos, quer através da beneficiação de
caminhos já existentes quer através da construção de novos acessos.
Em termos dos acessos a criar, será construído um novo acesso entre a subestação a
construir e o aerogerador Z04, com uma extensão de aproximadamente de 320 m, para
além de pequenos ramais de ligação a alguns aerogeradores a partir dos acessos
existentes, com destaque para o ramal de ligação ao aerogerador Z06, que apresenta
maior extensão, com cerca 176 m e o ramal de acesso ao aerogerador Z02 com 124 m.
Todos os restantes acessos constituirão retificações / beneficiações de acessos
existentes.
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4.

FASE DE CONSTRUÇÃO

4.1

Principais Atividades

Durante a fase de construção de um projeto desta natureza é desenvolvido um conjunto
de atividades, já descritas anteriormente, que envolvem:


Trabalhos de decapagem e acondicionamento da terra vegetal nos locais de
construção dos acessos, das valas de cabos e das fundações dos aerogeradores;



Trabalhos de escavação do subsolo ou da rocha subjacente, esta última
particularmente na fundação dos aerogeradores;



Transporte de materiais para construção das fundações (será utilizado betãopronto);



Transporte e montagem dos aerogeradores e equipamentos auxiliares;



Arranjos exteriores finais envolvendo instalação de drenagens, modelação dos
terrenos, espalhamento de terras vegetais.

4.2

Estaleiro e Escombreira

Está prevista a criação de um estaleiro de apoio à construção, com uma área aproximada
de 1 000 m2. Esta área será localizada previsivelmente na povoação de Caselho situada
na proximidade da área de intervenção. O local exato será selecionado previamente ao
início dos trabalhos pelo empreiteiro.
A GENERG estabelecerá regras de funcionamento de estaleiros, no sentido de evitar a
acumulação e dispersão de resíduos, bem como a contaminação dos solos com óleos ou
lubrificantes.
Nesse sentido, será introduzido clausulado apropriado nos Cadernos de Encargos das
obras e será efetuada fiscalização direta no decurso das mesmas.
O estaleiro terá visitas do técnico de ambiente responsável pela gestão ambiental da
obra.
Apesar de serem produzidos em pequenas quantidades neste tipo de projetos, os
resíduos serão concentrados numa zona específica das áreas de estaleiro, devidamente
acondicionados e posteriormente transportados para destino final autorizado.
As operações de manutenção em obra estarão restritas às indispensáveis, motivadas
pela dificuldade de transporte dos equipamentos. Quando for necessário realizar
intervenções na obra, estas decorrerão em área preparada para o efeito,
temporariamente impermeabilizada.
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Da escavação da fundação dos aerogeradores resulta, geralmente, algum escombro, o
qual será utilizado, na sua totalidade, na regularização das plataformas e acessos
necessários ao projeto. O balanço final de terras é nulo.

4.3

Período de Construção

No Quadro III. 3 apresenta-se a programação temporal dos trabalhos prevista para a fase
de construção do empreendimento.
Quadro III. 3 – Programação dos Trabalhos de Construção

Ano/Mês
Tarefas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Abertura de Estaleiro
Beneficiação e execução de acessos
Abertura de fundações dos aerogeradores
Betonagem de sapatas dos aerogeradores
Edificio de Comando
Subestação
Vala de cabos
Montagem dos Aerogeradores
Recuperação Ambiental/paisagística
Levantamento do Estaleiro

Estima-se que a fase de construção do Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico
do Caramulo tenha uma duração global de 18 meses.
Pode considerar-se que as intervenções de maior vulto e mais generalizadas apresentam
uma duração de cerca de 11 meses, tendo em atenção que os 4 primeiros meses
considerados se destinam essencialmente a garantir o acesso aos locais de implantação
dos elementos de projeto e à instalação do respetivo estaleiro de apoio à obra.
Os últimos meses correspondem fundamentalmente a trabalhos de modelação final dos
terrenos nos locais onde ocorreram movimentos de terras e à subsequente recuperação
paisagística, à desmobilização do estaleiro, bem como os ensaios dos equipamentos.

4.4

Estimativa de mão de obra

O número de trabalhadores afetos à obra sofrerá flutuações, consoante o tipo de
trabalhos a desenvolver em cada fase. Em períodos de betonagens de sapatas de
aerogeradores, de levantamento de alvenarias ou montagens dos aerogeradores,
preveem-se mais trabalhadores em obra (pico de 30 trabalhadores). Na fase inicial e
escavações ou nos trabalhos finais de acabamentos estimam-se menos operários em
obra. Poderá considerar-se uma média de 15 trabalhadores em obra.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

Cap.III – pág.15

Volume 2_Relatório Síntese

Para a linha elétrica, o número de trabalhadores afetos aos trabalhos será variável,
estimando-se uma média de 10 pessoas em obra. No pico dos trabalhos prevê-se a
presença no máximo de 20 trabalhadores.

5.

FASE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

5.1

Principais Atividades

O parque eólico funciona em regime de semi-abandono. Significa isto que a sua
operação é feita remotamente, sendo a presença dos operadores no local apenas
requerida em situações pontuais relacionadas, por exemplo, com falta de comunicação
com as máquinas ou identificação de equipamento danificado. Nessas situações, os
técnicos deslocam-se ao local, restabelecem as comunicações ou reparam / substituem o
equipamento danificado, e a operação retoma à normalidade.
Para além destas operações não programadas existe um conjunto de operações
programadas, a designada manutenção preventiva, com uma periodicidade que
dependerá do tipo de equipamento a intervencionar. As ações de manutenção
programada serão incluídas no plano de manutenção existente para o Parque Eólico do
Caramulo.
Há ainda a considerar as operações de manutenção dos acessos ao parque. Estas
operações de manutenção implicam intervenções muito limitadas e restritas, envolvendo
um reduzido número de trabalhadores, e a sua periodicidade dependerá da degradação
dos acessos.
O período de vida útil de um parque eólico é de cerca de 20 anos, já que a partir deste
período, o projeto é considerado ultrapassado em termos tecnológicos, o que conduz à
necessidade da sua atualização ou desativação.

5.2

Estimativa de mão de obra

Durante a fase de exploração, o parque eólico funcionará em regime de “central não
assistida”, sendo telecomandado à distância, não necessitando de intervenção local
permanente. Com a periodicidade referida no ponto anterior, sofrerá ações de
manutenção programada e em caso de avaria ou mau funcionamento, manutenção de
emergência.
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Pelo exposto, não serão criados postos de trabalho específicos para a fase de exploração
do parque eólico, o qual, no entanto, contará com:


Equipas de operadores do sistema de telecomando, que em regime de rotação,
estarão permanentemente disponíveis para o controlo à distância dos parques
eólicos da GENERG;



Equipas de operação do parque, disponíveis para eventuais intervenções,
compostas por não menos de 2 elementos;



Equipas de manutenção programada serão compostas em média por 3 elementos,
variando consoante a extensão da intervenção.

A exploração deste projeto conta ainda com o apoio de técnicos de várias áreas, que
realizam a gestão da exploração (análise de produções, venda de energia, etc.) e outros
serviços de apoio à exploração. Tratam-se de postos de trabalho que são assegurados
pela exploração da carteira de parques eólicos do promotor.

6.

FASE DE DESATIVAÇÃO

A desativação de um empreendimento desta natureza terá lugar em data já bastante
afastada do presente, tendo em atenção que é assumida uma vida útil para o projeto de,
pelo menos, 20 anos. Torna-se, assim, difícil de prever o enquadramento que então
existirá.
Tratando-se de um projeto de produção de energia renovável, poderá inclusivamente
haver interesse em prolongar o seu período de exploração, reaproveitando parte das
estruturas já criadas.
O conjunto de operações a efetuar no âmbito da desativação terá que intervir
fundamentalmente nos seguintes níveis:


Aerogeradores;



Subestação;



Acessos;



Linha elétrica.

Nos aerogeradores há que considerar os geradores propriamente ditos, as pás, as torres
de suporte, os postos de transformação individuais e as fundações.
Proceder-se-á à desmontagem dos aerogeradores, separando os vários componentes
que serão depois encaminhados para reciclagem.
Possuem na sua composição, maioritariamente, materiais metálicos (aço, alumínio,
cobre) e materiais compósitos. Será dada especial atenção ao acondicionamento dos
componentes que possuam perigosidade ambiental.
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As plataformas de montagem e manutenção, pelo facto de não serem revestidas nem
impermeabilizadas estarão, por alturas da desativação do projeto, completamente
integradas no terreno envolvente.
Após a retirada dos aerogeradores, ficará apenas a fundação, completamente
subterrânea. Não representando a permanência destas estruturas qualquer perigo ou
ameaça para o meio envolvente, preconiza-se nestes locais o espalhamento de uma
camada de terra vegetal, numa espessura da ordem de 0,15 m.
O envio de substâncias para reciclagem será feito através de empresas especializadas e
devidamente credenciadas na área de recuperação, tratamento e eliminação de resíduos.
Quanto à rede interna de transporte de energia, sendo subterrânea, pode permanecer no
sítio sem qualquer perigo, quer para as pessoas, quer para o ambiente. O custo
ambiental da permanência da rede de cabos no solo é consideravelmente menor que a
sua retirada.
Dependendo do destino a dar ao projeto – upgrade ou desmantelamento total – procederse-á à retirada de todos os materiais da subestação e edifício de comando ou apenas ao
seu upgrade para o novo projeto.
Relativamente à linha elétrica, esta será desmantelada, procedendo-se à segregação dos
materiais e resíduos.
Permanecem, por último, os acessos que se desenvolvem no interior do parque. O tipo
de acesso adotado sofrerá um processo de degradação ao longo do tempo de vida útil do
projeto, eventualmente retardado por operações de conservação que entretanto forem
sendo efetuadas.
Pelo facto de corresponderem a vias previamente existentes, que dão inclusivamente
acesso às áreas envolventes do parque, aquando da desativação do projeto os acessos
não poderão certamente ser eliminados.
Findas as operações descritas, entende-se que ficará reposta uma situação
razoavelmente próxima da que prevalece atualmente no local de implantação do projeto,
não permanecendo na área qualquer elemento que possa dar origem a quaisquer riscos
para o ambiente ou para as populações envolventes.
Prevê-se ser possível a realização destas atividades num prazo máximo de três a quatro
meses, distribuídas pela época de ano que se considerar menos gravosa do ponto de
vista ambiental.
Atempadamente, será submetido às entidades ambientais competentes, o plano de
descomissionamento do projeto. Este plano deverá seguir as linhas atrás identificadas ou
outras que venham entretanto a ser sugeridas pela autoridade ambiental. Há a considerar
que neste momento ainda não existe em Portugal experiência nos procedimentos de
descomissionamento de um parque eólico. Essa experiencia será entretanto adquirida e
as melhores práticas serão adotadas para este projeto.
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7.

MATERIAIS E ENERGIA UTILIZADOS. EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES
PRODUZIDAS

7.1

Utilização dos recursos naturais

O projeto utilizará como recurso natural o vento. O projeto não afetará zonas de recursos
hídricos.
O local de implantação do projeto não se enquadra dentro de uma área classificada
ponto de vista de conservação da natureza, não abrangendo igualmente áreas
proteção e/ou de conservação de habitats da fauna e flora naturais, bem como
paisagem protegida. Algumas das áreas ocupadas pelo projeto abrangem áreas
Reserva Ecológica Nacional (REN).

do
de
de
de

As áreas anteriormente referidas constituem as principais zonas de utilização de recursos
naturais assinaláveis do projeto do sobreequipamento em estudo.
Em termos de ocupação do solo, as principais infraestruturas associadas às nove
localizações dos aerogeradores utilizam no total cerca de 17 360 m2, correspondendo
esta área à soma das áreas de fundação dos aerogeradores (2 826 m2) com as áreas
ocupadas pelas plataformas (12 600 m2), para além dos taludes de aterro e de escavação
(1 934 m2).
É no entanto de salientar que, desta área total apenas a área correspondente às
fundações dos aerogeradores será impermeabilizada, totalizando aproximadamente
2 826 m2.
Assim, a área ocupada pelas nove plataformas (12 600 m2), taludes de aterro e de
escavação (1 934 m2) e a vala de cabos (10 944 m2), que totaliza 25 478 m2, será
recuperada após a conclusão dos trabalhos de construção, embora ao longo do período
de exploração possam voltar a ser pontualmente utilizadas, caso exista necessidade de
intervenções de manutenção dos aerogeradores que envolvem meios pesados (gruas).
Os acessos a intervencionar (construir / beneficiar), numa extensão de 3 493 m,
envolvem a ocupação de uma área de aproximadamente 18 214 m2 (que inclui a
plataforma, as respetivas valetas e os taludes de aterro e de escavação.

7.2

Efluentes

Durante a fase de construção do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo é previsível a produção dos seguintes efluentes:
−

Águas de lavagem das autobetoneiras após a descarga de betão durante as
operações de betonagem dos maciços de fundação dos aerogeradores, edifício
de comando e apoios de linha;
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−

Águas residuais domésticas provenientes das instalações sanitárias do estaleiro.
Para minimizar os impactes ambientais, o estaleiro será dotado de uma fossa
estanque sendo o efluente final conduzido a destino final adequado. Caso não
seja possível a construção desta rede interna de esgotos, será instalado um WC
químico.

Durante a fase de exploração, o projeto do sobreequipamento não produz efluentes
líquidos, uma vez que todo o processo de produção de energia elétrica é um processo
mecânico.
Os trabalhadores responsáveis pelos trabalhos de operação e manutenção que se
possam deslocar ao parque eólico, utilizarão as instalações sanitárias existentes no
edifício de comando. O encaminhamento destes efluentes é feito para fossa séptica com
poço sumidouro, devidamente licenciados.

7.3

Resíduos

Durante a fase de construção prevê-se a produção de resíduos associados a trabalhos
de construção, tais como:
−

Resíduos sólidos urbanos produzidos no estaleiro (LER 20 03 01);

−

Resíduos de construção e demolição nomeadamente betão, madeiras, plástico,
ferro e aço (LER 17 01 01, LER 17 02 01, LER 17 02 03, LER 17 04 05);

−

Óleos usados (LER 13 02 05);

−

Absorventes contaminados com substâncias perigosas (LER 15 02 02);

−

Embalagens de papel e cartão, plástico e metal (LER 15 01 01, LER 15 01 02,
LER 15 01 04);

−

Embalagens contaminadas (LER 15 01 10);

−

Pilhas e baterias (LER 16 06 01).

De referir que no processo de construção não se prevê a produção de terras sobrantes,
uma vez que estas serão utilizadas na construção dos aterros necessários à construção
das plataformas de montagem dos aerogeradores.
Por outro lado, as terras vegetais resultantes da decapagem da camada superficial do
solo serão utilizadas nos trabalhos de recuperação a realizar no final da construção.
Durante a fase de exploração do projeto, a produção de resíduos será pontual e está
associada aos trabalhos de manutenção e deverão consistir em:
−

Embalagens de papel e cartão, plástico e metal ( LER 15 01 01, LER 15 01 02,
LER 15 01 04);

−

Óleos usados (LER 13 02 05);

−

Absorventes contaminados com substâncias perigosas (LER 15 02 02).
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Todos estes resíduos serão integrados no sistema de gestão já definido e em vigor no
Parque Eólico do Caramulo, nomeadamente em termos de procedimentos de
manuseamento, condições de armazenagem e destino final, de modo a assegurar o
destino final adequado dos resíduos produzidos.

7.4

Emissões

a) Emissões gasosas
Durante a fase de construção existirão apenas emissões difusas temporárias de
partículas e gases de combustão, as primeiras resultantes das operações de escavação
e circulação de veículos e máquinas em superfícies não pavimentadas e as segundas
devido ao combustível utilizado nos veículos e maquinaria da obra.
Durante a fase de exploração, o funcionamento do projeto não dará origem a emissões
gasosas sendo de salientar que a produção de energia elétrica a partir de fontes de
energia não poluentes como o vento, permitirá uma redução da emissão de gases com
efeito de estufa, como o dióxido de carbono, que seriam emitidos caso essa energia
fosse produzida em centrais termoelétricas.
As emissões gasosas durante a fase de desativação serão semelhantes às
caracterizadas na fase de construção.
b) Emissões sonoras
Durante a fase de construção existirá um aumento temporário das emissões sonoras
devido à utilização de maquinaria de obra e à circulação de veículos para transporte de
pessoas, materiais e equipamentos.
Na fase de exploração do projeto do sobreequipamento existirão emissões sonoras
produzidas pelo funcionamento dos componentes físicos do sobreequipamento.
As emissões sonoras durante a fase de desativação serão semelhantes às
caracterizadas na fase de construção.

8.

RISCOS DE ACIDENTES

No presente ponto identificam-se os riscos de acidentes associados às fases de
construção e exploração do projeto tendo em conta as atividades desenvolvidas e as
potenciais substâncias manuseadas. De referir que os riscos associados à fase de
desativação são similares aos identificados para a fase de construção.
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8.1

Fase de construção

As atividades executadas durante a fase de construção que apresentam potenciais riscos
de acidente são:
−

Escavações para instalação das fundações do edifício de comando e subestação,
dos aerogeradores e apoios da linha elétrica, além das valas dos cabos e de
drenagem de águas pluviais;

−

Ações de movimentação de terras;

−

Montagem de aerogeradores e apoios da linha elétrica;

−

Trânsito da maquinaria de obra.

a) Escavações
A fase de construção envolve atividades de escavação nos locais de implantação do
edifício de comando e subestação, dos aerogeradores e apoios da linha elétrica, bem
como nas valas de cabos e de drenagem. No decorrer das atividades de escavação, os
riscos mais comuns são:
−

Soterramento ou esmagamento por despreendimento de terras;

−

Queda de nível superior;

−

Queda de objetos;

−

Atropelamento por veículos.

Para a minimização do risco de acidente associado às operações de escavação, estas
deverão ser devidamente programadas, tendo em consideração as condições do terreno
e as condições atmosféricas.
Por outro lado, a devida execução da programação estabelecida deverá incluir:
−

A formação e sensibilização do pessoal presente em obra quanto aos
procedimentos a adotar de acordo com as disposições regulamentares aplicáveis;

−

A delimitação e demarcação das zonas dos trabalhos, definindo as zonas de
aproximação de maquinaria de escavação;

−

Estabelecimento de sinalização adequada;

−

Definição rigorosa das zonas de circulação em obra;

−

−
−

Adoção de procedimentos tendentes a evitar fatores de risco (proteção de
eventuais zonas sensíveis, estabilização de taludes, proteção de árvores,
proteção de edificações, muros, etc.);
Organização das várias tarefas evitando sobreposições incompatíveis;
Adoção de procedimentos quanto à adequada forma de depósito de materiais ou
terras de boa qualidade passíveis de reutilização, evitando sempre o seu depósito
em zonas próximo das bordas de taludes ou da própria escavação.
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b) Montagem dos aerogeradores e apoios da linha elétrica
A atividade de montagem dos aerogeradores e apoios da linha elétrica envolve a
utilização de meios de elevação pesada. Os principais riscos associados a esta atividade
são:
−

Esmagamento;

−

Entalamento;

−

Queda de nível superior e ao mesmo nível;

−

Queda de objetos e materiais;

−

Atropelamento por veículos.

Tal como no caso anterior, os riscos acima referidos podem ser minimizados com a
adoção de procedimentos de operação e manutenção adequados às atividades a
desenvolver.
c) Funcionamento do estaleiro de obra
Os riscos associados ao funcionamento do estaleiro de obra estão sobretudo
relacionados com o risco de contaminação do solo, decorrente de eventual derrame de
óleos das máquinas ou viaturas presentes no estaleiro ou de derrame de outras
substâncias poluentes armazenadas e/ou utilizadas nos trabalhos de construção.
A prevenção e minimização destes riscos dependerá sobretudo do adequado
planeamento e da boa organização do estaleiro e da formação e sensibilização do
pessoal presente em obra, o qual deverá necessariamente estar informado sobre os
procedimentos a adotar para prevenir os derrames bem como sobre o modo de atuação
caso estes ocorram.

8.2

Fase de exploração

Durante a fase de exploração não são previstas situações de risco significativo
decorrentes da operação do Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo, se atendermos unicamente à “laboração” dos equipamentos.
No entanto, apesar de instalados vários sistemas automáticos e mecânicos de proteção,
as instalações elétricas apresentam os riscos que lhe são próprios, como por exemplo, a
ocorrência de curto-circuito.
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Para além dos riscos de operação há ainda que considerar os associados aos trabalhos
de manutenção. Nestes podem incluir-se:
−

Eletrocussão;

−

Queda de nível superior e ao mesmo nível;

−

Queda de objetos e materiais;

−

Atropelamento por veículos.

Durante a fase de exploração e manutenção deverá ser previsto, necessariamente, um
Plano de Emergência, como medida de prevenção em caso de eventual ocorrência de
situações de risco.
Tal Plano de Emergência, a incluir no âmbito da vigilância assegurada pelo parque,
deverá considerar eventuais situações de risco previsíveis, associadas nomeadamente a
incêndios, tempestades, eventuais ações de vandalismo, etc.

9.

EFEITOS CUMULATIVOS

Os impactes do projeto em análise deverão considerar, cumulativamente, os
aerogeradores já instalados no Parque Eólico do Caramulo, bem como os aerogeradores
já instalados nos parques eólicos da envolvente.
Identificam-se como potenciais impactes cumulativos resultantes do projeto do
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, os resultantes de alterações na
paisagem, na ocupação do solo, na fauna, nos habitats e no ruído.
Estes impactes encontram-se avaliados no Capítulo VI do presente documento.
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PROJETO DO SOBREEQUIPAMENTO DO
PARQUE EÓLICO DO CARAMULO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Estudo Prévio

CAPÍTULO IV
SITUAÇÃO ATUAL DO AMBIENTE

1.

INTRODUÇÃO

Neste capítulo é efetuada a caracterização da situação atual do ambiente na região de
influência do projeto.
Todos os elementos considerados de interesse são descritos detalhadamente, de modo a
permitir o enquadramento adequado do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico
do Caramulo na sua área de influência e na área diretamente afetada.
Assim, neste capítulo são abordadas as seguintes áreas temáticas:
▪

a geologia e hidrogeologia, que inclui a geomorfologia, a litologia, a tectónica e as
unidades hidrogeológicas;

▪

os solos e os seus usos;

▪

o clima;

▪

os recursos hídricos

▪

a qualidade do ar;

▪

o ambiente sonoro;

▪

os fatores biológicos e ecológicos;

▪

a paisagem;

▪

a caraterização socioeconómica;

▪

os planos de ordenamento e condicionantes;

▪

o património arqueológico.
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Para a caraterização das diferentes áreas temáticas executaram-se levantamentos de
campo detalhados, tendo a área geográfica de análise sido definida para cada
um dos descritores em função da sua relevância face à situação específica do projeto.
Foram também consultadas as entidades locais e regionais, no sentido de recolher toda a
informação disponível.
Após a caracterização das diferentes áreas temáticas, procedeu-se à elaboração de uma
Planta de Condicionamentos, apresentada no Anexo 6 do Volume 3 – Anexos Técnicos,
na qual foram cartografados e representados todos os condicionamentos a considerar na
elaboração do projeto e sua execução.
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2.

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E HIDROGEOLOGIA

2.1

Metodologia

Neste ponto é efetuada uma descrição geomorfológica da área em estudo e das suas
características litológicas e tectónicas, fazendo-se também uma abordagem
hidrogeológica da região.
Para tal foram consultados elementos bibliográficos diversos e cartografia existente,
nomeadamente a Carta Geológica de Portugal, à escala 1: 500 000, e a Carta Militar
(folhas n.os 187, 188, 198 e 199), à escala 1:25 000. De referir que a carta geológica à
escala 1: 500 000, não possui notícia explicativa publicada.

2.2

Geologia

2.2.1

Enquadramento Geológico Regional

A Serra do Caramulo, onde se irá desenvolver o projeto em estudo, localiza-se no
chamado Maciço Antigo, mais concretamente na Zona Centro-Ibérica. O Maciço Antigo
(Maciço Hespérico ou Ibérico) é a unidade geológica que ocupa a maior extensão em
Portugal, sendo constituído essencialmente por rochas eruptivas e metassedimentares.
As litologias correspondentes àqueles tipos de rochas são habitualmente designadas por
rochas cristalinas ou rochas duras, ou, ainda, por rochas fraturadas ou fissuradas.
Em termos gerais, podem-se considerar como materiais com escassa aptidão
hidrogeológica e pobres em recursos hídricos subterrâneos. No entanto, apesar da
escassez de recursos hídricos subterrâneos, desempenham um papel importante, tanto
nos abastecimentos à população, como na agricultura. As rochas carbonatadas
paleozóicas constituem, em geral, uma excepção em termos de produtividade, podendo
assumir uma importância regional assinalável. Embora o Maciço Hespérico seja
caracterizado por uma relativa uniformidade, em termos hidrogeológicos, é possível
considerar algumas subunidades, com características próprias e que correspondem às
divisões geoestruturais daquele Maciço.
A Zona Centro-Ibérica é caracterizada pela grande extensão que ocupam as rochas
granitóides, seguida pelos xistos afetados por graus de metamorfismo variável. São
também de assinalar, pela sua importância hidrogeológica, os quartzitos que formam
alguns dos relevos importantes. Outra característica assinalável é a discordância dos
Quartzitos Armoricanos sobre uma sequência tipo “flysch”, designada por Complexo
Xisto-Grauváquico de idade câmbrica ou pré-câmbrica.
Na região podem individualizar-se três grandes famílias de rochas, características da
Zona Centro-Ibérica: o Complexo Xisto-Grauváquico (grupo das Beiras); os quartzitos
ordovícicos, discordantes sobre aquele complexo e os granitóides hercínicos (granitos
das Beiras). Os xistos e os granitóides constituem de longe as unidades com mais
representatividade no designado Maciço do Caramulo. A área em estudo insere-se no
Complexo Xisto-Grauváquico, de acordo com a FIG. IV. 1, embora no local se tenha
constatado a presença de rochas de natureza granítica, na zona mais a NE,
correspondendo esta a uma zona de transição.
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2.2.2

Geomorfologia

A Serra do Caramulo está orientada segundo uma direção NE-SW, apresentando no
dorso uma série de picos graníticos. Este maciço montanhoso apresenta uma altitude
máxima de 1 074 m, no cabeço do Caramulinho. Para SW, na zona dos xistos, materiais
essencialmente friáveis, os picos não se apresentam pontiagudos, mas sim constituídos
por relevos mais suaves, de configuração arredondada, embora intensamente dissecados
pela ação da erosão (Martins, 1962; Lourenço, 1996). Entre os vértices geodésicos mais
altos da região figuram o de S. Barnabé (948 m), Cruzinha (1 000 m), este na área de
projeto, Pinoucas (1 068 m), Bezerreira (995 m), Caramulinho (1 074 m), Cabeço da
Nave (995 m) e Lomba da Valinha (843 m).
A área de estudo situa-se próximo do bordo oriental num grande bloco que se encontra
separado da plataforma do Mondego pela importante falha de Verim-Penacova.
A Serra do Caramulo constitui uma nítida muralha divisória entre a Beira Litoral e a Beira
Alta. A sua vertente oriental, imponente escarpa de falha que chega a ter 800 m de altura,
sublinha a passagem do ocidente tardi-hercínico Verim-Penacova. A vertente ocidental é
menos declivosa e desce progressivamente até à plataforma litoral por um degrau que
não ultrapassa os 300 m de altura. O substrato da montanha é constituído por granitos
paleozóicos e xistos ante ordovícicos. Possui ainda minérios como a galena, a volframite,
a pirite de ferro e outros.
De referir assim que a Serra do Caramulo possui um relevo assimétrico, acentuando-se
gradualmente desde a plataforma litoral até à vertente oriental, que se apresenta abrupta,
constituindo uma impressionante escarpa de falha.
Esta serra possui uma forte orografia e é rasgada por uma malha hidrográfica
relativamente densa e de uma grande densidade de afloramentos graníticos. A presença
de blocos graníticos de grandes dimensões está relacionada com a erosão e com a rede
de fraturação que o maciço granítico apresenta, com intervalos de alguns metros entre as
diáclases. A alteração dos granitos dá origem a solos residuais pouco espessos, com
matéria orgânica importante, que lhes confere cor escura.
Na encosta este da Serra do Caramulo, o declive acentuado fez com que a força de
escorrência aumentasse o poder erosivo, favorecendo a exploração das diaclases e
originando disfunções de tipo esferoidal, processo este que levou à formação de “caos de
blocos” de granito.
Em meios xistosos, a paisagem apresenta-se monótona, caracterizada pela forma
arredondada das cumeadas, sobressaindo alguns xistos mais duros que tomam a forma
de pináculos residuais (Pereira, 1988).

2.2.3

Litologia

Na FIG. IV. 1 apresenta-se o enquadramento geológico da área de estudo do projeto de
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, à escala aproximada de 1: 300 000, o
qual foi adaptado da Carta Geológica de Portugal, à escala 1: 500 000.
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FIG. IV. 1 – Geologia
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A região é essencialmente de natureza granítica, existindo algumas manchas xistentas,
rochas filonianas e depósitos modernos de cobertura. O granito apresenta faces texturais
diferentes, composição mineralógica monzonítico e de duas micas predominantemente
biotítico.
Nos filões predominam os quartzos, alguns deles muito desenvolvidos. Os depósitos de
cobertura são formados por argilas e arcoses com calhaus rolados assentes sob
plataforma granítica. Além dos aluviões atuais nos vales dos rios, nomeadamente no rio
Criz (Campo de Besteiros), encontram-se importantes depósitos anteriores do Pliocénico,
localizados na região de Tondela e de Campo de Besteiros.
No maciço Serra do Caramulo as rochas existentes são maioritariamente xistos e
granitos de diferentes tipos.
Na área em estudo é visível uma nítida transição entre os xistos (“Formação de
Rosmaninhal: turbiditos finos e conglomerados” – CBR), que caracterizam a área mais a
SW, e os granitos (“Granito de duas micas - indiferenciado” – ƳI3), que ocupam a área
mais a NE.
Os xistos pertencem à formação conhecida por “Complexo Xisto-Grauváquico” (CXG),
que se encontra estruturada com uma orientação predominante WNW-ESE. Atualmente é
consensual dividir o CXG em Grupo do Douro e Grupo das Beiras, aflorando na Serra do
Caramulo litologias correspondentes ao Grupo das Beiras.
O Grupo das Beiras é constituído sobretudo por xistos argilosos e metagrauvaques,
formando uma sucessão tipo “flysch” muito espessa (Sequeira et al., 1997). Além dos
xistos e grauvaques habituais, aparecem espessas bancadas de conglomerados que, em
plena concordância com aqueles, os acompanham em extensão apreciável (Martins,
1962; J.E.N., 1968). Não contendo fósseis significativos do ponto de vista estratigráfico,
sabe-se apenas que o CXG é anterior ao Ordovícico, pois sobre ele assentam os
terrenos deste sistema (Ferreira, 1978).
Nas áreas de contacto entre as massas graníticas e as rochas do CXG detetam-se
auréolas estreitas de metaformismo de contacto, resultantes da intrusão dos graníticos
hercínicos e constituídas por xistos mosqueados, os quais, à medida que se avança para
a área mais interna, vão passando gradualmente a corneanas, essencialmente
quarzíticas e pelíticas (Godinho, 1989; Lourenço, 1996), estas últimas pouco abundantes
na Serra do Caramulo.
Intercalada no complexo metassedimentar, pode individualizar-se uma mancha de
quartzitos relativamente extensa, que forma uma imponente crista na zona de Urgueira,
com direção aproximada N 60º W, infletindo para N perto da povoação de Silvares
(Martins, 1962; Godinho, 1989).
A maior parte da Serra do Caramulo é, contudo, constituída por rochas graníticas. Apesar
da grande heterogeneidade, a maioria dos granitos da região são não porfiróides,
predominantemente de grão fino a médio (Martins, 1962).
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2.3

Sismicidade e Tectónica

2.3.1

Tectónica

A Serra do Caramulo situa-se no bordo ocidental do Maciço Hespérico, também chamado
de Maciço Antigo Ibérico. O Maciço Hespérico é o constituinte original da microplaca
Ibérica, estando parcialmente coberto por sedimentos do Mesozóico e Terciário. É natural
que uma zona de rochas antigas, como esta, tenha sido repetidamente submetida a
intensas ações tectónicas, através da sua evolução geológica. As orogenias caledónica,
hercínica e alpina fizeram-se sentir, com maior ou menor intensidade, em território
português, devendo-se a elas os mais importantes traços estruturais que caracterizam
esta região. Contudo, os efeitos intensos e prolongados da orogenia hercínica são os
principais responsáveis pela deformação dos materiais paleozóicos que formam o Maciço
Hespérico.
A orogenia varisca ou hercínica foi uma etapa de intensa deformação, metamorfismo e
magmatismo durante o Paleozóico superior. No final do enrugamento hercínico, o Maciço
Hespérico foi submetido ao efeito de forças compressivas, o que originou vários sistemas
de deslizamentos que deslocaram todas as estruturas anteriores. O sistema de falhas
tardi-hercínicas é de importância capital na definição das morfoestruturas originadas
durante os surtos orogénicos alpinos (Martín-Serrano, 1994).
No fim do Cretácio, as placas Euroasiática e Africana ao aproximar-se iniciaram um
regime geral compressivo para toda a microplaca Ibérica, tendo como resultado a
formação de importantes cadeias montanhosas nos bordos das placas.
O Maciço Hespérico, cujos antigos relevos hercínicos foram entretanto aplanados durante
o longo período de estabilidade orogénica, foi também afetado, tendo-se reativado as
descontinuidades estruturais herdadas da orogenia varisca – zonas de cisalhamento
dúctil e falhas tardi-hercínicas. Assim, o Maciço fraturou-se em blocos: os que se
elevaram (“horsts”) formaram novas cadeias montanhosas; os que se afundaram
originaram bacias sedimentares (Gutiérrez Elorza, 1994; Arregui, 1999).
Das faturas e falhas resultantes das deformações tardi-variscas, cabe destacar na região
a importante falha de Penacova-Verín, com movimento predominante de desligamento
esquerdo e com orientação NNE-SSW. Ao longo da zona de falha, individualizaram-se
várias depressões tectónicas e zonas montanhosas contíguas (Sequeira et al., 1997).
O rejogo do sistema de fraturas, nomeadamente da falha Penacova-Verín, durante a
orogenia alpina, foi o principal responsável pela formação da escarpa oriental da Serra do
Caramulo, que chega a atingir um desnível de 800 m. Terá também criado depressões
tectónicas do tipo “pull-apart”, que mais tarde deram lugar à bacia de Mortágua e aos
sedimentos do Barreiro de Besteiros, que ainda conservam uma significativa espessura
de sedimentos, sendo os mais antigos de idade Cretácica e Terciária (Medina, 1996).
Em síntese, a Serra do Caramulo apresenta uma nítida dissimetria no sentido este-oeste.
Enquanto do lado oriental é limitada por uma imponente escarpa de falha, a vertente
ocidental desce progressivamente até à plataforma litoral. A serra pode considerar-se
como um bloco tectónico dissimétrico, limitado por uma importante falha a leste e
balanceado para ocidente (Ferreira, 1978).
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De acordo com a Carta Neotectónica de Portugal Continental (Serviços Geológicos de
Portugal, 1988), cujo excerto é apresentado na FIG. IV. 2, a área em estudo não é
afetada por estruturas tectónicas com atividade recente.

FIG. IV. 2 – Extrato da Carta Neotectónica

2.3.2

Sismicidade

A região em estudo apresenta uma sismicidade baixa, estando a área em estudo,
segundo o Atlas do Ambiente, na zona de intensidade sísmica IV (FIG. IV. 3).
De acordo com a sismicidade histórica, considerando os dados compilados do Instituto de
Meteorologia, a área de estudo está localizada na zona de intensidade VI (escala de
Mercalli Modificada de 1956).
De acordo com o “Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e
Pontes”, o país foi dividido em quatro zonas sísmicas que, por ordem decrescente de
sismicidade, são designadas por A, B, C e D e cuja influência é traduzida por um
determinado valor para o coeficiente de sismicidade.
A área de implantação do projeto situa-se na zona C, , ou seja, de risco sísmico
reduzido, à qual corresponde um coeficiente de sismicidade de 0,5 (FIG. IV. 4).
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FIG. IV. 3 – Registo da intensidade sísmica e da sismicidade histórica para o território de
Portugal Continental
(Mapa de intensidades sísmicas refere-se às zonas de intensidade máxima (escala internacional) para o
período 1901-1972. Mapa de Sismicidade Histórica representa as isossistas de intensidades máximas, escala
de Mercalli modificada 1956, para o período 1755-1996)
Fonte: Atlas do Ambiente

FIG. IV. 4 – Zonas Sísmicas de Portugal Continental
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2.4

Hidrogeologia

O projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo insere-se na unidade
hidrogeológica do Maciço Antigo (FIG. IV. 5), constituído fundamentalmente por rochas
eruptivas e metassedimentares.

FIG. IV. 5 – Unidades Hidrogeológicas

Embora o Maciço Antigo seja caracterizado por uma relativa uniformidade em termos
hidrogeológicos, existem algumas subunidades com características próprias e que
correspondem às divisões geoestruturais do Maciço, sendo que a área do presente
projeto se insere na subunidade Zona Centro-Ibérica.
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A Zona Centro-Ibérica é caracterizada pela grande extensão que ocupam as rochas
granitóides, seguida pelos xistos afetados por graus de metamorfismo variável. São
também de assinalar, pela sua importância hidrogeológica, os quartzitos que formam
alguns dos relevos importantes.
Apesar de estarmos numa região em que a precipitação média anual é elevada (entre
2 000 e 2 400 mm), o declive acentuado da região e as formações geológicas ocorrentes
concorrem para o predomínio da escorrência superficial relativamente à infiltração
(escoamento entre 1 000 e 1 400 mm). Assim, a existência de aquíferos superficiais está
confinada localmente a zonas de alteração dos granitos.
Dado que a área em estudo se localiza numa zona elevada, a água que se possa infiltrar
nas fraturas do maciço será naturalmente drenada por gravidade. Em locais mais baixos,
onde a espessura de terra vegetal (pouco permeável) atinge maiores proporções,
poder-se-á verificar a acumulação de água de precipitação.
As captações existentes no maciço da Serra do Caramulo refletem a razoável bacia de
alimentação situada em pleno maciço granítico. De facto, a recarga que ocorre na Serra
do Caramulo beneficia do efeito barreira do CXG em zona tectonicamente modificada.
A descarga natural do aquífero é controlada estruturalmente pela existência de falhas
com orientação NNE-SSW e NW-SE. Algumas das pequenas nascentes de água que
surgem na região parecem estar associadas aos cruzamentos de fraturas/falhas
sub-verticais com fraturas sub-horizontais.
Apesar de existirem inúmeras captações no maciço da Serra do Caramulo, na envolvente
mais mais próxima do projeto apenas se destaca a captação de Monteteso (união das
freguesias de Arca e Varzielas), representada na FIG. IV. 44, que abastece os fontanários
dessa mesma localidade, com perímetro de proteção delimitado pela Portaria
n.º 194/2010, de 8 de abril.

2.5

Recursos Minerais

O levantamento de eventuais situações relevantes relativas a recursos geológicos com
interesse económico efetuou-se com base no contacto com a DGEG – Direção Geral de
Energia e Geologia e Câmaras Municipais, tendo-se verificado que a área de estudo
insere-se, na sua totalidade, numa área concedida para prospeção e pesquisa de ouro e
outros minerais metálicos (“Medgoldminas Unipessoal, Lda.”; MN/PP/005/16).
De referir ainda a existência de duas pedreiras, uma delas dentro da área de estudo, em
território do concelho de Oliveira de Frades – pedreira “Porpita” (Pedreira 5117),
localizada em Varziela, e a outra imediatamente a SW, a pedreira “Monteteso” (Pedreira
6786), situada em Monteteso. Realça-se contudo que estas pedreiras estão localizadas
fora da área de implantação do projeto.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

Cap.IV – pág.11

Volume 2_Relatório Síntese

3.

SOLOS E USO DO SOLO

3.1

Solos

3.1.1

Metodologia

O estudo pedológico foi orientado no sentido de caraterizar os solos ocorrentes na área
prevista para a implantação do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo.
Este trabalho baseou-se na interpretação das Cartas dos Solos de Portugal e Cartas de
Capacidade de Uso do Solo - Cartas Complementares do Instituto de Desenvolvimento
Rural e Hidráulico (IDRHA), para a área de implantação do projeto. Esta base
cartográfica foi seguidamente validada e/ou corrigida com base em levantamentos de
campo. Foram ainda utilizadas como base de trabalho a Carta Militar do Instituto
Geográfico do Exército, folhas n.os 187, 188, 198 e 199, à escala 1:25 000, ortofotomapas
da área e os Planos Diretores Municipais de Tondela, Vouzela e Oliveira de Frades.

3.1.2

Descrição das Unidades Pedológicas Ocorrentes

Os solos ocorrentes numa determinada região encontram-se intimamente relacionados
com a sua topografia, variedade das formações geológicas existentes e ação humana,
que interferem de forma direta nos processos pedogenéticos ocorrentes. Por sua vez, os
solos constituem uma componente ambiental que por ação humana e, em conjugação
com fatores ambientais, condicionam os usos do solo e as práticas agroflorestais
passiveis de serem implementadas num determinado território.
Assim, é importante referir que o projeto em análise se localiza numa área caracterizada
por uma orografia com alternância de relevos pronunciados, mas de topos arredondados,
cobertos por vegetação e marcados por afloramentos rochosos de dimensões
expressivas.
A área de projeto localiza-se em zona de cumeada da Serra do Caramulo, nas
imediações do marco geodésico de Cruzinha (1 000 m). Os locais de implantação dos
equipamentos desenvolvem-se, sensivelmente, ao longo do Caminho Municipal que liga
as povoações de Caselho e Carvalhal da Mulher à EN230, na proximidade de Portela do
Guardão (CM1506).
A área é dominada por matos esparsos com clareiras de herbáceas e gramíneas, e
afloramentos rochosos. As zonas florestais limitam-se à zona mais a sul.
Da análise da informação disponível e dos levantamentos de campo, verifica-se
que a área de estudo corresponde uma zona de transição entre os granitos a NE
e os xistos a SW, predominando os cambissolos Húmicos (rochas eruptivas e xistos)
(ver FIG. IV. 6).
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Os cambissolos são solos pouco evoluídos, apresentam uma ligeira diferenciação de
horizontes expressa pela existência de um horizonte superficial (A) com alguma matéria
orgânica bastante ácida e uma relação carbono-azoto muito elevada (horizonte úmbrico)
e um horizonte B marcado pela ocorrência de uma destruição in situ das características
estruturais dos materiais provenientes da rocha mãe, mas sem que ocorram processos
dinâmicos verticais (horizonte câmbico).
Os cambiossolos húmicos de origem xistosa são solos pobres, pouco espessos, argilosos
e quase sempre pouco evoluídos.
No que se refere aos cambiossolos húmicos de origem eruptiva, são solos de textura
variável, pouco compactos, arenosos e permeáveis, escurecidos pelo húmos de baixo
pH, pobres em cálcio e fósforo mas ricos em potássio. Estes solos são predominantes
nas zonas mais elevadas da Serra do Caramulo.

FIG. IV. 6 – Carta de Solos
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3.1.3

Capacidade de Uso do Solo

A capacidade de uso do solo traduz em termos pragmáticos a utilização dos solos
recomendada para ordenamento e planeamento agrário. Os solos são agrupados pelas
suas características fundamentais, como sejam a sua espessura efectiva e distribuição
topográfica, em classes de capacidade de uso, as quais traduzem a utilização ou uso
recomendado dos solos em termos da sua conservação.
Para as zonas onde existe cartografia dos solos à escala de 1:50 000 são estabelecidas
5 classes de capacidade de uso: A, B, C, D e E (SROA - Serviço de Reconhecimento e
Ordenamento Agrário).
Para a região em estudo não existem estudos a essa escala, dispondo-se apenas de
elementos muito generalizados baseados em foto-interpretação. Assim, e segundo a
Carta de Capacidade de Uso do Solo do SROA para o Atlas do Ambiente
(classificação segundo o “Esboço Geral de Ordenamento Agrário”1980, escala
1:1 000 000), os solos a Norte do Rio Tejo enquadram-se em três classes, em termos de
capacidade de uso do solo:
▪

Classe A

– Utilização Agrícola

Solos que pela sua boa a mediana natureza, baixa erodibilidade, boa a regular
capacidade de retenção e armazenamento para a água, boa drenagem e outras
características, se podem considerar por si, e abstraindo da espessura efectiva e do
declive, com poucas ou moderadas limitações para culturas usuais sendo
susceptíveis de utilização agrícola intensiva ou moderadamente intensiva.
▪

Classe C

– Utilização Agrícola Condicionada

Solos com capacidade de uso mediana, mas condicionada por limitações acentuadas;
riscos de erosão elevados; susceptíveis de utilização para fins agrícolas ou outros.
▪

Classe F

– Utilização Não Agrícola (Florestal)

Solos com capacidade de uso muito reduzida; limitações muito severas; risco de
erosão muito elevados; não susceptíveis de uso agrícola em quaisquer condições;
severas e muito severas limitações para pastagens, matos e florestal; em muitos
casos não é susceptível de qualquer exploração económica.
Da análise da FIG. IV. 7, verifica-se que a classe F é predominante, apresentando uma
utilização não agrícola, com grande limitação para a atividade agropastoril.
Marginalmente também é possível encontrar solos incluídos na classe A, de utilização
agrícola (a norte) e de solos complexos incluídos na classe A+C (a oeste) e na classe
C+F (a este).
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FIG. IV. 7 – Capacidade de Uso dos Solos
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3.2

Uso e Ocupação Atual do Solo

3.2.1

Metodologia

A caracterização dos principais usos do solo ocorrentes na área em estudo é efetuada
com base na Carta de Uso do Solo (FIG. IV. 8). Esta teve como suporte a cartografia de
ocupação do solo (COS) do Centro Nacional de Informação Geográfica (CNIG) e na
interpretação de fotografia aérea recente. Esta base cartográfica foi seguidamente
validada e/ou corrigida com base em levantamentos de campo. A Carta de Uso do Solo
permite visualizar a distribuição dos usos ocorrentes segundo as classes e subclasses
definidas, as quais se apresentam no Quadro IV. 1.
Quadro IV. 1– Classes e Subclasses de Usos do Solo definidas
Classe

Subclasse
Espaço florestal de produção – Eucalipto
Espaço florestal de produção – Pinheiro-bravo

Espaço Florestal

Espaço florestal de proteção – Folhosas
Matos
Espaço agrícola – Culturas heterogéneas

Espaço Agrícola

Espaço agrícola – Sequeiro
Espaço agrícola – Regadio

3.2.2

Rocha nua

Rocha nua

Espaço urbano e rururbano

Espaço urbano e rururbano

Espaço canal

Espaço canal

Caracterização dos Usos do Solo Ocorrentes na Área de Estudo

A área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo localiza-se
na cumeada da Serra do Caramulo, junto ao marco geodésico de Cruzinha, que
estabelece o limite entre as bacias hidrográficas dos rios Águeda, Alcofra e Criz.
Esta área, como para a maioria da Serra do Caramulo e respetivas vertentes,
encontra-se fortemente marcada pela atividade silvícola, primordialmente da cultura de
pinheiro-bravo. Predominam assim os espaços florestais, que podem apresentar
estruturas e composições variadas, desde espaços florestais densos com espécimes de
tamanho considerável, a plantações com subcoberto pouco desenvolvido ou zonas de
floresta abertas em mosaico com matos.
Ainda nestes espaços (espaços florestais), a ocorrência de sucessivas épocas de
incêndios, que conduziram, para além da destruição da vegetação lenhosa, à progressiva
degradação dos solos, potenciaram a expansão de matos rasteiros e médios, dominados
por carqueja, urzes e giestas, e por vezes tojo e fetos. Estes matos apresentam grande
expressão na área de estudo, dominando a cumeada da Serra do Caramulo, bem como
as suas vertentes noroeste e este.
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Importa ainda salientar que nas zonas de solo mais degradados da cumeada, onde as
formações arbustivas são mais esparsas, verificam-se setores de solo nu e “tapetes” de
gramíneas.
Identificam-se igualmente alguns espaços agrícolas dentro da área de estudo, na
envolvente das povoações isoladas e distribuídas pelas zonas de encosta e no fundo dos
vales, ou ainda associadas a linhas de água. Os principais espaços agrícolas
localizam-se a norte da área de estudo, na envolvente da população de Nogueira,
próximo do ponto de ligação da linha elétrica a construir do sobreequipamento com a
linha existente, de ligação entre o Parque Eólico de Bezerreira e a Subestação do
Caramulo. Destacam-se ainda algumas áreas agrícolas a nordeste, junto da povoação de
Caselho, e a sudoeste, associadas a linhas de água presentes na envolvente de
Monteteso.
Nos pontos mais altos e de cumeada da Serra do Caramulo destacam-se ainda
importantes áreas de rocha nua, nomeadamente afloramentos rochosos graníticos (a
noroeste) e xistosos (a sudeste).
De salientar que a envolvente alargada do projeto é marcada pela rede viária e rede de
caminhos florestais existentes. Destaca-se como eixo rodoviário principal o caminho
municipal (CM) 1506, que estabelece a ligação entre Caselho e a estrada nacional
(EN) 230, e permite o atual acesso ao Parque Eólico do Caramulo.
Na FIG. IV. 8 apresenta-se a Carta de Uso do Solo para a envolvente próxima do projeto,
elaborada com base na fotografia aérea e nos levantamentos de campo realizados, na
qual apenas se representou a ocupação do solo na área em estudo.
Da respetiva análise constata-se que na área de implantação do projeto e envolvente
próxima existem, no essencial, os seguintes tipos de ocupação do solo, os quais são
apresentados no conjunto de fotografias incluídas na FIG. IV. 9:
▪

Espaço florestal

– que compreende as seguintes subclasses:

– que corresponde
essencialmente a povoamentos de pinheiro-bravo (plantações maduras de
elevada densidade, plantações recentes e zonas esparsas de pinhal
intercaladas com manchas importantes de matos), com maior expressão
na zona da portela do Guardão, encosta envolvente à povoação de
Monteteso e envolvente da povoação de Nogueira;

−

Espaço florestal de produção – Pinheiro-bravo

−

Espaço

−

Espaço florestal de produção – Folhosas

florestal de produção – Eucalipto – que corresponde a
povoamentos maduros de eucalipto, com pouca expressão na área de
estudo, sendo apenas de destacar uma pequena mancha a norte da área
de estudo, na envolvente da povoação de Nogueira;

– que corresponde a pequenas
bolsas de floresta autóctone ou plantações de castanheiros, com
expressão muito reduzida na área de estudo, e ocupação limitada a
algumas linhas de água torrenciais;
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−

▪

– espaços florestais degradados por ações de corte ou incêndios,
dominados por coberto arbustivo esparso ou denso, em mosaico com
gramíneas, dominado por carqueja, urze, giesta, tojo e fetos.
Matos

Espaço agrícola

−

– que compreende as seguintes subclasses:

Espaço agrícola – Culturas heterogéneas

– multiculturas rotacionais,

permanentes e extensivas, para subsistência;
– culturas cerealíferas de sequeiro;

−

Espaço agrícola – Sequeiro

−

Espaço agrícola – Regadio

– zonas de criação de pasto, associadas a

pequenas linhas de água.
– correspondentes a afloramentos rochosos graníticos e xistosos
presentes nos pontos mais altos e ao longo da cumeada da Serra do Caramulo,
em mosaico com áreas de matos.

▪

Rocha nua

▪

Espaço urbano e rururbano

▪

Espaço

– que corresponde no essencial aos aglomerados
populacionais, sendo que no caso presente apenas se destaca dentro da área de
estudo a povoação de Nogueira (neste descritor a área de estudo considerada
corresponde a um “buffer” de 500 m em torno dos elementos de projeto).
Canal – que corresponde essencialmente às principais vias de
comunicação existentes na envolvente, nomeadamente CM1506, EN230 e
EN333-2.
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Foto IV-1 – Espaço florestal – Pinheiro-bravo
(zona da Portela do Guardão)

Foto IV-3 – Matos e Rocha nua (granito)
(zona granítica a oeste de Caselho)

Foto IV-5 – Matos e Rocha nua (granito)
(Zona do Marco Geodésico de Cruzinha)

Foto IV-2 – Espaço florestal – Pinheiro-bravo
(zona da Portela do Guardão e Monteteso)

Foto IV-4 – Matos e Rocha nua (xisto)
(zona de cumeada a norte de Monteteso)

Foto IV-6 – Rocha nua e Espaço florestal –
Pinheiro-bravo
(Vista para Monteteso)

FIG. IV. 9 – Perspetiva dos Usos do Solo Identificados
na Área de Estudo e Área Envolvente
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Foto IV-7 – Espaço agrícola – Culturas
heterogéneas
(próximo de Caselho)

Foto IV-9 – Espaço canal
(Acesso ao Parque Eólico do Caramulo)

Foto IV-11 – Matos
(Espaços florestais ao fundo junto de Nogueira)

Foto IV-8 – Espaço agrícola e Rururbano
(Povoação de Nogueira)

Foto IV-10 – Espaço canal
(CM1506 vista do Marco Geodésico de Cruzinha)

Foto IV-12 – Espaço Agrícola e Rururbano
(Povoação de Outeiro)

FIG. IV. 9 – Perspetiva dos Usos do Solo Identificados
na Área de Estudo e Área Envolvente
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4.

CLIMA

4.1

Metodologia

Neste ponto é realizada uma abordagem climatológica da área afeta ao projeto, quer a
nível regional, visando a caracterização dos principais elementos do clima da região em
estudo, quer a nível local, em termos de microclima. Para a caracterização climática
regional a metodologia a seguir consistiu em:
▪

Localização das estações meteorológicas e recolha de dados de base;

▪

Análise das condições climáticas com base nas variações mensais e anuais dos
meteoros pertinentes (temperatura, precipitação, radiação solar e evaporação
potencial, velocidade e direção do vento, e outros);

▪

Análise dos fenómenos específicos associados a condições meteorológicas
particulares (ventos fortes, temporais, chuvadas torrenciais, neblinas, nevoeiros,
geadas, trovoadas, etc.).

Ao nível local caracterizaram-se os principais padrões microclimáticos, atualmente
ocorrentes na área do projeto e envolvente.

4.2

Caracterização Regional

4.2.1

Enquadramento Climático

A combinação numérica ou gráfica dos principais elementos registados nas estações
climatológicas permite classificar em termos quantitativos o clima. É o caso da
classificação climática de Köppen (FIG. IV. 10), que se adapta bastante bem à paisagem
geográfica e aos aspetos de revestimento vegetal da superfície do globo.
A classificação climática de Köppen, numa síntese, caracteriza o clima dos lugares e
regiões com base nos valores médios da temperatura do ar, da quantidade de
precipitação e na sua distribuição correlacionada ao longo dos meses do ano. Nesta
classificação são considerados cinco tipos climáticos correspondentes aos grandes tipos
de clima planetários.
Segundo Köppen, a região em estudo apresenta um clima de tipo Csb (Godard,
A., Tabeau, M., 1993), ou seja:
C

Clima mesotérmico (temperado) húmido, em que a temperatura do mês mais
frio é inferior a 18ºC, mas superior a -3ºC, enquanto o mês mais quente
apresenta valores superiores a 10ºC;

s

Estação seca no verão, em que a quantidade de precipitação do mês mais
seco do semestre quente é inferior a 1/3 da do mês mais chuvoso do semestre
frio e inferior a 40 mm;

b

Verão pouco quente mas extenso, em que a temperatura média do ar no mês
mais quente do ano é inferior a 22ºC, havendo mais de quatro meses cuja
temperatura média é superior a 10ºC.
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Obviamente que os valores extremos que caracterizam esta classificação se baseiam em
critérios arbitrados de modo a permitir a definição de grandes tipos climáticos, podendo
ocorrer divergências em níveis de caracterização mais detalhados.

FIG. IV. 10 – Classificação Climática de Köppen
Fonte: IPMA

4.2.2

Meteorologia

As informações meteorológicas consideradas neste estudo referem-se à Estação
Climatológica e Udométrica do Caramulo (INMG, 1991), pois corresponde à estação mais
próxima da área em estudo.
É, no entanto, de salientar que localmente poderão ocorrer algumas variações climáticas,
face à estação escolhida, devido a condições particulares, nomeadamente a orografia.
No Quadro IV. 2 referem-se as características da estação meteorológica considerada e
na FIG. IV. 11 apresenta-se a sua localização.
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Quadro IV. 2 – Estação Meteorológica Considerada

Designação da
Estação

Caramulo

Tipo

Climatológica
e Udométrica

Latitude

40º34’N

Longitude

Período de
Observação

Altitude

8º10’W

1951- 1980

810 m

Área de Estudo
Estação Climatológica e Udométrica
Caramulo

FIG. IV. 11 – Localização da Estação Climatológica e Udométrica do Caramulo

Para efeitos da caracterização climatológica da área de estudo, consideraram-se os
parâmetros temperatura do ar, precipitação, humidade, evaporação, regime de ventos,
nevoeiro e nebulosidade, orvalho e geada, e granizo e queda de neve, registados na
estação meteorológica do Caramulo.

a) Temperatura

A temperatura média anual registada na estação climatológica do Caramulo é de 11,1ºC,
sendo a temperatura média do mês mais frio de 6,0 ºC, em janeiro, e a do mês mais
quente de 19,2ºC, em agosto. Estes valores e a amplitude térmica média (13,2ºC)
traduzem o carácter do clima local.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

Cap.IV – pág.25

Volume 2_Relatório Síntese

As temperaturas médias mínimas e máximas registadas nesta estação são de,
respetivamente, 3,2ºC, no mês de janeiro, e de 24,3ºC, em julho. Os valores mínimos e
máximos absolutos são de -8,0ºC, em fevereiro, e de 35,5ºC, em agosto, respetivamente.
Anualmente o número de dias com temperatura mínima inferior a 0,0ºC é de 12,2 e com
temperatura máxima superior a 25,0ºC é de 43,7.
Na FIG. IV. 12 apresenta-se o gráfico termo-pluviométrico da estação climatológica do
Caramulo.

Fonte: INMG, 1991

FIG. IV. 12 – Gráfico Termo – Pluviométrico
(Estação Climatológica do Caramulo. 1951-1980)

b) Precipitação

O valor de
2370,4 mm.

precipitação

anual

registado

na

estação

considerada

é

de

Na estação climatológica do Caramulo ocorrem essencialmente dois meses secos (julho
e agosto). A maior concentração de precipitação verifica-se no mês de janeiro (375,9
mm) e a mínima em julho (21,1mm). O valor máximo diário foi de 197,8 mm, registado em
dezembro.
A frequência da precipitação verificada na estação o Caramulo evidência a ocorrência de
chuvadas de grande intensidade (valores de precipitação igual ou superior a 10,0 mm)
em 63,9 dias por ano.
Na FIG. IV. 13 está representada a distribuição da precipitação média mensal verificada
na estação climatológica do Caramulo.
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Fonte: INMG, 1991

FIG. IV. 13 – Gráfico Pluviométrico
(Estação Climatológica do Caramulo. 1951-1980)

c) Humidade e Evaporação

A humidade relativa média do ar, observada na estação climatológica do Caramulo,
regista o seu mínimo diurno durante o período da tarde, uma vez que estes valores
variam na razão inversa da temperatura, enquanto que, por outro lado, o arrefecimento
nocturno provoca um aumento do valor deste parâmetro.
O clima da região em estudo é considerado relativamente húmido, dado que os valores
médios anuais observados na estação do Caramulo variam entre 56% e 86%. Na
FIG. IV. 14 representa-se a variação anual da humidade relativa média do ar, observada
na referida estação.

Fonte: INMG, 1991

FIG. IV. 14 – Humidade Relativa do Ar
(Estação Climatológica do Caramulo. 1965-1980)
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Em relação à evaporação, constata-se que os valores mais elevados deste parâmetro
acontecem nos períodos com temperaturas superiores. Os valores de evaporação
mínima mensal, máxima mensal e total anual são, respetivamente, 36,7 (dezembro),
136,8 (agosto) e 917,8 mm. Na FIG. IV. 15 representa-se a variação anual da
evaporação, observada na referida estação.

Fonte: INMG, 1991

FIG. IV. 15 – Evaporação
(Estação Climatológica do Caramulo. 1951-1980)

d) Nevoeiro e Nebulosidade

Na zona em estudo podem ocorrer nevoeiros durante todo o ano com maior incidência no
mês de julho. De acordo com os valores registados na estação climatológica do
Caramulo, o número de dias de nevoeiro por ano é, em média, 13,7. Na FIG. IV. 16
apresenta-se a variação anual da ocorrência de nevoeiro, expresso em número de dias /
mês, na estação climatológica do Caramulo.

Fonte: INMG, 1991

FIG. IV. 16 – Número de Dias com Nevoeiro
(Estação Climatológica do Caramulo. 1951-1980)
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A nebulosidade da região é média, tendo-se verificado na estação meteorológica do
Caramulo para o período considerado, que em cerca de 36,2% dos dias do ano 8/10, ou
mais, do céu se encontram encobertos. No que respeita às situações de céu
praticamente limpo, ocorreram em, aproximadamente, 33,2% dos dias do ano. Os meses
mais nebulosos encontram-se compreendidos entre janeiro e março.
e) Orvalho e Geada

No que diz respeito ao orvalho e geada não se encontram dados disponíveis na estação
considerada.
f) Granizo e Queda de Neve

Na estação do Caramulo verifica-se, anualmente, a queda de granizo em 2,5 dias,
repartidos por 10 meses. No que respeita à queda de neve, esta verifica-se durante 4,6
dias ao longo do ano, distribuídos por 6 meses compreendidos entre maio e outubro.
g) Regime dos Ventos

Os ventos dominantes, na estação climatológica do Caramulo, são do quadrante oeste
(19,2%), seguindo-se em importância o quadrante nordeste (15,6%) e o quadrante sul
(13,9%). Em termos de velocidades médias, os registos mais elevados são de 7,7km/h,
correspondente ao quadrante sul. A média anual da frequência de situações de calmaria
(em que a velocidade do vento é inferior a 1 km/h) é de 20,9%, registando-se, por ano,
0,7 dias com ventos com velocidade igual ou superior a 36,0 km/h. Na FIG. IV. 17
apresenta-se a rosa-dos-ventos relativa à estação climatológica do Caramulo, com
indicação da frequência e velocidade média dos ventos.

Fonte. INMG, 1991

FIG. IV. 17 – Frequência e Velocidade Média dos Ventos para Cada Rumo
(Estação Climatológica do Caramulo. 1951-1980)
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4.3

Caracterização Microclimática

A maioria dos fenómenos microclimatológicos observados resultam essencialmente das
condições topográficas e da tipologia de uso do solo, e da influência destes fatores sobre
o modo de manifestação dos diferentes meteoros. Existem, pois, pequenas variações dos
elementos climáticos em diferentes locais da região, correspondentes a situações de
microclima.
Como principais fatores regionais e locais salienta-se a posição geográfica da região em
estudo, localizada a cerca de 50 km da faixa litoral, e o relevo vigoroso constituído pela
Serra do Caramulo, onde se insere a área de estudo, que se interpõe à progressão dos
fluxos de ar marítimo provenientes de oeste.
As principais características microclimáticas da região são determinadas pelos seguintes
fatores morfológicos e de uso do solo:
▪

A altitude e disposição deste conjunto montanhoso, com orientação predominante
NE-SW contribui localmente para uma acentuada dissimetria na distribuição da
precipitação. As vertentes barlavento, com orientação predominantes NE-SW,
provocam a ascensão forçada das massas de ar humedecidas devido ao trajeto
marítimo, e, consequentemente, originam precipitação abundante, que ultrapassa
anualmente, em média, 2 000 mm nos locais mais elevados da Serra do
Caramulo. Os ventos dominantes na região são do quadrante oeste (19,2%).

▪

A morfologia dos vales dos rios Vouga e Mondego e seus afluentes, torna-os
corredores marcantes de brisas marítimas e continentais, cujo fluxo, em situações
de elevada estabilidade atmosférica é muito propício à ocorrência de nevoeiros.

▪

A tipologia do coberto florestal das encostas, não origina a formação de
importantes massas de ar frio, propiciando antes a sua fácil deslocação para as
zonas de vale.
Em situações de destruição desse coberto (por exemplo, na sequência de
incêndios) podem originar-se bacias de formação de importantes brisas de
encosta, que até ao restabelecimento do coberto florestal, alterarão positivamente
o quadro atual de arejamento mediano das encostas em análise.

Há ainda condições para a formação de nebulosidade orográfica nas encostas ocidentais
dos alinhamentos da Serra do Caramulo.
As brisas de encosta deverão apresentar ao longo do seu trajeto uma intensidade média,
onde, em situações de elevada estabilidade atmosférica, podem ocorrer fenómenos de
acumulação, induzindo algum risco de geada em determinadas zonas (nomeadamente
nas encostas voltadas a norte).
Na região, a precipitação é abundante em todos os meses do ano, com a exceção
sobretudo dos meses de julho e agosto, em que é relativamente escassa. Tratam-se de
precipitações não só associadas a organismos depressionários, mas também a chuvas
orográficas, podendo ocorrer fortes precipitações na região.
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5.

RECURSOS HÍDRICOS

5.1

Metodologia

Na presente secção é efetuada a caracterização dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos na área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo, e respetiva linha elétrica aérea de alta tensão (LAAT) de ligação à LAAT, a
60kV, de ligação entre o Parque Eólico de Bezerreira e a Subestação do Caramulo.
Para esse efeito procedeu-se à recolha de informação bibliográfica existente para a
região, junto das entidades consultadas, e nos diversos documentos e planos relativos à
gestão de recursos hídricos superficiais, e a um reconhecimento de campo direcionado.
Neste último, foi possível identificar as linhas de água existentes e as bacias de
drenagem na qual se inserem os elementos de projeto, os principais sistemas aquíferos
existentes, bem como potenciais usos existentes (pontos de água para combate a
incêndios, captações, entre outros usos).
Da documentação consultada, é de destacar a consulta do Plano de Gestão de Região
Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4A) do 2º ciclo de planeamento (2016-2021), e
igualmente do 1º ciclo de planeamento (2009-2015), disponibilizados pela APA, I.P.
Os recursos hídricos foram analisados à luz da Diretiva Quadro da Água (DQA),
Diretiva 2000/60/CE, de 23 de outubro, transposta para a ordem jurídica portuguesa pela
Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água) com alteração efetuada pelo
Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho.
Assim, para além da caracterização geral da bacia abrangida, é ainda considerada a
caracterização das massas de água.

5.2

Águas de Superfície

5.2.1

Caracterização da bacia hidrográfica abrangida

O projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo insere-se na Região
Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4A). O local de implantação do
sobreequipamento situa-se numa linha de festo irregular, com orientação
nordeste-sudoeste que marca a fronteira entre as bacias hidrográficas do rio Vouga e rio
Mondego. A ligação elétrica aérea à subestação do Caramulo insere-se integralmente na
bacia hidrográfica do rio Vouga (FIG. IV. 18).
A Serra do Caramulo estabelece o limite entre várias sub-bacias das bacias hidrográficas
dos rios Vouga e Mondego. A área de implantação do sobreequipamento do parque
eólico desenvolve-se ao longo do limite de três sub-bacias, nomeadamente, na sua
vertente noroeste, a sub-bacia do rio Alcofra, e na vertente sudoeste, a sub-bacia do rio
Águeda, pertencentes à bacia do rio Vouga, e na vertente este, a sub-bacia do rio Criz,
inserida na bacia do rio Mondego.
A linha elétrica de ligação à subestação do Caramulo desenvolve-se integralmente na
sub-bacia do rio Alcofra.
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FIG. IV. 18 – Enquadramento Hidrográfico

O rio Alcofra nasce na vertente oeste da Serra do Caramulo, na freguesia de Alcofra,
desenvolvendo-se para sudoeste, em cerca de 18,1 km, até desaguar no rio Alfusqueiro,
afluente da margem direita do rio Águeda.
O rio Águeda nasce na Serra do Caramulo, na união das freguesias de Arca e Varzielas,
próximo do lugar de Monteteso. Desenvolve-se para oeste, em cerca de 50,8 km até a
união de freguesias de Eixo e Eirol, onde desagua no rio Vouga.
O rio Criz nasce na vertente este da Serra do Caramulo, perto da povoação de Carvalhal
da Mulher, na freguesia de Santiago de Besteiros. Desenvolve-se para sul, em cerca de
41 km, até desaguara no rio Dão, em plena barragem da Aguieira, próximo de Santa
Comba Dão. Este rio apresenta a designação de ribeira da Cal na sua nascente, sendo
posteriormente designada de ribeira das Mestras perto da localidade de Muna, e de rio
Criz em Campo de Besteiros.
A rede em presença na envolvente ao local de implantação do sobreequipamento do
parque eólico é bastante abundante e ramificada, arrancando normalmente as linhas de
água de 4ª, 5ª e 6ª ordem subsidiárias logo do cimo das vertentes da Serra do Caramulo.
Estas desaguam nas respetivas linhas de água de 2ª, 3ª e 4ª ordem subsidiárias dos rios
Vouga e Mondego.
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A linha elétrica interceta igualmente uma rede hidrográfica ramificada, presente na
vertente da Serra do Caramulo, composta por linhas de água de 5ª e 6ª ordem
subsidiárias do rio Alcofra.
No Quadro IV. 3 apresentam-se as características das principais bacias abrangidas pelo
projeto.
Quadro IV. 3 – Características Físicas e Classificação Decimal das Bacias Abrangidas

Sub-bacia

Classificação
Decimal

Área da bacia
hidrográfica (km2)

Comprimento do
curso de água (km)

Bacia Hidrográfica

Rio Águeda

719 07

971,8

50,8

Vouga

Rio Alfusqueiro

719 07 04

204,8

49,3

Vouga

Rio Alcofra

719 07 04 03

Rio Dão

701 46

Rio Criz, Rib.ª das Mestras

701 46 02

50,6

18,1

Vouga

1 376,8

92,1

Mondego

202,7

41,0

Mondego

Fonte: “Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal,” 1981 & PGRH Vouga, Mondego e Lis
(2016-2021)

5.2.2

Caracterização das massas de água superficiais abrangidas

De acordo com o PGRH do Vouga, Mondego e Lis, a área de projeto abrange as bacias
de drenagem das massas de água PT04VOU0551 (rio Alcofra), PT04VOU0555 (rio
Águeda) e PT04VOU0603 (rio Criz) (Quadro IV. 4).
A massa de água PT04VOU0551 (rio Alcofra) corresponde ao setor superior do rio
Alcofra. A sua bacia de drenagem contempla os 6 primeiros quilómetros deste curso de
água, e respetiva zona de cabeceira (vertente noroeste da Serra do Caramulo). Neste
setor, a massa de água apresenta características físicas de rios de montanha, pelo que
se enquadra no tipo Rios Montanhosos do Norte.
A massa de água PT04VOU0555 (rio Águeda) corresponde igualmente a uma zona de
cabeceira, neste caso do rio Águeda, com características físicas específicas de rios de
montanha, sendo assim enquadrado no tipo Rios Montanhosos do Norte. Constitui
igualmente uma massa de água de muito reduzida extensão (cerca de 6 km) e de bacia
de drenagem (23 km2), esta última essencialmente coincidente com a zona de cabeceira
(vertente sudoeste da Serra do Caramulo).
A massa de água PT04VOU0603 (rio Criz) corresponde ao setor médio-superior do rio
Criz, incluindo o seu principal afluente, o rio de Campo Besteiros (afluente da margem
direita). Aliás o limite jusante desta massa de água corresponde exatamente ao local de
afluência do rio de Campo Besteiros no rio Criz. Esta massa de água corresponde à
única da bacia do rio Mondego abrangida pelo projeto, sendo que a sua área de
drenagem (de cerca de 108 km2) abrange toda a vertente este da Serra do Caramulo,
onde se encontra o sobreequipamento.
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Quadro IV. 4 – Identificação e caracterização das massas de água
Massa de Água
PT04VOU0551

Caracterização
Designação: Rio Alcofra
Tipo: Rios Montanhoso do Norte
Extensão: 6,2 km
Área de Bacia: 29,7 km2

PT04VOU0555

Designação: Rio Águeda
Tipo: Rios Montanhoso do Norte
Extensão: 5,8 km
Área de Bacia: 22,9 km2

PT04MON0603

Designação: Rio Criz
Tipo: Rios do Norte de Pequena Dimensão
Extensão: 29,1 km
Área de Bacia: 107,6 km2

Fonte: “PGRH Vouga, Mondego e Lis (2016-2021)

Do ponto de vista qualitativo não são de assinalar problemas significativos para as
massas de água abrangidas, sendo que as mesmas apresentam um estado de massa de
água igual ou superior a bom. Tal resulta da ausência de pressões significativas nas
respetivas bacias de drenagem, pressões essas que correspondem essencialmente a
fontes difusas de poluição, pouco expressivas, com origem agrícola e na atividade
pecuária. São ainda de assinalar no caso da massa de água PT04VOU0603 (rio Criz),
algumas fontes tópicas de poluição de origem urbana e industrial.

5.3

Águas Subterrâneas

5.3.1

Caracterização hidrogeológica

O projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo insere-se na unidade
hidrogeológica do Maciço Antigo (FIG. IV. 19).
No Maciço Antigo destacam-se dois sistemas aquíferos abrangidos, nomeadamente os
sistemas aquíferos do Maciço Antigo Indiferenciado do Vouga (A0x1RH4) e Maciço
Antigo Indiferenciado do Mondego (A0x2RH4).
O sistema aquífero Maciço Antigo Indiferenciado do Vouga (A0x1RH4), limitado a norte
pela bacia hidrográfica do rio Douro e a sul pela bacia hidrográfica do rio Mondego,
abrange uma área com cerca de 2 030 km2. O sistema aquífero do Maciço Antigo
Indiferenciado do Mondego (A0x2RH4), contido na região este da bacia hidrográfica do rio
Mondego, ocupa uma área com cerca de 4 826 km2.
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Estes sistemas fazem parte da unidade morfoestrutural designada por Maciço Antigo,
sendo constituído essencialmente por rochas eruptivas e metassedimentares. Embora o
Maciço Antigo Indiferenciado seja caracterizado por uma relativa uniformidade, é possível
considerar algumas subunidades, com características próprias e que correspondem às
grandes divisões geoestruturais daquele Maciço. Para a área de implantação de projeto
verifica-se a existência de duas subunidades, nomeadamente, a nordeste, a subunidade
de rochas granitoides, e a sudoeste, a subunidade de xistos e grauvaques, afetados por
metamorfismo de grau variável.
A circulação nestes tipos litológicos é, na maioria dos casos, relativamente superficial,
condicionada pela espessura da camada de alteração e pela rede de fraturas resultantes
da descompressão dos maciços. Na maior parte das situações, a espessura com
interesse hidrogeológico é da ordem de 70 a 100 m. Como nestas rochas a circulação se
faz sobretudo numa camada superficial, constituída por rochas alteradas ou mais
fraturadas, os níveis freáticos acompanham de uma maneira muito fiel a topografia e o
escoamento que se dirige em direção às linhas de água, portanto, zonas de descarga. Os
níveis freáticos são normalmente muito sensíveis às variações observadas na
precipitação. A circulação mais profunda dá-se, essencialmente, devido a alguns
acidentes tectónicos de maior expressão que, muitas das vezes, cai já no domínio do
hidrotermalismo.
De acordo com Almeida et al. (2000), nas captações existentes na bacia do rio Mondego
observa-se que, no caso de furos em granitos, para a profundidade média de 74,4 m os
caudais médios são de 0,54 l/s. No caso em que os furos estão em xistos, à profundidade
média de 74,2 m os caudais médios são de 2,4 l/s. Essa maior produtividade verifica-se
igualmente para a bacia do rio Vouga, tendo-se estimado um caudal médio de 1,1 l/s em
captações em xistos e um caudal de 0,5 l/s em captações em granitos (Lopes et al.,
1997). Esta tendência faz supor que pode ser estendida, pelo menos, a toda a Zona
Centro-Ibérica.
Não se verifica nenhuma correlação assinalável entre a profundidade dos furos e o
caudal o que pode sugerir que o caudal depende predominantemente de uma ou poucas
fraturas bem localizadas, em vez de ocorrências mais ou menos espaçadas e repetidas
com a profundidade.
Uma vez que a circulação se faz, em grande parte, em fissuras, a velocidade de
circulação pode ser elevada e o poder de filtração do meio é reduzido. Deste modo, os
aquíferos instalados nos tipos litológicos anteriormente referidos, são bastante
vulneráveis a determinados tipos de contaminação, nomeadamente por contaminação
microbiológica. Por outro lado, o facto de se tratar de pequenos aquíferos, com escasso
poder regulador, torna-os muito vulneráveis a outros contaminantes de origem
antropogénica, como os resultantes de atividades agrícolas, verificando-se um aumento
das concentrações em nitratos e outros iões.
No que se refere ao processo de recarga, para a área de estudo, esta é efetuada através
das precipitações que caem diretamente nas camadas aflorantes em zonas espessas de
alteração, com fracturação bem desenvolvida e significativa.
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FIG. IV. 19 – Massas de Água Subterrânea

5.3.2

Caracterização das massas de água subterrâneas abrangidas

De acordo com o PGRH do Vouga, Mondego e Lis, a área de projeto abrange as
seguintes massas de água subterrâneas: PTA0x1RH4 (Maciço Antigo Indiferenciado do
Vouga) e PTA0x2RH4 (Maciço Antigo Indiferenciado do Mondego). Estas últimas
correspondem aos sistemas aquíferos anteriormente caracterizados, e abrangidos pela
área de implantação de projeto.
Em termos quantitativos, conforme verificado anteriormente, para ambas as massas de
água a produtividade é superior nos meios litológicos dominados por xistos. Importa
contudo salientar que os valores de produtividade destes sistemas aquíferos são
bastante inferiores a outros sistemas aquíferos presentes na região centro,
nomeadamente na unidade hidrogeológica da Orla Mesocenozóica Ocidental.
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As massas de água abrangidas apresentam um balanço hídrico positivo, em que o
volume anualmente captado é inferior à disponibilidade hídrica anual. Tendo em conta
este facto, ambas as massas de água são classificadas, no âmbito do PGRH do Vouga,
Mondego e Lis, com estado quantitativo de Bom (Quadro IV. 5).
Quadro IV. 5 – Volume anual captado e disponibilidade
hídricas anuais nas massas de água subterrâneas

Massa de Água

Volume captado
(hm3/ano)

Volume disponível
(hm3/ano)

PTA0x1RH4

41,16

129,60

PTA0x2RH4

53,42

252,00

Fonte: PGRH Vouga, Mondego e Lis (2016-2021)

No que se refere aos aspetos qualitativos, as massas de água contempladas cumprem os
objetivos ambientais da DQA, com um estado químico de Bom.

5.4

Usos e Disponibilidade da Água

Conforme verificado anteriormente, as massas de água superficiais e subterrâneas
abrangidas não apresentam problemas quantitativos e qualitativos, destacando-se o Bom
Estado das mesmas.
Em termos globais, para as águas subterrâneas, de um ponto de vista quantitativo, o
balanço hídrico entre a captação e recarga dos aquíferos é positivo, sendo os volumes de
água captados para uso/consumo claramente inferiores aos volumes de recarga,
maioritariamente provenientes da precipitação. É razoável considerar que, numa área
alargada em torno da zona de implantação de projeto, esse mesmo balanço se mantenha
positivo.
Nessa mesma envolvente alargada destaca-se a presença de algumas captações
particulares, principalmente associadas às povoações existentes e a zonas de vales
agrícolas (FIG. IV. 20). Como seria expectável, ao longo da cumeada da Serra do
Caramulo, a presença de captações é praticamente inexistente, não sendo de assinalar
captações nos locais de implantação dos elementos de projeto. São contudo de salientar
algumas captações na sua envolvente mais próxima, destacando-se a captação de
Monteteso (união das freguesias de Arca e Varzielas), que abastece os fontanários dessa
mesma localidade, com perímetro de proteção delimitado pela Portaria n.º 195/2010 de 8
de abril.
Destacam-se ainda vários furos da empresa Água do Caramulo, na envolvente a
Varzielas, ao longo da vertente oeste da Serra do Caramulo (união das freguesias de
Arca e Varzielas), contudo situados a mais de 1 km da área de implantação do projeto.
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No que se refere aos aspetos qualitativos, ambos os recursos hídricos superficiais e
subterrâneos não apresentam problemas de qualidade da água, sendo que as bacias de
drenagem das massas de água abrangidas não apresentam pressões significativas
(PGRH Vouga, Mondego e Lis; ciclo 2016-2021).
Para a área de implantação de projeto não são de destacar fontes importantes de
poluição (FIG. IV. 20). Apenas numa análise mais alargada se verifica a ocorrência de
algumas explorações pecuárias importantes (maioritariamente aviculturas), na bacia da
massa de água PT04VOU0555 (rio Águeda), com proximidade à povoação de Varzielas.
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6.

QUALIDADE DO AR

6.1

Metodologia

Nesta secção procede-se à caracterização da qualidade do ar na área de estudo do
projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo. Numa primeira parte
apresenta-se o enquadramento legislativo no que concerne à qualidade do ar ambiente,
seguido da identificação das principais fontes poluidoras existentes na área envolvente
do projeto.
Posteriormente, apresenta-se uma caracterização da qualidade do ar na área de estudo
tendo por base os dados disponíveis para a estação de monitorização de Fundão,
pertencente à Rede de Qualidade do Ar da zona Centro, que constitui a estação mais
próxima do local de projeto.
Esta avaliação teve por base os registos dos poluentes dióxido de enxofre, dióxido de
azoto, partículas em suspensão e ozono nos anos 2013 e 2014 (anos mais recentes
cujos dados de monitorização estão disponíveis no site da Agência Portuguesa de
Ambiente).
Os dados recolhidos foram analisados e comparados com a legislação nacional
atualmente em vigor e com as orientações da Organização Mundial de Saúde (O.M.S.).

6.2

Enquadramento Legislativo

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, fixa os objetivos para a qualidade do ar
ambiente tendo em conta as normas, as orientações e os programas da Organização
Mundial da Saúde, destinados a evitar, prevenir ou reduzir as emissões de poluentes
atmosféricos.
O referido Decreto-Lei estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar
ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna as seguintes diretivas:
▪

A Directiva n.º 2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de
maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa;

▪

A Directiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de
dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos
hidrocarbonetos.

No Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, são estabelecidos valores limite para
vários poluentes entre eles o dióxido de enxofre, o dióxido de azoto, as partículas totais
em suspensão e o monóxido de carbono. Para o dióxido de enxofre, dióxido de azoto e
ozono são também definidos limiares de alerta.
Relativamente ao ozono são ainda estabelecidos objetivos a longo prazo, valores alvo e
um limiar de informação.
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No Quadro IV. 6 apresentam-se os valores normativos da qualidade do ar para o dióxido
de enxofre, dióxido de azoto, partículas em suspensão, monóxido de carbono e ozono, de
acordo com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 43/2015, de 27 de março.
Quadro IV. 6 – Valores Normativos da Qualidade do Ar –
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro
Período Considerado
Poluente

Legislação

Valor Limite para
Humana (µg/m3)
Dióxido de Enxofre

Proteção da

Saúde

Valor Limite para Proteção da Vegetação
(µg/m3)
Limiar de Alerta (µg/m3)

Dióxido
de Azoto

Valor Limite para
Humana (µg/m3)

Proteção da

Saúde

Limiar de Alerta (µg/m3)

1h

8h

24 h

Ano
Civil

AOT40

350(1)

—

125 (2)

—

—

—

—

—

20

—

500 (3)

—

—

—

—

200 (4)

—

—

40

—

400 (3)

—

—

—

—

Partículas em
Suspensão (PM10)

Valor Limite para
Humana (µg/m3)

Proteção da

Saúde

—

—

50 (5)

40

—

Monóxido de
Carbono

Valor Limite para
Humana (µg/m3)

Proteção da

Saúde

—

10 000

—

—

—

Valor Alvo para
Humana(6) (µg/m3)

Proteção

Saúde

—

120(7) (8)

—

—

—

Valor Alvo para Proteção da Vegetação(10)
(µg/m3)

—

—

—

18 000(9) (8)

Objetivos a Longo Prazo para Proteção da
Saúde Humana(11) (µg/m3)

—

120

—

—

—

Objetivos a Longo Prazo para Proteção da
Vegetação(10) (µg/m3)

—

—

—

—

6 000

180

—

—

—

—

Ozono

Limiar de Informação (µg/m 3)
3

Limiar de Alerta (µg/m )

da

(12)

240

Notas:
(1) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 24 vezes em cada ano civil.
(2) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 3 vezes em cada ano civil.
(3) – Valor medido em três horas consecutivas que não deve ser excedido, em locais que sejam representativos da qualidade do ar,
numa área de pelo menos 100 km2, ou numa zona ou aglomeração, consoante o espaço que apresentar menor área.
(4) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 18 vezes em cada ano civil.
(5) – Valor Limite que não deve ser excedido em mais de 35 vezes em cada ano civil.
(6) – Valor máximo das médias octo-horárias, calculadas por períodos consecutivos de oito horas. O valor máximo diário das médias
octo-horárias será selecionado com base nas médias obtidas por períodos consecutivos de oito horas, calculadas a partir de
dados horários e atualizados de hora a hora. Cada média por período de oito horas calculada desta forma será atribuída ao dia
em que termina, desta forma, o primeiro período de cálculo de um dia tem início às 17 horas do dia anterior e termina à 1 hora
do dia em causa; o último período de cálculo de um dia tem início às 16 horas e termina às 24 horas do mesmo dia.
(7) – Valor a não exceder mais de 25 dias, em média, por ano civil, num período de três anos.
(8) – Se não for possível determinar as médias de períodos de três ou cinco anos com base num conjunto completo e consecutivo
de dados anuais, os dados anuais mínimos necessários à verificação da observância dos valores alvo são os seguintes: - Valor
alvo para proteção da saúde humana- dados válidos respeitantes a um ano; Valor alvo para proteção da vegetação – dados
válidos por três anos.
(9) – Calculados em média em relação a 5 anos.
(10) – Calculado com base em valores horários medidos de maio a julho (inclusive).
(11) – Valor máximo diário das médias octo-horárias, calculadas por períodos consecutivos de oito horas, num ano civil.
(12) - As excedências em relação ao limiar devem ser medidas ou previstas durante 3 horas consecutivas.
AOT40 – Exposição acumulada acima de um valor limite de 40 ppb.
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No Quadro IV. 7 apresentam-se os valores recomendados pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) para a qualidade do ar tendo em conta efeitos no Homem que não estão
diretamente relacionados com doenças cancerígenas ou incomodidade devido ao odor.
Quadro IV. 7 – Valores Recomendados pela OMS para Proteção da Saúde Humana
Poluente

Valor Recomendado

Período

Ozono

120 μg/m3 (0,06 ppm)

Dióxido de Azoto

200 μg/m3 (0,11 ppm)
40 a 50 μg/m3 (0,021 a 0,026 ppm)

1h
Anual

Dióxido de Enxofre

500 μg/m3 (0,175 ppm)
125 μg/m3 (0,044 ppm)
50 μg/m3 (0,017 ppm)

10 min
24 h
Anual

Partículas em suspensão

a)

Monóxido de Carbono

100 mg/m3 (90 ppm)b)
60 mg/m3 (50 ppm)
30 mg/m3 (25 ppm)
10 mg/m3 (10 ppm)

15 min
30 min
1h
8h

Chumbo c)

0,5 mg/m3

Anual

8h

a) Não foram estabelecidos valores para partículas em suspensão dado que não existe nenhum valor limite evidente
associado a causas de morbilidade e mortalidade.
b) O valor recomendado visa prevenir que os níveis de carboxihemoglobina no sangue não excedam 2,5 %. Os valores
superiores baseiam-se em estimativas matemáticas para diferentes períodos de exposição.
c) O valor guia para o chumbo foi estabelecido pela OMS em 1987.

Fonte: WHO regional publications. European series, No. 91; “Air Quality Guidelines for Europe”; 2nd edition.

No Quadro IV. 8 apresentam-se os valores recomendados pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) para a qualidade do ar no sentido de proteger a vegetação terrestre.
Quadro IV. 8 – Valores Recomendados pela OMS para Proteção da Vegetação
Poluente

Dióxido de Enxofre
Óxidos de Azoto
Ozono

Nível crítico
Carga crítica
Nível crítico
Carga crítica
Nível crítico

Valor Recomendado

Período

10 – 30 µg/m3 a)

Anual

250 – 1500 eq/ha/ano
30 µg/m3
5 – 35 kg N/ha/ano
0,2 – 10 ppm·h a,c)

b)

Anual
Anual

b)

Anual
5 dias – 6 meses

a) Depende do tipo de vegetação.
b) Depende do tipo de solo e ecossistema.
c) AOT: exposição acumulada acima de um valor limite de 40 ppb.

De referir que quando os valores de qualidade do ar observados são de ordem inferior
aos recomendados pela OMS, não é expectável que a exposição permanente conduza a
efeitos nocivos para o Homem ou vegetação.
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6.3

Caracterização da Qualidade do Ar

6.3.1

Estações de Monitorização

Na área de projeto não existem estações de monitorização da qualidade do ar, sendo que
a estação de monitorização mais próxima é a estação de Fornelo do Monte, não sendo
por isso totalmente representativa da qualidade do ar ocorrente na área em estudo.
De qualquer modo, e apenas como fator indicativo, procede-se de seguida à
caracterização da qualidade do ar com base nos dados monitorizados nesta estação,
cujas principais características se apresentam no Quadro IV. 9.
Quadro IV. 9 – Características da Estação de Monitorização da Qualidade do Ar

Designação da
Estação

Tipo de
Estação

Entrada em
Funcionamento

Fornelo do Monte

Fundo

2005

Localização Geográfica
M

P

408232

202530

No Quadro IV. 10 apresentam-se, para os anos 2013 e 2014 (dados mais recentes), as
eficiências obtidas por analisador, na estação de monitorização de Fornelo do Monte.
Quadro IV. 10 – Eficiência da Estação de Monitorização

Ano

(1)

Eficiência da Estação (%)
SO2

(1)

NO2

PM10

O3

2013

97,5

53,7

96,4

97,9

2014

-----

96,7

95,1

95,7

– Sem dados disponíveis para o ano de 2014

Analisando este quadro verifica-se que as eficiências são bastante elevadas,
aproximando-se dos 100%, à exceção do parâmetro NO2, para o ano de 2013.

6.3.2
6.3.2.1

Dados de Qualidade do Ar
Dióxido de Enxofre

O dióxido de enxofre é lançado na atmosfera em resultado da queima de combustíveis
fósseis que contêm enxofre, da decomposição da matéria orgânica e das atividades
industriais.
No Quadro IV. 11 apresentam-se os dados de qualidade do ar para o poluente dióxido de
enxofre em termos de valores de concentração anual (base horária e diária), expressos
em µg/m3, para o ano 2013.
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Quadro IV. 11 – Concentração de Dióxido de Enxofre (SO2)

Ano

2013

Valor Anual
(base horária) (µg/m3)

Valor Anual
(base diária) (µg/m3)

Média

Máximo

Média

Máximo

2,7

57

2,7

16,5

a) Comparação com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro

No Quadro IV. 12 apresenta-se uma síntese da comparação dos valores registados para
o poluente dióxido de enxofre (SO2) com os valores normativos estabelecidos no
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro.

Quadro IV. 12 – Quadro Síntese – Poluente SO2
N.º de Vezes que Excedeu o Valor Limite
Ano

2013

Valor Limite
Horário (1)

Valor Limite
Diário (2)

Limiar de Alerta
(3)

Valor Limite
Anual (4)

0

0

0

0

(1) – 350 g/m3 (valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil)
(2) – 125 g/m3 (valor a não exceder mais de 3 vezes em cada ano civil)
(3) – 500 g/m3 (medido em 3 horas consecutivas)
(4) – 20 g/m3

Analisando o quadro anterior verifica-se que nunca foi excedido o valor horário e diário
para Proteção da Saúde Humana. Relativamente ao Limiar de Alerta e ao Valor Limite
para Proteção da Vegetação, a legislação em vigor foi igualmente cumprida.

b) Comparação com os valores recomendados pela OMS

Com base na análise do Quadro IV. 11 e por comparação com os valores de qualidade do
ar recomendados pela OMS ( Quadro IV. 7 e Quadro IV. 8) pode concluir-se que foram
cumpridos os valores recomendados por esta entidade, para Proteção da Saúde Humana
e para Proteção da Vegetação.
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6.3.2.2

Dióxido de Azoto

Os óxidos de azoto mais importantes como poluentes atmosféricos são o monóxido de
azoto (NO) e o dióxido de azoto (NO2), que resultam da queima de combustíveis, sendo o
tráfego rodoviário a principal fonte em zonas urbanas. Na maior parte das situações, o
NO emitido para a atmosfera é posteriormente transformado em NO2 por oxidação
fotoquímica.
No Quadro IV. 13 apresentam-se os dados de qualidade do ar para o poluente dióxido de
azoto em termos de valores de concentração anual, expressos em µg/m3.

Quadro IV. 13 – Concentração de Dióxido de Azoto (NO2)

Ano

Valor Anual
(base horária) (µg/m3)

Valor Anual
(base diária) (µg/m3)

Média

Máximo

Média

Máximo

2013

2,5

92

2,4

29,9

2014

1,6

29

1,5

9,3

a) Comparação com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro

No Quadro IV. 14 apresenta-se uma síntese da comparação dos valores registados para
o poluente dióxido de azoto com os valores normativos estabelecidos no Decreto-Lei
n.º 102/2010, de 23 de setembro

Quadro IV. 14 – Quadro Síntese – Poluente NO2
N.º de Vezes que Excedeu o Valor Limite
Ano
2013
2014

Valor Limite
Horário (1)

Limiar de Alerta
(2)

Valor Limite
Anual (3)

0
0

0
0

0
0

(1) – 200 g/m3 (valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil)
(2) – 400 g/m3 (medido em 3 horas consecutivas)
(3) – 40 g/m3

Da análise dos quadros anteriores verifica-se que em ambos os anos foram cumpridos os
valores limite definidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, para o Valor
Limite horário e anual para Proteção da Saúde Humana e Limiar de Alerta.
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b) Comparação com os valores recomendados pela OMS

Para este poluente o valor recomendado pela OMS para Proteção da Saúde Humana
(média de 1 hora) coincide com o valor limite de 200 g/m3 estabelecido pelo
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, pelo que se regista também o cumprimento
deste normativo.
Quanto ao valor médio anual recomendado para proteção da vegetação (30 g/m3) foi
também cumprido em ambos os anos em análise.
6.3.2.3

Partículas PM10

As principais fontes de origem humana de partículas envolvem o tráfego automóvel, a
queima de combustíveis fósseis e as atividades industriais, como por exemplo a indústria
cimenteira, as siderurgias e as pedreiras.
No Quadro IV. 15 apresentam-se os valores de concentração anual de Partículas em
Suspensão - PM10 (base horária e diária), expressos em µg/m3, para os anos 2013 e
2014.
Quadro IV. 15 – Concentração de Partículas (PM10)

Ano

Valor Anual
(base horária) (µg/m3)

Valor Anual
(base diária) (µg/m3)

Média

Máximo

Média

Máximo

2013

13,6

337

13,4

200,2

2014

11,8

95,0

11,8

55,4

a) Comparação com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro

No Quadro IV. 16 apresenta-se a síntese da análise dos valores médios diários obtidos
para as PM10, por comparação com o respetivo valor limite diário estabelecido pelo
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro.
Quadro IV. 16 – Quadro Síntese – PM10

Ano

N.º de Vezes que Excedeu o Valor
Limite Diário (1)

2013

6

2014

2

(1) – 50 g/m (valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil)
3

Da análise dos dados disponíveis, verifica-se que, em ambos os anos foi excedido o
Valor Limite Diário para Proteção da Saúde Humana estabelecido na legislação. Nos
anos de 2013 e 2014, a concentração de 50 µg/m3 foi excedida em 6 e 2 dias,
respetivamente, sendo por isso a legislação aplicável cumprida.
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b) Comparação com os valores recomendados pela OMS

Tal como referido anteriormente, a OMS não estabelece valores recomendados para
Partículas em Suspensão.

6.3.2.4

Ozono

O ozono forma-se como resultado de reações químicas que se estabelecem entre alguns
poluente primários tais como os óxidos de azoto, os compostos orgânicos voláteis ou o
monóxido de carbono. Os poluentes primários que estão na origem da formação de
ozono provêm do tráfego, da indústria, tintas e solventes, entre outras.
No Quadro IV. 17 apresentam-se os valores de concentração anual (base horária e octohorária) de ozono (O3), expressos em µg/m3.

Quadro IV. 17 – Concentração de Ozono (O3)
Valor Anual
(base horária)
Média
Máximo
(µg/m3)
(µg/m3)

Ano

Valor Anual
(base 8 horas)
Máximo
Média (µg/m3)
(µg/m3)

2013

77,6

195

77,5

178

2014

71,9

152

71,9

132,9

a) Comparação com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro

No Quadro IV. 18 apresenta-se a síntese da análise do valor máximo diário das médias
octo-horárias obtidas para o ozono, por comparação com os respetivos valores limite
diários estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro.

Quadro IV. 18 – Quadro Síntese – Poluente O3

Ano

Valor
Alvo(1)

N.º de Excedências
Proteção da Saúde Humana
Limiar de
Limiar de
Informação(2)
Alerta(3)

Proteção da Vegetação
AOT40
Valor Alvo(4)

2013

20

8

0

0

2014

16

0

0

0

(1) – 120 µg/m3 (a não exceder mais de 25 dias por ano)
(2) – 180 µg/m3
(3) – 240 µg/m3
(4) – 18 000 µg/m3
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Da análise dos dados disponíveis, verifica-se que o valor-alvo para Proteção da Saúde
Humana, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, foi
ultrapassado em ambos os anos. Nos anos de 2013 e 2014, a concentração 120 µg/m3
foi excedida em 20 dias e em 16 dias, respetivamente, sendo por isso a legislação
aplicável cumprida.
Relativamente ao limiar de Informação para Proteção da Saúde Humana, ao Limiar de
Alerta e ao Valor Alvo para a Proteção da Vegetação não se registaram quaisquer
excedências à legislação em vigor, à exceção do limiar de informação para Proteção da
Saúde Humana, tendo sido excedida a concentração de 180 µg/m3 em 8 dias no ano de
2013.
b) Comparação com os valores recomendados pela OMS

Da análise efetuada verifica-se que o valor recomendado pela OMS para Proteção da
Saúde Humana foi ultrapassado 20 dias em 2013 e 16 dias em 2014.

6.3.3

Conclusões

A avaliação realizada para os dados de qualidade do ar monitorizados na estação de
Fornelo do Monte revela que as concentrações obtidas estão condizentes com os valores
definidos na legislação aplicável para todos os poluentes à exceção do ozono, parâmetro
para o qual se registaram situações de incumprimento da legislação.
Importa contudo salientar que a estação de Fornelo do Monte não se localiza dentro a
área de estudo, motivo pelo qual é possível que a qualidade do ar na área de estudo
apresente características distintas das reportadas pela referida estação de monitorização.
Especificamente para a área de estudo, e tendo em consideração que se trata de uma
zona onde não ocorrem atividades industriais e cujo tráfego é muito reduzido, e decorre
essencialmente da necessidade dos proprietários acederem às propriedades florestais
existentes, não se prevê a ocorrência de episódios de poluição.

6.4

Identificação das Principais Fontes Poluentes

A nível mais local, na área de enquadramento do projeto de Sobreequipamento do
Parque Eólico do Caramulo, não foram identificadas fontes poluentes relevantes.
Será de referir que na região em estudo existem poucas infraestruturas rodoviárias,
sendo que as vias de circulação existentes mais próximas correspondem essencialmente
às estradas nacionais EN230 e EN333-2, às estradas municipais EM623 e EM625 e ao
caminho municipal CM1506, assim como a caminhos e aceiros florestais.
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6.5

Condições de Dispersão de Poluentes Atmosféricos

O conhecimento do regime geral dos ventos, bem como da morfologia do terreno, é
fundamental nos estudos de previsão de dispersão de poluentes no ar, pois condicionam
de forma significativa a qualidade do ar.
De acordo, com os dados da estação climatológica do Caramulo, o rumo de ventos
dominantes é o quadrante oeste (19,2%), seguindo-se em importância os quadrantes
nordeste (15,6%) e sul (13,9%). Em termos de velocidades médias, os registos mais
elevados são de 7,7 km/h, correspondente ao quadrante sul. A média anual da frequência
de situações de calmaria (em que a velocidade do vento é inferior a 1 km/h) é de 20,9%,
registando-se, por ano, 0,7 dias com ventos com velocidade igual ou superior a
36,0 km/h.
Pelo exposto poderá concluir-se que a elevada velocidade do vento e a reduzida
ocorrência de situações de calmaria, contribuem para uma boa dispersão dos poluentes
atmosféricos, conduzindo a uma boa qualidade do ar na área de estudo, que se situa a
cotas elevadas.
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7.
7.1

AMBIENTE SONORO
Metodologia

A caracterização do ambiente sonoro permitirá estabelecer uma base de referência para
a avaliação dos impactes no ambiente sonoro induzidos nas fases de construção e
exploração do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo.
Deste modo, elaborou-se um estudo de ruído com o objetivo de caracterizar a situação
de referência da zona em estudo, em termos acústicos, por forma a avaliar a capacidade
de obtenção de situações acústicas compatíveis com as utilizações existentes, e as
previstas, de forma a ser possível, a adoção de medidas de prevenção e/ou minimização,
caso sejam necessárias.
A caracterização do ambiente sonoro atual contemplou, numa primeira fase, uma
identificação dos locais com ocupação humana e potencialmente afetados pelo ruído do
sobreequipamento do parque eólico e, numa segunda fase, a realização de medições
in situ na proximidade dos recetores sensíveis identificados.
Na recolha dos dados acústicos, adotou-se a metodologia constante na Norma
Portuguesa NP ISO 1996:2011, Partes 1 e 2 “Acústica – Descrição, medição e avaliação
do ruído ambiente”, no “Guia prático para medições de ruído ambiente”, publicado pela
APA, em outubro de 2011, e no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro.

7.2

Disposições Legais

A legislação em vigor em matéria de prevenção e controlo da poluição sonora
(Regulamento Geral do Ruído (RGR) - Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro)
estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda
da saúde humana e o bem-estar das populações, destinando-se a prevenir e controlar o
ruído nos locais onde existam ou estejam previstos recetores sensíveis e estabelece o
seguinte:
Artigo 3.º - Definições
Atividade ruidosa
permanente

A atividade desenvolvida com carácter permanente, ainda que sazonal, que produza ruído nocivo ou
incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte
de ruído, designadamente laboração de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços.

Avaliação Acústica

Verificação da conformidade de situações específicas de ruído com os limites fixados.

Fonte de Ruído

Ação, atividade permanente ou temporária, equipamento, estrutura ou infraestrutura que produza
ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se faça sentir o seu
efeito.

Indicador de Ruído

Parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído ambiente que tenha uma relação com um
efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar humano.
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Indicador de Ruído
Diurno (Ld)

Nível sonoro médio de longa duração, determinado durante uma série de períodos diurnos
representativos de um ano.

Indicador de Ruído
Entardecer (Le)

Nível sonoro médio de longa duração, determinado durante uma série de períodos do entardecer
representativos de um ano.

Indicador de Ruído
Noturno (Ln)

Nível sonoro médio de longa duração, determinado durante uma série de períodos noturnos
representativos de um ano.

Mapa de ruído

o descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden e Ln, traçado em documento
onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas às quais corresponde uma
determinada classe de valores expressos em dB(A).

Período de
referência

O intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a abranger as atividades
humanas típicas, delimitadas nos seguintes termos:
►
►
►

Período diurno – das 7 às 20 horas;
Período de entardecer – das 20 às 23 horas;
Período noturno – das 23 às 7 horas

Recetor Sensível

Edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização humana.

Ruído de vizinhança

O ruído associado ao uso habitacional e às atividades que lhe são inerentes, produzido diretamente
por alguém ou por intermédio de outrem, por coisa à sua guarda ou animal colocado sob a sua
responsabilidade, que, pela sua duração, repetição ou intensidade, seja suscetível de afetar a saúde
pública ou a tranquilidade da vizinhança.

Ruído Ambiente

Ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao conjunto de
fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado.

Ruído Particular

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

Ruído Residual

O ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma situação
determinada.

Zona Mista

Área definida em plano municipal de ordenamento do território cuja ocupação seja afeta a outros
usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de Zona Sensível.

Zona Sensível

Área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para uso
habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos,
podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local,
tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de
comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno.

Zona Urbana
Consolidada

A zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de edificação.

O Art.º 11.º estabelece os valores limite de exposição aplicáveis em função da
classificação das zonas como ”sensíveis” ou “mistas”.
Artigo 11.º
Valores limite de exposição
1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os
seguintes valores limite de exposição:
a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A),
expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln;
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b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55
dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln;
(…)
2 – Os recetores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem
localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na
sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes
valores limite fixados no presente artigo.
3 – Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n. os 2 e 3 do artigo
6.º, para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis
os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A).
(…)

Enquadrando-se a atividade do parque eólico no âmbito da atividade ruidosa
permanente, o diploma citado estabelece, complementarmente, o seguinte:
Artigo 13.º
Atividades ruidosas permanentes
1—A instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas
envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados
estão sujeitos:
a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11.º;
b) Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor
do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da
atividade ou atividades em avaliação e o valor do indicador L Aeq do ruído residual, diferença
que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3
dB(A) no período noturno, nos termos do anexo I ao presente Regulamento, do qual faz
parte integrante.”
(…)
5 – O disposto na alínea b) do n.º 1 não se aplica, em qualquer dos períodos de referência,
para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou
para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de receção igual ou
inferior a 27 dB(A), considerando o estabelecido nos n.os 1 e 4 do anexo I.
(…)
ANEXO I
(a que se refere o artigo 13.˚)
Parâmetros para a aplicação do critério de incomodidade
1 — O valor do LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular
deve ser corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do ruído particular,
passando a designar-se por nível de avaliação, LAr, aplicando a seguinte fórmula:
LAr = LAeq+K1+K2
em que K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva.
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Estes valores são K1=3 dB(A) ou K2=3 dB(A) se for detetado que as componentes tonais ou
impulsivas, respetivamente, são características específicas do ruído particular, ou são K1=0
dB(A) ou K2=0 dB(A) se estas componentes não forem identificadas. Caso se verifique a
coexistência de componentes tonais e impulsivas a correção a adicionar é de K1+K2=6 dB(A).
O método para detetar as características tonais do ruído dentro do intervalo de tempo de
avaliação, consiste em verificar, no espetro de um terço de oitava (nas bandas centradas entre
50 e 10.000 Hz, inclusive e como adjacentes), se o nível sonoro de uma banda excede o das
adjacentes em 5 dB(A) ou mais, caso em que o ruído deve ser considerado tonal.
O método para detetar as características impulsivas do ruído dentro do intervalo de tempo de
avaliação, consiste em determinar a diferença entre o nível sonoro contínuo equivalente, LAeq,
medido em simultâneo com característica impulsiva e fast. Se esta diferença for superior a 6
dB(A), o ruído deve ser considerado impulsivo.
2 — Aos valores limite da diferença entre o LAeq do ruído ambiente que inclui o ruído particular
corrigido (LAr) e o LAeq do ruído residual, estabelecidos na alínea b) do n.o 1 do artigo 13.o,
deve ser adicionado o valor D indicado na tabela seguinte. O valor D é determinado em função
da relação percentual entre a duração acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração
total do período de referência.
Valor da relação percentual (q) entre a Duração
acumulada de ocorrência do ruído particular e a
duração total do período de referência

D, em dB(A)

q « 12,5%

4

12,5% ‹ q « 25%

3

25% ‹ q « 50%

2

50% ‹ q « 75%

1

q › 75%

0

3 — Exceções à tabela anterior — para o período noturno não são aplicáveis os valores de D=4
e D=3, mantendo-se D=2 para valores percentuais inferiores ou iguais a 50 %. Excetua-se
desta restrição a aplicação de D=3 para atividades com horário de funcionamento até às 24
horas.
4 — Para efeitos da verificação dos valores fixados na alínea b) do n.º 1 e no n.º 5 do artigo
13.o, o intervalo de tempo a que se reporta o indicador LAeq corresponde ao período de um
mês, devendo corresponder ao mês mais crítico do ano em termos de emissão sonora da(s)
fonte(s) de ruído em avaliação no caso de se notar marcada sazonalidade anual.

Em face do exposto, as disposições regulamentares relativas ao ruído cujo cumprimento
importa garantir na fase de exploração do Parque Eólico são as seguintes:
✓ n.º 1, alínea a) do Art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 (Pontos P1 e P3):
Lden ≤ 65 dB(A);
Ln ≤ 55 dB(A);

✓ n.º 1, alínea b) do Art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 (Ponto P2):
Lden ≤ 55 dB(A);
Ln ≤ 45 dB(A);
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✓ n.º 1 alínea b) do Art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 1:
LAr – LAeq(ruído residual) ≤ 5 dB(A) entre as 07h e as 20h;
LAr – LAeq(ruído residual) ≤ 4 dB(A) entre as 20h e as 23h;
LAr – LAeq(ruído residual) ≤ 3 dB(A) entre as 23h e as 07h.

Caso alguma das condições referidas não se verifique, devido ao funcionamento do
parque eólico, deverá ser prevista a implementação de medidas que permitam alcançar o
seu cumprimento.

7.3

Caracterização da zona e dos locais de avaliação

A área de implantação do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
abrange terrenos da união das freguesias de Arca e Varzielas (concelho de Oliveira de
Frades), da freguesia de Guardão (concelho de Tondela) e da freguesia de Alcofra
(concelho de Vouzela), todos pertencentes ao distrito de Viseu. Trata-se de uma área
desabitada e com características de montanha, identificando-se na área de estudo um
uso predominantemente florestal.
Para além do uso florestal, na área envolvente ao local previsto para a implantação dos
novos aerogeradores, verifica-se a presença de algum uso urbano, correspondente a
pequenos aglomerados populacionais caracterizados por habitações unifamiliares de um
e dois pisos, com usos agrícolas associados.
Os locais de amostragem distribuíram-se pela periferia da área em estudo num total de
três pontos de avaliação. A sua escolha teve como base a necessidade de avaliar os
vários níveis de ruído na envolvente da área de implantação dos futuros aerogeradores,
dando especial importância ao limite da área, às fontes principais de ruído e aos
recetores sensíveis existentes na envolvente de acordo com as cartas militares, com as
fotografias aéreas do local e validação dos mesmos nos levantamentos de campo.
Estes locais podem ser observados na FIG. IV. 21, sendo descritos no Quadro IV. 19.
Foram selecionadas para monitorização a moradia localizada a 1 440 m a norte
do futuro aerogerador Z09 (P1) – povoação de Nogueira – a moradia localizada a 780 m
a oeste do futuro aerogerador Z07 (P2) – povoação de Monteteso – e a moradia
localizada a cerca de 645 m a oeste do futuro aerogerador Z01 (P3) – povoação de
Caselho. Estes recetores foram selecionados pelo facto de serem os que apresentam
maior exposição aos aerogeradores em estudo.

“ O disposto na alínea b) do n.º 1 não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador LAeq
do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior
dos locais de receção igual ou inferior a 27 dB(A), considerando o estabelecido nos n. os 1 e 4 do anexo I.”
1
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Quadro IV. 19 – Locais de avaliação de ruído ambiente

Ponto

Descrição

Fontes de
Ruído

Fontes
naturais

P1

Moradia piso térreo, integrada no
aglomerado populacional de
Nogueira, pertencente à freguesia
de Alcofra, concelho de Vouzela,
a 1 440 metros a norte
do futuro aerogerador Z09.
Coordenadas:
Latitude: 40°36'55.52"N

Foto

Aerogeradores
existentes
Tráfego
rodoviário da
EN230

Longitude: 8°10'27.01"W
Foto 13

P2

Moradia piso térreo, integrada no
aglomerado populacional de
Monteteso, pertencente à união de
freguesias de Arca e Varzielas,
concelho de Oliveira de Frades, a
780 metros de distância a oeste
do futuro aerogerador Z07.
Coordenadas:

Fontes
naturais
Aerogeradores
existentes
Tráfego
rodoviário da
EN230

Latitude: 40°35'39.40"N
Longitude: 8°10'18.55"W
Foto 14

P3

Moradia de 2 pisos, integrada no
aglomerado populacional do
Caselho, pertencente à freguesia
de Guardão, concelho deTondela,
a 645 metros de distância a oeste
do futuro aerogerador Z01.
Coordenadas:
Latitude: 40°36'26.81"N

Fontes
naturais
Aerogeradores
existentes
Tráfego
rodoviário da
EN230

Longitude: 8° 8'57.45"W
Foto 15
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7.4

Caracterização do Ambiente Sonoro

7.4.1

Condições Meteorológicas

As medições da temperatura e da velocidade do vento foram realizadas com
equipamentos devidamente calibrados. Durante as medições o céu encontrava-se
limpo, com condições atmosféricas de tempo seco e vento fraco a moderado.
As condições meteorológicas registadas nos períodos avaliados foram as constantes
no Quadro IV. 20.
Quadro IV. 20 – Intervalos Horários das Medições Efetuadas,
Condições Meteorológicas
Dados da medição
Ponto de
Medição

Período de
Referência

Diurno

P1

Entardecer

Noturno

Duração

(hh:mm)

(mm:ss)

2015-05-20

16:20

16:35

Temperatura 21,1 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s

2015-05-24

17:04

17:19

Temperatura 23,9 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s

2015-05-24

17:19

17:34

Temperatura 23,9 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s

2015-05-20

22:20

22:35

Temperatura 14,7 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s

2015-05-24

20:47

21:02

Temperatura 17,7 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s

2015-05-24

21:02

21:17

Temperatura 17,7 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s

2015-12-09

23:00

23:15

Temperatura 14,1 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s

2015-12-09

00:35

00:50

Temperatura 17,3 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s

2015-12-09

00:50

01:05

Temperatura 17,3 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s
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Quadro IV. 20 – Intervalos Horários das Medições Efetuadas, Condições
Meteorológicas (Cont.)
Dados da medição
Ponto de
Medição

Período de
Referência

Diurno

P2

Entardecer

Noturno

Diurno

P3

Entardecer

Noturno
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Condições meteorológicas

Data

Início
(hh:mm)

Duração
(mm:ss)

2015-05-20

16:53

17:08

Temperatura 21,1 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s

2015-05-24

17:47

18:02

Temperatura 23,9 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s

2015-05-24

18:02

18:17

Temperatura 23,9 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s

2015-05-20

21:30

21:45

Temperatura 14,7 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s

2015-05-24

21:30

21:45

Temperatura 17,7 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s

2015-05-24

21:45

22:00

Temperatura 17,7 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s

2015-05-20

23:27

23:42

Temperatura 14,1 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s

2015-05-24

23:51

0:06

Temperatura 17,3 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s

2015-05-24

0:06

0:21

Temperatura 17,3 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s

2015-05-20

17:25

17:40

Temperatura 21,1 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s

2015-05-24

18:38

18:53

Temperatura 23,9 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s

2015-05-24

18:53

19:08

Temperatura 23,9 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s

2015-05-20

21:04

21:19

Temperatura 14,7 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s

2015-05-24

22:22

22:37

Temperatura 17,7 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s

2015-05-24

22:37

22:52

Temperatura 17,7 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s

2015-05-20

0:00

0:15

Temperatura 14,1 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s

2015-05-24

23:00

23:15

Temperatura 17,3 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s

2015-05-24

23:15

23:30

Temperatura 17,3 ºC
Velocidade do vento a variar entre 0 e 1 m/s
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O quadro seguinte apresenta de acordo com os registos das estações meteorológicas
dos aerogeradores do Parque Eólico do Caramulo (Turbina C01) as velocidades dos
ventos durante as medições.
Quadro IV. 21 - Velocidades do vento durante as medições de ruído
Ponto de
Medição

1º Dia

2º Dia

Diurno

Entardecer

Noturno

Diurno

Entardecer

Noturno

P1

6,9 m/s

6,7 m/s

7,4 m/s

5,4 m/s

8,2 m/s

13,6 m/s

P2

5,8 m/s

6,0 m/s

8,4 m/s

5,8 m/s

9,9 m/s

13,6 m/s

P3

6,1 m/s

5,9 m/s

8,9 m/s

6,1 m/s

12,1 m/s

11,7 m/s

O quadro seguinte apresenta a estatística de velocidades dos ventos disponibilizada
pelo centro de comando do Parque Eólico do Caramulo (Turbina C01).
Quadro IV. 22 - Valores médios anuais da distribuição da velocidade do vento e
velocidades do vento durante a campanha de monitorização.
% de
Ocorrência
2014

% de Ocorrência
(durante
medições)

Vento fraco v ≤ 5 m/s

44

9

Vento médio 7 ≥ v ≤ 5 m/s

18

46

Vento forte 7 > v m/s

38

45

Com base neste quadro e no seu cruzamento com os valores do vento registados
durante as medições, pode-se verificar que as medições são representativas, visto que
91% das medições foram medidas com ventos médio e forte (velocidades acima dos 5
m/s) tendo em conta que a ocorrência em 2014 foi de 44% de vento fraco, condições
estas que servem para garantir que se nestas condições extremas de funcionamento o
impacte nos níveis sonoros dos aglomerados habitacionais dispersos na área
envolvente fossem enquadráveis na legislação em vigor, seriam também cumpridas
em outros cenários menos desfavoráveis em termos de emissão de ruído. De referir
que as medições foram realizadas tendo sido aplicado os critérios meteorológicos
sobre os níveis de ruído conforme a NF S 31-133: 02/2007.
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7.4.2

Procedimentos de Medição

O ensaio acústico contemplou medições nos períodos de referência diurno, entardecer
e noturno, nos dias 20 e 24 de maio de 2015, através de amostragens em condições
representativas da zona (atividades locais, tráfego rodoviário, etc.) e, com duração
adequada face às flutuações dos estímulos sonoros presentes, de acordo com o
referido no “Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente”, emitido pela APA, em
outubro de 2011.
As medições foram realizadas na proximidade dos recetores sensíveis identificados,
com o microfone direcionado para o local de implantação dos futuros aerogeradores, a
uma altura de 3,8 m a 4,2 m acima do solo ou a 1,5 m acima da cota do recetor
sensível avaliado.
As medições foram realizadas na ausência de chuva e de fortes inversões de
temperatura perto do solo, em condições de tempo seco e velocidades do vento fracas
a moderadas, ao nível dos pontos de medição.
Dando cumprimento ao item 6 da NP IS0 1996-2 (Ponto 3.2.1 do Guia Prático para
Medições de Ruído Ambiente), a representatividade da caracterização das condições
de funcionamento da fonte sonora nos períodos de referência estabelecidos pelo RGR
e para obtenção dos indicadores de longa duração foi realizada com recurso à técnica
de amostragem por período de referência.
Atendendo a que as fontes sonoras em avaliação não apresentam marcadas
flutuações do nível sonoro ao longo do intervalo de tempo de referência nem
marcados regimes de sazonalidade, foram caracterizados dois dias, cada um com pelo
menos uma amostra em cada um dos períodos de referência que estejam em causa
(sendo que cada amostra contém três medições em cada período de referência
avaliado).
Relativamente ao tempo de amostragem, utilizaram-se períodos de 15 minutos, de
modo a que fosse obtida a estacionaridade dos níveis sonoros e, também, de modo a
contemplar as variações que pudessem surgir no ambiente acústico do local.
Durante as medições todos os aerogeradores já instalados nos parques eólicos
localizados da envolvente encontravam-se em funcionamento, sendo o nível sonoro
emitido pelos aerogeradores percetível na proximidade de todos os recetores
avaliados.

7.4.3

Equipamentos de Medição

O equipamento de medição é descrito no Quadro IV. 23.
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Nas medições utilizou-se um sonómetro equipado com um protetor de vento para
evitar sinais espúrios de baixa frequência devidos ao vento.
Foi ainda utilizado um tripé para garantir estabilidade ao sistema de medida. O
equipamento foi convenientemente calibrado com um calibrador sonoro antes do início
das medições. A calibração foi confirmada no final de cada sessão de medições, não
se tendo verificado desvios das posições de calibração.
Quadro IV. 23 - Instrumentação Utilizada
Características

Rastreabilidade

Equipamento

Sonómetro
Analisador
Classe 1

TermoAnemómetro

7.4.4

Marca

Modelo

N.º Série

Boletim de
Verificação /
Calibração

Data de
verificação /
calibração

Solo 01 dB

Solo
Premium

61277

CACV37/15

Janeiro de 2015

T12-18908

Dezembro de
2012

A12-18908

Outubro de 2012

Amprobe

TMA10

08090196

Resultados Obtidos

Tal como referido anteriormente, na área envolvente do Parque Eólico em estudo
existem apenas pequenos aglomerados populacionais caracterizados por habitações
unifamiliares de um e dois pisos.
As medições acústicas foram efetuadas em posições representativas dos recetores
com interesse para a presente avaliação, correspondentes aos edifícios com ocupação
sensível mais próximos da área prevista para a implantação do Sobreequipamento do
Parque Eólico do Caramulo.
No Quadro IV. 24 são apresentados os valores do nível sonoro ambiente registados
nos locais selecionados, em cada uma das campanhas de monitorização e períodos
de referência (diurno, entardecer e noturno). Estes valores são representativos das
condições de ambiente sonoro correspondentes à “situação de referência”, para
efeitos da presente avaliação.
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Quadro IV. 24 – Níveis sonoros LAeq registados in situ

Descrição da Zona
(Tipo de Ocupação)

Coordenadas

Moradia piso térreo, integrada no aglomerado
populacional de Nogueira, pertencente à
freguesia de Alcofra, concelho de Vouzela,
localizada a cerca de 1440 metros a norte do
aerogerador Z09 a implantar.

Latitude:
40°36'55.52"N

Moradia piso térreo, integrada no aglomerado
populacional de Monteteso, pertencente à
união de freguesias de Arca e Varzielas,
concelho de Oliveira de Frades, localizada a
cerca de 780 metros a oeste do aerogerador
Z07 a implantar.
Moradia de 2 pisos, integrada no aglomerado
populacional do Caselho, pertencente à
freguesia de Guardão, concelho deTondela,
localizada a cerca de 645 metros a oeste do
aerogerador Z01 a implantar.
1
2

LAeq(2)
[dB(A)]

Pontos de Medição Acústica

Longitude:
8°10'27.01"W

Latitude:
40°35'39.40"N
Longitude:
8°10'18.55"W

Latitude:
40°36'26.81"N
Longitude: 8°
8'57.45"W

N.º (1)

P1

P2

P3

D

E

N

42,1

41,1

40,2

43,1

41,4

39,1

42,5

39,6

38,7

45,1

35,8

33,0

45,4

36,4

33,5

44,6

36,2

34,2

42,4

35,8

38,6

40,2

38,2

36,4

40,9

37,9

37,2

– Ver localização dos “Pontos de Medição Acústica” na FIG.IV.21.
– Nível sonoro LAeq registado in situ, nos períodos de referência: D – Diurno; E – Entardecer; N – Noturno.

Como referido anteriormente, no Quadro IV. 19, o ruído ambiente local é composto
essencialmente por fontes naturais, pelos aerogeradores existentes nos parques
eólicos da proximidade, verificando-se ainda a influência do tráfego associado à
estrada nacional EN230.
O diferencial registado nas medições realizadas quer no mesmo dia quer em dias
distintos não excedeu 5 dB(A) em nenhum dos períodos de amostragem pelo que as
medições são assim consideradas representativas do ambiente sonoro da área de
estudo (Nota 2 do Ponto 3.2.1 do Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente).
No Quadro IV. 25 apresentam-se os valores dos indicadores de ruído Ld, Le, Ln e Lden,
calculados para os locais de interesse.
Para determinação dos valores do indicador de ruído regulamentar Lden precedeu-se à
ponderação dos valores médios correspondentes aos períodos diurno, do entardecer e
noturno, acima indicados, de acordo com a expressão matemática seguinte, em dB(A),
prevista regulamentarmente:
Lden = 10 × log 1/24 [13×10Ld/10 + 3×10(Le+5)/10 + 8×10(Ln+10)/10
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Quadro IV. 25 – Indicadores de Ruído

Descrição da Zona

Indicadores de Ruído (2)
[dB(A)]

Pontos de Medição Acústica

(Tipo de Ocupação)
Moradia piso térreo, integrada no aglomerado
populacional de Nogueira, pertencente à
freguesia de Alcofra, concelho de Vouzela,
localizada a cerca de 1440 metros a norte do
aerogerador Z09 a implantar.
Moradia piso térreo, integrada no aglomerado
populacional de Monteteso, pertencente à
união de freguesias de Arca e Varzielas,
concelho de Oliveira de Frades, localizada a
cerca de 780 metros a oeste do aerogerador
Z07 a implantar.
Moradia de 2 pisos, integrada no aglomerado
populacional do Caselho, pertencente à
freguesia de Guardão, concelho deTondela,
localizada a cerca de 645 metros a oeste do
aerogerador Z01 a implantar.

Coordenadas

N.º (1)

Ld

Le

Ln

Lden

Latitude:
40°36'55.52"N

P1

42,6

40,8

39,4

46,4

P2

45,0

36,1

33,6

44,2

P3

41,3

37,4

37,5

44,5

Longitude:
8°10'27.01"W
Latitude:
40°35'39.40"N
Longitude:
8°10'18.55"W

Latitude:
40°36'26.81"N
Longitude: 8°
8'57.45"W

– Ver localização dos “Pontos de Medição Acústica” na FIG.IV.21.
– Os valores indicados resultam da ponderação das várias medições efetuadas em cada período de referência.
2 – Os níveis sonoros encontram-se corrigidos com o fator de correção Cmet.
1
2

No quadro seguinte apresentam-se os valores médios obtidos para os indicadores de
ruído Lden e Ln, para os locais de interesse, utilizados para verificação do cumprimento
dos valores limite impostos regulamentarmente e as conclusões face ao
enquadramento legal aplicável.
Atendendo ao facto dos pontos P1 e P3 em análise enquadrarem-se em zonas mistas,
consideram-se que os valores limite de exposição aplicáveis são Lden ≤ 65 dB(A) e
Ln ≤ 55 dB(A), de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. O
ponto P2 insere-se numa zona sensível, pelo que consideram-se que os valores limite
de exposição aplicáveis são Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A), de acordo com o previsto
no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro.
Quadro IV. 26 - Análise dos Valores Limite de Exposição

Lden

Ln

Pontos de
Medição
Acústica
(1)

Zona mista

65

55

P1

46

39

Cumpre

Zona sensível

55

45

P2

44

34

Cumpre

Zona mista

65

55

P3

45

38

Cumpre

Classificação de
Zona

1–

Valores Limite
[dB(A)]

Valores Obtidos
[dB(A)]
Lden

Ln

Verificação dos Valores
Limite de Exposição

Ver localização dos “Pontos de Medição Acústica” na FIG.IV.21.
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Pela análise dos valores de Lden e Ln apresentados no quadro anterior, verifica-se que
são cumpridos os valores estabelecidos na legislação em vigor.
Os resultados obtidos e a apreciação qualitativa das condições observadas in situ
permitem concluir que o ambiente acústico se apresenta atualmente pouco
perturbado, em todos os períodos de referência, típico de áreas rurais e florestais
como a zona de estudo.
Ainda de referir que a verificação do critério de incomodidade não é aplicável, nas
condições de avaliação presentes, uma vez que, de acordo com o Decreto-Lei n.º
9/2007, de 17 de janeiro, este critério não é aplicável para um valor do indicador LAeq
do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A).
O relatório do ensaio acústico, realizado por uma entidade acreditada, é apresentado
no Anexo 2 do Volume 3 – Anexos Técnicos, do presente Estudo de Impacte
Ambiental (EIA).
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8.

FATORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS

8.1

Metodologia

No âmbito da caracterização do presente fator ambiental é efetuado um
enquadramento inicial da área de estudo, com identificação das áreas de conservação
da natureza existentes. Seguidamente procede-se à caracterização dos aspetos
relativos à Flora e Vegetação e à Fauna através de uma metodologia faseada que, em
primeiro lugar, compreende a recolha de informação existente (estudos específicos,
planos de ordenamento, publicações científicas, etc.) para a região em estudo e
envolvente e, posteriormente, a realização de diversas prospeções de campo
orientadas para os diferentes grupos biológicos.

8.1.1

Flora e Vegetação

A análise da componente de flora e vegetação foi efetuada com base na avaliação da
situação de referência de vários fatores ambientais (e.g. solo, clima, ocupação do
solo), recorrendo à informação de base existente para a região e zona envolvente,
nomeadamente, estudos de impacte ambiental (EIA) e relatórios de monitorização de
parques eólicos presentes na envolvente de projeto, planos de ordenamento, estudos
e análises no âmbito da flora e vegetação que se integrem total ou parcialmente na
área em estudo.
A caracterização da componente de flora e vegetação incluiu igualmente:
▪

Prospeção para a identificação e confirmação das principais comunidades
vegetais existentes através de bioindicadores e respetivo enquadramento
sintaxonómico, segundo critérios florísticos, fisionómicos e ecológicos;

▪

Prospeção dos locais de implantação dos elementos de projeto (aerogeradores
e respetiva plataforma, e estaleiro), e sua envolvente próxima;

▪

O diagnóstico dos habitats definidos na Diretiva Comunitária Habitats
(92/43/CEE), transposta para Portugal pelo Decreto-lei n.º n.º 140/99, de 24 de
abril, alterado pelo Decreto-lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo
Decreto-lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, com base nos bioindicadores
presentes.

Nos respetivos locais de implantação dos elementos de projeto foram efetuados
inventários fitossociológicos segundo a metodologia estabelecida por Braun-Blanquet
(1979). A cada espécie foi atribuído um valor segundo o índice de abundânciadominância (Géhu & Rivas-Martínez, 1981; Capelo, 2003). Este valor conjuga uma
estimativa do número de indivíduos dessa espécie na área de um inventário
(abundância) e a superfície que essa mesma espécie ocupa (dominância).
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As prospeções realizadas para a área de estudo tiveram lugar em dois períodos
distintos, nomeadamente na primavera (maio de 2015) e no outono (outubro 2016). Os
levantamentos realizados em maio de 2015 referem-se à elaboração do documento do
Anexo IV do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro.
Para integração dos vários estatutos de proteção e conservação das espécies e
unidades ecológicas identificadas, procedeu-se à consulta da legislação aplicável,
programas em vigor e convenções internacionais, nomeadamente a recentemente
ajustada no Decreto-lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, o Decreto-lei n.º 169/2001,
de 25 de maio, que aprova a proteção ao sobreiro e o Plano Setorial da Rede Natura
2000 (ICN, 2005).

8.1.2

Fauna

À semelhança da flora e vegetação, a caracterização dos diferentes grupos faunísticos
seguiu uma abordagem faseada, tendo-se em primeiro lugar procedido à recolha de
informação existente para a região em estudo, nomeadamente estudos de impacte
ambiental (EIA) e relatórios de monitorização de parques eólicos presentes na
envolvente de projeto, aos atlas publicados pelo ICNF (anterior ICNB), bem como aos
planos de ordenamento existentes para área de estudo e envolvente (PDM, POAP,
PROF, etc.).
A análise dos vertebrados voadores foi mais detalhada, sendo que foram tidos em
conta os estudos levados a cabo na zona nos últimos anos, no âmbito dos planos de
monitorização do parque eólico do Caramulo, que compreendem estudos da avifauna,
um dos quais direcionado à população de Tartaranhão-caçador Circus pygargus, e
quirópteros, desenvolvidos entre 2005 e 2008.
Para além da análise bibliográfica detalhada, foram igualmente efetuados
levantamentos de campo direcionados para diferentes grupos faunísticos,
nomeadamente avifauna, herpetofauna e mamofauna. O levantamento faunístico
consitiu na realização de percursos junto dos locais de implantação dos diferentes
elementos de projeto, e sua envolvente próxima, nomeadamente por observação
direta visual, deteção auditiva e observação indireta através da identificação de
vestígios.

8.2

Áreas de Conservação da Natureza

A área de implantação do sobreequipamento do PE do Caramulo encontra-se fora de
qualquer área com estatuto de conservação, enquadráveis na rede Natura 2000 e
Rede Nacional de Áreas Protegidas (FIG. IV. 22). A área com estatuto de conservação
mais próxima, situada a noroeste, é o sítio Cambarinho (PTCON0016), a cerca de 8 km.
Não se verifica igualmente nenhuma interferência com corredores ecológicos do
PROF Dão-Lafões (FIG. IV. 22).
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FIG. IV. 22 – Áreas com Estatuto de Conservação
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8.3
8.3.1

Flora e Vegetação
Enquadramento Bioclimático Biogeográfico

De entre os cinco Macrobioclimas mais reconhecidos no Globo terrestre, a área de
estudo situa-se no Macrobioclima Temperado. Desta forma, seguindo os mapas
elaborados por Rivas-Martinez (2011), a área insere-se no ombrótipo híper-húmido
superior, no piso mesotemperado superior.
Segundo a mais recente tipologia biogeográfica da Península Ibérica (Rivas-Martínez,
2005), a área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
encontra-se inserido no Reino Holárctico
REGIÃO EUROSSIBERIANA
SUBREGIÃO ATLÂNTICO-CENTROEUROPEIA
PROVÍNCIA ATLÂNTICA EUROPEIA
SUBPROVÍNCIA CANTABRO-ATLÂNTICA
SECTOR GALAICO-PORTUGUÊS
SUBSECTOR GALAICO-PORTUGUÊS MERIDIONAL
DISTRITO MONTEMURO-CARAMULO

A área de estudo situa-se, em termos biogeográficos, no Distrito MontemuroCaramulo, correspondendo essencialmente às Serras de Montemuro e Caramulo,
incluindo setor médio da bacia hidrográfica do rio Vouga.
A vegetação climácica desta região é constituída pelos carvalhais de carvalho-negral
Quercus pyrenaica da Holco mollis-Quercetum pyrenaicae e pelos carvalhais de
carvalho-alvarinho Quercus robur e/ou carvalho-negral Q. pyrenaica do MyrtilloQuercetum roboris. Estes últimos são típicos de áreas supra-submediterrânicas
húmido-hiper-húmidas com níveis de insolação elevados.
Estas comunidades encontram-se contudo em forte regressão, estando atualmente
limitadas a pequenas bolsas florestadas de área diminuta e floristicamente pobre
(encontram-se frequentemente acompanhadas por Pteridium aquilinum). Esta
regressão encontra-se fortemente associada à atividade silvícola, que fomenta a
expansão das áreas de floresta de produção dominadas por pinheiro-bravo Pinus
pinaster e, mais recentemente, por eucalipto Eucalyptus globulus.
Para a área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo não
se verifica a presença de comunidades vegetais climácicas, sendo contudo de notar a
presença de subsequentes etapas seriais, nomeadamente giestais da Cytiso striatiGenistetum polygalaephyllae e Ulici latebracteati-Cytiusetum striati, os carquejais da
Halimio alyssoidis-Pterospartum cantabrici, bem como arrelvados da MolinioArrhenatheretea e comunidades pioneiras de leptossolos da Helianthetea Guttati e
Sedo-Scleranthetea.

Cap.IV – pág.70

Volume 2_Relatório Síntese

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

8.3.2

Vegetação natural e semi-natural

As comunidades vegetais presentes na área de implantação do projeto, e sua
envolvente, encontram-se fortemente marcadas pela ação antrópica, nomeadamente
pelas atividades silvícolas, como a produção de madeira e resinagem, que favorecem
a expansão de espaços florestais de produção, dominados pela monocultura de
pinheiro-bravo P. pinaster e, mais recentemente, por monoculturas de eucalipto E.
globulus.
Estas práticas silvícolas, que tiveram nas últimas décadas um forte incremento,
levaram ao aumento da combustibilidade dos ecossistemas, sendo de destacar a
ocorrência em 2013 de um incêndio que percorreu toda a área de implantação do
projeto, com consequente delapidação profunda do património vegetal e, inclusive, à
perda apreciável de solo.
A destruição da vegetação lenhosa, através de sucessivas épocas de incêndio,
conduzindo assim à degradação dos solos ao longo da cumeada e vertentes da Serra
do Caramulo, permitiu uma expansão significativa da vegetação pioneira vivaz e de
matos rasteiros.
Assim, destacam-se para a área de estudo, como comunidades vegetais dominantes
os matos baixo da Halimio alyssoidis-Pterospartetum cantabrici (Calluno-Ulicetea) e
arrelvados de Agrostis x fouilladei e Hypericum linariifolium, enquadráveis na MolinioArrhenatheretea.
Os matos baixo da Halimio alyssoidis-Pterospartetum cantabrici são dominados pela
carqueja Pterospartum tridentatum, em diversas combinações com outras espécies
arbustivas de baixo porte, designadamente Erica umbellata, Halimium lasianthum
subsp. alyssoides, Halimium umbellatum, Erica cinerea, Ulex minor, Arenaria montana,
entre outras. Esta comunidade distribui-se ao longo de um gradiente de densidade,
nomeadamente mais denso nas zonas de encosta e mais esparso na cumeada, sendo
que nos locais onde estes matos são mais abertos se verifica a ocorrência de
arrelvados da Molinio-Arrhenatheretea. Os arrelvados tornam-se dominantes nas
zonas de solo mais pobre, e onde a regressão dos matos é mantida. Estes arrelvados
são dominados por Agrostis x fouilladei e Hypericum linariifolium, sendo
acompanhados por outras espécies de características pioneiras como Agrostis curtisii,
Simethis mattiazi, Sesamoide purpurascens, Jasione montana, Lotus corniculatos
subsp. carpetanus, Hypochaeris radicata, Arrhenatherum eliatus, entre outras.
Ao longo da encosta noroeste da Serra do Caramulo, vertente junto à povoação de
Nogueira são de destacar matagais dominados por giesta e, por vezes, fetos,
enquadráveis na Cytisetea scopario-Striati, nomeadamente giestais Cytiso striatiGenistetum polygaliphyllae (mais frequente) e da Ulici latebracteati-Cytisetum striati,
e comunidades basais de Pteridium aquilinum. Embora mais abundantes a cotas mais
baixa e em zona de encosta, apresentam-se igualmente algumas destas formações na
zona de cumeada. Estas comunidades são dominadas por Cytisus striatus, Genista
florida, Pteridium aquilinum, Agrostis x fouilladei, Ulex minor, Erica arborea, entre
outras.
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São ainda de salientar várias comunidades pioneiras de leptossolos na área de
estudo, embora com menor expressão, e geralmente associadas aos afloramentos
rochosos presentes, de forma mais ou menos regular, ao longo da cumeada da Serra
do Caramulo. Estas comunidades distribuem-se de forma distinta pela área de
implantação de projeto, em função do tipo de substrato rochoso. A zona de projeto
encontra-se na transição entre xistos e granito, sendo os primeiros presentes a
sudoeste, e os segundos a nordeste da área de estudo.
Nos afloramentos rochosos de granito, a noroeste (eixo Cruzinha-Caselho e CruzinhaNogueira), verificam-se a ocorrência de comunidades de Hispidello hispanicaeTuberarietum guttatae (Helianthemetea guttati), e da Arrhenathero baetici-Stipetum
giganteae e da Armerio beiranae-Arrhenatherum baetici (Stipo giganteae-Agrostietea
castellanae). A Hispidello hispanicae-Tuberarietum guttatae destacam-se numerosos
taxa, em diferentes combinações, nomeadamente Teesdalia nudicaulis, Tuberaria
guttata, Aira caryophyllea, Anthoxanthum aristatum, Jasione montana, entre outras. As
comunidades da Stipo giganteae-Agrostietea castellanae são caracterizadas pela
presença de Arrhenatherum baeticum, em co-dominância com Armeria beirana
(Armerio beiranae-Arrhenatherum baetici) e Stipa gigantea (Arrhenathero baeticiStipetum giganteae).
Ainda em maciços rochosos de granito destacam-se algumas comunidades rupícolas
da Parietarietea, designadamente dominadas por Silene acutifolia, Sedum brevifolium
e Umbilicus rupestres, da Silene acutifoliae-Umbilicetum rupestris e da Sedo
brevifolii-Silene acutifoliae. São igualmente presentes comunidades base de
Umbilicus rupestris.
Nos afloramentos de xisto, a sudoeste da área de estudo (eixo Cruzinha-Portela do
Guardão e Cruzinha-Monteteso), verificam-se comunidades da Airo praecocisSedetum arenarii (Helianthemetea guttati), dominados por Sedum arenarium, Aira
praecox e Filago minima, e os tomilhais da Sedo anglici-thymetum caespititii (SedoScleranthetea), dominado por Thymus caespititus e Sedum brevifolium.
Para além destas comunidades naturais/seminaturais destacam-se ainda algumas
áreas florestais de produção, maioritariamente de pinheiro-bravo, com várias
combinações arbustivas e herbáceas em subcoberto. Nas cotas mais elevadas, onde
os solos são mais pobres e se verifica alguns afloramentos rochosos de xisto, são
igualmente visíveis algumas das comunidades pioneiras anteriormente referidas.
Com base nas observações de campo das espécies e comunidades vegetais
presentes, nos diferentes tipos de ocupação do solo e unidades de paisagem, foram
descriminadas 9 unidades de vegetação distintas, que se encontram representadas na
carta de vegetação e habitats (FIG. IV. 23), nomeadamente:
Comunidades naturais e seminaturais

▪

– maioritariamente correspondentes à
carquejais da Halimio alyssoidis-Pterospartetum cantabrici, onde predomina
Pterospartum tridentatum em combinação com diversos arbustos de porte
reduzido; localizam-se predominantemente na cumeada da Serra do Caramulo,
e respetivas encostas a cotas mais elevadas, ao longo do eixo
Cruzinha-Caselho, Cruzinha-Monteteso e Cruzinha-Nogueira;
Carquejal e urzal da Calluno-Ulicetea
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– maioritariamente correspondentes aos
giestais da Cytiso striati-Genistetum polygaliphyllae, podendo igualmente referir-se
comunidades basais de Pteridium aquilinum e giestais do Ulici latebracteatiCytisetum striati; apresentam maior expressão a cotas inferiores, principalmente
ao longo do eixo Cruzinha-Nogueira, mas igualmente na cumeada, em zonas
depressionárias e pinhais degradados ao longo do eixo Monteteso-Caselho;

▪

Giestal da Cytisetea scopario-striati

▪

Arrelvados da Molinio-Arrhenatheretea

▪

Comunidades pioneiras em substrato granítico

▪

Comunidades pioneiras em substrato xistoso

▪

Comunidades rupícolas

▪

Carvalhal da Holco mollis-Quercetum pyrenaicae

– correspondentes a comunidades de
Agrostis x fouilladei e Hypericum linariifolium, presentes em zonas de matos
abertos e muito esparsos; localizam-se principalmente em zona de cumeada e
encosta, ao longo do eixo Cruzinha-Portela do Guardão;
– que engloba as principais
comunidades ocorrentes em afloramentos rochosos de granito, onde a densidade
de matos envolventes é menor, deixando espaços (para além de comunidades
casmofíticas) às comunidades pioneiras e arrelvados; localizados essencialmente
nos afloramentos graníticos do marco geodésico de Cruzinha e a nordeste do
mesmo (eixo Cruzinha-Caselho);
– que englobam as principais
comunidades ocorrentes em afloramentos rochosos de xisto, destacando-se os
tomilhais do Sedo anglici-thymetum caespititii; localizados maioritariamente em
zona de cumeada, a sudoeste do marco geodésico de Cruzinha (eixo CruzinhaPortela do Guardão e Cruzinha-Monteteso);
– Comunidades casmofíticas em afloramentos graníticos,
com matos densos na sua envolvente, impossibilitando a fixação de comunidades
pioneiras e arrelvados; pequenos blocos de granito presentes na envolvente do
marco geodésico de Cruzinha;
– corresponde a carvalhais
muito fragmentados associados a linhas de água depressionárias, presentes na
vertente noroeste da Serra da Gardunha (eixo Cruzinha-Nogueira);

Outras comunidades

– monoculturas de pinheiro-bravo, com subcoberto de diferentes
densidades, localizadas na zona sudoeste (Cruzinha-Portela do Guardão e
Cruzinha-Monteteso), e ainda na proximidade de Nogueira;

▪

Pinhal

▪

Eucalipto

– monocultura de eucalipto presente em fundo de vale, na envolvente à
povoação de Nogueira; povoamento denso com subcoberto pouco desenvolvido.

No Quadro IV. 27 apresenta-se uma síntese das comunidades presentes na envolvente
de projeto. Das comunidades anteriormente identificadas, varias são enquadráveis nos
habitats do Anexo B-I do Decreto-lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. Os urzaiscarquejais do Halimio alyssoidis-Pterospartetum cantabrici são enquadráveis no habitat
4030pt3 urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais. Os tomilhais da
Sedo anglici-thymetum caespititii são enquadráveis no habitat 8230pt1 tomilhais galaicoportugueses.
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As comunidades da Silene acutifoliae-Umbilicetum rupestris e da Sedo brevifolii-Silene
acutifoliae são enquadráveis no habitat 8220pt1 afloramentos rochosos siliciosos com
comunidades casmofitícas. As comunidades pioneiras da Stipo giganteae-Agrostietea
castellanae associados a afloramentos rochosos graníticos são enquadráveis no habitat
6220pt4 arrelvados vivazes silicícolas de gramíneas altas.
Quadro IV. 27 – Unidades de vegetação presentes na envolvente de projeto
Registo Fotográfico

Descrição da Unidade de Vegetação
Carquejal e urzal da Calluno-Ulicetea
Matos rasteiros dominados pelo carquejal da Halimio
alyssoidis-Pterospartetum cantabrici.

Foto IV-16

Dominância de Pterospartum tridentatum, Erica umbelatta,
Erica cinerea, Halimium lasianthum subsp. alyssoides, Ulex
minor. Companheiras Arenaria montana, Centaurea
limbata, Hypochaeris radicata, Senecio sylvaticus,
Lithodora prostrata, Jasione montana, Crocus carpetanus,
Merendera montana, Silene acutifolia, Pteridium aquilinum,
Erica arborea, Cytisus striatus, Lotus corniculatus,
Anarrhinum bellidifolium, Digitalis purpurea, Plantago
lanceolata, Armeria beirana, Agrostis curtisii, Agrostis x
fouilladei, Agrostis truncatula, Arrhenatherum elatius,
Simethis mattiazzi.
Comunidade enquadrável no habitat 4030pt3 (urzais,
urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais).

Foto IV-17

Giestal da Cytisetea scopario-striati
Giestais da Cytiso striati-Genistetum polygaliphyllae, Ulici
latebracteati-Cytisetum striati e comunidades basais de
Pteridium aquilinum.

Foto IV-18

Dominância de Cytisus striatus, Pteridium aquilinum,
Genista florida, Ulex minor, Erica arborea, Agrostis x
fouilladei. Companheiras Digitalis purpurea, Plantago
lanceolata, Plantago coronopus, Hypochaeris radicata,
Senecio
sylvaticus,
Erica
cinérea,
Pterospartum
tridentaatum, Halimium alyssoides, Rubus ulmifolius,
Simethis mattiazzi.
Não enquadrável em habitats do anexo B-I do Decreto-lei
n.º 156-A/2013, de 8 de novembro

Foto IV-19
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Quadro IV. 27 – Unidades de vegetação presentes na envolvente de projeto (cont.)
Registo Fotográfico

Descrição da Unidade de Vegetação
Arrelvados da Molinio-Arrhenatheretea
Comunidades basais de Agrostis x fouilladei e Hypericum
linariifolium, presentes em zonas de matos abertos e muito
esparsos.

Foto IV-20

Agrostis x fouilladei, Hypericum linariifolium, Andryala
integrifolia, Centaurea limbata, Hispidella hispanica,
Hypochaeris radicata, Senecio sylvaticus, Jasione montana,
Arenaria montana, Halimium lasianthum subsp. alyssoides,
Erica cinerea, Pterospartum tridentatum, Ulex minor,
Quercus pyrenaica, Pinus pinaster, Agrostis curtisii,
Arrhenatherum elatius.
Não enquadrável em habitats do anexo B-I do Decreto-lei
n.º 156-A/2013, de 8 de novembro

Foto IV-21

Comunidades pioneiras em substrato granítico
Comunidades pioneiras da Hispidello hispanicaeTuberarietum guttatae (Helianthemetea guttati), e da
Arrhenathero baetici-Stipetum giganteae e da Armerio
beiranae-Arrhenatherum
baetici
(Stipo
giganteaeAgrostietea castellanae).
Comunidades rupícolas

Foto IV-22

Comunidades rupícolas da Parietarietea, designadamente
dominadas por Silene acutifolia, Sedum brevifolium e
Umbilicus rupestres, da Silene acutifoliae-Umbilicetum
rupestris e da Sedo brevifolii-Silene acutifoliae. São
igualmente presentes comunidades base de Umbilicus
rupestris.
Stipa gigantea, Arrhenatherum elatius, Anarrhinum
bellidifolium, Anthoxanthum aristatum, Agrostis curtisii,
Arnoseris mínima, Lithodora prostrata, Cerastium
brachypetalum, Silene acutifolia, Crocus carpetanus,
Tuberaria globulariifolia, Sedum brevifolium, Erica arborea,
Erica cinerea.

Foto IV-23
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Comunidades enquadráveis no habitat 8220pt1
(afloramentos rochosos siliciosos com comunidades
casmofitícas) e habitat 6220pt4 (arrelvados vivazes
silicícolas de gramíneas altas).
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Quadro IV. 27 – Unidades de vegetação presentes na envolvente de projeto (cont.)
Registo Fotográfico

Descrição da Unidade de Vegetação
Comunidades pioneiras em substrato xistoso
Comunidades da Airo praecocis-Sedetum
tomilhais da Sedo anglici-thymetum caespititii.

Foto IV-24

arenarii

e

Thymus caespititius, Sedum brevifolium, Dianthus lusitanus,
Sesamoides purpurascens, Anarrhinum bellidifolium,
Umbilicus
rupestres,
Teesdalia
nudicaulis,
Lotus
corniculatus, Festuca paniculata, Andryala integrifolia,
Centaurea limbata, Agrostis curtisii, Agrostis truncatula,
Simethis
mattiazzi,
Jasione
montana,
Tuberaria
globulariifolia,
Arrhenatherum
elatius,
Pterospartum
tridentatum, Merendera montana.
Comunidade enquadrável no habitat 8230pt1 (tomilhais
galaico-portugueses).

Foto IV-25

Carvalhal

da

Holco

mollis-Quercetum

pyrenaicae
Carvalhais de carvalho-negral do Holco mollis-Quercetum
pyrenaicae muito fragmentados associados a linhas de
água depressionárias.
Quercus pyrenaica, Holco mollis, Pteridium aquilinum,
Rubus sp., Genista florida.
Foto IV-26

Embora muito fragmentados, podem ser enquadrados no
habitat 9230pt2 (carvalhais estremes de Quercus
pyrenaica).
Pinhal
Monoculturas de pinheiro-bravo, com subcoberto de
diferentes densidades.
Pinus pinaster, Pteridium aquilinum, Erica arborea, Erica
umbellata, Ulex minor, Castanea sativa, Quercus pyrenaica,
Agrostis x fouilladei.

Foto IV-27
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Não enquadrável em habitats do anexo B-I do Decreto-lei
n.º 156-A/2013, de 8 de novembro.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

Quadro IV. 27 – Unidades de vegetação presentes na envolvente de projeto (cont.)
Registo Fotográfico

Descrição da Unidade de Vegetação
Eucalipto
Monoculturas de eucalipto, com subcoberto pobre.
Eucalyptus globulus, Pteridium aquilinum, Ulex minor.
Não enquadrável em habitats do anexo B-I do Decreto-lei
n.º 156-A/2013, de 8 de novembro.
Foto IV-28

8.3.3

Flora

Conforme referido anteriormente, a área de implantação do projeto encontra-se
fortemente marcada por ações antrópicas. As mobilizações e perdas de solos associados
às atividades silvícolas e ocorrências periódicas de incêndios contribuíram para a
expansão de comunidades de matos rasteiros e comunidades pioneiras. Para além dos
fatores antrópicos, o elenco florístico presente reflete igualmente aspetos físicos da área
de implantação de projeto. Recorde-se que as comunidades em causa se localizam numa
zona de transição entre xistos e granitos, com vários afloramentos rochosos expostos,
dando origem a uma flora diversificada e heterogénea, principalmente em micro-habitats
rupícolas.
O elenco florístico presente na área de implantação de projeto, apesar de diversificado,
encontra-se maioritariamente composto por espécies comuns de zonas montanhosas e
de distribuição alargada na região. Importa contudo salientar que se encontram descritas,
como de ocorrência potencial (J.D. Almeida, P. Pereira, P. Silveira, 2015), para a
envolvente alargada da área de estudo 3 espécies constantes dos anexos do Decreto-lei
n.º 156-A/2013, de 8 de novembro (Quadro IV. 28), sendo a Festuca summilusitana mais
provável de ocorrer na área de implantação de projeto, nomeadamente em afloramentos
rochosos. Não foram contudo observadas nenhumas destas espécies nos levantamentos
de campo realizados, nem se verificaram registos das mesmas na bibliografia consultada.
Quadro IV. 28 – Flora de interesse conservacionista potencial
FAMÍLIA

TAXON

Grau de
Endemismo

Naturalidade

Anexos DL
156-A/2013

Península
Ibérica

Anexo II,
Anexo IV

Península
Ibérica

Anexo II,
Anexo IV

Amaryllidaceae

Narcissus cyclamineus DC.

Autóctone

Asparagaceae

Ruscus aculeatus L.

Autóctone

Poaceae

Festuca summilusitana Franco & Rocha
Afonso
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Apesar da ausência das espécies constantes do Quadro IV. 28, são todavia de assinalar
vários endemismos ibérico na área de implantação de projeto, nomeadmente Silene
acutifolia, Sedum arenarium, Lotus corniculatus subsp. carpetanus, Crocus carpetanus e
Armeria beirana (Quadro IV. 29).
Das espécies anteriormente referidas Crocus carpetanos é a mais abundante, ocorrendo
de forma alargada por diferentes tipos de habitat, desde clareira de matos baixos,
caminhos florestais, a afloramentos rochosos. Encontra-se predominantemente
associada a substrato granítico.
À semelhança de Crocus carpetanos, a Silene acutifolia e Armeria beirana encontram-se
igualmente associados a substrato granítico. A Silene acutifolia encontra-se porém
limitada a zonas densas de afloramentos rochosos, nomeadamente aos envolventes ao
marco geodésico de Cruzinha e a norte dos mesmos. A Armeria beirana encontra-se
amplamente distribuída a norte da área de estudo, quer associada a afloramentos
rochosos, como a zonas de matos mais esparsos, ocorrendo em zonas de clareira.
Sedum arenarium e Lotus corniculatus subsp. carpetanus ocorrem em substrato xistoso,
principalmente associados a afloramentos rochosos. Lotus corniculatus subsp.
carpetanus ocorre igualmente em clareira de matos, onde os solos são muito pobres, e
ocupados por comunidades pioneiras.
Quadro IV. 29 – Elenco florístico da área de implantação do projeto
FAMÍLIA

Grau de
Endemismo

TAXON

Amaryllidaceae

Narcissus bulbocodium L.

Autóctone

Asparagaceae

Scilla monophyllos Link

Autóctone

Asteraceae

Andryala integrifolia L.

Autóctone

Asteraceae

Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte

Autóctone

Asteraceae

Centaurea limbata Hoffmanns. & Link

Autóctone

Asteraceae

Filago minima L.

Autóctone

Asteraceae

Hispidella hispanica Lam.

Autóctone

Asteraceae

Hypochaeris radicata L.

Autóctone

Asteraceae

Senecio sylvaticus L.

Autóctone

Boraginaceae

Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb.

Autóctone

Brassicaceae

Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br.

Autóctone

Campanulaceae

Jasione montana L.

Autóctone

Caryophyllaceae

Arenaria montana L. subsp. montana

Autóctone

Caryophyllaceae

Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers.

Autóctone

Caryophyllaceae

Dianthus lusitanus Brot.

Autóctone

Caryophyllaceae

Silene acutifolia Link ex Rohrb.

Autóctone

Cistaceae

Halimium lasianthum (Lam.) Spach subsp.
alyssoides (Lam.) Greuter

Autóctone

Cistaceae

Halimium umbellatum (L.) Spach

Autóctone
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Quadro IV. 29 – Elenco florístico da área de implantação do projeto (cont.)
FAMÍLIA

TAXON

Grau de
Endemismo

Cistaceae

Tuberaria globulariifolia (Lam.) Willk.

Autóctone

Colchicaceae

Merendera montana (L.) Lange

Autóctone

Crassulaceae

Sedum arenarium Brot.

Autóctone

Crassulaceae

Sedum brevifolium DC.

Autóctone

Crassulaceae

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

Autóctone

Dennstaedtiaceae

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

Autóctone

Ericaceae

Erica arborea L.

Autóctone

Ericaceae

Erica cinerea L.

Autóctone

Ericaceae

Erica umbellata Loefl. ex L.

Autóctone

Fabaceae

Acacia melanoxylon R.Br.

Introduzida

Fabaceae

Cytisus striatus (Hill) Rothm.

Autóctone

Fabaceae

Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell.

Autóctone

Fabaceae

Genista florida L.

Autóctone

Fabaceae

Lotus corniculatus L. subsp. carpetanus
(Lacaita) Rivas Mart.

Autóctone

Fabaceae

Pterospartum tridentatum (L.) Willk.

Autóctone

Fabaceae

Ulex minor Roth

Autóctone

Fagaceae

Castanea sativa Mill

Autóctone

Fagaceae

Quercus pyrenaica Willd.

Autóctone

Hypericaceae

Hypericum linariifolium Vahl

Autóctone

Iridaceae

Crocus carpetanus Boiss. & Reut.

Autóctone

Lamiaceae

Thymus caespititius Brot.

Autóctone

Orobanchaceae

Pedicularis sylvatica L. subsp. lusitanica

Autóctone

Pinaceae

Pinus pinaster Aiton

Autóctone

Plantaginaceae

Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.

Autóctone

Plantaginaceae

Digitalis purpurea L.

Autóctone

Plantaginaceae

Plantago coronopus L.

Autóctone

Plantaginaceae

Plantago lanceolata L.

Autóctone

Plumbaginaceae

Armeria beirana Franco

Autóctone

Poaceae

Agrostis curtisii Kerguélen

Autóctone

Poaceae

Agrostis truncatula Parl. subsp. commista

Autóctone

Poaceae

Agrostis x fouilladei P. Fourn.

Autóctone

Poaceae

Aira caryophyllea L.

Autóctone

Poaceae

Aira praecox L.

Autóctone

Poaceae

Anthoxanthum aristatum Boiss.

Autóctone

Poaceae

Anthoxanthum odoratum L.

Autóctone

(Hoffmanns. & Link) Cout.
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Quadro IV. 29 – Elenco florístico da área de implantação do projeto (cont.)
FAMÍLIA

Grau de
Endemismo

TAXON

Poaceae

Arrhenatherum elatius (L.) J.Presl & C.Presl

Autóctone

Poaceae

Stipa gigantea Link

Autóctone

Resedaceae

Sesamoides purpurascens (L.) G.López

Autóctone

Xanthorrhoeaceae

Simethis mattiazzi (Vand.) Sacc.

Autóctone

8.4

Naturalidade

Fauna

Relativamente à Fauna da área de estudo, apresenta-se no Anexo 3 a lista de espécies
faunísticas, elaborada com base em estudos anteriores, guias de especialidade,
disponibilidade de habitat favorável na área em estudo e sua envolvente, recurso a
especialistas e levantamentos de campo de confirmação.
Em relação aos anfíbios e répteis, foi utilizada ainda a informação disponível no Atlas dos
Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010), e no caso dos mamíferos, a
informação existente na publicação de Mathias e colaboradores (1999), no Atlas dos
Morcegos de Portugal Continental (Rainho et al., 2013) e no estudo de monitorização dos
quirópteros já realizado nos restantes sub-parques do Caramulo (Plecotus, 2009).
Relativamente à avifauna, para além dos estudos já existentes (nomeadamente os
estudos de monitorização para os restantes sub-parques do Caramulo da Bio3 (2009a e
2009b)) e os levantamentos de campo realizados, recorreu-se à informação relativa às
espécies de aves detetadas nas quadrículas abrangidas pelo projeto em estudo do novo
Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (2008).
Foi ainda utilizada a cartografia das áreas sensíveis e críticas da avifauna e morcegos
disponível na página da web do ICNF.
Refere-se ainda que a informação disponibilizada corresponde às quadrículas UTM
10x10 km 29TNE69 e 29SNE79 que incluem não só a área de implantação direta do
projeto, como a sua envolvente. Sendo a área do projeto de dimensão muito inferior à
dimensão das quadrículas, a ocorrência real das espécies é confirmada pelos
levantamentos de campo no local, quer em termos de visualização de indivíduos ou
vestígios, quer na ocorrência de habitats adequados para as espécies referenciadas.

8.4.1

Avifauna

De acordo com a bibliografia consultada, encontra-se referenciadas, como de
potencialmente ocorrente, para a área de estudo e envolvente alargada um total de 110
espécies. Destas 110 espécies, 19 encontram-se classificadas como ameaçadas pelo
Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal (estatutos de conservação NT, VU, EN ou
CR) e 11 como de muito ameaçadas (estatutos de conservação VU, EN ou CR).
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Todas as espécies foram identificadas pelo seu nome científico, nome comum, respetivas
classes fenológicas, estatutos de proteção segundo o UICN e segundo a Diretiva
79/409/CEE (Anexo 3).
Entre 2005 e 2008, no âmbito da monitorização do atual parque eólico do Caramulo,
foram identificadas 62 espécies de aves ao longo da cumeada da Serra do Caramulo,
mais precisamente na zona compreendida entre Bezerreira (limite sudoeste) e Fornelo do
Monte (limite nordeste). Destas 62 espécies, 10 constituem aves de rapina,
nomeadamente: Accipiter nisus (Gavião), Buteo buteo (Águia-de-asa-redonda), Circaetus
gallicus (Águia-cobreira), Circus pygargus (Águia-caçadeira), Elanus caeruleus
(Peneireiro-cinzento), Falco peregrinus (Falcão-peregrino), Falco tinnunculus (Peneireiro),
Hieraaetus pennatus (Águia-calçada), Milvus migrans (Milhafre-preto) e Pernis apivorus
(Falcão-abelheiro).
Das espécies identificadas na área de estudo, 10 encontram-se classificadas como
ameaçadas pelo Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal: Circaetus gallicus (Águiacobreira), Corvus corax (Corvo), Elanus caeruleus (Peneireiro-cinzento), Hieraaetus
pennatus (Águia-calçada), Sylvia hortensis (Toutinegra-real), Turdus philomelos (Tordopinto), Circus pygargus (Águia-caçadeira), Falco peregrinus (Falcão-peregrino), Pernis
apivorus (Falcão-abelheiro) e Saxicola rubetra (Cartaxo-nortenho), sendo que as quatro
últimas são consideradas de Muito Ameaçadas.
A comunidade avifaunística em análise apresenta como fenologia dominante espécies
residentes. Entre 2005 e 2008, do número total de espécies, 41 são residentes, 17 são
migradoras reprodutoras e duas invernantes (Quadro IV. 30). Importa ainda salientar que,
das espécies ameaçadas identificadas, a maioria corresponde a migradores
reprodutores. Das espécies residentes três apresentam estatuto de conservação de
Ameaçado, designadamente: Elanus caeruleus (Peneireiro-cinzento), Corvus corax
(Corvo) e Falco peregrinus (Falcão-peregrino), sendo este último considerado de Muito
Ameaçada.
Quadro IV. 30 – Fenológica da comunidade avifaunística (2008-2012)
Classe Fenológica
N.º total de espécies
N.º de espécies ameaçadas (1)
N.º de espécies muito ameaçadas

(2)

R

MR

I

41

17

2

3

6

1

1

3

0

R: residente; MR: migrador nidificante; I: invernante;
1 Espécie ameaçada: classificadas como NT, VU, EN ou CR pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal
(ICN, 2005)
2 Espécie muito ameaçada: classificadas como VU, EN ou CR pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal
(ICN, 2005)

No conjunto das espécies identificadas o taxon mais abundante foi a Sylvia undata
(Toutinegra-do-mato), com 11,7 % dos registos (277 em 2374), tendo sido registada em
todas as épocas amostradas. Para além da Toutinegra-do-mato, destacam-se igualmente
como mais abundantes ao longo da monitorização Carduelis cannabina (Pintarroxo), com
8,0 % dos registos (189), Alauda arvensis (Laverca), com 7,1 % dos registos (169),
Emberiza cia (Cia), com 6,7 % dos registos (159), e Anthus pratensis (Petinha-dosprados), com 6,6 % dos registos (156).
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Para a área de implantação de projeto, nomeadamente na envovlente ao marco
geodésico de Cruzinha, para além das espécies anteriormente referidas, há ainda de
referir uma abundância relativamente elevada de Phoenicurus ochruros (Rabirruivo) e
Sylvia communis (Papa-amoras), o primeiro no outono, e a segunda na primavera.
Das espécies identificadas como mais abundantes, nenhuma é considerada de
Ameaçada, sendo de destacar que a maioria corresponde a espécies residentes,
excetuando a Petinha-dos-prados (invernante) e o Papa-amoras (migrador reprodutor).
Relativamente às aves de rapina destaca-se como espécie largamente dominante o
Buteo buteo (Águia-de-asa-redonda), com 62 dos 128 registos de aves de rapina e
planadoras (48 %). Segue-se o Corvus corax (Corvo), com 21 registos (16 %), e o Falco
tinnunculus (Peneireiro), com 18 registos (14 %). Destaca-se ainda um valor
relativamente abundante de Circus pygargus (Tartaranhão-caçador), nomeadamente de
10 registos (8 %), em 15 campanhas de amostragem. Recorde-se que o tartaranhãocaçador constitui uma espécie Muito Ameaçada com estatuto de conservação de “Em
Perigo” (EN).
Em termos de padrões de utilização espacial, verifica-se um gradiente de abundância,
embora não muito expressivo, em que se verifica uma maior densidade média (n.º médio
de indivíduos/hectare) a nordeste, com uma média de 2 indivíduos/hectare, e uma menor
densidade a sudeste (1,6 indivíduos/hectare). Esta diferença não é contudo significativa e
é variável consoante o período do ano. Por exemplo, os valores de densidade foram
globalmente mais elevados na zona sudoeste no período reprodutor (1,7
indivíduos/hectare contra 1,6 indivíduos/hectare no setor nordeste).
No que se refere às rapinas, não se verifica um gradiente de abundância ao longo da
cumeada da Serra do Caramulo, à semelhança do verificado para a avifauna em geral.
As rapinas foram mais abundantes no extremo nordeste da Serra do Caramulo, na
envolvente ao sub-parque de Fornelos (Fornelo do Monte), e no extremo sudoeste, na
envolvente à povoação de Bezerreiro, e junto do cabeço do Caramulinho. Na área de
implantação de projeto, a ocorrência de rapinas e planadoras é relativamente reduzida,
não se tendo verificado quaisquer registo nos últimos dois anos de monitorização.
No caso concreto do Tartaranhão-caçador, este utiliza essencialmente o extremo
nordeste da Serra do Caramulo, na envolvente a Fornelo do Monte, numa área com
grande número de afloramentos graníticos de grandes dimensões. Verifica-se ainda a
ocupação mais ocasional a noroeste no Cabeço Costeira, Alminhas e Couto, e a
sudoeste na envolvente ao Cabeço do Caramulinho. Não se verificaram registos, ao
longo da monitorização, de Tartaranhão-caçador na área de implantação do projeto de
sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo.
Em termos de padrões sazonais, verifica-se uma predominância de registos no período
de migração pós-reprodutora e época de reprodução, com 56,7 % e 41,2 % dos registos,
respetivamente. A invernada totaliza um número de registos muito reduzido,
nomeadamente de 2,1 %.
Em suma, a comunidade de aves presente na área de estudo e envolvente alargada é
maioritariamente composta por espécies residentes e sem estatuto especial de
conservação.
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Dentro do grupo considerado de maior risco (rapinas e outras planadoras), predominam a
Águia-caçadeira e o Peneireiro, sendo as restantes espécies de ocorrência pontual. As
espécies classificadas de ameaçadas são igualmente pouco abundantes, não ocupando
a área de forma permanente. De referir que estas últimas são maioritariamente
migradores.
Destaca-se a presença de Tartaranhão-caçador, com ocorrência recorrente no extremo
nordeste da Serra do Caramulo, em habitats essencialmente rupícolas, em zonas de topo
marcadas pela presença de grandes blocos graníticos, à semelhança da paisagem
presente a nordeste do marco geodésico de Cruzinha.

8.4.2

Quirópteros

De acordo com a bibliografia consultada, encontra-se referenciadas, como de
potencialmente ocorrente, para a área de estudo e envolvente alargada um total de 12
espécies. Destas 12 espécies, apenas uma se encontra classificada como ameaçada
pelo Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal, nomeadamente Myotis nattereri
(Morcego-de-franja) de estatuto Vulnerável.
Todas as espécies foram identificadas pelo seu nome científico, nome comum, respetivas
classes fenológicas, estatutos de proteção segundo o UICN e segundo a Diretiva
79/409/CEE (Anexo 3).
No quadro da monitorização do Parque Eólico do Caramulo, foi confirmada para a
cumeada da Serra do Caramulo e envolvente, entre Bezerreira e Fornelo do Monte, um
total de oito espécies, designadamente: Barbastrella barbastellus (Morcego-negro),
Eptesicus serotinus (Morcego-hortelão), Hypsugo savii (Morcego de Savi), Mytosi
nattereri (Morcego-de-franja), Nyctalus leisleri (Morcego-arborícola-pequemo), Pipistrellus
kuhlii (Morcego de Kuhl), Pipistrellus pipistrellus (Morcego-anão) e Tadarida teniotis
(Morcego-rabudo).
Dentro das espécies identificadas destaca-se como mais abundante Pipistrellus
pipistrellus (Morcego-anão), com um total de 93 encontros (57 %). Seguem-se Pipistrellus
kuhlii (Morcego de Kuhl), com 19 encontros (12 %) e Nyctalus leisleri (Morcegoarborícola-pequemo), com 13 encontros (8 %). Para a área de implantação de projeto
(zona de Caselho) Pipistrellus kuhlii (Morcego de Kuhl) foi o mais abundante, seguido do
Pipistrellus pipistrellus (Morcego-anão) e Eptesicus serotinus (Morcego-hortelão). Os
dados de abundância corroboram os resultados das prospeções de abrigo realizadas,
que apontam para a existência de dois abrigos com presença de Pipistrellus pipistrellus
(Morcego-anão) e Eptesicus serotinus (Morcego-hortelão), na povoação de Caselho.
Em termos de distribuição espacial, verificam-se 3 áreas de maior atividade,
nomeadamente na zona de Bezerreira, Fornelo do Monte e Silvares. A área de
implantação de projeto apresenta uma abundância relativa de 8 contactos por ponto, que
se encontra dentro da média de valores para todo o parque eólico (7,5 contactos por
ponto). Deste modo, não sendo uma área de maior atividade, a área de projeto não
constitui igualmente uma zona de reduzida atividade. Importa contudo salientar que este
número médio de contactos se refere a um período de 8 meses, ou seja de um contacto
por ponto por mês, o que é bastante reduzido.
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8.4.3

Herpetofauna

De acordo com o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al, 2010), são
dadas como de potencialmente ocorrentes para as quadrículas UTM 10x10 km 29TNE69
e 29SNE79, na qual se insere a área de implantação do projeto, 10 espécies de anfíbios
e 15 espécies de répteis. Importa contudo referir que, de acordo com o referido
documento, a probabilidade de ocorrência encontra-se relacionado com vários fatores
físicos e geográficos, tais como a altitude. Para altitudes superiores a 900 m a frequência
de observação destas 25 espécies é muito reduzida, sendo inferior a 5% (do total das
observações). Apenas Podarcis bocagei (Lagartixa-ibérica) e Vipera latastei (Víboracornuda) correspondem à espécies de maior frequência a estas altitudes, sendo a
segunda a mais frequente a elevada altitude, e portanto passível de ocorrer na área de
implantação de projeto.
Todas as espécies foram identificadas pelo seu nome científico, nome comum, respetivas
classes fenológicas, estatutos de proteção segundo o UICN e segundo a Diretiva
79/409/CEE (Anexo 3).
Das espécies potenciais para a área de estudo, 3 são consideradas de ameaçadas pelo
Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal, duas pertencentes ao grupo dos anfíbios, e
uma ao grupo dos répteis, nomeadamente: Discoglossus galganoi (Rã-de-focinhopontiagudo), Chioglossa lusitanica (Salamandra-lusitânica) e Vipera latastei (Víboracornuda), sendo as duas últimas consideradas de Muito Ameaçadas (estatuto de
Vulnerável).
A salamandra-lusitânica é uma espécie endémica da Península Ibérica, no território
nacional apresenta uma distribuição praticamente contínua na zona Noroeste e
Centro/Oeste.
Esta ocorre tipicamente em zonas de montanha, junto a ribeiros de água corrente de boa
qualidade, vegetação ripícola densa e atmosfera saturada de humidade. As suas
movimentações e o seu sucesso ecológico encontram-se fortemente dependentes da
qualidade dos biótipos circundantes, dando preferência a bosques caducifólios e lameiros
com elevada humidade ao nível do solo (Loureiro et al., 2010).
A área de implantação do sobreequipamento do PE do Caramulo encontra-se afastado
de qualquer linha de água ou ponto de água permanente, pelo que a probabilidade de
ocorrência de qualquer uma das espécies pertences ao grupo dos anfíbios é muito
reduzida.
A Víbora-cornuda encontra-se em todo o território nacional continental constituindo
populações dispersas e fragmentadas, de uma forma geral restritas às zonas
montanhosas. Nas Beiras estas espécie encontra-se registada para vários sistemas
montanhosos, dos quais se destaca a Serra do Caramulo.
De hábitos saxícolas, ocupa preferencialmente zonas rochosas secas, frequentemente
cobertas por matagais, bosques e muros de pedra com alguma vegetação que separam
campos de cultivo e pastos. Também está presente em clareiras de bosques de folhosas,
coníferas, sobreirais e azinhais ou bosques mistos.

Cap.IV – pág.86

Volume 2_Relatório Síntese

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

Tendo em conta as preferências ambientais desta espécie, bem como registos de
distribuição espacial, a ocorrência desta espécie para a área de projeto é possível.
Dos levantamentos de campo realizados apenas se verificou a presença de
Psammodromus algirus (Lagartixa-do-mato), já em zona de pinhal, próximo da zona da
Portela de Guardão.

8.4.4

Mamofauna Terrestre

De acordo com o Guia dos Mamíferos Terrestres de Portugal Continental, Açores e
Madeira (Palmeirim, J.M. et al.,1999) (Anexo 3), encontram-se referenciadas para a
quadrícula 50x50 km, na qual se insere a área de implantação do projeto, 23 espécies de
mamíferos terrestres passíveis de ocorrer, das quais duas apresentam-se classificadas
de ameaçadas pelo Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal: Oryctogalus cuniculus
(Coelho-bravo) e Galemys pyrenaicus (Toupeira-de-água), sendo esta última considerada
de Muito Ameaçada. Importa salientar que no caso da Toupeira-de-água, esta encontrase condicionada à presença de cursos de água de montanha, os quais não ocorrem na
envolvente próxima da área de projeto.
Dos levantamentos de campo realizados foi possível confirmar a presença de duas
espécies, nomeadamente através da observação de vários dejetos de Oryctolagus
cuniculus (coelho-bravo) e de Vulpes vulpes (Raposa), sendo os indícios da primeira
mais abundantes e de distribuição por toda a área de implantação de projeto.
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9.
9.1

PAISAGEM
Metodologia

A paisagem é entendida como a expressão das ações humanas sobre um determinado
sistema biofísico, constituindo uma entidade mutável. A sua análise implica o
conhecimento dos fatores intrínsecos da paisagem (de âmbito biofísico, como a geologia,
o relevo, os recursos hídricos, entre outros) e dos fatores extrínsecos, relacionados com
os aspetos de ordem sociocultural que atuam sobre o sistema biofísico e se refletem em
diferentes formas de apropriação do território, concorrendo para a caracterização da
paisagem.
Para compreender os aspetos paisagísticos mais relevantes da zona de intervenção do
projeto, recorreu-se a uma metodologia de análise visual baseada nos parâmetros de
qualidade e de absorção visual, no sentido de se identificar a sensibilidade da paisagem
em causa.
A área de estudo foi definida com base nos critérios de acuidade visual e de forma,
constituindo um “buffer”, equidistante, em torno de todas as componentes de projeto, com
a dimensão de 5 km, respeitando assim o valor padrão normalmente reconhecido para os
limites de acuidade visual.
Nesta área procedeu-se ao estudo dos elementos visuais condicionantes da paisagem,
de forma a definir e fundamentar a definição de unidades de paisagem, elaboradas e
pormenorizadas a partir do estudo efetuado para Portugal Continental (Cancela D’Abreu
et al., 2002), do seu valor cénico e qualidade visual, bem como a determinação da sua
sensibilidade e capacidade de absorção visual face às alterações decorrentes da
construção e exploração do projeto e, assim, permitir a identificação e avaliação dos
impactes visuais previsíveis.

9.2

Caracterização Geral da Área de Influência do Projeto

A zona prevista para implantação do Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo desenvolve-se em espaço integrado no distrito de Viseu, abrangendo áreas
dos concelhos de Oliveira de Frades (união das freguesias de Arca e Varzielas), Tondela
(freguesia de Guardão) e Vouzela (freguesia de Alcofra), os quais se integram na Região
Centro (NUT II) e Sub-Região Dão-Lafões (NUT III) – Comunidade Intermunicipal Viseu
Dão Lafões.
Para identificar e salientar os aspetos paisagísticos mais relevantes do relevo da área
onde irá ser implantado o projeto, procedeu-se à sua análise e caracterização com
base nas Cartas Militares de Portugal – IGeoE, folhas n.os 187, 188, 198 e 199
(Escala 1:25 000 e suporte informático), fotografia área e reconhecimento de campo.
A cartografia, que se elaborou com o objetivo de realçar os aspetos morfológicos mais
relevantes presentes na área em estudo, recorreu a meios informáticos, tendo-se criado o
modelo digital de terreno com um pixel de 5 metros.
Nesse sentido elaborou-se a seguinte cartografia temática:
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Hipsometria, com as zonas compreendidas entre cotas significativas para a
caracterização morfológica da zona (FIG. IV. 26), tendo para o efeito sido
definidas as seguintes classes:


Altitudes inferiores a 300 m



Altitudes entre os 300 m e os 350 m



Altitudes entre os 350 m e os 400 m



Altitudes entre os 400 m e os 450 m



Altitudes entre os 450 m e os 500 m



Altitudes entre os 500 m e os 550 m



Altitudes entre os 550 m e os 600 m



Altitudes entre os 600 m e os 650 m



Altitudes entre os 650 m e os 700 m



Altitudes entre os 700 m e os 750 m



Altitudes entre os 750 m e os 800 m



Altitudes entre os 800 m e os 850 m



Altitudes entre os 850 m e os 900 m



Altitudes entre os 900 m e os 950 m



Altitudes entre os 950 m e os 1000 m



Altitudes entre os 1000 m e os 1050 m



Altitudes superiores a 1050 m

Declives, em classes que permitem identificar os tipos de relevo presentes
(FIG. IV. 27), definindo-se as seguintes classes:


<5º



5 - 15 º



15 - 25 º



25 - 45 º



> 45 º
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A área prevista para implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
fica situada na zona de cumeada da Serra do Caramulo, entre as povoações de Caselho,
localizada a NE, e de Monteteso, a SW. Nesta cumeada assenta o limite divisório dos
concelhos de Oliveira de Frades (exclave – união das freguesias de Arca e Varzielas),
Vouzela e Tondela, situando-se Tondela para a vertente nascente da serra e os outros
dois concelhos para poente.
Em termos de classes de hipsometria, a área do sobreequipamento localiza-se a altitudes
incluídas na classe entre os 950 e 1000 m. O corredor da linha elétrica, inserido
integralmente em território do concelho de Vouzela, embora se inicie a uma cota próxima
dos 1 000 m, vai decrescendo de altitude, atingindo uma cota próxima dos 750 m no final
do corredor, no ponto de ligação com a linha de Alta Tensão existente que faz a ligação
entre as subestações da Bezerreira e do Caramulo, sensivelmente a SE das povoações
de Nogueira e Outeiro.
Na região, as encostas apresentam geralmente declives inferiores a 35º, embora
pontualmente ocorram situações com declives superiores, associados a encostas mais
escarpadas. No entanto, os locais previstos para implantação dos aerogeradores
apresentam um relevo moderado (classe entre 5 a 15º), enquanto que no caso do
corredor da linha elétrica o relevo apresenta-se mais movimentado, sobretudo na
segunda metade, que se insere na classe de 25 a 45º (muito inclinado).
A Serra do Caramulo está orientada segundo a direção NE-SW, apresentando no dorso
uma série de picos graníticos, embora para SW, na zona dos xistos, a cumeada
apresente relevos mais suaves, de configuração arredondada. Entre os vértices
geodésicos mais altos da zona em estudo (“buffer” de 5 km), para além de Cruzinha
(1 000 m), na área de projeto, de referir o vértice geodésico de Janus (1 043 m), no limite
NE, e os de Pinoucas (1 068 m), Cabeço da Neve (995 m) e Caramulinho (1 074 m), a
SW, embora este último já se situe fora da área de estudo, sendo contudo referenciado
por constituir o ponto mais alto da Serra do Caramulo.
Enquanto para W e SW se dá um abaixamento progressivo até ao sopé da serra, onde a
altitude, no geral, não ultrapassa os 400 m, para SE a vertente é particularmente íngreme
e escarpada. Para N verifica-se uma descida relativamente rápida desde o cimo da serra
até ao vale do rio Águeda, onde as altitudes oscilam entre os 500 e 600 m.
Num clima em que a erosão mecânica é mais ativa do que a alteração química, os xistos
são muito menos resistentes aos agentes erosivos que os granitos (Ferreira, 1978), como
poderá ser constatado pela observação da paisagem morfológica oferecida por cada uma
destas rochas.
Nas zonas de granito formam-se mantos mais ou menos espessos de detritos, que
revestem as superfícies de fraco declive. Na encosta este da Serra do Caramulo, de
declive mais acentuado, são visíveis os designados “caos de blocos” de granito,
conforme mostra a foto da FIG. IV. 24.
Nos meios xistosos, a paisagem apresenta-se menos agreste e mais monótona, em que
as cumeadas apresentam um aspeto mais arredondado, onde sobressaem por vezes
alguns xistos mais duros que tomam a forma de pináculos (ver FIG. IV. 25).
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Foto IV-29

FIG. IV. 24 – Formações graníticas constituindo “caos de blocos”
(a SW do vértice geodésico de Cruzinha, na parte NE da área de projeto)

Foto IV-30

FIG. IV. 25 – Pináculos de xisto (na parte SW da área de projeto)
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A Serra do Caramulo estabelece o limite entre várias sub-bacias das bacias hidrográficas
dos rios Vouga e Mondego. A área prevista para implantação do sobreequipamento
desenvolve-se ao longo do limite de duas sub-bacias do rio Vouga, nomeadamente, na
sua vertente noroeste, a sub-bacia do rio Alcofra, e na vertente sudoeste, a sub-bacia do
rio Águeda, e de uma sub-bacia do rio Mondego, na vertente este, correspondente à
sub-bacia do rio Criz. A linha elétrica de ligação à subestação do Caramulo desenvolvese integralmente na sub-bacia do rio Alcofra (bacia hidrográfica do rio Vouga).
Em associação com a rede hidrográfica abundante, encontra-se também uma rede de
festos secundários e de ordem inferior, que no seu conjunto originam o relevo sulcado e
pregueado das vertentes da serra, bem como a sinuosidade do desenho quer dos cursos
de água principais, quer de muitas das linhas de água secundárias que descem as
vertentes.
Os aglomerados populacionais existentes na envolvente mais próxima da área de
implantação do sobreequipamento correspondem a aglomerados rurais de pequena
dimensão. Na vertente noroeste encontram-se as povoações de Nogueira e Outeiro
(freguesia de Alcofra, concelho de Vouzela). Na vertente sudeste refira-se a presença
das povoações de Caselho e Carvalhal da Mulher (freguesia de Guardão, concelho de
Tondela). Na zona a sudoeste da área de projeto localizam-se as povoações de Varzielas
e Monteteso (no exclave de Oliveira de Frades, correspondente à união das freguesias
de Arca e Varzielas). As povoações de Caselho, a nordeste, e de Monteteso, a sudoeste,
são os aglomerados populacionais mais próximos da área de implementação do futuro
projeto, situados a cerca de 645 e 760 m, respetivamente.
Quanto ao corredor da linha elétrica, prevê-se que o ponto de ligação com a linha de Alta
Tensão existente fique localizado a cerca de 300 m a sudeste da povoação de Nogueira.
Em termos do revestimento do solo, verifica-se que a Serra do Caramulo e respetivas
vertentes se encontram fortemente marcadas pela atividade silvícola, predominando a
cultura de pinheiro-bravo, quer caracterizada por espaços florestais densos com
espécimes de elevado porte, quer por plantações com subcoberto pouco desenvolvido,
quer ainda por zonas de floresta abertas em mosaico com matos.
A ocorrência de sucessivas épocas de incêndios conduziu à expansão dos matos, que na
área de estudo são dominados por carqueja, urzes e giestas, apresentando também
nalguns casos tojos e fetos. Nas zonas de solo mais degradados da cumeada, onde as
formações arbustivas são mais esparsas, verificam-se setores de solo nu e “tapetes” de
gramíneas.
Os espaços agrícolas surgem na envolvente das povoações isoladas e distribuídas pelas
zonas de encosta e no fundo dos vales, ou ainda associadas a linhas de água. Os
principais espaços agrícolas localizam-se a norte da área de estudo, na envolvente da
população de Nogueira, a nordeste do ponto de ligação da linha elétrica a construir com a
linha de alta tensão existente. Destacam-se ainda algumas áreas agrícolas a nordeste,
junto da povoação de Caselho, e a sudoeste, associadas a linhas de água presentes na
envolvente de Monteteso.
Nos pontos mais altos e de cumeada da Serra do Caramulo destacam-se ainda
importantes áreas de rocha nua, nomeadamente afloramentos rochosos graníticos (a
noroeste) e xistosos (a sudeste).
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Em relação à rede viária, o acesso principal ao sobreequipamento será realizado através
do CM1506, o qual parte da EN230, a sul, no entroncamento para Monteteso e Alcofra,
na zona de Portela do Guardão. O referido caminho municipal desenvolve-se em grande
parte de forma adjacente ao local do projeto, no troço imediatamente a SE da povoação
de Caselho. O acesso aos locais de implantação dos elementos de projeto utilizará os
caminhos existentes na cumeada da serra.
Na FIG. IV. 28 apresentam-se vistas gerais da paisagem da zona prevista para o projeto
do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo.

9.3

Unidades de Paisagem e Caracterização da Estrutura Visual

Como base para a definição das unidades de paisagem presentes na área em análise
importa ter em consideração o conceito de paisagem e o de unidade de paisagem. Por
paisagem entende-se a imagem global, dinâmica e evolutiva, abrangente de "uma área
heterogénea de território composta por um conjunto de ecossistemas interactuantes que
se repetem através dela de forma semelhante" (Forman, R.T.T e Godron, M. 1986, p.11)
e que é “resultante da combinação entre a natureza, as técnicas e a cultura do homem”
(Pitte, J.R. 1983). Como unidade de paisagem considera-se "uma área que pode ser
cartografada, relativamente homogénea em termos de clima, solo, fisiografia e potencial
biológico, cujos limites são determinados por alterações em uma ou mais dessas
características" (Naveh e Lieberman (1994, p. 208)).
Em termos de enquadramento regional, a bacia visual da zona de intervenção abrange,
de acordo com o estudo elaborado pela Universidade de Évora, para a Direcção-Geral do
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (Cancela d’Abreu et al. 2004)(2),
a unidade de paisagem designada por Serra do Caramulo (44). Esta unidade, definida a
uma escala reduzida (escala 1:250 000), permite o enquadramento da área de influência
visual da zona de intervenção. Contudo, a uma escala de maior detalhe, a análise da
área de estudo requer uma definição de maior pormenor, em termos de subunidades da
paisagem, para as zonas mais próximas.
Nesse sentido, tendo por base a fotografia aérea e o reconhecimento de campo,
definiram-se as seguintes subunidades da paisagem:
A.

Cabeceira do Rio Alcofra

B.

Cabeceira do Rio Águeda

C.

Serra do Caramulo

D.

Vale do Rio Criz (Rio Campo de Besteiros e Ribeira das Mestras)

A unidade e subunidades da paisagem referidas encontram-se cartografadas na Carta
das Unidades de Paisagem (FIG. IV. 29), apresentando-se de seguida uma descrição de
cada uma delas.

(2) – Cancela d’Abreu, A. et al., 2004 – Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal
Continental. Volume IV. DGOTDU., Lisboa.
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Foto IV-31 – Vista da cumeada da Serra do Caramulo de inserção do projeto, a partir da povoação de Caselho,
localizada a nordeste

Foto IV-32 – Vista para a Serra do Caramulo, a partir da povoação de Carvalhal da Mulher,
localizada a nordeste da área do projeto

Foto IV-33 – Vista para a área de implantação do sobreequipamento, a partir da povoação de Monteteso,
situada a sudoeste

FIG. IV. 28 – Fotografias panorâmicas da área prevista para implantação do Projeto do
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
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Fotos IV-34 e IV-35 – Vista para a cumeada da Serra do Caramulo, a partir da povoação de Varzielas,
localizada a sudoeste (Foto IV-34 – vista para a zona de festo da vertente mais a oeste da área prevista
para o sobreequipamento; Foto IV-35 – vista para o festo localizado na proximidade do
vértice geodésico de Pinoucas, do lado da encosta mais a este)

Foto IV-36 – Vista para a cumeada de inserção do sobreequipamento e para o corredor da linha elétrica,
a partir da povoação de Outeiro situada a nordeste

FIG. IV. 28 – Fotografias panorâmicas da área prevista para implantação do Projeto do
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
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Foto IV-37 – Vista para a cumeada de inserção do sobreequipamento e para o corredor da linha elétrica, a partir
da povoação de Alcofra situada a nordeste

Foto IV-38 – Vista para a cumeada da Serra do Caramulo, a partir da EN228 junto a Santiago de Besteiros,
povoação localizada a sudeste da área do projeto

Foto IV-39 – Vista geral da cumeada da Serra do Caramulo, a partir da povoação de Campo de Besteiros,
localizada a sudeste da área de projeto

FIG. IV. 28 – Fotografias panorâmicas da área prevista para implantação do Projeto do
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
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9.3.1

➢

Unidades de Paisagem

Serra do Caramulo

Apesar da área em estudo interferir marginalmente com as unidades de paisagem
“Montes Ocidentais da Beira Alta, a poente, e “Dão e Médio Mondego”, a nascente,
conforme se verifica na FIG. IV. 29, a maioria desta área, assim como a área ocupada
pelos elementos constituintes do projeto, ocupa território inserido na unidade de
paisagem “Serra do Caramulo”, pelo que se descreverá nesta secção apenas esta
unidade que carcteriza a área de projeto.
Assim, de acordo com o atrás referido, segundo a publicação da Direção Geral de
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano “Contributos para a Identificação e
Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, o projeto do Sobreequipamento
do Parque Eólico do Caramulo está inserido na Unidade de Paisagem identificada como
Serra do Caramulo.
A Serra do Caramulo, que atinge cerca de 1 074 m de altitude, surge como um maciço
imponente que se destaca claramente da envolvente. Esta serra eleva-se como um
relevo vigoroso, em granito, ao longo de uma comprida escarpa, a que corresponde uma
falha geológica, de orientação sudoeste-nordeste. A sudeste, onde se encontra a falha, o
desnível em relação à zona mais plena de Tondela é abrupto, enquanto que a poente a
subida a partir de Águeda é relativamente mais progressiva.
As encostas da serra encontram-se hoje maioritariamente cobertas por espaços florestais
de produção, quase contínuos em grandes extensões. Tal como noutras áreas de relevo
acidentado da Beira Alta, este coberto vegetal homogéneo constitui o elemento
dominante da paisagem – apesar do relevo e de algumas particularidades que vão
surgindo, a homogeneidade e pobreza deste tipo de coberto são, sem dúvida, o que mais
se destaca no conjunto.
Para além das encostas acidentadas, a serra contém algumas áreas aplanadas, tanto no
fundo dos vales como em situações de planalto. Nestas áreas abertas, por vezes, ainda
se verifica um uso agrícola, embora predominem os espaços para pastoreio.
Normalmente em zonas mais soalheiras, surgem pequenos aglomerados, com algumas
construções ainda de características tradicionais, em granito, rodeadas por hortas e
pomares, envolvidas, no geral, por pastagens.
Na parte superior da serra, a paisagem é aberta, com pastagens naturais, matos e
afloramentos rochosos, com alguns blocos de grandes dimensões. Na zona mais a NE da
área de estudo, correspondente a uma zona de transição entre as rochas granitóides e os
xistos, são visíveis os designados “caos de blocos” de granito, enquanto que na zona
mais a SE são nítidos alguns xistos mais duros que tomam a forma de pináculos
residuais.
A serra tem baixa densidade populacional. Os povoados dispersos nas encostas, de
pequenas dimensões, encontram-se hoje quase vazios, só com idosos, tendo grande
parte da população emigrado.
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9.3.2

➢

Subunidades de Paisagem

A – Cabeceira do Rio Alcofra

Esta subunidade da paisagem insere-se na encosta poente da Serra do Caramulo e da
área de implantação do projeto. Apresenta um relevo acidentado, com uma
ocupação predominantemente florestal, em que os aglomerados populacionais
apresentam pequenas dimensões, bem como as áreas agrícolas adjacentes, situadas em
fundo de vale.
Trata-se de uma zona de características rurais, com as encostas a serem dominadas
principalmente por pinhal e em que as parcelas de terras que ocupam os fundos dos
vales, contíguas às habitações, destinam-se à prática da agricultura de subsistência.
O vale apresenta-se relativamente aberto, com uma grande amplitude visual para as
povoações e áreas agrícolas circundantes que ocupam as zonas mais baixas, conforme
mostra a FIG. IV. 30.

Foto IV-40

FIG. IV. 30 – Subunidade da paisagem: Cabeceira do Rio Alcofra
(vista para a zona do vale do rio Alcofra, onde as povoações e áreas agrícolas
adjacentes acompanham a rede viária existente)

Os aglomerados populacionais principais desta subunidade, mais próximos da área de
projeto, correspondem a Alcofra, Outeiro e Nogueira, que acompanham a rede viária
existente.
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➢

B – Cabeceira do Rio Águeda

Esta subunidade da paisagem, tal como a anterior, insere-se na encosta poente da Serra
do Caramulo e da área de implantação do projeto.
O vale do rio Águeda trata-se de um vale mais encaixado do que o do Rio Alcofra, sendo
as encostas da serra na envolvente da área de projeto dominados por espaços florestais
descontínuos, com áreas importantes de vegetação arbustiva rasteira, resultante de
incêncios e das práticas silvícolas.
Nesta zona de cabeceira a densidade de povoamento é mais baixa e concentrada,
destacando-se as povoações de Arca e Varzielas (ver FIG. IV. 31).

Foto IV-41

FIG. IV. 31 – Subunidade da paisagem: Cabeceira do Rio Águeda
(vista para a zona de vale onde se insere a povoação de Varzielas)

➢

C – Serra do Caramulo

Esta subunidade inclui a cumeada da Serra do Caramulo, dominada por vegetação
rasteira esparsa e afloramentos rochosos, e as encostas da serra, de ocupação
predominantemente florestal (floresta de produção de pinheiro-bravo e pequenas bolsas
de carvalhais autóctones).
Importa contudo salientar que, fruto de incêndios recentes (2013) e ações de corte,
atualmente as encostas existentes na envolvente da área de implantação do projeto, à
semelhança da zona de cumeada, encontram-se igualmente dominadas por vegetação
rasteira esparsa e alguns giestais de porte considerável.
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A área de projeto insere-se integralmente nesta subunidade. Trata-se de uma área
relativamente homogénea, dominada por matos rasteiros de urzes e carqueja, e por
vezes por giestais de porte médio. Verifica-se ainda a presença de alguns exemplares de
pinheiro bravo de pequeno porte localizados na área de implantação do
sobreequipamento.
Esta zona apresenta variações notáveis do ponto de vista morfológico, em grande parte
condicionada pela natureza geológica do terreno. A vertente sudoeste é particularmente
íngreme, escarpada, em alguns pontos praticamente inacessível, apresentando-se
como um ponto de ampla visibilidade para a zona de vale do rio Criz e, de forma mais
longínqua, para o sistema de montanhas mais interior. Do lado oposto, o relevo
mostra-se mais suave, descaindo gradualmente em direção ao vale do Vouga.
De referir ainda, no meio granítico, que caracteriza a zona mais a NE da área em estudo,
a presença de afloramentos de dimensões consideráveis, que constituem elementos que
se destacam na paisagem. Nas cumeadas mais a SW, mais arredondadas, inseridas em
terrenos da formação xistenta, sobressaem na paisagem alguns pináculos residuais.
Em termos da presença humana, esta é praticamente inexistente na zona de cumeada,
encontrando-se na proximidade da área de projeto, mas já na zona de encosta, apenas
limitada às povoações de Monteteso, a SE da área do projeto, e de Carvalhal da Mulher e
Caselho, a NE (ver FIG. IV. 32).

Foto IV-42

FIG. IV. 32 – Subunidade da paisagem: Serra do Caramulo
(vista geral para os subparques de Caselho, Silvares/Carvalhal da Mulher e Fornelo
do Monte do Parque Eólico do Caramulo localizados a norte – foto tirada
a partir sensivelmente da zona do vértice geodésico de Cruzinha;
do lado direito da foto é visível a povoação de Caselho)
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➢

D – Vale do Rio Criz (Rio Campo de Besteiros e Ribeira das Mestras)

Esta subunidade situa-se na encosta nascente da Serra do Caramulo. O vale do rio Criz,
mais propriamente dos seus afluentes rio Campo de Besteiros e ribeira das Mestras que
caracterizam esta subunidade dentro da área em estudo, corresponde a uma zona
aplanada com um mosaico agrícola e florestal, com vários aglomerados populacionais,
que se desenvolvem de forma linear ao longo da rede viária existente.
A estes usos agrícolas e florestais dominantes corresponde um povoamento tradicional
relativamente denso e disseminado (a que se acrescentou nos últimos decénios a
construção dispersa de unidades industriais, armazéns e similares).
De referir a Zona Industrial Municipal de Lajedo, que constitui um elemento que se
destaca na paisagem (ver FIG. IV. 33).

Foto IV-43

FIG. IV. 33 – Subunidade da paisagem: Vale do Rio Criz
(vista geral para o vale do rio Criz, onde se destaca a
Zona Industrial Municipal de Lajedo)

As áreas urbanas apresentam, no geral, pequenas dimensões, destacando-se como
aglomerados principais Santiago de Besteiros e Campo de Besteiros, que acompanham a
sobretudo zona de vale do rio Campo de Besteiros.
Esta subunidade de paisagem, inserida numa zona baixa, apresenta grande visibilidade a
partir das áreas mais elevadas que a circundam, nomeadamente da cumeada em estudo
da Serra do Caramulo, localizada sensivelmente a poente.
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9.4

Qualidade Visual da Paisagem

A paisagem, para além da realidade cénica e geográfica, comporta uma vertente cultural
que não pode deixar de ser considerada como fator de qualificação do espaço.
Sendo a paisagem o resultado da interação entre as caraterísticas biofísicas,
geomorfológicas, climáticas, etc. presentes num determinado território e as ações que
sobre ele o Homem processa, reveste-se do maior interesse a sua caraterização bem
como a análise da compatibilização entre os usos presentes e/ou previstos e as
especificidades da base de suporte dessas atividades, já que a qualidade visual de uma
determinada paisagem decorre do balanço / equilíbrio entre estes dois fatores.
Dado que a qualidade visual da paisagem é, em si, um recurso natural e, como tal, não é
um bem inesgotável nem se mantém inalterável face às ações humanas que se
processam sobre o território, importa que, em estudos de impacte ambiental, este aspeto
seja analisado, quantificado e incluído como mais um parâmetro a ponderar no conjunto
dos recursos biofísicos.
Embora a quantificação do valor cénico de uma paisagem tenha sempre um caráter mais
ou menos subjetivo, analisaram-se e valoraram-se, de forma desagregada, alguns dos
aspetos normalmente utilizados em estudos de paisagem e que constituem os seus
componentes naturais e estruturais. A análise e cruzamento de elementos biofísicos e de
humanização da paisagem, aos quais se atribui uma determinada valoração, tenta de
certa forma minimizar a subjetividade inerente à análise do seu valor cénico da paisagem.
Na elaboração da Carta de Qualidade Visual da Paisagem (FIG. IV. 34) recorreu-se a
informação constante na cartografia temática elaborada para a área em estudo, bem
como ao reconhecimento de campo efetuado ao longo do período em que se
desenvolveu a análise do local. Para a elaboração desta cartografia cruzaram-se
primeiramente os seguintes parâmetros:
▪

Relevo;

▪

Uso do Solo.

Relativamente ao relevo, e de acordo com o comummente aceite em estudos de
paisagem, considera-se que as paisagens com qualidade visual mais elevada se
encontram relacionadas com relevos mais vigorosos, enquanto as paisagens de menor
qualidade visual correspondem a zonas de menor diversidade morfológica.
No que se refere ao uso do solo considerou-se que as áreas com qualidade visual de
valor mais elevado correspondiam às áreas sociais, planos de água, vegetação ripícola,
manchas de uso agrícola e de pastagens e florestas de proteção. Valores mais baixos
são atribuídos às áreas ocupadas com povoamentos florestais, que na área em estudo
consistem essencialmente em floresta de produção (povoamentos monoculturais de
pinheiro bravo e eucalipto) e áreas de matos, situações com menor variedade cromática,
de texturas e de espécies. As áreas de extração de inertes e áreas industriais, estão
normalmente associadas a impactes visuais de sinal negativo.
No Quadro IV. 31 apresentam-se os parâmetros considerados para a análise da
qualidade visual da paisagem.
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Quadro IV. 31 – Qualidade Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação
Valor de ponderação

Parâmetro Analisado
(-1)

(1)

(2)

(3)



Plano a moderado (<15º )
Relevo



Ondulado a inclinado (15º a 25º)
Inclinado a escarpado (>25º)



Espaço social



Espaço industrial




Espaço canal
Exploração de inertes




Espaço agrícola (culturas temporárias)

Uso do Solo

(4)

Espaço agrícola (culturas heterogéneas)



Espaço agrícola (culturas permanentes,
olival, vinha, pomar)



Pastagens




Espaço florestal de proteção
Espaço florestal de produção



Matos




Charcas



Vegetação ripícola

A Carta de Qualidade Visual da Paisagem resulta do cruzamento dos valores constantes
no quadro acima e da agregação desses resultados em três classes, de acordo com os
seguintes escalões:
Quadro IV. 32 – Classes de Qualidade Visual da Paisagem
Ponderação

Qualidade Visual da Paisagem

<3

Baixa

3–4

Média

>4

Elevada

Da análise da cartografia (FIG. IV. 34), elaborada de acordo com a metodologia descrita,
verifica-se que a envolvente da área em estudo apresenta no geral baixa e média
qualidade visual, estando a área de inserção do projeto do sobreequipamento inserida
maioritariamente na classe média, sendo que a área mais a poente se insere na classe
baixa.
O corredor da linha elétrica ocupa, na parte inicial, áreas de baixa e média qualidade
visual, correspondente à zona de cumeada, mais ou menos aplanada, enquanto que
sensivelmente os dois terços finais, dado tratar-se de uma zona de relevos mais
movimentados associada a declives acentuados, insere-se em áreas de elevada
qualidade visual.
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9.5

Capacidade de Absorção Visual

Por capacidade de absorção visual, entende-se a maior ou menor aptidão que uma
paisagem possui para integrar determinadas alterações ou modificações sem diminuir as
suas qualidades visuais.
A Carta de Capacidade de Absorção Visual (FIG. IV. 35) foi elaborada, considerando a
sobreposição das bacias visuais geradas a partir de potenciais locais com vista sobre o
projeto, definidos com base na topografia. Esta carta permite definir as zonas em torno da
área de implantação do projeto com potencial maior capacidade de absorção visual,
correspondentes aos locais com uma menor sobreposição de bacias.
As simulações foram efetuadas considerando os seguintes parâmetros para o
observador:
▪

2 m de altura;

▪

360º no plano;

▪

90º a -90º na vertical;

▪

Raio de 5 000 m.

No presente estudo consideraram-se como pontos potenciais de maior acessibilidade
visual, os que estão assinaladas na FIG. IV. 35, e que representam os núcleos com
observadores mais próximos e/ou localizados em pontos topograficamente mais
elevados. Para além destes pontos de visualização, num total de 62, foram também
consideradas as infraestruturas lineares mais importantes, não como pontos mas como
linhas de visualização (19 no total), eixos esses também assinaladas nesta figura e que
correspondem às seguintes situações:
▪

Rodovias – EN228; EN230; EN203-3; EN332-2; EM619; EM623; EM623-1;
EM625; CM1285; CM1286; CM1309; CM1310; CM1311; CM1312; CM1506;
CM1512; e outras municipais / florestais (3).

▪

Povoações – Varzielas, Monteteso, Caselho, Carvalhal da Mulher, Silvares, Souto
Bom, Eira dos Picos, Paranho, Raposeira, Corda, Muna, Portela, Portelada,
Santiago de Besteiros, Barrô, Lourosa, Batoco, Litrela, Campo do Tão, Seixo,
Ladeira, Campo de Besteiros, Eira, Rocio, Cruzes, Costa, Castelões, Figueiral,
Carvalhido, Ferradura, Cadraço, Caramulo, Janardo, Guardão de Cima,
Pedronho, Bezerreira, Póvoa, Gandra, Paranho, Arca, Covelo, Meã, Espinho,
Rua, Sanfins, Casais, Outeiro/Nogueira, Cabeço, Vales, Areal, Coelhoso, Agros,
Cabo de Vila, Mouta, Meijão, Viladra, Farves, Novais, Cimo de Vila, Alcofra,
Carvalhal e Carvalhal de Vermilhas.

Em termos de ponderação, para a sobreposição das bacias visuais, e considerando que
uma linha corresponde a um número infinito de pontos, atribui-se peso 2 às bacias
visuais geradas a partir das infraestruturas lineares e peso 1 às bacias geradas a partir
dos pontos selecionados.
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Em termos de classificação da Capacidade de Absorção Visual foram consideradas três
classes (Quadro IV. 33), definidas em função da sobreposição de bacias visuais:
Quadro IV. 33 – Classificação da Capacidade de Absorção Visual
Sobreposição de Bacias
Visuais

Capacidade de Absorção Visual da Paisagem

<7

Elevada

7 - 15

Média

> 15 (até 50)

Baixa

É de salientar que esta análise é baseada exclusivamente na morfologia do terreno, não
integrando a vegetação do andar arbóreo e elementos construídos, o que poderá originar
zonas com menor capacidade de absorção do que as realmente existentes. Efetivamente
as bacias visuais geradas apenas com base no modelo digital do terreno são, à partida,
bastante mais amplas do que se verifica na realidade e no terreno, uma vez que a
vegetação e os elementos construídos constituem limites visuais que tornam não visíveis
áreas que quando se considera exclusivamente a morfologia ficam englobadas na bacia
visual gerada a partir de um determinado ponto.
Da análise da cartografia (FIG. IV. 35), elaborada de acordo com a metodologia descrita,
verifica-se que na área de estudo dominam as áreas de elevada absorção visual da
paisagem. Por sua vez, as zonas norte e poente da área de projeto inserem-se em geral
nas classes média e elevada, enquanto que na zona mais a sul domina a classe média.
Quanto à linha elétrica, no corredor em estudo predomina a classe de baixa capacidade
de absorção visual, por se tratar de uma área mais exposta às povoações da envolvente
e com um número de observadores mais elevado, nomeadamente Nogueira e Outeiro,
embora nas zonas dos pequenos talvegues atravessados dominem as classes média e
elevada.

9.6

Sensibilidade Visual

O conceito sensibilidade visual de uma paisagem, parâmetro que indica o grau de
afetação de uma paisagem pela alteração/introdução de determinada ação exterior, varia
na razão inversa da capacidade de absorção visual o que significa, à partida, que quanto
maior for a sobreposição de bacias visuais de um determinado espaço e portanto, de um
maior número de recetores, maior será a sua sensibilidade. Não totalmente independente
deste princípio, em simultâneo e de forma geral, quanto maior a qualidade visual de
determinada paisagem, maior será também a sua sensibilidade.
Para a elaboração da Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem (FIG. IV. 36) fez-se o
cruzamento da informação constante nas Cartas de Capacidade de Absorção Visual e
Qualidade Visual da Paisagem, tendo os resultados sido agregados nas classes
apresentadas no Quadro IV. 34.
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Quadro IV. 34 – Classes de Sensibilidade Visual da Paisagem

Valor da Sensibilidade Visual

Baixa
(< ou = 3)

Média
(>3 e < 5)

Elevada
(= ou > 5)

Capacidade de
Absorção Visual

Qualidade Visual

Valor
Ponderado

Elevada (1)

Baixa (1)

2

Elevada (1)

Média (2)

3

Média (2)

Baixa (1)

3

Elevada (1)

Elevada (3)

4

Média (2)

Média (2)

4

Baixa (3)

Baixa (1)

4

Baixa (3)

Elevada (3)

6

Baixa (3)

Média (2)

5

Média (2)

Elevada (3)

5

Da análise da cartografia (FIG. IV. 36), elaborada de acordo com a metodologia descrita,
verifica-se que a maior parte da área em estudo apresenta um padrão de distribuição
dominante assente numa classe de sensibilidade visual da paisagem baixa, situação que
ocorre igualmente na zona mais a norte da área de implantação do projeto do
sobreequipamento. Na zona mais a sul domina a classe média, enquanto a zona a
poente se insere nas classes média e elevada.
O corredor da linha elétrica insere-se maioritariamente na classe de elevada sensibilidade
visual da paisagem.
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10. SOCIOECONOMIA
10.1

Metodologia

De forma a enquadrar o projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo no
ambiente socioeconómico da região em que se insere, procedeu-se à caracterização do
concelho de Oliveira de Frades (união das freguesias de Arca e Varzielas), do concelho
de Tondela (freguesia de Guardão) e do concelho de Vouzela (freguesia de Alcofra),
todos pertencentes ao distrito de Viseu.
Foi efetuada a caracterização demográfica, das atividades económicas e das
infraestruturas existentes.
A componente demográfica foi analisada numa perspetiva dinâmica, pretendendo-se
traçar uma tendência de comportamento das variáveis que mais tradicionalmente a
definem: padrão de crescimento, estrutura etária da população e índices.
Para o estudo da componente territorial foi analisado o padrão de ocupação do espaço
através da densidade populacional.
As atividades económicas foram caracterizadas através
emprego / desemprego, escolaridade e setores económicos.

da

análise

do

A análise das infraestruturas foi elaborada com o objetivo de avaliar os níveis de
cobertura da população em termos de sistemas de saneamento básico, de abastecimento
domiciliário de água e das principais vias de comunicação.

10.2

Enquadramento Administrativo

Os concelhos de Oliveira de Frades, Tondela e Vouzela enquadram-se na zona centro de
Portugal, e inserem-se, conforme se verifica na FIG. IV. 37, na Região Centro (NUT II) e
Sub-Região Dão-Lafões (NUT III) - Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões.
A área potencial de implantação do projeto do sobreequipamento abrange apenas, tal
como já referido, terrenos da união das freguesias de Arca e Varzielas (concelho de
Oliveira de Frades), freguesia de Guardão (concelho de Tondela) e freguesia de Alcofra
(concelho de Vouzela), como representado na FIG. IV. 38.
O concelho de Oliveira de Frades é um dos poucos municípios de Portugal
territorialmente descontínuos, consistindo em duas porções: uma principal, de maiores
dimensões, onde se situa a vila, e a outra menor, a poucos quilómetros para sudeste. O
território principal é limitado a nordeste pelo município de São Pedro do Sul, a sueste por
Vouzela, a sudoeste por Águeda, a oeste por Sever do Vouga e a noroeste por Vale de
Cambra. O território secundário (exclave) é limitado a norte e nordeste por Vouzela, a sul
e sudoeste por Tondela e a oeste por Águeda. É constituído por 8 freguesias, sendo na
união das freguesias de Arca e Varzielas que se localiza a área de estudo.
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Sub-Região
Dão-Lafões
Região Centro

Concelho de
Oliveira
de
Frades

Concelho de
Tondela

Concelho de
Vouzela

FIG. IV. 37 – Enquadramento nas NUT
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Relativamente ao concelho de Tondela, este é subdividido em 19 freguesias, sendo que a
área de estudo abrange apenas a freguesia de Guardão. O município é limitado a norte
pelo município de Vouzela e pela porção sul de Oliveira de Frades, a nordeste por Viseu,
a sueste por Carregal do Sal, a sul por Santa Comba Dão, a sudoeste por Mortágua e a
oeste por Águeda.
O município de Vouzela é limitado a norte pelo município de São Pedro do Sul, a este por
Viseu, a sul por Tondela e pela porção secundária de Oliveira de Frades, a sudoeste por
Águeda e a noroeste pela porção principal de Oliveira de Frades. É constituído por 9
freguesias, sendo na freguesia de Alcofra, que se localiza a área prevista para
implantação do sobreequipamento.

FIG. IV. 38 – Enquadramento Administrativo

10.3

Caracterização da Região

A região em estudo apresenta condições topográficas de elevado dinamismo, onde se
evidencia o maciço correpondente a zona de serrania da Serra do Caramulo, limitada por
uma sucessão de vales, nomeadamente, na vertente poente, associados às sub-bacias
dos rios Alcofra e Águeda, pertencentes à bacia do rio Vouga, e na vertente nascente, à
sub-bacia do rio Criz, inserida na bacia do rio Mondego. Em consequência da natureza
orográfica presente, identifica-se um uso predominantemente florestal, aliás característico
desta zona centro do país.
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Para além desta forma de ocupação do solo, regista-se a presença de uso urbano,
correspondente a pequenos aglomerados populacionais caracterizados por habitações
unifamiliares de um e dois pisos, e de usos agrícolas, sobretudo junto aos núcleos
urbanos e destinados à prática da agricultura de subsistência.
De destacar ainda a presença de usos do tipo industrial, nomeadamente de zonas
industriais de grande dimensão, que se têm instaladado na envolvente das principais
áreas urbanas.
O tipo de urbanização característico desta região é disperso e muito baixo, o que constitui
um obstáculo à criação de determinadas infraestruturas e equipamentos que exigem
limiares superiores.
Na região as sedes de concelhos são os únicos centros que revelam algum dinamismo
decorrente da instalação de serviços públicos necessários a nível concelhio. Contudo,
nas últimas décadas tem-se verificado progressos significativos nas condições de vida da
população, traduzindo-se na melhoria das infraestruturas rodoviárias.

10.4
•

Demografia
Dinâmica Populacional

Da análise da evolução populacional no período compreendido entre 2001 e 2011,
representada na FIG. IV. 39, verifica-se um decréscimo de população ao nível das
unidades administrativas estudadas.

Fonte: INE, Censos de 2001 e Censos de 2011adaptados a CAOP2016

FIG. IV. 39 – Evolução da População Residente por NUT, Concelho e Freguesia
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Pela avaliação da informação constante do Quadro IV. 35 verifica-se que todas as
unidades administrativas estudadas apresentam uma evolução negativa do número de
residentes, sendo a redução verificada ao nível da freguesia do Guardão a mais
significativa, correspondendo a um decréscimo de cerca de 20% no período de 2001 a
2011.
Quadro IV. 35 – Crescimento Médio Anual (%) da População Residente
por Freguesia, Concelho e NUT III (2001 – 2011)

Unidade Administrativa

2001-2011

NUT III – Dão-Lafões

-0,3

Oliveira de Frades

-0,3

União das Freguesias de Arca e Varzielas

-1,3

Tondela

-0,7

Freguesia de Guardão

-1,9

Vouzela

-1,1

Freguesia de Alcofra

-1,5

Fonte: INE, Censos de 2001 e Censos de 2011 adaptados ao CAOP 2016

A taxa de crescimento natural da população em 2013 apresenta-se negativa quer ao nível
da NUT III em estudo, quer ao nível dos concelhos de Oliveira de Frades, Tondela e
Vouzela (Quadro IV. 36), pelo facto das taxas de mortalidade terem registado valores
superiores às taxas de natalidade.
Quadro IV. 36 – Taxa de Natalidade, Mortalidade e Crescimento Natural
por Concelho e NUT III – 2013

Taxa Natalidade (%o)

Taxa Mortalidade (%o)

Taxa Crescimento
Natural (%o)

NUT III – Dão-Lafões

6,70

12,00

-5,30

Oliveira de Frades

8,00

12,30

-4,30

Tondela

5,00

14,70

-9,70

Vouzela

4,90

12,60

-7,70

Unidade Administrativa

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Centro 2013 (publicado em 2014)

•

Estrutura Etária

De forma a efetuar uma análise da tendência ao longo do tempo, apresenta-se de
seguida uma análise da estrutura etária da população entre as décadas intercensitárias
de 2001 – 2011 (Quadro IV. 37).
Verifica-se, em todas as unidades administrativas estudadas, um envelhecimento da
população.
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Quadro IV. 37 – Principais Grupos Etários, por NUT III, Concelho e Freguesia
(2001-2011)
Jovens (%)

Ativos (%)

Idosos (%)

Unidade Administrativa
2001

2011

2001

2011

2001

2011

NUT III – Dão-Lafões

15,7

13,8

64,6

62,9

19,7

23,3

Oliveira de Frades

17,3

15,0

63,2

63,9

19,5

21,1

18,1

12,7

58,6

57,4

23,3

29,9

14,3

11,9

63,0

60,9

22,8

27,2

11,8

9,3

61,0

58,0

27,2

32,7

14,8

12,6

63,1

60,5

22,1

26,9

13,6

10,7

60,9

59,6

25,5

29,7

União das Freguesias de Arca e Varzielas
Tondela
Freguesia de Guardão
Vouzela
Freguesia de Alcofra

Fonte: INE, Censos de 2001 e Censos de 2011 adaptados ao CAOP 2016

Entre 2001 e 2011, a população ativa registou um ligeiro decréscimo em todas as
unidades administrativas estudadas à exceção do concelho de Oliveira de Frades,
onde o valor se manteve praticamente inalterável. Esta tendência estará
provavelmente relacionada com a desertificação do interior que se tem verificado nas
últimas décadas.
O grupo dos jovens apresenta uma diminuição em todas as unidades administrativas
estudadas.
Relativamente ao Índice de Dependência Jovem (IDj) (Quadro IV. 38), verifica-se um
decréscimo entre 2001 e 2011, em todas as unidades administrativas analisadas, sendo
esta variação mais significativa ao nível da união de freguesias de Arca e Varzielas
(8,9%).
No que se refere ao Índice de Dependência de Idosos (IDi), em todas as restantes
unidades administrativas estudadas, a tendência evolutiva é positiva para o período em
análise. Analisando os valores verifica-se que a união de freguesias de Arca e Varzielas
apresenta uma maior variação neste índice, com um crescimento de 12,5%. Este valor
pode ser explicado pelo facto desta freguesia apresentar, dentro das unidades territoriais
em estudo, em termos gerais, a maior percentagem de idosos e a menor percentagem de
ativos. O índice de envelhecimento revelou esta mesma tendência.
O índice de dependência total (IDt), é um indicador que permite obter uma
perceção sobre o esforço que a sociedade exerce sobre a população ativa. Os resultados
dos Censos de 2011 permitem concluir que, com exceção do concelho de
Oliveira de Frades, o esforço da sociedade sobre a população ativa se agravou na
última década, especialmente a nível da freguesia de Guardão. Verifica-se ainda que, a
menos que se verifique uma inversão da diminuição da natalidade, este indicador tenderá
a agravar-se.
O índice de envelhecimento (Ie) da população reflete também esta tendência. Em 2011 o
índice de envelhecimento acentuou o predomínio da população idosa sobre a população
jovem.
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Quadro IV. 38 – Evolução dos Índices de Dependência de Jovens, Idosos e Total (IDj, IDi
e IDt) e de Envelhecimento (Ie) no Concelho, na Freguesia e na NUT III (2001-2011)
IDj

IDi

IDt

Ie

Unidade Administrativa
2001

2011

2001

2011

2001

2011

2001

2011

NUT III – Dão-Lafões

24,3

21,9

30,4

37,1

54,8

59,0

125,1

169,5

Oliveira de Frades

27,4

23,5

30,9

33,0

58,2

56,6

112,8

140,2

31,0

22,1

39,7

52,2

70,7

74,3

128,2

236,3

22,7

19,5

36,1

44,7

58,8

64,2

159,5

228,8

19,3

16,1

44,6

56,4

63,9

72,5

231,0

350,4

23,5

20,8

35,1

44,5

58,6

65,3

149,4

213,4

22,4

18,0

41,8

49,8

64,2

67,8

186,6

276,4

União das Freguesias de Arca e
Varzielas
Tondela
Freguesia de Guardão
Vouzela
Freguesia de Alcofra

Fonte: INE, Censos de 2001 e Censos de 2011 adaptado ao CAOP2016

Em suma, com base nos indicadores populacionais anteriormente analisados, estes
dados revelam um acentuado aumento na evolução do índice de envelhecimento
populacional, que tem vindo agravar-se nas últimas décadas, o que eleva a fragilidade do
tecido social na perspetiva da intervenção no território. Estes resultados refletem o perfil
demográfico do país caracterizado por um aumento da população mais idosa e pela
diminuição da população mais jovem, motivado sobretudo pela diminuição da natalidade.

•

Famílias

A análise da evolução do número de famílias entre 2001 e 2011 é apresentada no
Quadro IV. 39. Da sua análise é possível verificar um aumento do número de famílias ao
nível da NUT III e dos concelhos de Oliveira de Frades e Tondela e uma redução do
número de famílias ao nível das restantes unidades administrativas.
Quadro IV. 39 – Evolução do Número e da Dimensão das Famílias por
Concelho, Freguesia e NUT III (2001-2011)

2001

2011

Variação de
Famílias
2001-2011 (%)

NUT III – Dão-Lafões

98.914

104.725

Oliveira de Frades

770

3.628

275

238

10.889
531

N.º Famílias
Unidade Administrativa

União das Freguesias de Arca e Varzielas
Tondela
Freguesia de Guardão
Vouzela
Freguesia de Alcofra

Dimensão das famílias
2001

2011

5,9

2,9

2,6

7,7

3,1

2,8

-13,5

3,0

3,0

11.038

1,4

2,9

2,6

466

-12,2

3,5

3,2

3.988

3.882

-2,7

3,0

2,7

407

371

-8,8

3,0

2,8

Fonte: INE, Censos de 2001 e Censos de 2011 adaptados ao CAOP2016
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A dimensão média das famílias registou um efetivo entre 2 a 4 indivíduos, nas unidades
territoriais em análise.
Na última década, registou-se uma diminuição da dimensão das famílias mantendo-se a
freguesia de Guardão com o valor mais elevado.
Este indicador pode também traduzir a existência de um menor número de filhos por
casal, devido essencialmente à existência de uma maior participação da mulher na vida
ativa, matrimónio tardio e ao consequente adiamento da natalidade.
•

Povoamento

A evolução da densidade populacional traduz obrigatoriamente, a variação demográfica
ocorrida em qualquer unidade territorial, bem como a intensidade de ocupação urbana do
espaço. No quadro seguinte encontram-se indicados os dados relativos à densidade
populacional nos concelhos em estudo para os anos de 2001 e 2011.
Quadro IV. 40 – Densidade Populacional (2001-2011)

Unidade Administrativa

Área
(Km2)

População residente
(Hab)

Densidade
Populacional
(Hab/km2)

2001

2011

2001

2011

NUT III – Dão-Lafões

3.483

286313

277240

82

80

Oliveira de Frades

147,45

10584

10261

72

70

20,35

430

718

21

35

371,22

31152

28946

84

78

União das Freguesias de Arca e Varzielas
Tondela
Freguesia de Guardão
Vouzela
Freguesia de Alcofra

18,77

1834

1490

98

79

193,69

11916

10564

62

55

28,32

1202

1025

42

36

Fonte: INE, Censos de 2001 e Censos de 2011 adaptados ao CAOP 2016

Pela análise do quadro verifica-se um decréscimo da densidade populacional ao longo do
período em análise, em praticamente todas as unidades administrativas estudadas.

10.5
•

Atividades Económicas
População Ativa e Desempregada

Na década intercensitária de 2001 – 2011, a taxa de atividade não sofreu alterações
significativas nas unidades administrativas estudadas.
Relativamente à taxa de desemprego, e de acordo com a tendência geral do país, todas
as unidades administrativas estudadas apresentaram um aumento significativo.
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Quadro IV. 41 – Taxa de Atividade e Taxa de Desemprego por Freguesia, Concelho e
NUT III (%) – 2001-2011
Taxa de Atividade

Taxa de Desemprego

Unidade Administrativa
2001

2011

2001

2011

NUT III – Dão-Lafões

42.1

42,6

7,0

11,4

Oliveira de Frades

44.5

46,8

5.1

8,7

41,5

41,0

1,6

4,5

42.8

41,5

6.4

10,8

42.9

40,1

4.8

7,5

41.7

41,6

5.5

9,9

37.1

39,8

3.4

11,8

União das Freguesias de Arca e Varzielas
Tondela
Freguesia de Guardão
Vouzela
Freguesia de Alcofra

Fonte: INE, Censos 2001 e Censos 2011 e adaptados ao CAOP 2016

•

Nível de Instrução

O nível de instrução atingido pela população para a área em estudo é apresentado no
Quadro IV. 42 e na FIG. IV. 40.
Pela análise dos referidos elementos, constata-se que a percentagem de analfabetismo
nas diferentes unidades administrativas estudadas é bastante evidente, especialmente ao
nível da freguesia de Alcofra, a qual apresenta um valor na ordem dos 27 %.
Ao nível da sub-região, dos concelhos e freguesias estudadas, o 1.º ciclo é o nível de
ensino mais frequentado, verificando-se percentagens de frequência significativamente
inferiores nos níveis seguintes.
Quadro IV. 42 – População Residente, Segundo o Nível de Instrução por Freguesia,
Concelho e NUT III (%) – 2011
Analfabetos

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Secundário

Médio e
Superior

NUT III – Dão-Lafões

21,1

29,3

13,4

14,6

11,5

10,2

Oliveira de Frades

20,2

29,5

16,1

15,5

11,0

7,7

20,3

38,9

16,6

12,3

7,1

4,9

20,8

33,0

13,7

14,3

10,6

7,5

23,3

39,1

12,2

14,8

10,3

0,2

20,5

34,4

14,6

13,8

9,8

6,9

26,8

35,8

13,0

12,7

5,9

5,9

Unidade Administrativa

União das Freguesias de
Arca e Varzielas
Tondela
Freguesia de Guardão
Vouzela
Freguesia de Alcofra

Fonte: INE, Censos de 2011 adaptado ao CAOP2016
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Fonte: INE, Censos de 2011 adaptado ao CAOP 2016

FIG. IV. 40 – População Residente, Segundo o Nível de Instrução (%) – 2011

•

Setor de Atividade

Ao analisar o quadro da distribuição da população residente por setor de atividade
económica (Quadro IV. 43) constata-se a predominância do setor terciário, em todas as
restantes unidades administrativas, com exceção da união das freguesias de Arca e
Varzielas e freguesia de Alcofra, onde o setor dominante é o setor secundário.
Quadro IV. 43 – População Residente por Setor de Atividade (%) na Sub-região, Concelho
e Freguesia (2011)

Unidade Administrativa

Setor I

Setor II

Setor III

NUT III – Dão-Lafões

4,8

29,1

66,1

Oliveira de Frades

8,4

43,4

48,2

17,2

52,3

30,5

8,0

34,0

58,0

12,3

26,6

61,1

8,2

39,2

52,6

9,7

58,6

31,7

União das Freguesias de
Arca e Varzielas
Tondela
Freguesia de Guardão
Vouzela
Freguesia de Alcofra

Fonte: INE, Censos 2011 adaptado ao CAOP2016

Apesar da quebra verificada nas últimas décadas, o setor primário detinha ainda em
2011, 17% da população ativa ao nível da união das freguesias de Arca e Varzielas, o
que significa que a atividade primária continua a ter algum peso nesta região.
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Fonte: INE, Censos 2011 adaptado ao CAOP2016

FIG. IV. 41 – População Ativa por Setor de Atividade – 2011

O setor secundário é o setor da economia que transforma matéria-prima, extraídas e/ou
produzidas pelo setor primário, e é o setor dominante na união das freguesias de
Alcofra e Varzielas e freguesia de Alcofra. O setor terciário inclui os serviços de natureza
social - educação, serviços sociais, saúde, entre outros, e os serviços ligados à atividade
económica - comércio, restauração e hotelaria, transportes, comunicações, bancos,
atividades financeiras e seguradoras. A estrutura do setor terciário (FIG. IV. 42), na região
em estudo, mostra um predomínio dos serviços ligados às atividades económicas em
todas as unidades territoriais em análise.

Fonte: INE, Censos 2011 adaptados ao CAOP2016

FIG. IV. 42 – Serviços do Setor Terciário (%) – 2011
Quadro IV. 44 – População por Serviços do Setor Terciário (%) na Sub-região,
Concelho e Freguesia (2011)
Serviços do Setor
Terciário
Serviços de natureza
Social
Serviços relacionados
com as Atividades
Económicas

DãoLafões

Oliveira de
Frades

União das
Freguesias de
Arca e Varzielas

Tondela

Guardão

Vouzela

Alcofra

46,3

42,5

24,5

44,2

46,6

48,2

45,6

53,7

57,5

75,5

55,8

53,4

51,8

54,4
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10.6
•

Infraestruturas e Condições Sociais
Infraestruturas Básicas

No Quadro IV. 45 são apresentadas as taxas de cobertura de água e esgotos aos
alojamentos ocupados como residência habitual e segundo os resultados dos censos de
2011.
Quadro IV. 45 – Alojamentos Ocupados como Residência Habitual, Segundo as
Infraestruturas Existentes (2011)
Unidade Administrativa
NUT III – Dão-Lafões
Oliveira de Frades
União das Freguesias de Arca
e Varzielas
Tondela
Freguesia de Guardão
Vouzela
Freguesia de Alcofra

Com Esgoto Ligado à
Rede Pública (%)

Com Água Canalizada
da Rede Pública (%)

66,3

77,9

29,7

65,1

18,0

19,5

50,1

14,6

43,3

24,3

21,1

11,9

29,1

27,0

Fonte: INE, Censos de 2011 adaptado ao CAOP2016

Da análise do quadro anterior poderá constatar-se que a cobertura de ligação dos
esgotos dos alojamentos à rede pública apresenta taxas de atendimento reduzidas,
sendo o valor mais baixo registado na união das freguesias de Arca e Varzielas (18 %).
Para além disso, de referir que a cobertura de água canalizada da rede pública aos
alojamentos apresenta taxas de atendimento reduzidas, verificando-se que a taxa de
cobertura mais baixa ocorre no concelho de Vouzela, atingindo uma cobertura de apenas
cerca de 12 % das habitações.

•

Infraestruturas Viárias

As vias de circulação existentes na área de estudo correspondem essencialmente a
estradas nacionais (EN226, EN228, EN230, EN230-3 e EN333-2), estradas municipais
(EM623 e EM625), caminhos municipais (CM1506) e caminhos e aceiros florestais.
De referir ainda numa envolvente mais alargada a A25 – Autoestrada das Beiras Litoral e
Alta e o IP3 – Itinerário Principal da Beira Litoral.
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11. ORDENAMENTO E CONDICIONANTES
11.1

Metodologia

No presente descritor são considerados os aspetos de ordenamento do território e
condicionantes, ou seja, os aspetos relacionados com os instrumentos de gestão
territorial, as servidões administrativas e as restrições de interesse público decorrentes da
presença de recursos naturais e de determinados equipamentos e infraestruturas na área
de projeto.
Este descritor compreende assim o levantamento da situação atual no que respeita:
▪

Às propostas de ordenamento e orientações previstas nos instrumentos de
planeamento e gestão territorial ao nível nacional, regional e municipal em vigor;

▪

Às propostas e orientações previstas em outros documentos considerados
relevantes para esse território concelhio e para o projeto em causa;

▪

Às condicionantes existentes nas áreas de intervenção, designadamente a
Reserva Agrícola Nacional (RAN), Reserva Ecológica Nacional (REN) e outras
condicionantes e servidões que constam nos planos de ordenamento do território,
bem como situações que se encaram como sensíveis face à potencial
interferência com o projeto.

Na análise deste descritor foram considerados os instrumentos de planeamento e gestão
territorial e as condicionantes respeitantes aos concelhos de Oliveira de Frades, Tondela
e Vouzela.
Com base nessa informação foram elaboradas, as Cartas de Ordenamento (FIG. IV. 43),
de Condicionantes (FIG. IV. 44) e Reserva Ecológica Nacional (FIG. IV. 45).

11.2

Ordenamento do Território

Os instrumentos de planeamento e gestão territorial em vigor, com incidência na área de
estudo são os seguintes:
Instrumentos de Âmbito Nacional

▪

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado
pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, tendo sofrido duas retificações, a 1ª pela
Declaração de Retificação nº80-A/2007 de 7 de setembro e a 2ª pela Declaração
de Retificação nº103-A/2007 de 2 de novembro;

▪

Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4),
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 52/2016, de 20 de
setembro.
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Instrumentos de Âmbito Regional

▪

Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) Centro, determinado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23 de março;

▪

Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Dão e Lafões, aprovado
pelo Decreto Regulamentar nº7/2006, de 18 de julho e suspenso da iniciativa do
Governo pela Portaria 78/2013, de 19 de fevereiro, e pela Portaria 141/2015, de
21 de maio.

Instrumentos de Âmbito Municipal

▪

Plano Diretor Municipal (PDM) de Vouzela, aprovado no Diário da República
nº250, 2ª Série a primeira Revisão pelo Aviso 17229/2012, de 27 de dezembro;

▪

Plano Diretor Municipal (PDM) de Tondela, aprovado no Diário da República nº80,
2ª Série a primeira Revisão pelo Aviso 9560/2011, de 26 de abril e no Diário da
República nº 182, 2ª Série a 1ª Correção Material, pela Declaração nº130/2016,
de 21 de setembro;

▪

Plano Diretor Municipal (PDM) de Oliveira de Frades, aprovado no Diário da
República nº153, 2ª Série a primeira Revisão pelo Aviso 8663/2015, de 07 de
agosto.

11.2.1 Instrumentos de Âmbito Nacional

➢

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT)

O Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT), previsto na Lei
de Bases do Ordenamento do Território e Urbanismo, constitui o topo da pirâmide dos
instrumentos de planeamento previstos no então consagrado Sistema de Gestão
Territorial, conforme determinado no Decreto-Lei n.º 380/99, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 316/2007, de 19 de setembro. Trata-se, por isso, do documento hierarquicamente
mais importante da estrutura nacional do planeamento e ordenamento do território.
O PNPOT foi aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro.
Este Programa constitui o quadro de referência para a elaboração dos restantes
instrumentos de planeamento do sistema de gestão territorial nacional, com relevância
para os planos setoriais, regionais e municipais de ordenamento do território, da
responsabilidade das entidades públicas competentes.
No Programa de Ação do PNPOT é apresentado o seguinte objetivo estratégico, com o
qual o presente projeto se articula:
▪

Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o patrimonio natural,
paisagistico e cultural, utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e
geológicos, e prevenir e minimizar os riscos.
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No âmbito deste objetivo estratégico salienta-se, entre outros, o seguinte objetivo
específico:
▪

Executar a Estratégia Nacional para a Energia e prosseguir a política sustentada
para as alterações climáticas, nomeadamente no que se refere ao
desenvolvimento de uma “… aposta no uso eficiente dos recursos e na exploração
de recursos renováveis, nomeadamente dos energéticos, deve ser uma prioridade
da politica nacional, no quadro da implementação do Protocolo de Quioto e do
Programa Nacional para as Alterações Climáticas. A Resolução do Conselho de
Ministros nº169/2005, de 24 de Outubro, estabelece a politica energética nacional,
definindo como objetivos: garantir a segurança do abastecimento de energia,
através da diversificação dos recursos primários e dos serviços energéticos, e
promover a eficiencia energética; estimular e favorecer a concorrencia,
competetividade e eficiencia das empresas do sector da energia, promovendo as
alternativas energeticas e a adopção de enquadramentos incentivadores que lhe
assegurem os menores custos de produção no pleno respeito pelas normas
ambientais exigidas pelo desenvolvimento sustentável; e garantir a adequação
ambiental de todo o processo energético, reduzindo os impactes ambientais às
escalas local, regional e global.”. (PNPOT)

De referir, que apesar da análise realizada ao plano, pelo facto do mesmo ter incidência
na área de estudo, este não se aplica ao projeto em causa.

➢

Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4)

A Lei da Água, Lei nº58/2005, de 29 de dezembro, que transpôs para direito nacional a
Directiva Quadro da Água (DQA), definiu um novo modelo institucional da gestão dos
recursos hídricos interiores, de transição e costeiros, estabelecendo, entre outras, que a
sua gestão e planeamento fosse realizada por regiões hidrográficas, e que o seu
planeamento, licenciamento e fiscalização fosse realizado pelas respetivas
Administrações da Região Hidrográfica (devido à extinção em 2012 desta entidade, as
suas atribuições foram integradas na Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.).
Este enquadramento determinou a realização de Planos de Gestão de Região
Hidrográfica (PGRH), que correspondem a instrumentos de planeamento dos recursos
hídricos que visam a gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e económica
das águas ao nível das bacias hidrográficas integradas numa região hidrográfica.
Nos termos da DQA e da Lei da Água, o planeamento de gestão das águas está
estruturado em ciclos de 6 anos. Os primeiros PGRH elaborados no âmbito deste quadro
legal (1º Ciclo), estiveram vigentes até ao final de 2015.
O 2º Ciclo dos PGRH foram elaborados para o periodo de vigencia de 2016-2021.
A área em estudo insere-se na Região Hidrográfica RH4, sendo por esse motivo
abrangido pelo Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4),
publicado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro. Este
Plano não apresenta qualquer referência aos projetos eólicos, pelo que não apresenta
assim qualquer incompatibilidade com o projeto em causa.
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11.2.2 Instrumentos de Âmbito Regional

➢

Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT-C) (em fase de
aprovação)

Os Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) enquadrados na
Lei n.º 48/98, de 11 de agosto, e no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, definem a
estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas ao
nível nacional e considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local,
constituindo o quadro de referência para a elaboração dos planos municipais de
ordenamento do território.
A elaboração do Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT-Centro)
foi determinada pela Resolução de Conselho de Ministros nº31/2006, de 23 de março,
que estabeleceu orientações relativas aos objetivos estratégicos, ao modelo territorial,
delimitou o respetivo âmbito territorial e fixou a composição da respetiva Comissão Mista
de Acompanhamento.
A região Centro detém uma posição estratégica para a estruturação do território nacional,
um sistema urbano multipolar e possui recursos essenciais, em particular hídricos e
florestais, para o desenvolvimento do país.
O PROT Centro, é um instrumento fundamental de articulação entre o Programa Nacional
da Política de Ordenamento do Território, o PNPOT, os diversos instrumentos de política
setorial com expressão territorial e os instrumentos de planeamento municipal. Ao
planear opções estratégicas e um modelo territorial para a Região e ao prever os
respetivos instrumentos de execução, normas orientadoras e um programa de ação,
permitirá enquadrar, a partir de políticas territoriais de âmbito regional, quer a revisão dos
PDM quer os investimentos do QREN.
O PROT Centro foi alvo de discussão pública, contudo ainda se aguarda a sua
publicação.
A proposta do PROT Centro, ao nível de Valorizar o potencial de energias renováveis da
Região como fator de diferenciação competitiva, define ao nível da visão estratégica o
seguinte:
▪

A estratégia territorial do PROT-C deve criar as condições normativas e de
planeamento territorial pertinentes para que ao longo do período de vigência do
Plano, a Região Centro se afirme competitivamente nos seguintes domínios:
 Território de referência a nível continental em termos de instalação de

fontes de energia eólica e de valorização da biomassa como um dos mais
relevantes recursos endógenos da Região, e factor de desenvolvimento
sócio-económico do interior
De referir, que apesar da análise realizada ao plano, pelo facto do mesmo ter incidência
na área de estudo, este não se aplica ao projeto em causa.
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Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Dão e Lafões

➢

Os princípios orientadores da política florestal definida na Lei n.º 33/96, de 17 de agosto,
determinam que o ordenamento e gestão florestal se fazem através de Planos Regionais
de Ordenamento Florestal (PROF).
Os PROF são instrumentos setoriais de gestão territorial que contribuem para outros
instrumentos de gestão, em especial os Planos Especiais de Ordenamento do Território
(PEOT) e os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT). As medidas
propostas nos PROF, no que respeita à ocupação, uso e transformação do solo nos
espaços florestais, devem ser integradas naqueles instrumentos.
Os PROF articulam-se e compatibilizam-se com os Planos Regionais de Ordenamento do
Território (PROT).
Os objetivos gerais dos PROF são:
▪

A avaliação das potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos
seus usos dominantes;

▪

A definição do elenco de espécies a privilegiar nas ações de expansão e
reconversão do património florestal;

▪

A identificação dos modelos gerais de silvicultura e gestão dos recursos mais
adequados;

▪

A definição das áreas críticas do ponto de vista do risco de incêndio, da
sensibilidade à erosão e da importância ecológica, social e cultural, bem como
das normas específicas de silvicultura e de utilização sustentada dos recursos a
aplicar a estes espaços.

A área em estudo insere-se no PROF do Dão e Lafões (PROF DL), aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 7/2006, de 18 de julho, e em suspensão parcial pela Portaria
n.º 78/2013, de 19 de fevereiro, prorrogada pela Portaria n.º 141/2015, de 21 de maio,
abrange, entre outros, os municípios de Oliveira de Frades, Tondela e Vouzela e
corresponde a um plano com um âmbito de intervenção sectorial muito especializado,
incidindo as suas orientações sobre o recurso florestal.
A área de estudo do projeto abrange duas das oito Sub-Regiões que o plano
compreende, “Caramulo”, desenvolvendo-se na sua quase totalidade e “Entre Vouga e
Mondego”, marginalmente, sendo de referir que a área de estudo não abrange nenhum
dos corredores ecológicos definidos neste plano.
De acordo com o Mapa Síntese do PROF DL, a área de estudo, bem como algumas das
infraestruturas a construir, encontram-se em área de “regime florestal”, especificamente,
dentro de um perímetro florestal e “zonas críticas do ponto de vista da defesa contra
incêndios”.
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O Artigo 31.º define as explorações sujeitas a Plano de Gestão Florestal, indicando para
cada perímetro florestal os objetivos de florestação, sem no entanto proibir qualquer tipo
de ação.
Desta forma, de acordo com os objetivos e prioridades que norteiam este plano não são
identificadas restrições ou condicionantes ao projeto em causa.

11.2.3 Instrumentos de Âmbito Municipal
➢

Plano Diretor Municipal (PDM) de Oliveira de Frades

Neste ponto foi analisado o Plano Diretor Municipal (PDM) do concelho de Oliveira de
Frades, em vigor, que foi revisto pelo Aviso n.º 8663/2015, de 07 de agosto, no Diário da
República nº153, 2ª Série.
De acordo com a Carta de Ordenamento do PDM de Oliveira de Frades (FIG. IV. 43), a
área de estudo abrange as classes de ordenamento “Espaço Agrícola”, “Espaço Florestal
de Conservação” e “Espaço de Exploração de Recursos Geológicos”. No que diz respeito
às infraestruturas a contruir, o aerogerador Z04 localiza-se no concelho de Oliveira de
Frades e o aerogerador Z09 no limite dos concelhos de Oliveira de Frades e Vouzela. No
concelho de Oliveira de Frades, estes aerogeradores abrangem a classe de ordenamento
“Espaço Florestal de Conservação”.
As valas de cabos, o acesso a construir entre os aerogeradores Z04 e Z03 e parte do
acesso entre a subestação e o aerogerador Z09 abrangem igualmente “Espaço Florestal
de Conservação”.

A Subsecção II, Artigo 27.º do PDM refere para os Espaço Florestal de Conservação o
seguinte:
“1 — O espaço florestal de conservação, delimitado na planta de ordenamento, define -se
segundo o PROFDL como espaço para recreio, enquadramento e estética da paisagem,
sendo uma contribuição dos espaços florestais para o bem-estar físico, psíquico e
espiritual e social dos cidadãos.
2 — Estes espaços, são destinados prioritariamente ao enquadramento de aglomerados
urbanos e monumentos, enquadramento de equipamentos de animação turística, de
recreio e lazer, conservação de paisagens notáveis, enquadramento de usos especiais e
enquadramento de infraestruturas.”
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De acordo com o Artigo 28.º, da Subsecção II do referido PDM, os usos permitidos são:
“1 — Nos espaços florestais de conservação são permitidos os seguintes usos:
edificações de apoio exclusivamente florestal, edificação para habitação do agricultor ou
proprietário da exploração; edificação para equipamentos de interesse social, cultural,
desportivo, recreativo, áreas de recreio fluvial; instalações agropecuárias; equipamentos
e instalações industriais ligadas à exploração florestal; empreendimentos turísticos e
turismo em espaço rural, infraestruturas de defesa da floresta contra incêndios;
infraestruturas de apoio a atividades de recreio e paisagem e atividades de exploração de
recursos geológicos.
2 — Os empreendimentos turísticos admitidos devem corresponder a empreendimentos
isolados, que correspondam nas tipologias hotéis, desde que associados a temáticas
específicas — saúde, desporto, atividades cinegéticas, da natureza, educativas, culturais,
sociais) que contribuam para a valorização económica e ambiental do espaço rural, bem
como pousadas, empreendimentos de turismo no espaço rural, empreendimentos de
turismo de habitação, parques de campismo e de caravanismo.”
O Artigos 29.º refere para Espaço Florestal de Conservação, ao nível do Regime da
Edificabilidade o seguinte:
“3 — As edificações legalmente existentes ou os edifícios com usos existentes e não
legais submetidos a um regime especial de legalização, poderão ser ampliados,
reconstruídas ou alteradas, de acordo com as disposições da alínea b) do n.º 1 do
presente artigo.”

Face ao exposto, o Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo que se
localiza em “Espaço Florestal de Conservação”, é compatível com previsto neste
instrumento de planeamento, desde que cumpridos os requisitos nele referidos.

➢

Plano Diretor Municipal (PDM) de Tondela

Foi analisado o Plano Diretor Municipal (PDM) de Tondela, em vigor, que foi revisto pelo
Aviso n.º 9560/2011, de 26 de abril, tendo sido sujeito à 1ª Correcção Material, pela
declaração nº130/2016, de 21 de setembro.
De acordo com a Carta de Ordenamento do PDM de Tondela (FIG. IV. 43), a área de
estudo abrange classes de Ordenamento “Área Florestal de Conservação”, “Área
Florestal de produção” e ”Parque Eólico”. No que diz respeito aos aerogeradores Z01,
Z02, Z05, Z06 e Z07, estes localizam-se no concelho de Tondela, onde abrangem “Área
Florestal de Conservação”.
O aerogerador Z03 localiza-se no limite dos concelhos de Tondela e Vouzela, pelo que
abrange ambos os concelhos, sendo que no concelho de Tondela abrange “Área
Florestal de Conservação”.
As valas de cabos e os acessos aos aerogeradores Z01, Z02, Z03, Z05, Z06 e Z07
abrangem igualmente “Área Florestal de Conservação”.
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De referir que o aerogerador Z01 e parte do respetivo acesso inserem-se também na
classe de ordenamento “Parque Eólico”.
O Artigos 44.º do PDM refere para a Área Florestal de Conservação o seguinte:
“A área florestal de conservação é constituída por espaços de usos ou vocação florestal
sensíveis, por nelas ocorrerem fatores de risco de erosão ou de incêndio ou por
exercerem funções de proteção prioritária da rede hidrográfica, integrando ou não, áreas
sujeitas a regime florestal, ao regime da REN, englobando, ainda, incultos e pequenas
áreas de uso agrícola.”
O Artigos 46.º refere para a Área Florestal de Conservação o seguinte:
“1 - Na área Florestal de Conservação são proibidas as ações de iniciativa pública ou
privada que se traduzam em operações de loteamento, obras de urbanização, construção
de edifícios, obras hidráulicas, vias de comunicação, aterros, escavações e destruição do
coberto vegetal, com exceção:
a) Da construção e instalação de infraestruturas de defesa da floresta contra
incêndios;
b) Das situações compatíveis e previstas em Plano de gestão florestal aprovado
pelas entidades competentes;
c) Da construção e instalação de infraestruturas e indústria de interesse municipal;
d) E demais exceções que decorrem da aplicação do regime geral do solo rural e no
Regime da REN.”
Relativamente ao aerogerador Z01 e parte do respetivo acesso, conforme referido
anteriormente, inserem-se na classe de ordenamento “Parque Eólico”, para a qual o
Artigo 88.º do PDM refere o seguinte:
“1 - Regime de uso do solo é o correspondente à categoria em que se implantam, salvo
nas situações de servidões e restrições administrativas, em que se aplica o regime
destas.
2 - A edificabilidade a adotar para cada uma das áreas integradas nesta categoria será a
estritamente exigida pela própria natureza das infraestruturas ou instalações especiais
que nelas venham a ser criadas.”
O Artigo 89.º refere ainda que “os usos a que estejam afetas as infraestruturas e
instalações especiais existentes podem ser alterados pelo município quando não estejam
sujeitos a servidões administrativas e desde que seja mantida a finalidade genérica de
ocupação com infraestruturas ou instalações especiais.”

Face ao exposto, o projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo que se
localiza em “Área Florestal de Conservação” e assim como na classe de ordenamento
“Parque Eólico”, é compatível com o previsto neste instrumento de planeamento, desde
que cumpridos os requisitos nele referidos.
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➢

Plano Diretor Municipal (PDM) de Vouzela

Neste ponto foi analisado o Plano Diretor Municipal (PDM) de Vouzela, em vigor, que foi
revisto pelo Aviso n.º 17229/2012, de 27 de dezembro.
De acordo com a Carta de Ordenamento do PDM de Vouzela (FIG. IV. 43), a área de
estudo abrange classes de Ordenamento “Espaços Florestais de Conservação”, “Espaço
Natural”, “Espaço Urbano de Baixa densidade”, “Espaços Agricolas de Produção”,
“Unidades Operativas de Planeamento e Gestão – U06: Parque de Desportos Radicais
de Montanha” e ”Parque Eólico”. No que se refere aos aerogeradores Z03 e Z09, estes
localizam-se no limite do concelho de Vouzela com os concelhos de Tondela e Oliveira
de Frades, respetivamente, abrangendo “Espaços florestais de conservação”. De referir
que o aerogerador Z08, inserido completamente no concelho de Vouzela, abrange
tambem a classe de ordenamento “Espaços Florestais de Conservação”.
As valas de cabos e os acessos aos aerogeradores Z03, Z08 e Z09 inserem-se
parcialmente neste município, abrangendo a classe de ordenamento “Espaços florestais
de conservação”. De referir, que o aerogerador Z08 e parte do Z09, respetivos acessos e
valas de cabos, integram-se também numa área classificada de “Unidades Operativas de
Planeamento e Gestão – U06: Parque de Desportos Radicais de Montanha”.
A subestação e o corredor da linha elétrica abrangem igualmente “Espaços florestais de
conservação”. O Artigo 19.º do PDM refere para os Espaços Florestais de Conservação o
seguinte:
“As Áreas Florestais de Conservação correspondem a espaços de uso ou vocação
florestal sensíveis, integrando ou não, áreas sujeitas a regime florestal e à reserva
ecológica nacional, englobando também incultos e pequenas áreas de uso agrícola,
tendo correspondência no PROF Dão-Lafões com a sub-região homogénea do
Caramulo.”
O número 2 do Artigo 20.º do PDM refere para os Espaços Florestais de Conservação o
seguinte:
“Sem prejuízo dos regimes jurídicos das servidões administrativas e restrições de
utilidade pública e outras condicionantes previstas na lei e no presente regulamento,
poderá ser viabilizado como uso compatível empreendimentos turísticos, instalações
agrícolas, instalações pecuárias, equipamentos e infraestruturas públicas, edificações
para habitação, atividades industriais ou armazenagem relacionadas com a
transformação de produtos agrícolas, pecuários e florestais e unidades industriais e
serviços não compatíveis com o espaço urbano e a ampliação de edifícios preexistentes
nos termos do artigo 77.º”
O número 1 do Artigo 21.º do PDM refere para os Espaços Florestais de Conservação o
seguinte:
“A edificabilidade, quando permitida, fica sujeita aos parâmetros constantes no Anexo A
e B.”
De acordo com o Quadro Regulamentar do Anexo A, o uso “Parques de Energias
Renováveis” é possível em espaços florestais de conservação “desde que o uso seja
complementar com as atividades instaladas, cumprido o Regime Jurídico da Reserva
Ecológica Nacional.”
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Uma vez que o presente projeto corresponde a um sobreequipamento de um Parque
Eólico que já existe, o uso que se pretende instalar é complementar com as atividades
instaladas (produção de energias renováveis), pelo que o mesmo é compatível com o
definido neste instrumento de planeamento.
Relativamente à classe de ordenamento classificada como “Parque de Desportos
Radicais de Montanha”, de acordo com o artigo nº75º, são Unidades Operativas de
Planeamento e Gestão (UOPG) que “demarcam espaços de intervenção com uma
planeada ou pressuposta coerência, que requerem uma abordagem integrada e de
conjunto, com programas diferenciados, para tratamento a um nível de planeamento mais
detalhado, com vista à sua execução, prevalecendo as suas disposições sobre as
restantes“ presentes no regulamento do PDM. Neste caso esta unidade está classificada
como U6 – Parque de Desportos Radicais de Montanha. De acordo com o ponto 3, do
referido artigo a execução das UOPG “é efetuada através….de estudos de
enquadramento urbanístico/projetos de execução para as …U6”. É referido no ponto 4 do
mesmo artigo que a “delimitação das UOPG pode sofrer pequenos ajustes para
adequação a limites cadastrais e a limites físicos”.
Face ao exposto, o projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo é
compatível com o definido no PDM de Vouzela, em termos de ordenamento, desde que
cumpridos os requisitos nele referidos.

11.3

Condicionantes

Com base nas Cartas de Condicionantes (FIG. IV. 44) e de Reserva Ecológica Nacional
(FIG. IV. 45), verifica-se que a área de estudo integra-se no concelho de Tondela em
áreas pertencentes à Reserva Ecológica Nacional (REN), Regime Florestal Parcial e
Domínio Hídrico. No caso do concelho de Oliveira de Frades, abrange áreas de Domínio
Público Hídrico e Reserva Ecológica Nacional (REN). No que se refere ao concelho de
Vouzela, integra-se em áreas de Domínio Hídrico e Reserva Ecológica Nacional (REN).
De referir ainda a existência, de uma Zona de Caça Associativa, de pedreiras, de marcos
geodésicos, de Captações de Águas Públicas, Privadas e de uma Zona de Proteção de
Água de Abastecimento Público. A área de estudo é também atravessada por Linhas
Elétricas, por áreas ardidas e pela Rede Primária de Faixa de Gestão de Combustível.

➢

Reserva Ecológica Nacional

A REN garante a proteção de ecossistemas e a permanência dos processos biológicos
imprescindíveis ao enquadramento equilibrado das atividades humanas. Constitui uma
estrutura biofísica básica e diversificada, através do condicionamento à utilização de
espaços com características ecológicas específicas. A sua criação é consequência da
evolução da política ambiental nacional, procurando fazer face ao crescimento urbano, no
sentido de criar e manter uma reserva de espaços naturais de elevada qualidade e
sensibilidade.

Cap.IV – pág.146

Volume 2_Relatório Síntese

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

A REN é regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, que
corresponde à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, revogou
o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, e o Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de setembro.
Saliente-se que, após a definição e classificação do uso do solo como REN, os processos
de loteamento, a construção de edificações, a construção de vias, as escavações e a
destruição de vegetação não é permitida, com exceção das seguintes situações que
possibilitam processos de desafetação de área de Reserva Ecológica Nacional:
▪

A não perturbação do equilíbrio ecológico;

▪

A assunção de um compromisso antes do estabelecimento da REN;

▪

O desenvolvimento de uma atividade que possua objetivos militares ou defensivos
de interesse nacional;

▪

O desenvolvimento de uma atividade de interesse nacional, regional ou local e
onde esteja demonstrado que não existem alternativas economicamente viáveis.

De acordo com a cartografia elaborada (FIG. IV. 45), no concelho de Oliveira de Frades
as infraestruturas a construir encontram-se em áreas de REN (“Cabeceiras de Linhas de
Água”). No concelho de Vouzela, uma parte do aerogerador Z03, a subestação a
construir, as valas de cabos, alguns troços dos acessos e a parte inicial da linha eléctrica
a construir encontram-se em áreas de “Cabeceiras de Linhas de Água”. Está ainda
incluida em área de REN, nomeadamente em “Áreas com Risco de Erosão”, o troço final
da linha eléctrica. No que se refere ao concelho de Tondela os elementos do projeto
abragem áreas de “Cabeceiras de Linhas de Água” e “Áreas com Risco de Erosão”.
De acordo com o Anexo II do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, o presente
projeto enquadra-se nas ações Infraestruturas (II) e Produção e distribuição de
eletricidade a partir de fontes renováveis (f)), as quais estão sujeitas a comunicação
prévia quando os ecossistemas presentes sejam Áreas estratégicas de proteção e
recarga de aquíferos (Cabeceira de linhas de água) e Áreas de elevado risco de erosão
hídrica do solo (Áreas com risco de erosão), como é o caso em estudo.
De acordo com a Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, a ação de “f) Produção e
distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis carece de parecer
obrigatório e vinculativo da APA, I.P., nos casos em que o uso ou ação se localize em “ii)
Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo.”
Face ao exposto, a instalação dos componentes físicos do sobreequipamento em áreas
de REN nos concelho em estudo é possível desde que seja providenciada a
comunicação prévia e se obtenha parecer favorável da APA, I.P., conforme exigidos na
legislação em vigor.
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➢

Regime Florestal Parcial

O Regime Florestal é o conjunto de disposições destinadas não só à criação, exploração
e conservação da riqueza silvícola, sob o ponto de vista da economia nacional, mas
também o revestimento florestal dos terrenos cuja arborização seja de utilidade pública, e
conveniente ou necessária para o bom regime das águas e defesa das várzeas, para a
valorização das planícies áridas e benefício do clima, ou para a fixação e conservação do
solo, nas montanhas, e das areias no litoral marítimo.
O Regime Florestal é Parcial quando aplicado a terrenos baldios, a terrenos das
autarquias ou a terrenos de particulares, subordinando a existência de floresta a
determinados fins de utilidade pública, permite que na sua exploração sejam atendidos os
interesses imediatos do seu possuidor (de acordo com a parte IV, artigos 26.º e 27.º, do
Decreto de 24 de Dezembro de 1901).
De acordo com a Carta de Condicionantes (FIG. IV. 44), os aerogeradores Z05, Z06 e
Z07, as valas de cabos e parte do acesso a construir/beneficiar, no concelho de Tondela,
encontram-se inseridos em área de Regime Florestal Parcial.
Assim, deverá ser oberservado o disposto na legislação aplicável, nomeadamente:

➢

▪

Decreto de 24/12/1901 – Estabelece o regime florestal;

▪

Decreto de 24/12/1903 – Regulamento para execução do regime florestal;

▪

Decreto de 11/07/1905 – Estabelece instruções sobre o regime florestal nos
terrenos e matas de particulares

Domínio Hídrico

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao
Domínio Público Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 78/2013, de 21 de novembro,
na Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio.
Na prática, o domínio público hídrico abrange inúmeras situações, destacando-se as
seguintes:
▪

Cursos de água não navegáveis nem flutuáveis;

▪

Cursos de água navegáveis e flutuáveis;

▪

Leitos e margens dos cursos de água não navegáveis nem flutuáveis nos troços
que atravessam terrenos públicos do Estado;

▪

Águas subterrâneas que existam em terrenos públicos, municipais ou de
freguesias;

▪

Águas dos poços e reservatórios construídos com verba municipal ou com verbas
da freguesia.
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A delimitação do domínio público hídrico é o procedimento administrativo pelo qual é
fixada a linha que define a estrema dos leitos e margens do domínio público hídrico
confinantes com terrenos de outra natureza.
Ao nível da área em estudo verifica-se a presença de numerosas linhas de água não
navegáveis na envolvente de projeto e pequenas linhas de água de carácter torrencial.
Nestes cursos de água não navegáveis, não flutuáveis e não sujeitos à influência de
marés, o Domínio Público Hídrico é delimitado por uma faixa de 10 m de largura ao longo
dos cursos de água, sendo que das áreas a intervencionar apenas estão incluídos nesta
condicionante alguns troços do acesso a construir/beneficiar e a vala de cabos no
concelho de Tondela, Vouzela e Oliveira de Frades.
Da análise desenvolvida nas alíneas anteriores conclui-se que o projeto do
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo é compatível com os instrumentos de
gestão territorial aplicáveis, desde que solicitadas as respetivas autorizações junto das
entidades competentes.

11.4

Outras Condicionantes

Correspodem a outras condicionantes:
▪

Risco de Incêndio

▪

Rede Primária de Faixa de Gestão de Combustível

▪

Linha Eléctrica

▪

Zona de Caça Associativa

▪

Áreas Ardidas

▪

Captação de Águas Privadas, Públicas e Zona de Proteção de Água de
Abastecimento Público

▪

Marco Geodésico

▪

Pedreiras

➢

Risco de Incêndio

Com base na cartografia elaborada (FIG. IV. 46) a partir da carta de risco de incêndio
disponibilizada pelo Gabinete Técnico Florestal do concelho de Oliveira de Frades, a
zona de implantação do sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo neste
concelho insere-se, no caso do aerogerador Z04, em Classe de Risco de Incêndio Muito
Baixa.
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O Gabinete Técnico Florestal do concelho de Vouzela apenas diponibilizou a informação
em formato não editável, a qual se encontra no Anexo 9 do Volume 3 – Anexos Técnicos,
não tendo sido possível a sua inclusão na carta elaborada. Contudo, pela análise da
informação cedida, é possível verificar que a zona de implantação do sobreequipamento
do Parque Eólico do Caramulo neste concelho insere-se, no caso dos aerogeradores Z08
e Z09, em Classe de Risco de Incêndio Muito Alta e, no caso do aerogerador Z03, em
Classe de Risco de Incêndio Média.
Relativamente aos aerogeradores Z01, Z02, Z05, Z06 e Z07, localizados no concelho de
Tondela, não foi possível a análise da Classe de Risco de Incêndio na qual se inserem,
dado não ter sido rececionada, até à data de conclusão do estudo, a carta de risco de
incêndio florestal deste concelho.
➢

Faixas de Gestão de Combustível

De acordo com o definido no art.º 12.º do Decreto-lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro:
“1 - As redes de defesa da floresta contra incêndios (RDFCI) concretizam
territorialmente, de forma coordenada, a infra -estruturação dos espaços rurais
decorrente da estratégia do planeamento de defesa da floresta contra incêndios.
2 — As RDFCI integram as seguintes componentes:
a) Redes de faixas de gestão de combustível;
b) Mosaico de parcelas de gestão de combustível;
c) Rede viária florestal;
d) Rede de pontos de água;
e) Rede de vigilância e detecção de incêndios;
f) Rede de infra -estruturas de apoio ao combate.”
Pela análise da cartografia do PMDFCI, algumas infraestruturas do Sobreequipamento do
Parque Eólico do Caramulo, nomeadamente aerogerador Z01, e parcialmente os
aerogeradores Z02, Z05, Z06 e Z07, bem como alguns troços do acesso, encontram-se
inseridas em Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível. Assim, de acordo com
o n.º 2 do art.º 14.º do Decreto-lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, as Redes Primárias de
Faixas de Gestão de Combustível (RPFGC) definidas no âmbito do planeamento distrital
de defesa da floresta contra incêndios devem ser declaradas de utilidade pública, ficando
qualquer alteração ao uso do solo ou do coberto vegetal sujeita a parecer vinculativo da
Autoridade Florestal Nacional (atual ICNF), sem prejuízo dos restantes condicionalismos
legais. Todavia, de acordo com as Regras Técnicas para o Planeamento da Rede
Primária de Faixas de Gestão de Combustível (20/05/2014), mais precisamente no seu
anexo II, disponível na página do ICNF, os Parques Eólicos são considerados como de
usos do solo compatível com a manutenção da RPFGC.
➢

Rede Elétrica de Média Tensão

A constituição de servidões administrativas respeitantes a infraestruturas de produção,
transporte e distribuição de energia elétrica segue o regime previsto nos Artigos 54.º e
56.º do Regulamento para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26852, de
30 de julho de 1936, no Artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de novembro de
1960, e no Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de julho.
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As instalações elétricas devem garantir afastamentos mínimos de modo a eliminar todo o
perigo previsível para as pessoas e a evitar danos em bens materiais, não devendo
perturbar a livre e regular circulação nas vias públicas ou particulares, nem afetar a
segurança do caminho-de-ferro, prejudicar outras linhas de energia ou de
telecomunicação, ou causar danos às canalizações de água, gás ou outras (Artigo 5.º do
Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, e Artigo 1.º do Regulamento de Segurança de
Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro).
Os afastamentos mínimos resultantes destes Regulamentos de Segurança são restrições
que devem ser observadas aquando da instalação das redes elétricas ou no ato de
licenciamento de edificações a localizar na proximidade das linhas elétricas já existentes.
Verifica-se que na área de estudo passam linhas elétricas (de acordo com a Carta de
Condicionantes), contudo as infraestrutas a construir não interceptam as mesmas, pelo
que não se verifica qualquer condicionante a este nível.

➢

Zona de Caça Associativa (ZCA)

A área de implantação de projeto abrange a Zona de Caça Associativa do Caramulo
(ZCA) concessionada, pelo um período de 12 anos, renováveis automaticamente por dois
períodos iguais, à Associação de Caçadores do Caramulo, pela Portaria n.º 854/2005, de
21 de setembro (processo n.º 4126-DGRF).
A ZCA do Caramulo compreende uma área de 1 169 ha, que se desenvolve ao longo da
Serra do Caramulo, sensivelmente entre as povoações de Jueus e Caselho. O local de
implantação do Sobreequipamento do PE do Caramulo abrange, portanto, esta área, no
seu extremo nordeste.

➢

Áreas Ardidas

De referir, que de acordo com a Carta de Condicionantes (FIG. IV. 44) dos concelhos
interferidos, verifica-se que a zona de estudo foi percorrida por incêndios em 2013, e
também uma pequena parte em 2007, sendo de referir, também, que no concelho de
Oliveira de Frades, se verifica que a zona de implantação das infraestruturas integra-se
numa zona de “Povoamento Percorrido por Incêndio”.
Assim, e de forma a cumprir com o estipulado no Decreto-Lei nº327/90, de 22 de outubro,
nomeadamente no referido na alínea e), do ponto 1 do artigo 1º, deve ser solicitado
despacho na entidade competente em cumprimento com o definido no ponto 2, do artigo
1º do mesmo Decreto-Lei, que refere “2 – A proibição referida no número anterior apenas
pode ser levantada mediante despacho conjunto dos Ministros do Planeamento e da
Administração do Território, da Agricultura, Pesca e Alimentação e do Ambiente e
Recursos Naturais, sobre pedido fundamentado dos interessados em que se demonstre,
nomeadamente, que o incêndio da propriedade em causa se ficou a dever a causas
fortuitas, a quês estes interessados são totalmente alheios.”
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➢

Captação de Águas Privadas, Públicas e Zona de Proteção de Água de Abastecimento
Público

Na zona de estudo verifica-se a presença de algumas captações particulares,
principalmente associadas às povoações existentes e a zonas de vales agrícolas. Sendo
que ao longo da cumeada da Serra do Caramulo, a presença de captações é
praticamente inexistente, não sendo de assinalar captações nos locais de implantação
dos elementos de projeto. São contudo de salientar algumas captações na sua
envolvente mais próxima, destacando-se a captação de Monteteso (união das freguesias
de Arca e Varzielas), que abastece os fontanários dessa mesma localidade, com
perímetro de proteção delimitado pela Portaria n.º 195/2010, de 8 de abril.
Destacam-se ainda vários furos da empresa Água do Caramulo, na envolvente a
Varzielas, ao longo da vertente oeste da Serra do Caramulo (união das freguesias de
Arca e Varzielas), contudo situados a mais de 1 km da área de implantação do projeto.
Dado que nenhuma infraestrutura do projeto interfere com esta captações, não se verifica
restrições a este nível.
➢

Marco Geodésico

Os marcos geodésicos destinados a assinalar pontos fundamentais para apoio à
cartografia e levantamentos topográficos, encontram-se protegidos de forma a garantir a
sua visibilidade.
O Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril, estabelece uma servidão dos marcos
geodésicos, que se institui automaticamente com a sua construção. As zonas de
proteção abrangem a área de um círculo com raio mínimo de 15 m, ficando os
proprietários ou usufrutuários dos terrenos situados dentro dessa zona de proteção
impedidos de fazer plantações, construções e outras obras ou trabalhos que impeçam a
visibilidade das direções constantes das minutas de triangulação.
Na área de estudo localizam-se um marco geodésicos (Cruzinha), cujas estrelas de
pontaria se representam na Planta de Condicionamentos Anexo 6.1 do
Volume 3 – Anexos Técnicos, assim como as linhas das respetivas distâncias de
segurança.
➢

Pedreira

De referir a existência da pedreira “Porpita” (Pedreira 5117), localizada dentro da área de
estudo, em território do concelho de Oliveira de Frades, e ainda uma outra pedreira,
situada a SW da área de projeto, a pedreira “Monteteso” (Pedreira 6786), situada em
Monteteso. Realça-se contudo que estas pedreiras estão localizadas fora da área de
implantação do projeto.
➢

Pareceres

No âmbito do presente projeto foram solicitados pareceres às entidades competentes,
sendo os mesmos apresentados no Anexo 9 do Volume 3 – Anexos Técnicos.
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12. PATRIMÓNIO
12.1

Introdução

Os trabalhos arqueológicos (levantamento de informação bibliográfica e prospeção
arqueológica do terreno), executados no âmbito do Descritor Património para o Estudo de
Impacte Ambiental (Projeto de Execução) do Sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo (Vouzela, Oliveira de Frades e Tondela), formado por 9 aerogeradores, por
uma subestação / posto de comando e por uma linha elétrica com cerca de 1 400 m,
tiveram como resultado o registo de três ocorrências patrimoniais na área de incidência
do projeto (n.º 1 – Abrigo da Cruzinha 2; n.º 2 – Marca da Cruzinha; n.º 3 – Abrigo da
Cruzinha).
Considerando as caraterísticas do projeto, este trabalho tem um caráter geográfico
pontual, incidente no local de implantação de nove aerogeradores e da nova
subestação/posto de comando, mas também tem uma natureza linear, atendendo à
construção de uma linha elétrica, com cerca de 1 400 m, à construção e beneficiação de
novos acessos, à construção de valas de cabos elétricos e de valas para drenagem de
águas.
A estratégia aplicada neste estudo dividiu-se em três etapas:
▪

Planeamento e levantamento bibliográfico de toda a informação disponível.

▪

Realização de prospeções arqueológicas, na área de implantação dos
aerogeradores (Z01 a Z09) e da nova subestação, bem como no traçado proposto
para as valas de cabos e nos caminhos a beneficiar ou a criar.

▪

Elaboração de um relatório final.

12.2

Situação de Referência

12.2.1 Metodologia

Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem foram executados segundo o
Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro
de 2014), o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (Regulamentação dos
Procedimentos de AIA), os Decretos-lei n.º 114/2012 e n.º 115/2012, de 25 de maio de
2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de Cultura e da Direção-Geral do Património
Cultural, respetivamente) e pretendem cumprir os termos de referência para o descritor
património arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental (Circular do Instituto
Português de Arqueologia, de 10 de setembro de 2004).
O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à Direção
Geral de Património Cultural, no dia 30 de outubro de 2016, com a direção científica de
João
Albergaria.
Foi
aprovado,
conforme
o
ofício
emitido
no
dia
21/11/2016, com a referência n.º S-2016/3196 (C.S: 1143909), e processo
n.º DRC/2016/18-10/402/PATA/7583 (CS:152294), pela Direção Regional de Cultura do
Centro, que se inclui no Anexo 4 do Volume 3 – Anexos Técnicos.
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12.2.2 Levantamento de informação
12.2.2.1 Escala de análise espacial

A situação atual do fator Património circunscreve uma pequena área de estudo, com a
finalidade de se elaborar o enquadramento histórico do território abrangido por este
projeto e de integrar os elementos patrimoniais registados nas prospeções arqueológicas.
A área de projeto corresponde à zona de implantação de 9 aerogeradores (círculo com
200 m de diâmetro), à subestação/posto de comando, ao corredor da linha elétrica (faixa
de terreno com 100 m de largura e 1 400 m de extensão), ao corredor que acompanha os
acessos a criar e beneficiar (faixa com 40 m de largura), no qual se integra a vala de
cabos e a vala de drenagem de águas.
Considera-se como área de impacte direto a zona de implantação efetiva dos
equipamentos (plataforma de instalação dos aerogerador, bem como a escavação da
vala de cabos e dos acessos a beneficiar e construir). No corredor da linha elétrica, a
área de impacte direto corresponde ao local de implantação dos apoios da linha.
A área de impacte indireto equivale à restante zona abrangida pela área de projeto
prospetada.

12.2.2.2 Recolha bibliográfica

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os
seguintes recursos:
▪

Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos,
doravante designada como Endovélico)3 da responsabilidade da Direção Geral do
Património Cultural (DGPC).

▪

Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC4
responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).

▪

SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitectónico do Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana5.

▪

Património Geológico de Portugal: Inventário de geossítios de relevância nacional
da responsabilidade da Universidade do Minho6.

▪

IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército7.

▪

Googlemaps8.

da

3

http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/
5 http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-9300-11ff2619a4d2
6 http://geossitios.progeo.pt/index.php
7 http://www.igeoe.pt/
8 https://maps.google.pt/
4
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▪

1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Oliveira de Frades publicada pelo Aviso
n.º 8663/2015, Diário da República, 2.ª série, nº 153, 07/08/2015, 22164 – 22181.

▪

1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Tondela, publicada pelo Aviso
n.º 9560/2011, Diário da República, 2.ª série, nº 80 de 26/04/2011,
18251 – 18269, corrigida pela Declaração n.º 130/2016, Diário da República,
2.ª série, nº 182 de 21/09/2016.

▪

1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Vouzela publicado pelo Aviso
n.º 17229/2012 do Diário da República, 2.ª série, nº 250 de 27/12/2012.

▪

Município de Oliveira de Frades: Informação Geográfica: Plano Director Municipal
(http://www.cm-ofrades.com/?modulo=conteudos&link=plano_director_municipal,
25/10/2016).

▪

Município de Oliveira de Frades: Município: Concelho: História do Património
(http://www.cmofrades.com/?modulo=conteudos_concelho&link=historia_patrimonio, 25/10/2016).

▪

Município de Oliveira de Frades: Município: Freguesias: União das Freguesias de
Arca e Varzielas (http://www.cm-ofrades.com/?modulo= conteudos_freguesias&
link=freguesia_arca, 25/10/2016).

▪

Câmara Municipal de Tondela: Tondela: Património Cultural (http://www.
cm-tondela.pt/index.php/tondela/patrimonio-cultural, 25/10/2016).

▪

Câmara Municipal de Tondela: Urbanismo: Plano Diretor Municipal: PDM
(http://www.cm-tondela.pt/index.php/urbanismo/plano-diretor-municipal,
25/10/2016).

▪

Concelho
de
Vouzela:
Planeamento:
Património
(http://www.cmvouzela.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=260&Itemid=294,
25/10/2016).

▪

Concelho
de
Vouzela:
Planeamento:
PDM
(http://www.cmvouzela.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=290,
25/10/2016).

Nos arquivos da Direção Geral de Patrimonial Cultural foram ainda consultados os
seguintes processos, no dia 28/10/2016:
▪

99/1(821) - Carta Arqueológica do Concelho de Vouzela

▪

2001/1(094) - PNTA/2001 - Arte Rupestre na Vertente Oriental do Caramulo

▪

2003/1(480) - EIA - Parque Eólico da Bezerreira, Caramulo

▪

2005/1(525) - EIA do Parque Eólico de Silvares/Carvalhal da Mulher Tondela/Vouzela

▪

2015/1(327) - Áreas ardidas em 2013 – Vouzela
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12.2.2.3 Análise toponímica

A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25 000 verificou a presença do seguinte
topónimo com potencial significado arqueológico na área de projeto e nas suas
imediações (Ferreira e Soares, 19949).
Quadro IV. 46 – Topónimos na área de projeto com potencial significado arqueológico
Tipo de Vestígios

Topónimo

Estruturas religiosas

Cruzinha10

A localização deste topónimo foi tida em consideração na programação e execução da
prospeção arqueológica realizada no âmbito deste trabalho.

12.2.3 Prospeção arqueológica

As prospeções arqueológicas realizaram-se no dia 26 de novembro de 2016, de forma
sistemática, ao longo de toda a área de projeto.
Os meios usados no trabalho foram: indumentária tradicional para prospeções
arqueológicas (que incluiu chapéu e casaco com sinalização), máquina fotográfica digital
(a partir da qual se obtiveram as imagens constantes no relatório) e cartografia impressa
(implantação do projeto na respetiva Carta Militar de Portugal, no levantamento
topográfico à escala de projeto de execução e na imagem aérea).
Conforme consta no Formulário que acompanha o Pedido de Autorização de Trabalhos
Arqueológicos, o técnico responsável foi devidamente autorizado pelo promotor do
Estudo de Impacte Ambiental para realizar prospeções arqueológicas nos terrenos e
responsabiliza-se por eventuais danos causados pela atividade arqueológica. A
sinalização e segurança foi efetuada conforme a legislação prevista para este tipo de
trabalhos de campo.
A documentação recolhida nos trabalhos de campo foi integralmente transposta para o
atual relatório. Como não foram recolhidos materiais arqueológicos no decorrer das
prospeções arqueológicas, não há necessidade de fazer qualquer depósito de materiais
arqueológicos.
Nesta fase de avaliação ambiental não estão previstas ações de divulgação pública dos
resultados obtidos nas prospeções.

9

Consideram-se aqui só as categorias que potencialmente indicam a ocorrência de vestígios arqueológicos.
A itálico topónimos associados a elementos patrimoniais recenseados neste trabalho

10
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12.2.3.1 Visibilidade do terreno

O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias
subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da visibilidade do terreno, que
permite distinguir as grandes unidades de observação; a segunda distingue-se pela
necessidade de pormenorizar o grau de visibilidade boa do terreno (Quadro IV. 47).
Quadro IV. 47 – Graus de visibilidade do terreno
Visibilidade má do terreno

1

Intransponível ao percurso pedestre.

Visibilidade mista do terreno

2

Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo.
Facilita o percurso pedestre e a observação geral do terreno.

Visibilidade média do terreno

3

Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho.
Facilita o percurso pedestre e a observação de construções.

Visibilidade boa do terreno

4

Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho.
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de
materiais arqueológicos.

Solo urbano

5

Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande
quantidade de entulho e de lixo recente.
Observação de construções, mas superfície de solo original sem
qualidade de observação.

Aterros e escavações

6

Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno completamente
revolvido.
Superfície do solo original sem qualidade de observação.

Área vedada

7

Intransponível ao percurso pedestre.

Terreno de forte inclinação

8

Percurso pedestre dificultado por questões de segurança.

Áreas de fogo e de desmatação

9

Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de
materiais arqueológicos.

Quadro IV. 48 – Grau de diferenciação do descritor 4

Visibilidade mínima da superfície
do solo
Visibilidade intermédia da
superfície do solo
Visibilidade elevada da superfície
do solo

4.1

Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo.
Observação facilitada de construções, mas com identificação
difícil de materiais arqueológicos.

4.2

Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo.
Observação facilitada de construções e identificação razoável
de materiais arqueológicos.

4.3

Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes.
Observação facilitada de construções e de materiais
arqueológicos.

12.2.3.2 Ficha de sítio

O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de
campo é feito numa ficha criada para este efeito.
A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores relacionados
com os seguintes objetivos:
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▪

Identificação;

▪

Localização administrativa e geográfica;

▪

Descrição da Paisagem;

▪

Caracterização do material arqueológico;

▪

Caracterização das estruturas;

▪

Avaliação e classificação do valor patrimonial;

▪

Avaliação e classificação do valor de impacte patrimonial.

Quadro IV. 49 – Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio
Número

Numeração sequencial dos sítios identificados.

Designação

Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado na mesma
freguesia.

CNS

Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados Endovélico
(DGPC).

Tipo de sítio

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).

Período

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).

Tipo de trabalhos
realizados

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).

Classificação oficial

Tipo de Classificação Oficial.

Legislação

Decreto-Lei que define a Classificação Oficial.

ZEP

Zona Especial de Proteção, com o Decreto-Lei que a define.

Quadro IV. 50 - Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio
Topónimo

Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma freguesia.

Lugar

Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as fontes orais.

Freguesia

Freguesia onde está localizado.

Concelho

Concelho onde está localizado.

Sistemas de Coordenadas

Datum Lisboa

C.M.P.

Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000

Quadro IV. 51 - Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem
envolvente
Acessibilidade

Tipo de Acessos e respetiva inventariação.

Âmbito geológico

Caracterização geológica sumária do local de implantação do sítio.

Relevo

Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra implantado.

Coberto vegetal

Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio.

Uso do solo

Descrição do uso do solo no local implantação do sítio.

Controlo Visual da Paisagem

Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio.

Tipo de vestígios
identificados

Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do sítio.
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Quadro IV. 52 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material
arqueológico
Área de dispersão

Caracterização da área de dispersão do material arqueológico.

Tipo de dispersão

Caracterização da forma como o material arqueológico se distribui pela área do sítio.

Tipo de material presente

Recenseamento dos tipos de material arqueológico observado no sítio.

Características do material
identificado

Descrição mais pormenorizada do material arqueológico observado.

Cronologia do material
identificado

Caracterização cronológica do material arqueológico observado.

Quadro IV. 53 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas
Estado de conservação

Caracterização do estado de conservação das estruturas.

Descrição da planta e
relação espacial das
estruturas

Descrição da forma como as estruturas identificadas se organizam espacialmente.

Modo de construção

Descrição do modo de construção de cada estrutura.

Materiais de construção

Descrição dos materiais usados na construção de cada estrutura.

Descrição das estruturas

Descrições das características de cada estrutura que não tenham sido assinaladas
nos campos anteriores.

Interpretação funcional das
estruturas

Proposta da função de cada estrutura.

Elementos datantes da
estrutura

Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a cada estrutura.

12.2.3.2.1 Registo fotográfico

O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens dos sítios com
valor patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da vegetação que cobria o
terreno, na área que será afetada por este projeto.

12.2.3.2.2 Registo cartográfico

Os equipamentos do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, os limites da
área de projeto e do enquadramento histórico foram assinalados na Carta Militar de
Portugal, designadamente nas folhas n.os 187 e n.º 188, à escala 1:20 000 (FIG. IV. 47).

12.2.3.2.3 Informação oral

No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se obteve informação oral
relevante para este estudo.
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12.2.3.3 Valor patrimonial

A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores considerados mais
importantes para calcular o valor patrimonial de cada sítio. O valor patrimonial é calculado
usando as categorias apresentadas no Quadro IV. 54, às quais é atribuída uma valoração
quantitativa.
Quadro IV. 54 - Fatores usados na avaliação patrimonial e respetiva ponderação
Valor da Inserção Paisagística

2

Valor da Conservação

3

Valor da Monumentalidade

2

Valor da raridade (regional)

4

Valor científico

7

Valor histórico

5

Valor Simbólico

5

Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se relaciona com o
espaço envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor ao sítio, assim como a
avaliação da qualidade desse espaço. Se, por exemplo, a paisagem onde o sítio se
encontra se apresentar semelhante à paisagem original, entenda-se a paisagem
contemporânea da construção e utilização do sítio, a sua inserção paisagística será
considerada “com interesse”.
Nos casos em que não foi possível determinar este valor, o mesmo não contribuiu para o
cálculo do Valor Patrimonial.
Quadro IV. 55 - Descritores do Valor da Inserção Paisagística e respetivo valor numérico
Com Interesse

5

Com pouco interesse

2

Sem Interesse

1

Indeterminável

Nulo

O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência patrimonial em
questão. Do valor deste item pode depender uma decisão de conservação e/ou restauro
de um sítio, já que é mais profícuo, se todas as outras variáveis forem iguais, investir na
conservação de um sítio em bom estado do que num sítio em mau estado.
O nível de conservação de um sítio subterrado é desconhecido, portanto este critério não
foi tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.
Quadro IV. 56 - Descritores do Valor da Conservação e respetivo valor numérico
Bom

5

Regular

2

Mau
Desconhecido
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O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência patrimonial no
meio envolvente, dadas as suas características arquitetónicas e artísticas. Avalia
simultaneamente o impacto que resulta de uma intenção evidente dos construtores do
sítio em questão e o impacto que é atualmente observável, que decorre da evolução do
sítio e da paisagem onde se insere, assim como da evolução das categorias culturais que
reconhecem, ou não, a monumentalidade de um sítio.
É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A valorização das
suas características arquitetónicas e artísticas foi feita tendo em consideração a sua
relevância a nível regional.
Também neste caso não foi possível determinar o Valor da Monumentalidade de um sítio
totalmente enterrado e, nesse caso, este critério não foi tido em conta na determinação
do Valor Patrimonial.
Quadro IV. 57 - Descritores do Valor da Monumentalidade e respetivo valor numérico
Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de incidências patrimoniais com as
mesmas características daquela que se encontra em avaliação na região em estudo.
Houve situações, por incapacidade de caracterizar convenientemente o objeto em
estudo, em que se desconhecerá a raridade do mesmo. Nesse caso este critério não foi
tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.

Quadro IV. 58 - Descritores do Valor da Raridade e respetivo valor numérico
Único

5

Raro

4

Regular

2

Frequente
Desconhecido

1
Nulo

O Valor Científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em avaliação, para o
conhecimento das sociedades que o construíram e utilizaram. Este valor é independente
da antiguidade atribuída à incidência patrimonial em questão.
Mais uma vez, quando este valor foi indeterminável, não foi tido em conta na
determinação do Valor Patrimonial.
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Quadro IV. 59 - Descritores do Valor Científico e respetivo valor numérico

Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

No Valor Histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem como
objeto representativo de um determinado período histórico na região em questão. Neste
caso a antiguidade do objeto já foi considerada, visto que, em geral, conservam-se
menos vestígios dos períodos históricos mais recuados, o que aumenta a importância de
cada vestígio singular.
Também foi considerado na atribuição deste valor que, para o conhecimento das
sociedades pré-históricas, assim como para o conhecimento de muitos aspetos das
sociedades históricas e mesmo contemporâneas, os vestígios materiais são a única fonte
de informação disponível.
Também neste caso, se não foi possível determinar este valor, não foi usado no cálculo
do valor patrimonial.
Quadro IV. 60 - Descritores do Valor Científico e respetivo valor numérico

Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

Com o Valor Simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência patrimonial
tem para as comunidades que usufruem dela atualmente. A atribuição deste valor
depende da perceção do sítio na identidade comunitária, da relação afetiva que as
populações mantêm com ele, e da importância na sua vivência social e religiosa. Se não
for possível determinar este valor, o mesmo não será usado para calcular o Valor
Patrimonial.
Quadro IV. 61 - Descritores do Valor Simbólico e respetivo valor numérico

Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Cap.IV – pág.166

Volume 2_Relatório Síntese

Nulo

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

O Valor Patrimonial resulta, pois, da avaliação dos sete fatores anteriormente descritos.
Esta avaliação decorre da observação do sítio e análise da informação existente sobre o
mesmo. Classifica-se cada sítio segundo um determinado “valor” (Inserção Paisagística,
Conservação, Monumentalidade, etc.), através de uma valoração qualitativa (Elevado,
Médio, Reduzido, por exemplo) à qual é atribuído um valor numérico conforme os
quadros anteriores.
Como se considera que os ditos fatores não devem pesar da mesma forma no Valor
Patrimonial, são ponderados de forma diferenciada, conforme os valores apresentados
no Quadro IV. 54.
Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos vários
critérios apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo número total de
categorias consideradas, ou seja:
(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor da
Monumentalidade*2) + (Valor da Raridade*4) + (Valor Cientifico*7) + (Valor
Histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7

Se todos os fatores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo atribuível será
igual a 4, enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será obtido um valor patrimonial
inferior a 4, o que corresponde à Classe E de Valor Patrimonial, se os únicos fatores
considerados no cálculo do Valor Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é o
mais baixo, a saber, o Valor da Inserção Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor
da Monumentalidade.
Num caso destes, o Valor Patrimonial obtido reflete sobretudo o desconhecimento acerca
da incidência patrimonial em questão e portanto deve ser manuseado com muita cautela.
Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma Classe de
Valor Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências patrimoniais de valor mais
elevado e a classe E às incidências patrimoniais com menor valor.
Quadro IV. 62 - Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial

Classe de Valor
Patrimonial

Significado
Muito elevado

A

≥16 ≤20

Elevado

B

≥12 <16

Médio

C

≥8 <12

Reduzido

D

≥4 <8

Muito reduzido

E

<4
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12.3

Localização geográfica e administrativa

A área de enquadramento histórico deste projeto situa-se em plena Serra do Caramulo,
na fronteira entre os concelhos de Vouzela (freguesia de Alcofra), Tondela (freguesia de
Guardão) e Oliveira de Frades (união das freguesias de Arca e Varzielas) do distrito de
Viseu. Está rodeada pelas povoações de Nogueira, da freguesia de Alcofra, de Caselho,
da freguesia de Guardão, de Pedronhe, da freguesia de Santiago de Besteiros (Tondela)
e de Monteteso, que atualmente pertence à união das freguesias da Arca e Varzielas,
mas que se encontrava no território da extinta freguesia de Varzielas.
A altitude desta área varia entre cerca de 770 metros junto à povoação de Nogueira,
1 017 metros no marco geodésico da Cruzinha e 810 metros na sua extremidade sul.
A EN230, que liga Tondela a Águeda, ou seja, a Beira Interior à Beira Litoral pelo
Caramulo, rodeia a área de enquadramento a ocidente. Na Portela do Guardão,
imediatamente a sul desta área, parte a atual EM1506 para norte, que permite chegar à
sede de freguesia de Silvares, concelho de Tondela, pela EM623. A EM1506 é uma
estrada recente, que aproveita a sul parte da antiga estrada para Santiago de Besteiros,
que tinha origem na EN230. Essa estrada atravessava o extremo sul da área de estudo,
mas hoje essa parte do traçado pertence à EM1506. Atualmente a estrada para Santiago
de Besteiros sai da EM1506 a oriente da área de enquadramento.

12.4

Breve enquadramento histórico

O estudo da ocupação humana no território onde se desenvolve este projeto tem como
objetivo, no âmbito deste trabalho, compreender a evolução da ocupação humana neste
espaço específico, de forma a melhor enquadrar e avaliar as incidências patrimoniais
identificadas e os futuros impactes sobre a paisagem cultural que resultarão desta obra.
Assim, nesta secção esboça-se a evolução histórica do território ocupado por este
empreendimento. Esta análise centra-se na área de enquadramento histórico, pois a sua
intenção não é a história da região servida por este sobreequipamento, mas a evolução
da ocupação no espaço específico onde o sobreequipamento será construído.
Não se conhecem vestígios de ocupação humana antiga na área de enquadramento,
mas nas freguesias em redor existem vários monumentos megalíticos que demonstram
que este espaço se encontra no interior de um território ocupado por grupos humanos
construtores deste tipo de monumento durante o Neolítico e/ou o Calcolítico.
Dos monumentos listados no Quadro IV. 63, quatro encontram-se próximos da área de
estudo: o CNS 20200 – Gandra, o CNS 22565 – Gandra 1 e o CNS 22566 – Gandra 2
localizam-se, respetivamente, a cerca de 870 m, 850 m e 730 m a oeste e o
CNS 22308 – Caselha situa-se a 390 m a nordeste.
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Quadro IV. 63 - Monumento megalíticos nas freguesias que rodeiam a área de
enquadramento histórico

CNS11

Nome

Freguesia

889

Anta de Arca

UF de Arca e Varzielas

7498

Pedra dos Mouros

UF de Arca e Varzielas

8389

Mazugueira 4

Santiago de Besteiros

13908

Cabo das Moutas

Alcofra

13255

Monumento do Tresufo

Santiago de Besteiros

20196

São Barnabé 2

Alcofra

20200

Grandra

UF de Arca e Varzielas

20216

São Barnabé 3

Alcofra

22308

Caselha

Alcofra

20368

Valampra

Alcofra

22565

Gandra 1

Alcofra

22566

Gandra 2

Alcofra

22578

Abelheira

Alcofra

A informação atualmente disponível não permite uma melhor caraterização do
povoamento associado a estes monumentos, nem sequer se conhecem, nestas
freguesias, locais de habitat atribuíveis ao Neolítico e Calcolítico.
Nesta área de estudo, só se conhece um local de povoamento anterior ao período
romano. Trata-se do CNS 5520 – Castro de Guardão / São Bartolomeu (freguesia de
Guardão, Vaz, 1997, 1: 114 (n.º 145)), localizado a cerca de 2 923 m a sul da área de
enquadramento. Este é um povoado fortificado ocupado durante a Idade do Ferro, cujo
território de exploração deveria abranger a área de enquadramento.
No Castro de Guardão, no interior da Capela de São Bartolomeu (CNS 5891), existe um
término augustal, dedicado, entre 2 a.C e 14 d.C, ao imperador Augusto pelos
Interanienses (Vaz, 1997, 1: 281-282 (n.º 81)). Este castro pertencia, portanto, em
período romano, ao território dos Interanienses, que formaria uma civitas com sede em
Viseu, *Vissaium. A área de enquadramento encontra-se, assim no extremo sudeste
desta divisão administrativa e o Castro de Guardão insere-se na rede de povoamento
romana.
A manutenção deste povoado em período romano poderá relacionar-se com o controlo
da via que de Viseu, com sentido N-SW, se dirigia ao Caramulo (Vaz, 1997, 1: 382, 404 e
407) para atravessá-lo. Desta via subsiste o CNS 7010 – Calçada Romana de Guardão,
localizada a menos de 1 800 m a sul da área de enquadramento.

11

Código Nacional de Sítio que permite aceder à ficha correspondente no Endovélico.
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Provavelmente, em período romano, a área de enquadramento continuará a pertencer ao
território de exploração do Castro de Guardão. Nas proximidades só se conhece um outro
possível local de povoamento deste período, o CNS 13918 – Quinta dos Cortinhais
(freguesia de Alcofra) a cerca de 2 600 m a noroeste da área de enquadramento, mas
mal caracterizado. Regista-se aqui unicamente o aparecimento de tijolos e mós circulares
(Marques, 1999a, 62).
Com a informação disponível não é atualmente possível esboçar a evolução deste
território após o período romano, a não ser que continuou administrativamente
dependente de Viseu, sede episcopal em período suevo e visigótico com o nome de
Beseo, capital de kura (distrito) em período islâmico, cabeça de civitate do reino asturiano
nos finais do séc. IX.
No entanto, a toponímia sugere a manutenção de povoamento, ainda que rarefeito, em
período islâmico. Alcofra, nome da sede de freguesia que sita cerca de 1 800 m a
noroeste da área de estudo, tem origem no vocábulo árabe al-qufra, que significa
“maninho, sem água” (Marques, 2013, pág. 54). Este topónimo segure pois, a presença
de povoamento humano nas imediações da área de estudo, mas numa área considerada
inculta, abandonada.
Quadro IV. 64 - Ocorrências patrimoniais localizadas na área
de enquadramento histórico
N.º Designação
1
2
3
4

Abrigo da
Cruzinha 2
Marca da
Cruzinha
Abrigo da
Cruzinha
Cruzinha

12.5

Tipo de
Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Cronologia

Abrigo

---

---

---

Contemporâneo

Tondela

Marca
de termo

---

---

---

Contemporâneo

Vouzela

Alcofra

197184 403707 962

Abrigo

---

---

---

Contemporâneo

Vouzela

Alcofra

196857 403712 950

20215

Valor Cultural,
Património
arqueológico

PDM de
Vouzela,
art. 67º, 68º

Moderno /
Contemporâneo

Vouzela

Alcofra

197941 404276 990

Via

Concelho Freguesia

M

P

Guardão 198066 404268 974

Fator de património

12.5.1 Caracterização da paisagem e do terreno

Os trabalhos arqueológicos revelaram uma paisagem formada por linhas de cumeada de
pequena dimensão, integradas no topo da Serra da Caramulo, algumas das quais com
um campo de visão muito alargado, sobretudo nas posições dos aerogeradores Z05 a
Z07.
O terreno revela sinais de recente desflorestação, decorrente da ação de incêndio, que
terá causado uma profunda cicatriz na vegetação deste local e nas estruturas
pré-existentes (observam-se muitos muros tombados e destruídos, resultantes do
combate ao incêndio).
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Os terrenos agora baldios não revelaram qualquer obstáculo à progressão terretre e
somente em alguns setores límitrofes aos caminhos se registou má visibilidade do
terreno.

Foto IV-44

FIG. IV. 48 – Vista geral do terreno: visibilidade média (Aerogerador Z01)

Foto IV-45

FIG. IV. 49 – Vista geral do terreno: visibilidade média (Aerogerador Z08)
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No local previsto para a implantação da subestação e do posto de comando também se
registou boa visibilidade do terreno, enquanto no corredor da linha elétrica se registou
visibilidade média do terreno, nos terrenos de topo, e má visibilidade do terreno, junto à
povoação de Nogueira, onde as manchas florestais se encontram conservadas.

Foto IV-46

FIG. IV. 50 – Vista geral do terreno no local de implantação
da Subestação e do Posto de Comando

Foto IV-47

FIG. IV. 51 – Vista geral do terreno do troço superior da Linha Elétrica
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Foto IV-48

FIG. IV. 52 – Vista geral do terreno: boa visibilidade (Aerogerador Z09)

Foto IV-49

FIG. IV. 53 – Vista geral do terreno: boa visibilidade (Aerogerador Z05)
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12.5.2 Ocorrências patrimoniais

Na área de projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Caramulo foram
inventariadas 3 ocorrências patrimoniais: 2 abrigos de pastor (n.º 1 e n.º 3) e uma cruz
gravada no afloramento rochoso (n.º 2).
Quadro IV. 65 - Valor patrimonial das ocorrências patrimoniais localizadas na área de
incidência do sobreequipamento do parque eólico
N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Cronologia

Valor
Patrimonial

Classe de Valor
Patrimonial

1

Abrigo da Cruzinha 2

Abrigo

---

Contemporâneo

4,71

D

2

Marca da Cruzinha

Marca de termo

---

Contemporâneo

5,2

D

3

Abrigo da Cruzinha

Abrigo

---

Contemporâneo

---

---

As três ocorrências patrimoniais, de cronologia contemporânea, têm uma natureza
etnográfica, localizando-se o Abrigo da Cruzinha 2 (n.º 1) na área de implantação do
Aerogerador Z01 e a Marca da Cruzinha (n.º 2) e o Abrigo da Cruzinha (n.º 3) ao longo do
acesso para os aerogeradores Z08 e Z09.
Nenhuma das ocorrências patrimoniais inventariadas tem qualquer classificação oficial
(Monumento Nacional, Imóvel de Interess Público, Imóvel de Interesse Concelhio, ou está
em Vias de Classificação), nem se encontra inventariado nos respetivos Planos Diretores
Municipais (neste caso, Tondela e Vouzela).
Convém referir que não se localizou o Abrigo da Cruzinha (n.º 3) durante as prospeções,
podendo estar mal georeferenciado na bibliografia consultada ou ter sido recentemente
destruído (hipótese mais provável).
As duas ocorrências patrimoniais identificadas nos trabalhos de campo têm valor
patrimonial de Significado Reduzido (Classe D). O valor obtido explica-se pela sua
frequência e reduzido valor histórico, científico e simbólico.
No corredor da Linha Elétrica não foram identificadas ocorrências patrimoniais, quer de
natureza etnográfica, quer com interesse arquitetónico, quer com valor arqueológico.
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Foto IV-50

FIG. IV. 54 – Vista geral do Abrigo da Cruzinha 2 (n.º 1)

Foto IV-51

FIG. IV. 55 – Vista geral da implantação da marca da Cruzinha (n.º 2), junto ao acesso
aos Aerogeradores Z08 e Z09

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

Cap.IV – pág.175

Volume 2_Relatório Síntese

(Página intencionalmente deixada em branco)

Cap.IV – pág.176

Volume 2_Relatório Síntese

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

PROJETO DO SOBREEQUIPAMENTO DO
PARQUE EÓLICO DO CARAMULO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Estudo Prévio

CAPÍTULO V
ANÁLISE DE IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

1.

METODOLOGIA

A análise de impactes a desenvolver no âmbito deste tipo de estudos ambientais constitui
um processo complexo, tendo em conta a diversidade intrínseca do ambiente
potencialmente afetado, traduzida na grande diferenciação de natureza e tipologia dos
impactes.
O leque dos potenciais impactes de um projeto abrange os fatores físicos e ecológicos,
os socioeconómicos e culturais, passando pelos fatores de qualidade ambiental.
Desta forma a avaliação de impactes exige uma abordagem especializada
e multidisciplinar com especificidades próprias, nomeadamente ao nível das
metodologias e técnicas utilizadas. A análise específica, por fator ambiental, deve ser
complementada por um esforço de integração que pretende, tanto quanto possível, dar
base a uma Análise Global.
Neste capítulo é feita a identificação, caraterização e avaliação dos impactes decorrentes
da implantação do projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo,
analisando a solução adotada e indicando as medidas de minimização e maximização
dos impactes considerados mais significativos.
Os impactes terão em conta as três fases específicas do processo:
▪

A Fase de Construção, com as regularizações do terreno e movimentação de
veículos e pessoas, bem como o funcionamento das áreas de estaleiro e
instalações provisórias de apoio à obra;

▪

A Fase de Exploração, com o funcionamento dos aerogeradores e as ações de
manutenção das infraestruturas existentes;

▪

A Fase de Desativação dos aerogeradores / parque eólico com a remoção das
infraestruturas associadas ao projeto.
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É importante referir que, tratando-se de um sobreequipamento, que utiliza acessos e
linha de ligação à rede pública e respetiva subestação existentes, permitindo um aumento
de potência instalada e de produção, com um mínimo de intervenção, os impactes
induzidos são muito inferiores àqueles que seriam expectáveis no caso da construção de
um parque eólico de raiz (ainda que se tratasse de um parque com apenas
9 aerogeradores).
Apenas será necessário a construção de alguns troços na ligação aos locais previstos
para instalação dos aerogeradores, sendo que os restantes acessos intervencionados
serão somente alvo de beneficiação. A vala de cabos de interligação entre os novos
aerogeradores será instalada preferencialmente ao longo dos caminhos existentes e
acessos a intervencionar até à subestação a criar.
Na avaliação de impactes realizada no presente capítulo, e respetiva contabilização de
extensões e áreas ocupadas, teve-se como base os seguintes dados:
▪

A plataforma de montagem de aerogeradores abrange uma área de cerca de
1 400 m2. Para a implantação dos nove aerogeradores, considerou-se uma área
total de afetação de 12 600 m2.

▪

A fundação para cada aerogerador ocupa, na fase de construção, uma área de
sensivelmente 314 m2, totalizando uma afetação de 2 826 m2. Na fase de
exploração esta área passará a ser ocupada pelo aerogerador (área de
aproximadamente 60 m2) e caminho envolvente com respetiva valeta.

▪

Os acessos a construir apresentam uma extensão de 1 547 m e os acessos a
beneficiar uma extensão de 1 946 m. Os acessos a construir terão uma largura de
plataforma de 8,0 m, incluindo a faixa de rodagem e respetivas valetas e taludes.
Os caminhos existentes serão beneficiados, procedendo-se ao seu alargamento
em cerca de 3,0 m. Deste modo, na fase de construção, os acessos a beneficiar e
a abertura de novos acessos irá implicar uma afetação total de aproximadamente
18 214 m2.

▪

A subestação a criar afeta uma área de aproximadamente 600 m2.

▪

O estaleiro de apoio à obra possui uma área de cerca de 1 000 m2.

▪

As valas de cabos apresentam uma extensão total de 3 648 m, sendo a afetação
total estimada de 10 944 m2. Importa salientar que a área considerada para as
valas de cabos sobrepõe-se a outras áreas de trabalho.

▪

O corredor da linha elétrica aérea a construir apresenta uma extensão de cerca
de 1 400 m.
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O sobreequipamento será preparado para integrar o Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
da GENERG, devidamente certificado de acordo com a NP EN ISO 14 001.
Para a uniformização da análise foi incluído em cada fator ambiental a seguinte estrutura
de abordagem:
de avaliação específica – onde se identificam os aspetos
metodológicos específicos de avaliação em cada fator ambiental.

i)

Metodologia

ii)

Identificação, previsão e avaliação de impactes

– estruturada para as fases de
construção, exploração e desativação. Nesta avaliação são privilegiados sempre
que possível os aspetos quantitativos, tendo em conta as ações de projeto e a sua
relação com a área temática em causa. Os impactes identificados incluem as
opções de projeto consideradas, assim como todas as medidas associadas à
aplicação da legislação e boas práticas ambientais.

iii) Alternativa Zero – avaliação da alternativa de não realização do projeto.
iv) Conclusão – conclusão dos impactes principais associados ao fator ambiental,

procedendo-se à sua sistematização e classificação final com base num conjunto
de parâmetros de avaliação pré-definido e que se apresenta no Quadro V. 1.
v) Medidas – as medidas para a minimização de impactes negativos e maximização

de impactes positivos identificados.
Para a avaliação dos impactes, e de modo a proporcionar uma noção global dos
mesmos, utilizar-se-á uma escala de classificação baseada nos seguintes parâmetros de
modo a se chegar ao cálculo da significância do Impacte (Quadro V. 1):
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Quadro V. 1 – Critérios Utilizados para a Classificação de Impactes

Escala

Valor
(para o cálculo da
significância do impacte)

Positivo ou negativo

Não aplicável

Direto, indireto

Não aplicável

Improvável / Pouco provável
Provável
Certo

1
2
3

Temporário
Permanente

1
2

Raro
Ocasional/Sazonal
Diário

1
2
3

Reversível
Parcialmente reversível
Irreversível

1
2
3

Magnitude

Reduzida
Moderada
Elevada

1
3
5

Valor do recurso afetado e /ou
sensibilidade ambiental da
área do impacte

Reduzido
Moderado
Elevado

1
3
5

Confinado
Não confinado mas localizado
Não confinado

1
2
3

Minimizável e/ou compensável
Não minimizável nem compensável

1
2

Critérios de Classificação

Sentido
Efeito
Probabilidade de Ocorrência

Duração

Frequência

Reversibilidade

Escala
Capacidade de minimização
ou compensação

A classificação quanto à significância dos impactes ambientais será obtida a partir da
soma dos valores atribuídos aos critérios de avaliação considerados, sendo:
▪

Muito significativos

▪

Significativos

▪

Não significativos

▪

Inexistente/Nulo
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se a pontuação ultrapassar os 22 valores;

se a pontuação for superior a 16 e igual ou inferior a 22 valores;
se a pontuação for inferior ou igual a 16 valores;

na ausência de impactes.
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2.

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E HIDROGEOLOGIA

2.1

Metodologia

Na avaliação de impactes na geologia local suscetíveis de serem provocados pela
implantação do projeto são essencialmente utilizados métodos qualitativos. A magnitude
do impacte dependerá essencialmente do valor e extensão do recurso afetado.
Os principais impactes geológicos e geomorfológicos associados à implantação do
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo estão relacionados com a destruição
do substrato no local de implantação dos nove aerogeradores, a modificação da
morfologia do terreno associada à construção das respetivas plataformas de montagem e
a construção de novos acessos e beneficiação de caminhos existentes.
Haverá ainda interferências devido à colocação dos apoios da linha elétrica, de ligação
entre a futura subestação do sobreequipamento e a linha de Alta Tensão existente que
faz a ligação entre as subestações da Bezerreira e do Caramulo, e da
construção/beneficiação dos acessos aos mesmos. Atendendo que ainda se encontra
apenas definido o corredor desta linha, a avaliação realizada tem apenas um carater
qualitativo, contudo, no seu projeto final dever-se-á ter em consideração, quer na
definição dos locais para colocação dos apoios, quer nos acessos a construir/beneficiar,
todos os condicionamentos descritos na Planta de Condicionamentos apresentada no
Anexo 6 do Volume 3 – Anexos Técnicos, de forma a minimizar ou mesmo evitar, desde
logo, eventuais impactes ambientais.
Na avaliação dos impactes no meio geológico considerou-se separadamente as fases de
construção, onde ocorrem os maiores impactes, de exploração e de desativação e a
Alternativa Zero. Neste estudo foram consultados elementos bibliográficos diversos e
cartografia existente, nomeadamente a Carta Geológica de Portugal (à escala 1:500 000)
e a Carta Militar (folhas n.os 187, 188, 198 e 199), à escala 1:25 000.
Face aos impactes identificados foram propostas medidas de mitigação.

2.2

Fase de Construção

Na fase de construção, os principais impactes diretos de natureza geológica estão
associados essencialmente à construção das fundações dos aerogeradores e da
subestação e à criação e beneficiação dos acessos, para além da implantação dos
apoios da linha elétrica, que afetarão essencialmente, ainda que de modo reduzido, os
diferentes maciços.
Em termos geomorfológicos não se verificam alterações significativas, uma vez que as
movimentações de terras associadas às atividades referidas são reduzidas e de carácter
pontual. Note-se que, sendo um sobreequipamento, verifica-se uma menor intervenção e
mais rápida do que se tratasse de um parque novo.
Em termos de balanço de terras foram estimados cerca de 24 877 m3 de escavação e
24 875 m3 de aterro, pelo que o saldo é praticamente nulo, não havendo necessidade de
terras de empréstimo nem locais para vazadouros.
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O acesso principal ao Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo será efetuado
pelo CM1506, o qual parte da EN230, a sul, no entroncamento para Monteteso e Alcofra,
na zona de Portela do Guardão. O referido caminho municipal desenvolve-se em grande
parte de forma adjacente ao local do projeto, no troço imediatamente a SE da povoação
de Caselho, e que possui características compatíveis com as necessárias para a
circulação de veículos pesados do tipo a utilizar na fase de construção do
sobreequipamento, pelo que, sob este aspeto, não haverá qualquer impacte no meio
geológico.
Na acessibilidade aos aerogeradores serão utilizados maioritariamente os caminhos já
existentes na cumeada da serra, que nalguns troços necessitam ser beneficiados. Ainda
assim será necessário construir novos acessos de interligação entre os vários elementos
de projeto e ramais de ligação aos aerogeradores. No total estima-se que os acessos
beneficiar / construir apresentam uma extensão de 3 493 m, implicando, na fase de
construção, uma afetação total de aproximadamente 18 214 m2. Estas intervenções,
tendo em consideração a morfologia e declives existentes, permite-nos concluir que não
existirão movimentos de terra significativos.
A construção / beneficiação dos acessos aos aerogeradores será efetuada utilizando
material rústico e permeável, de modo a manter as características idênticas ao substrato,
minimizando os impactes na drenagem subsuperficial.
A montagem dos aerogeradores exige uma área unitária sem obstáculos, em média, com
cerca de 1 400 m2. Para a implantação dos nove aerogeradores, considerou-se uma área
total de afetação de 12 600 m2. Nesta área destinada à montagem será implantada a
fundação de cada aerogerador, que ocupará uma área de cerca de 314 m2 e alcançará
uma profundidade máxima de 3 m dependendo da qualidade do maciço.
A execução das fundações da torre dos aerogeradores obriga à escavação e betonagens
do maciço com consequente compactação e impermeabilização das zonas
correspondentes às futuras plataformas dos mesmos.
Também em relação à subestação e posto de comando a construir, que se localizarão
junto ao aerogerador Z03, está prevista a compactação e impermeabilização dos solos
numa área de aproximadamente 600 m2. Contudo, a nível geológico os impactes são
pouco significativos, atendendo a que as escavações associadas às fundações são muito
superficiais.
A abertura das valas para a passagem dos cabos de ligação será efetuada ao longo dos
acessos existentes ou que serão criados, pelo que ao nível do substrato envolverá
impactes mínimos, de fácil recuperação geomorfológica e paisagística, estando prevista a
cobertura com materiais semelhantes ao meio geológico envolvente e posterior cobertura
vegetal.
A implantação, ainda que temporária, do estaleiro poderá também ter como
consequência a compactação da zona de intervenção correspondente. Uma vez que se
tratam de obras de pequena dimensão, o estaleiro de apoio à construção ocupará uma
área unitária aproximada de 1 000 m2.
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Nesta fase não está ainda definida a localização do estaleiro de apoio à obra,
prevendo-se que, por motivos de segurança, este seja implantado junto a uma povoação
situada na imediação do parque, nomeadamente em Caselho, atendendo à sua
localização e à facilidade de acesso a partir do CM1506. O estaleiro será contudo
implantado numa zona preferencialmente compactada e sem condicionalismos
ambientais. Esta situação será avaliada numa fase posterior.
Em temos hidrogeológicos, um aspeto importante diz respeito à eventual utilização de
explosivos para o desmonte de rocha, nomeadamente nos locais das fundações de
alguns aerogeradores e no edifício de comando / subestação, bem como nalguns troços
das valas de cabos. Contudo, prevê-se que a sua detonação seja feita com recurso a
microretardadores e a técnicas de pré-furo, limitando assim a possibilidade, ainda que
muito reduzida, de alteração do padrão de drenagem sub-superficial.
Outro aspeto relevante prende-se com a remoção de vegetação, que detém um papel
importante na retenção e infiltração da água. A desmatação será contudo restrita ao local
da construção das plataformas dos aerogeradores, subestação, valas de cabos e à
envolvente dos acessos a beneficiar e a construir.
Importa realçar que a compactação dos solos prevista para as zonas a intervencionar,
aumenta o grau de impermeabilidade. Este facto, associado também à remoção da
vegetação e à impermeabilização provocada pela instalação de infraestruturas, favorece
um maior escoamento superficial e consequente arrastamento dos materiais mais finos.
Estes impactes negativos não representam, contudo, consequências a nível local e
regional, tendo em conta que a extensão das áreas a limpar / desmatar, impermeabilizar
e compactar é muito reduzida.
De referir ainda que a circulação de maquinaria comporta o risco de poluição dos
recursos hídricos, nomeadamente dos subterrâneos, devido a qualquer possível derrame
de óleo ou combustível. No entanto, este risco pode considerar-se minimizado dado que
durante esta fase apenas serão realizadas em obra as operações de manutenção de
máquinas e equipamentos que, pelas suas características, seja difícil retirar da obra.
Estas operações serão sempre realizadas em área temporariamente impermeabilizada
de forma a que qualquer derrame seja contido.
A construção da linha elétrica aérea, de aproximadamente 1 400 m, de ligação entre a
futura subestação do sobreequipamento e a linha de Alta Tensão existente que faz a
ligação entre as subestações da Bezerreira e do Caramulo, implicará a ocupação de
pequenas áreas, para a implantação dos apoios, bem como dos necessários acessos aos
mesmos. Nesta fase, como apenas se encontra definido o corredor desta linha elétrica, e
tal como já referido anteriormente, dever-se-á ter em conta no projeto de execução, a
seleção de locais para os apoios que maximizem a utilização de acessos já existentes, de
modo a minimizar interferências na geologia e geomorfologia local.
De referir que o impacte inerente à implantação de apoios será muito localizado, sendo
que as fundações, à semelhança dos aerogeradores, serão pouco profundas.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

Cap.V – pág.7

Volume 2_Relatório Síntese

Face ao anteriormente descrito, os impactes na geologia e hidrogeologia nesta fase
podem classificar-se como negativos, permanentes, diretos, irreversíveis e de magnitude
reduzida, atendendo a que apenas será necessário a construção das fundações para os
aerogeradores e subestação, bem como a criação e beneficiação dos acessos de
interligação entre os mesmos.
Quanto à linha elétrica, os impactes também serão muito localizados, e minimizáveis,
caso se considere no seu projeto de execução os diferentes acessos existentes ao longo
do corredor da linha, e se tenha em linha de conta os condicionamentos expressos na
cartografia apresentada no Anexo 6 do Volume 3 – Anexos Técnicos.

2.3

Fase de Exploração

Nesta fase não se verificam impactes na geologia e hidrogeologia, pois a exploração dos
aerogeradores do sobreequipamento não exigirá ações importantes no substrato durante
as operações de manutenção. Eventualmente nesta fase seria necessária a manutenção
e conservação de alguns taludes até atingirem o grau de consolidação desejado. No
entanto, atendendo à sua dimensão dificilmente ocorrerão fenómenos de rutura, que
exijam alguma intervenção. O facto de não serem usados materiais impermeabilizantes
na construção dos acessos, permitirá a livre circulação da água, não constituindo um
impacte negativo na recarga dos aquíferos locais.
Na fase de exploração pode concluir-se que os impactes na geologia e hidrogeologia são
inexistentes.

2.4

Fase de Desativação

A eventual desativação do empreendimento no fim da sua vida útil (aproximadamente 20
anos) pela substituição por tecnologia mais avançada, terá como principal impacte a
compactação dos solos, durante as ações de desmonte dos equipamentos. Este impacte
é passível de minimização com a adoção de medidas de mitigação adequadas, pelo que
é classificado de negativo, direto, temporário, reversível e de magnitude reduzida.

2.5

Alternativa Zero

No que respeita à geologia e hidrogeologia, a não concretização do projeto permite
manter as características descritas na situação de referência, não conduzindo a qualquer
impacte.
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2.6

Conclusão

Do ponto de vista da geologia e hidrogeologia, e tendo em conta que se trata do
sobreequipamento de um parque já existente, usando infraestruturas já existentes, com
uma menor intervenção e de menor duração face à construção de um parque novo, para
a fase de construção do empreendimento, apesar da maior parte das ações previstas
estarem associadas à regularização do terreno para instalação das novas infraestruturas,
os impactes preveem-se negativos, permanentes, diretos, irreversíveis e de magnitude
reduzida.
Durante a fase de
e hidrogeologia.

exploração

do sobreequipamento

não se preveem impactes

na geologia

os potenciais impactes podem classificar-se de negativos, diretos,
e de magnitude reduzida, dado os mesmos serem muito
semelhantes aos ocorrentes na fase de construção, e se prever a manutenção no local
das fundações dos aerogeradores e dos apoios da linha elétrica, que apenas serão
recobertas por terra vegetal.
Na

fase de desativação

temporários, reversíveis

Deste modo, classificam-se, para as fases de construção e de desativação, os impactes
como não significativos, conforme classificação constante do Quadro V. 2.

2.7

Medidas de Minimização

2.7.1

Fase de Construção

As escavações necessárias para a instalação das fundações dos aerogeradores do
sobreequipamento e dos apoios da linha elétrica constituem o aspeto mais sensível ao
nível dos efeitos no meio geológico e hidrogeológico, que importa dar especial atenção
na fase de obra.
Considerando os impactes identificados e, mesmo tendo em conta a sua reduzida
importância, preconizam-se as seguintes medidas:
▪

No que se refere às operações de escavação propriamente ditas, privilegiar,
sempre que possível, as que se efetuem por meios mecânicos, dado que não
introduzem perturbações excessivas no maciço;

▪

Armazenar os solos removidos provenientes da decapagem, para posterior
aproveitamento na recuperação de áreas degradadas e recobrimento de taludes;

▪

Sempre que possível, adotar o pavimento rústico e permeável previsto na
construção de acessos;

▪

Recobrimento dos taludes dos caminhos e das valas de cabos com terra vegetal,
favorecendo deste modo a fixação e o rápido crescimento de vegetação
promovendo a sua consolidação e integração paisagística;
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▪

Os taludes de aterro deverão, sempre que possível, apresentar inclinações
suaves, cristas arredondadas, ausência de materiais de grande dimensão à
superfície, pedras maiores arrumadas na base do talude. Os taludes de
escavação devem ter também as cristas arredondadas, mas a sua superfície deve
ficar em rocha nua, sem material solto a cobrir;

▪

Descompactar os solos que não são necessários à manutenção do
empreendimento, permitindo uma cobertura vegetal autóctone, exceto em torno
da base do aerogerador numa faixa de 4 a 5 m, por razões de segurança contra
incêndios;

▪

Incluir nas operações de descompactação a superfície das plataformas de
montagem, para que, também aí, se possa desenvolver uma cobertura vegetal;

▪

Na seleção dos locais de acesso à linha elétrica a construir dever-se-á dar
prioridade a caminhos florestais já existentes, de forma a minimizar as
intervenções necessárias.

2.7.2

Fase de Desativação

Na fase de desativação deverão ser aplicadas as medidas preconizadas para a fase de
construção relativas à descompactação dos solos.
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Escala

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Significância

R (1)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (15)

Modificação da morfologia do terreno

-

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (15)

Fenómenos de instabilidade de taludes

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

PP (1)

R (1)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (8)

Compactação dos solos

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

OS (2)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (11)

Compactação dos solos

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev.

C (3)

OS (2)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (11)

Fase: Construção (C), Exploração (E), Desativação (D)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)
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Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Duração

Dir.

Incidência

(1)

Frequência

Magnitude

D

Probabilidade de
Ocorrência

Efeito

-

Sentido

Afetação do substrato geológico pela implantação dos aerogeradores,
subestação, acessos e apoios da linha elétrica

Fase

C

Reversibilidade

Quadro V. 2 – Geologia e Hidrogeologia
Síntese de Impactes | Fases de Construção e Desativação

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)
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3.

SOLOS E USO DO SOLO

3.1

Metodologia

Para avaliação dos impactes nos solos e usos do solo, decorrentes da construção do
projeto relativo ao Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, foram utilizados
métodos quantitativos para estimar a área afetada. Dado que o projeto da linha elétrica
aérea só será desenvolvido posteriormente, a avaliação de impactes relativa a esta
infraestrutura será efetuada pela análise de um corredor, já definido nesta fase.
Uma vez que o projeto em estudo será constituído apenas por nove aerogeradores e por
uma linha elétrica pouco extensa, com cerca de 1 400 m, a intervenção será reduzida,
sendo também reduzidos os impactes no solo.
Na fase de construção, para além das áreas ocupadas pelos elementos definitivos do
projeto, foram igualmente consideradas as áreas de apoio à construção do
sobreequipamento, que apresentarão uma ocupação temporária. No cômputo geral, para
esta fase, foram tidas em consideração, para além do valor dos solos e do seu uso, as
características do projeto e as principais ações previstas, nomeadamente:
a) Beneficiação e criação de acessos aos aerogeradores;
b) Preparação da plataforma para a implantação dos aerogeradores;
c) Fundação para a implantação
comando / subestação;

dos

aerogeradores

e

edifício

de

d) Abertura de valas para a instalação de cabos elétricos;
e) Instalação dos apoios da linha elétrica;
f) Movimentação de terras e de máquinas.
Na estimativa das áreas de solo diretamente afetadas considerou-se que os novos
acessos aos aerogeradores teriam uma extensão de 1 547 m e os acessos a beneficiar
1 946 m. Os novos acessos implicarão uma afetação de 12 376 m2, incluindo a faixa de
rodagem, respetivas valetas e aterros/escavação. No caso dos acessos a beneficiar,
onde se efetuará um alargamento das vias existentes, considera-se uma afetação
marginal dos solos e dos seus usos de 5 838 m2.
A plataforma de montagem dos aerogeradores abrange uma área unitária de cerca de
1 400 m2 (dimensão ajustável em função da topografia de terreno). A preparação das
plataformas envolve ainda a criação de aterros e escavações, pelo que a sua
implantação envolverá uma área total de cerca de 14 534 m2 (12 600 m2 para as
plataformas e 1 934 m2 para taludes).
Prevê-se que durante a obra seja necessária para a construção da fundação dos
aerogeradores uma área de cerca de 314 m2, num total estimado de área ocupada para
os nove aerogeradores de 2 826 m2. Esta área é posteriormente ocupada na fase de
exploração, pelo próprio aerogerador e caminho envolvente (com respetiva valeta).
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O estaleiro de apoio, embora não esteja definida a sua localização, ocupará uma área de
cerca de 1 000 m2. A sua seleção terá naturalmente em consideração aspetos como a
facilidade de acesso às zonas a intervencionar e à ausência de condicionalismos
ambientais. Está prevista a sua localização numa das povoações próximas da área de
intervenção, por forma a evitar situações de furtos e vandalismo.
Tal como representado na planta apresentada no Anexo 1 do Volume 3 – Anexos
Técnicos (Desenho 8), o estaleiro será constituído por três contentores, com cerca de
10 m2 cada, destinados ao armazenamento de equipamentos e ferramentas e que
funcionarão como área social (escritórios). No estaleiro estão igualmente previstos locais
para estacionamento de veículos e para o armazenamento de materiais / substâncias
necessárias à obra, para além de uma zona específica para armazenamento de resíduos,
para posteriormente serem encaminhados a depósito autorizado.
As valas de cabos de transporte da energia elétrica produzida do sobreequipamento em
estudo, de interligação entre os aerogeradores que o constituem e entre estes e a
subestação a construir (e ponto de ligação à linha elétrica aérea), apresentam uma
extensão total de cerca de 3 648 m (que inclui, para além da vala, uma plataforma para
circulação de veículos e depósito temporário de terras) e um total de área afetada
estimada de 10 944 m2.
Nesta fase ainda não estão definidos locais para os apoios associados à linha elétrica
aérea a construir entre a subestação, também a construir no âmbito do presente projeto,
e a linha elétrica aérea de alta tensão, a 60kV, de ligação entre o Parque Eólico de
Bezerreira e a Subestação do Caramulo. Desta forma, não é possível quantificar as áreas
associadas à implantação desta linha elétrica. Contudo, no projeto da linha elétrica aérea
deverão ser tidos em consideração os condicionamentos existentes em termos de uso do
solo, e que se encontram representados na cartografia apresentada no Anexo 6 do
Volume 3 – Anexos Técnicos (Planta de Condicionamentos), assim como os diversos
usos de solo representados na FIG. IV.8, apresentada no Capítulo 4. Os aspetos acima
referidos, deverão ser tidos em consideração quer para a implantação dos diversos
apoios quer para a definição dos acessos à linha, os quais deverão, sempre que possível,
ser realizados pela beneficiação de caminhos já existentes, e de acordo com as medidas
de minimização proposta neste estudo.
Para a fase de exploração foram identificadas as ações suscetíveis de provocarem
impactes no solo e capacidade de uso do solo, correspondendo na generalidade às
atividades de manutenção das infraestruturas integradas no projeto.
Na avaliação dos impactes no solo e uso do solo foi ainda considerada a
desativação.
Posteriormente foi avaliada a Alternativa
minimização dos impactes negativos.
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3.2

Fase de Construção

A construção de um projeto desta tipologia implica a instalação no local de um conjunto
de elementos necessários à produção e transformação da energia elétrica.
O projeto em estudo é composto por nove aerogeradores, pela construção e beneficiação
de caminhos florestais para acessibilidade aos aerogeradores, pelos cabos elétricos
subterrâneos, que interligam os aerogeradores entre si, que por sua vez fazem a ligação
à subestação, também a construir no âmbito do presente projeto, e pela linha elétrica
aérea, que ligará à linha elétrica aérea de alta tensão, a 60kV, de ligação entre o Parque
Eólico de Bezerreira e a Subestação do Caramulo.
Para além destes elementos definitivos, serão igualmente necessários estruturas de
apoio temporárias, como é o caso das plataformas de apoio para a montagem dos
aerogeradores e o estaleiro de obra. Todos estes elementos são suscetíveis de provocar
impactes no solo e nos seus usos.
Existe um conjunto de estradas e caminhos que dão acesso à zona de implantação do
projeto, os quais já apresentam condições adequadas ao transporte dos equipamentos
necessários à obra. O acesso principal ao sobreequipamento será realizado através do
CM1506, o qual parte da EN230, a sul, no entroncamento para Monteteso e Alcofra, na
zona de Portela do Guardão. O referido caminho municipal desenvolve-se em grande
parte de forma adjacente ao local do projeto, no troço imediatamente a SE da povoação
de Caselho. O acesso aos locais de implantação dos elementos de projeto utilizará os
caminhos existentes na cumeada da serra, alguns dos quais será necessário beneficiar.
Sobretudo na ligação mais próxima aos aerogeradores, será ainda necessária a
construção de ramais de acesso.
A construção da linha elétrica aérea implica a ocupação de pequenas áreas, necessárias
à implantação dos apoios e ainda inerentes aos acessos aos mesmos. Como já referido,
nesta fase não se encontra definida a localização dos apoios da linha elétrica, contudo a
área de afetação das fundações será muito localizada e pouco significativa. Na
elaboração do projeto de execução da linha, deverão ser considerados locais em áreas
que apresentem menor condicionamentos em termos de uso do solo e o mais próximo
possível de caminhos existentes, de forma a reduzir a necessidade de criação de novos
acessos, favorecendo-se sempre a beneficiação da rede viária existente.
Os solos nas áreas de implantação do projeto não têm qualquer aptidão agrícola,
possuindo também limitações para as atividades agro-pastoris (ver FIG. IV.7 do
Capítulo IV), sendo a sua área ocupada maioritariamente por matos e arrelvados (ver
FIG. IV.8 do Capítulo IV).
A afetação dos solos associados à construção do projeto deve-se essencialmente aos
processos de escavação e regularização dos terrenos necessários à instalação dos
elementos definitivos (aerogeradores, subestação, acessos e cabos de energia), das
plataformas de montagem dos aerogeradores e da implantação do estaleiro.
No Quadro V. 3 estão contabilizadas as tipologias de áreas de solo afetadas, em
47 118 m2, pelos vários elementos do projeto durante a fase de construção.
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Quadro V. 3 – Estimativa das Áreas de Solo Afetadas na fase de construção
Solo

Uso do solo

Espaço Florestal
de Produção –
pinheiro-bravo

Elementos de Projeto

Plataforma de Montagem

742

Acessos Novos

535

Acessos a Beneficiar

370

Vala de Cabos

448
Total

Matos

2 095

Aerogeradores (Fundação)

1 386

Plataforma de Montagem

6 075

Acessos Novos

4 720

Acessos a Beneficiar

2 947
600

Subestação

6 196

Vala de Cabos
Total

Aerogeradores (Fundação)
Cambissolos húmicos
(rochas eruptivas e
xistos)

Área a Afetar (m2)

21 924

960

Plataforma de Montagem

4 753

Acessos Novos

6 430

Acessos a Beneficiar

2 010

Vala de Cabos

3 550

Pastagens

Total

Aerogeradores (Fundação)

17 703

480
2 964

Plataforma de Montagem
Acessos Novos

630

Acessos a Beneficiar

286

Vala de Cabos

627

Rocha Nua

Total

Acessos Novos

4 987

61

Acessos a Beneficiar

225

Vala de Cabos

123

Rede Viária
Total

409

Total

47 118

Da análise do quadro, verifica-se que a área total de afetação do projeto é de 47 118 m2,
dos quais 25 478 m2 correspondem a áreas de ocupação temporária (plataformas e valas
de cabos), cujos usos atuais poderão ser retomados após o término da fase de
construção. Considera-se que as zonas de taludes poderão ter os usos respetivos
retomados, uma vez que a ocupação atual dos solos é maioritariamente de matos
rasteiros e pastagens (vegetação herbácea), que poderão, na fase de exploração,
regenerar-se de forma natural.
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A área ocupada pelas valas de cabos corresponde igualmente a uma ocupação
temporária, porém alguns usos poderão estar condicionados durante a exploração,
nomeadamente aqueles que estejam relacionados com escavações em profundidade ou
de plantação de espécies de raízes profundas.
As áreas de afetação definitivas correspondem assim aos aerogeradores, e respetivos
caminhos envolventes, à subestação e acessos ao sobreequipamento, totalizando cerca
de 21 640 m2.
Para além da própria mobilização do solo, que como já se viu, será numa área
relativamente pequena, o maior risco associado às escavações e regularizações do
terreno inerentes à instalação dos elementos definitivos é a erosão que poderá ocorrer
nos solos expostos aos elementos erosivos, nomeadamente aos ventos e ao escoamento
de águas pluviais. Os cambissolos húmicos, que caracterizam as áreas de projeto, são
solos normalmente sujeitos a agressividade climatérica mas cuja rocha-mãe é muito
resistente à erosão, pelo que este impacte deverá ser reduzido. Por outro lado, o risco de
erosão pode ser minimizado prevendo-se sistemas provisórios de drenagem das águas
pluviais que estejam em funcionamento durante todo o desenvolvimento do projeto.
Ainda relativamente à linha elétrica, importa salientar que as afetações serão muito
pontuais e limitadas aos apoios, pelo que não será igualmente de considerar problemas
significativos de erosão de solos, aquando da sua implantação.
A circulação de maquinaria e de pessoas nos locais comporta o risco de poluição do solo
com qualquer possível derrame de óleo ou combustível ou com a rejeição de resíduos
sólidos pelos trabalhadores. Este risco, no caso concreto do projeto em estudo, pode
considerar-se reduzido, tendo em conta a dimensão da obra e o seu carácter localizado.
Não são assim expectáveis grandes volumes de contaminantes, que possam afetar de
forma significativa os solos e usos presentes. Importa salientar que este impacte não é
certo, sendo ainda minimizável, uma vez que reparação e manutenção de equipamentos
e veículos serão realizadas em áreas preparadas para o efeito, adequadamente
impermeabilizadas.
Em termos de uso do solo, verifica-se que os elementos de projeto se localizam
maioritariamente em zonas de matos, em cerca de 21 924 m2 (47% da área total), e
zonas de pastagens (arrelvados vivazes), em cerca de 17 703 m2 (37% da área total). Os
restantes 7 491 m2 encontram-se repartidos por rocha nua (11% da área total), espaços
florestais de produção de pinheiro-bravo (4% da área total) e rede viária (1%), este último
correspondente ao acesso existente do Subparque de Caselho.
A linha elétrica atravessará essencialmente áreas de matos, em quase a totalidade da
sua extensão, sendo que no troço final, nas imediações de Nogueira, também
atravessará uma pequena área de pinheiro bravo (ver FIG. IV.8 do Capítulo IV).
Tal como já referido, como nesta fase apenas se encontra definido o corredor para a
mesma, desconhecendo-se ainda a localização dos apoios e dos seus acessos, não é
possível realizar qualquer quantificação. No desenvolvimento do projeto de execução da
linha elétrica dever-se-á dar prioridade à colocação dos apoios em áreas ocupadas por
matos, e a utilização, sempre que possível, de caminhos já existentes para o acesso aos
mesmos.
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Face aos elementos de projeto e respetivas áreas de afetação, e às características dos
solos afetados e os seus usos atuais, os impactes inerentes à implantação do projeto são
classificados de negativos, de magnitude reduzida e diretos. No caso das plataformas
temporárias para montagem dos aerogeradores, estaleiros e áreas ocupadas pelas valas
de cabos o impacte considera-se de temporário e reversível. No caso dos elementos
definitivos, nomeadamente os aerogeradores, subestação, acessos e ainda apoios da
linha elétrica, o impacte é permanente e irreversível.

3.3

Fase de Exploração

Após a fase de construção as zonas de estaleiro e as áreas correspondentes às valas de
cabos serão totalmente recuperadas.
Também as plataformas de montagem serão recuperadas, mantendo-se apenas ocupada
uma raquete em torno do aerogerador, que garante a acessibilidade e a área da base da
torre dos aerogeradores.
Assim, as áreas ocupadas pelos elementos definitivos do projeto, correspondente aos
aerogeradores, acessos (incluindo acesso e respetiva valeta em torno do aerogerador) e
subestação, são apresentadas no Quadro V. 4
Durante a fase de exploração serão efetuadas manutenções e reparações dos
equipamentos e infraestruturas, as quais se restringem à área ocupada pelos
aerogeradores e acesso do sobreequipamento. Deste modo, estas operações de
manutenção e reparação implicam intervenções muito limitadas e restritas, envolvendo
um reduzido número de trabalhadores, pelo que não é expectável qualquer tipo de
impacte significativo no solo durante esta fase.
À semelhança da fase de construção, a circulação de veículos e pessoas, e operações
de manutenções reparações dos equipamentos poderão comportar um risco de
contaminação dos solos por eventual derrame de óleo ou combustível ou com a rejeição
de resíduos sólidos. O risco de continuação prevê-se contudo ainda menos importante
que para a fase de construção, tendo em conta o carácter pontual das ações de
reparação e de manutenção dos aerogeradores. Por outro lado, este impacte será
minimizável através da formação adequada de trabalhadores, nomeadamente no que se
refere à gestão de resíduos e aos cuidados a ter em operações que envolvam a
manipulação de óleos e outras substâncias contaminantes.
Quadro V. 4 – Estimativa das Áreas de Solo Afetadas na Fase de Exploração
Solo

Uso do solo

Cambissolos húmicos
(rochas eruptivas e xistos)

Espaço florestal de
produção – pinheirobravo

Elementos de Projeto

Acessos Novos

535

Acessos a Beneficiar

370
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Área a Afetar (m2)

Total

905
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Quadro V. 4 – Estimativa das Áreas de Solo Afetadas na Fase de Exploração (Cont.)
Solo

Uso do solo

Matos

Elementos de Projeto

Área a Afetar (m2)

Aerogeradores

1 386

Acessos Novos

4 720

Acessos a Beneficiar

2 947

Subestação

600
Total

9 653

Aerogeradores

960

Acessos Novos

6 430

Acessos a Beneficiar

2 010

Pastagens
Cambissolos húmicos
(rochas eruptivas e xistos)

Total

9 400

Aerogeradores

480

Acessos Novos

630

Acessos a Beneficiar

286

Rocha Nua
Total

Acessos Novos
Rede Viária

1 396

61

Acessos a Beneficiar

225
Total

286

Total

21 640

Importa ainda salientar que, durante a fase de exploração, a gestão de operação e
manutenção do sobreequipamento será integrada no sistema de gestão ambiental da
GENERG, que se encontra certificado de acordo com a Norma Portuguesa
ISO 14001:2004, pelo que será dada toda a atenção às questões ambientais,
nomeadamente o controle de eventuais impactes relativos às operações de manutenção
e produção de resíduos.
Relativamente à linha elétrica aérea não haverá, nesta fase, ocupação de qualquer área
adicional.
Deste modo, não serão expectáveis derrames de substâncias poluentes que possam ter
incidência com significado no solo.
Sendo assim, para a fase de exploração, o impacte nos solos e usos do solo é
considerado negativo, de magnitude reduzida, indireto, temporário e reversível.

3.4

Fase de Desativação

Durante a fase de desativação do projeto em estudo, os principais impactes devem-se à
compactação do solo, provocada pela circulação das máquinas e trabalhadores
necessários para a remoção das infraestruturas.
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No entanto, e dado tratarem-se de intervenções pontuais e localizadas, os impactes
preveem-se negativos, de magnitude reduzida, diretos, temporários e reversíveis.
3.5

Alternativa Zero

No que respeita ao solo e uso do solo, a não concretização dos projetos em estudo
manterá no geral o descrito na situação de referência. Face às características de solo,
nomeadamente da sua capacidade de uso reduzida, não é expectável, a curto e médio
prazo, outro uso para além do florestal, sendo muito provável que a maior parte das
áreas de afetação mantenham uma ocupação por matos.

3.6

Conclusões

Na fase de construção os principais impactes no solo e uso do solo devem-se aos
processos de escavação, e regularização do terreno, necessários para a instalação dos
elementos definitivos.
Tendo em conta o carácter localizado e reduzida dimensão das áreas afetas, bem como
reduzido valor económico dos solos e usos atuais presentes, os impactes são
considerados de negativos, de magnitude reduzida, diretos, certos, confinados e de
temporários e reversíveis, relativamente aos elementos de apoio à obra, e de
permanentes e irreversíveis para os elementos definitivos. Os impactes são classificados
de não significativos.
Na fase de exploração os impactes nos solos classificam-se de negativos, de magnitude
reduzida, indiretos, pouco prováveis, confinados e de temporários e reversíveis, uma vez
que as operações de manutenção seguem os procedimentos do Sistema de Gestão
Ambiental da GENERG, certificado de acordo com a NP EN ISO 14001. No que respeita
ao uso do solo os impactes classificam-se, também como nulos, face a não se verificar a
ocupação de qualquer área adicional.
Para a fase de desativação preveem-se impactes negativos, magnitude reduzida,
diretos, certos, confinados, temporários e reversíveis nos solos e usos do solo,
resultantes da compactação dos terrenos provocada pela circulação de máquinas e
trabalhadores necessários para a remoção das infraestruturas. Os impactes são
classificados de não significativos. No Quadro V. 5 é apresentada a síntese de impactes
para os solos e usos do solo.

3.7
3.7.1

Medidas de Minimização
Fase de Construção

Com o objetivo de minimizar os impactes negativos provocados pela implantação do
projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo nos solos e no seu uso
atual, preconizam-se algumas medidas minimizadoras:
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3.7.2

▪

Antes de se proceder à intervenção nos acessos, estes deverão ser
devidamente assinalados no terreno. As zonas de intervenção para a abertura
de acessos deverão ser devidamente balizadas com uma margem de 5 metros
para cada lado, ficando os percursos dos veículos e máquinas limitados a
essas faixas;

▪

Reutilizar os inertes resultantes das escavações na própria obra, de forma a
eliminar o volume de inertes sobrantes;

▪

Armazenar convenientemente a terra vegetal a remover dos locais de obra
para a recuperação paisagística a efetuar no fim dos trabalhos;

▪

Prever sistemas de drenagem das águas pluviais, durante a fase de
construção, de forma a evitar a erosão hídrica do solo;

▪

Executar as operações de manutenção e reparação de veículos e maquinaria
e abastecimento de combustível sobre telas impermeáveis e bacias de
retenção, de forma a evitar eventuais derrames sobre o solo;

▪

Os óleos usados nas operações de manutenção das máquinas e
equipamentos em obra devem ser recolhidos e armazenados em recipientes
adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente transportados
e enviados a destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a
resíduos perigosos;

▪

Instalar contentores para resíduos sólidos no estaleiro para que não haja
contaminação dos solos;

▪

Fiscalizar no local o cumprimento das normas ambientais por parte dos
empreiteiros e trabalhadores da obra;

▪

Proceder, após a desativação dos estaleiros e estruturas associadas, à
descompactação do solo e recuperação da vegetação naquele local, e em
outros intervencionados em que tal se justifique;

▪

Os trabalhos de limpeza e desmatação e a movimentação geral de terras
deverão ser programados de forma a minimizar o período de tempo em que os
solos ficam a descoberto e devem ser limitados às áreas estritamente
necessárias;

▪

As áreas adjacentes às áreas de intervenção, ainda que possam ser utilizadas
como apoio, não devem ser desmatadas nem decapadas.

Fase de Exploração

Durante a fase de exploração deverá ser realizada, no âmbito das atividades de
manutenção dos aerogeradores deste projeto, a recolha, armazenamento e envio para
destino final adequado todos os resíduos gerados nas operações de manutenção que
são considerados resíduos perigosos.
Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos deverão ser
recolhidos e armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo
posteriormente transportados e enviados a destino final apropriado, recebendo o
tratamento adequado a resíduos perigosos.
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Escala

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Significância

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (15)

Preparação das plataformas para a
implantação dos aerogeradores

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (12)

Fundações para a implantação dos
aerogeradores

-

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (15)

Abertura de valas para a instalação
de cabos elétricos

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (12)

Movimentação de terras e de
máquinas

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

P (2)

OS (2)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (10)

Contaminação dos solos

Reparação e manutenção dos
equipamentos

-

Indir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

P (2)

R (1)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (9)

Contaminação dos solos

Reparação e manutenção dos
equipamentos

-

Indir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

PP (1)

R (1)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (8)

Desmantelamento dos
aerogeradores e estruturas
associadas

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev.

(1)

C (3)

OS (2)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (11)

Movimentação de terras e de
máquinas

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev.

(1)

C (3)

OS (2)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (11)

Compactação dos solos

Fase: Construção (C), Exploração (E), Desativação (D)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)
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Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

R (1)

Ação

Frequência

Duração

Dir.

C

D

Probabilidade de
Ocorrência

Magnitude

-

Perda de solo e/ou alteração de uso

E

Reversibilidade

Efeito

Construção de acessos

Incidência

Sentido

Fase

Quadro V. 5 – Solos e Uso do Solo
Síntese de Impactes | Fases de Construção, Exploração e Desativação

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)
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4.

CLIMA

4.1

Metodologia

Na análise dos impactes no clima decorrentes da fase de construção do projeto do
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo procedeu-se à identificação de
potenciais ações, que pudessem levar à alteração do padrão natural das condições
climatéricas locais, tais como a drenagem das brisas terrestres e da radiação. De notar
que se trata de um projeto de sobreequipamento com intervenção mínima, dado que faz
uso de infraestruturas já existentes.
Uma vez que a construção do empreendimento em estudo não exigirá trabalhos de
movimentação de terras, nomeadamente escavações ou aterros, que conduzam a uma
alteração significativa da morfologia do terreno, na avaliação dos impactes na fase de
construção foram consideradas as seguintes ações:
▪

Alteração do coberto vegetal;

▪

Construção e beneficiação de acessos aos aerogeradores e linha elétrica a
construir;

▪

Implantação dos apoios da linha elétrica.

▪

Abertura das valas de cabos.

Relativamente à fase de exploração, e uma vez que a exploração de um parque eólico
não conduz a alterações dos padrões microclimáticos naturais, não tendo por isso
qualquer impacte direto no clima local, a avaliação dos impactes do projeto em estudo no
clima foi realizada a uma escala nacional, tendo em conta a sua contribuição para a
redução das emissões de alguns poluentes atmosféricos associados a alterações
climáticas.
Posteriormente foram analisadas as soluções adotadas em relação ao projeto e avaliada
a Alternativa Zero.
Em função dos impactes identificados, dada a sua natureza positiva, foram apenas
recomendadas medidas de maximização dos mesmos.

4.2

Fase de Construção

Neste ponto foram analisadas as ações do projeto consideradas relevantes na análise
dos impactes no clima local, tais como a alteração do coberto vegetal, a
construção / beneficiação dos acessos aos aerogeradores e a implantação dos apoios da
linha elétrica aérea.
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▪ Alteração do coberto vegetal – A destruição do coberto vegetal nos locais a

intervencionar poderá originar pequenas alterações nos níveis de radiação, uma vez que
na zona da implantação dos aerogeradores e parcialmente no local de implantação dos
acessos a construir e beneficiar, deixará de existir revestimento vegetal.
Estas alterações, no entanto, são muito limitadas face à reduzida área a intervencionar,
pelo que os impactes expetáveis do projeto, sobre este aspeto, são nulos em termos de
clima, quer local, quer regional.
▪ Construção e beneficiação de acessos – Está previsto que a maioria dos acessos

resulte da beneficiação de caminhos florestais já existentes, havendo contudo a
necessidade de construção de alguns troços, nomeadamente na ligação das vias
existentes aos locais dos aerogeradores. O Sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo prevê a beneficiação / construção de acessos com uma extensão de
aproximadamente 3 493 m.
Tendo em conta que, para os acessos a intervencionar, não está projetado qualquer tipo
de revestimento impermeável, o impacte decorrente é considerado como nulo.
▪ Abertura das valas de cabos – A ligação elétrica entre os novos aerogeradores e a

subestação a criar será efetuada através de cabos enterrados com uma extensão de
3 648 m.
As valas de cabos acompanharão preferencialmente os caminhos existentes ou acessos
a criar, afetando áreas essencialmente ocupadas por matos rasteiros e arrelvados.
Apenas na ligação entre os aerogeradores Z04 e Z05, num pequeno troço em que a vala
não acompanha o acesso, verifica-se a afetação de uma pequena área ocupada por
plantação de pinheiro bravo. Em ambas as situações, a afetação de coberto vegetal pode
considerar-se pouco significativa.
Pelo exposto, e dado tratar-se de uma intervenção numa área muito limitada, poder-se-á
prever que os impactes expectáveis no clima resultantes da implantação deste elemento
do projeto sejam nulos.
▪ Implantação dos apoios da linha elétrica – Esta intervenção implicará a destruição do

coberto vegetal, o que poderá originar pequenas alterações nos níveis de radiação, uma
vez que na zona da implantação dos apoios da linha deixará de existir revestimento
vegetal. Contudo, e embora ainda não se encontrem definidas as localizações dos apoios
nem dos acessos aos mesmos, poder-se-á prever, dado tratar-se de uma intervenção
numa área muito limitada, que os impactes expectáveis no clima resultantes da
implantação deste elemento dos projetos sejam nulos.

No contexto global, e para esta fase do projeto, pode considerar-se que os impactes no
clima são nulos.
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4.3

Fase de Exploração

A emissão de alguns poluentes atmosféricos, nomeadamente dióxido de carbono,
metano, óxidos de azoto, que estão associados à produção de energia elétrica por
processos de combustão, é responsável pelo designado efeito de estufa, que tem
consequências importantes nas alterações climáticas registadas nas últimas décadas.
Entre 1900 e 1996, a temperatura média global aumentou 0,3 a 0,6ºC, estimando-se que
entre 1990 e 2100, a temperatura média global aumente 1 a 3,5ºC e que o nível médio da
água do mar suba entre 15 e 95 cm, com as consequências daí emergentes.
A exploração do empreendimento em análise permitirá uma produção elétrica anual
estimada de 54.747 MWh, o que contribuirá para evitar emissões atmosféricas de alguns
poluentes, tais como o dióxido de carbono e óxidos de azoto, que seriam gerados se a
mesma energia fosse produzida pelos processos de combustão convencionais.
O valor de redução de emissões associado ao projeto encontra-se analisado no descritor
da Qualidade do Ar (Ponto 6).
Deste modo, o projeto do sobreequipamento do parque eólico em estudo contribuirá, a
nível nacional, para a redução da emissão anual de alguns poluentes atmosféricos
responsáveis pelo efeito de estufa, contribuindo desta forma para a estabilidade climática
global.
Conclui-se assim que, na fase de exploração, o projeto do Sobreequipamento do Parque
Eólico do Caramulo, terá um impacte no clima a nível global indireto, positivo,
permanente, irreversível e de magnitude reduzida.

4.4

Fase de Desativação

Durante a fase de desativação não estão previstos trabalhos de movimentação de terras,
que conduzam a uma alteração da morfologia e revestimento do terreno.
Em termos diretos, a desativação de parques eólicos não conduzirá a alterações
microclimáticas, sendo apenas de referir que o fim da exploração do empreendimento
poderá ter algum impacte negativo, embora reduzido, no clima a nível global, caso a
energia produzida por estas infraestruturas passe a ser produzida por processos de
combustão convencionais.
Classificam-se os impactes nesta fase de
de magnitude reduzida.

4.5

negativos, indiretos, reversíveis, permanentes

e

Alternativa Zero

Como já foi referido, o projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
contribuirá a nível nacional para a redução da emissão anual de alguns poluentes
atmosféricos responsáveis pelo efeito de estufa, contribuindo assim para a estabilidade
climática global.

Cap.V – pág.24

Volume 2_Relatório Síntese

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

A ausência deste projeto impediria um acréscimo de produção de energia elétrica por via
eólica e por conseguinte haveria uma menor contribuição para o cumprimento dos
objetivos de contenção das emissões de gases com efeito de estufa, a que Portugal está
sujeito segundo as orientações da Comunidade Europeia.
Sendo assim, a Alternativa Zero, apresenta um impacte
reduzida, permanente e irreversível.

4.6

indireto, negativo,

de

magnitude

Conclusão

Na fase de construção do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
prevê-se que os impactes no clima sejam nulos, uma vez que as ações de construção
consideradas como relevantes, destruição do coberto vegetal e criação e beneficiação de
acessos, não conduzem a qualquer tipo de impacte.
Na fase de exploração, e dado que o funcionamento do projeto, embora a uma escala
muito reduzida, contribui para a redução dos gases e poluentes atmosféricos associados
ao efeito de estufa e consequentemente para a estabilidade climática global, preveem-se
impactes indiretos, positivos, de magnitude reduzida, quando considerados isolados, mas
com algum significado no âmbito das medidas de minimização das alterações climáticas.
Assim, de acordo com a metodologia definida, classificam-se, para as fases de
exploração e de desativação, os impactes de significativos (Quadro V. 6).
Consequentemente na fase de desativação, esses impactes serão negativos, permanentes,
indiretos, irreversíveis e de magnitude reduzida.

4.7

Medidas de Minimização

Face à ausência de impactes no clima durante a fase de construção do projeto do
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo em estudo não se propõe qualquer
medida de minimização.
Quanto à fase de exploração, a única medida a implementar consiste na otimização do
seu próprio funcionamento e da sua exploração, que, embora a uma escala confinada,
contribuirá para a estabilidade climática global.
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E

Redução dos gases e poluentes atmosféricos associados ao efeito de estufa

+

Indir.

R

(1)

P

(2)

Irrev.

(3)

C

(3)

D

(3)

R

(1)

NC

(3)

MC

D

Eliminação do efeito de redução dos gases e poluentes atmosféricos
associados ao efeito de estufa

-

Dir.

R

(1)

P

(2)

Irrev.

(3)

C

(3)

D

(3)

R

(1)

NC

(3)

NMC

Fase: Construção (C), Exploração (E), Desativação (D)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)
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(1)
(2)

Significância

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Escala

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Frequência

Probabilidade de
Ocorrência

Reversibilidade

Duração

Magnitude

Incidência

Efeito

Sentido

Fase

Quadro V. 6 – Clima
Síntese de Impactes | Fases de Exploração e Desativação

S (17)
S

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)
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(18)

5.

RECURSOS HÍDRICOS

5.1

Metodologia

No presente ponto apresenta-se a avaliação dos impactes do projeto do
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo nos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos, nas fases de construção, exploração e desativação, tendo em conta as
características do projeto e as ações inerentes a cada uma das referidas fases.
Esta avaliação contempla aspetos quantitativos e qualitativos. Nos aspetos quantitativos
são avaliados potenciais efeitos no escoamento das linhas de água e sobre os níveis dos
sistemas freáticos, escoamento e ainda na recarga dos mesmos. Os aspetos qualitativos
são por sua vez relativos à qualidade da água e igualmente possíveis alterações na
vulnerabilidade dos sistemas freáticos à poluição.
A avaliação de impactes, seguidamente apresentada, tem por base as características
hidromorfológicas dos cursos de água de superfície (escoamento, substratos, perfil e
secção, entre outros) e dos sistemas aquíferos (hidrogeológicas, escoamento, recarga,
entre outros) e as características de projeto.
A magnitude dos impactes (reduzida, moderada e elevada) tem em consideração a
dimensão do projeto, mais precisamente a área diretamente afetada pelos diferentes
elementos de projeto, a profundidade de escavação, e as características e propriedades
da rede hidrográfica existente (rios montanhosos do Norte) e dos sistemas aquíferos da
unidade hidrogeológica do Maciço Antigo, mais particularmente das subunidades de
rochas granitoides e de xistos e grauvaques, afetados por metamorfismo de grau
variável. No que se refere à dimensão de projeto considerou-se uma área total de
afetação de cerca de 4,7 ha, uma profundidade máxima de escavação de cerca de 3 m,
coincidente com a fundação dos aerogeradores, e um volume de escavação de
24 877 m3, e de aterro de 24 875 m3.
A classificação da significância dos impactes surge da ponderação dos vários critérios de
avaliação referidos na metodologia de avaliação de impactes do presente capítulo
(Quadro V. 1), traduzindo-se em não significativo, significativo ou muito significativo,
consoante a importância que esse impacte representa.

5.2

Fase de Construção

Durante a fase de construção do projeto do sobreequipamento, e em termos genéricos,
os possíveis impactes poderão ser decorrentes das seguintes ações de projeto:
a) Movimentos de terras e escavações;
b) Fundação para a implantação dos aerogeradores, subestação e apoios da linha
elétrica aérea;
c) Movimentação de máquinas.
De seguida avaliam-se cada um dos impactes associados às ações de projeto acima
referidas.
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a) Movimentos de terras e escavações

Durante as operações de terraplenagem poderão ocorrer modificações na drenagem
superficial local, como consequência das movimentações de terras e impermeabilizações
associadas (compactação de solos), nomeadamente à instalação dos elementos
definitivos de projeto, das plataformas de montagem dos aerogeradores e das valas para
passagem de cabos. Estas modificações poderão, ainda que de forma pouco
significativa, afetar o sistemas de drenagem superficial, designadamente pelo aumento
correspondente de águas de escorrência, pois os processos de infiltração serão
atenuados nestas áreas.
Em situações de pluviosidade elevada, as áreas desmatadas poderão igualmente dar
origem ao aumento de afluências nas linhas de água. Estas águas de escorrência
poderão ainda arrastar alguns sedimentos das áreas de solos expostos que, no caso de
serem parcialmente arrastados, poderão contribuir para incrementar o assoreamento nas
linhas de água adjacentes, criando obstáculos ao escoamento e uma degradação na
qualidade das águas.
Importa contudo recordar que a área de projeto se desenvolve ao longo da zona de
cumeada da Serra do Caramulo, onde não se verifica a ocorrência de linhas de água.
Numa envolvente mais alargada destaca-se uma rede hidrográfica abundante e
ramificada, constituída por linhas de água de escoamento torrencial, subsidiárias dos rios
Alcofra, Águeda e Criz. Estas linhas de água, de leito muito reduzido e recobertas por
vegetação arbustiva densa (maioritariamente giestais), localizam-se contudo nas
vertentes da Serra do Caramulo, afastadas da área de implantação de projeto, pelo que
não são expectáveis alterações significativas nas mesmas, decorrentes das
movimentações de terras e escavações.
As modificações na drenagem superficial decorrentes das operações de terraplenagem
serão muito localizadas e limitadas às zonas de implantação dos elementos de projeto,
onde se procederá a uma desmatação prévia do coberto vegetal. Tendo em conta o
carácter localizado destas intervenções, e para uma área relativamente reduzida da
cumeada (4,7 ha), não é expectável um aumento significativo de águas de escorrência,
que possam afetar as linhas de água presentes na envolvente alargada, a uma cota mais
baixa que a área de implantação de projeto.
O possível arrastamento de sedimentos será igualmente muito localizado, não se
prevendo que afetem as linhas de água de escorrência presentes na envolvente alargada
de projeto, por estas se encontrarem bastante afastadas das áreas a intervencionar. Há
ainda a salientar que as desmatações serão limitadas às áreas de intervenção, pelo que
a densa vegetação arbustiva presente na envolvente do projeto, minimizará eventuais
arrastamentos de sedimentos nos períodos de maior precipitação, impossibilitando que
os mesmos se “desloquem” numa grande extensão, e que possam “entrar” em linhas de
água da envolvente.
Importa também referir que estes potenciais impactes são temporários e restringidos à
fase de construção, uma vez que, com o crescimento da vegetação, nos taludes dos
acessos, plataformas de montagem, e ao longo da vala para passagens de cabos, o risco
de arrastamento de sedimentos será ainda menor.

Cap.V – pág.28

Volume 2_Relatório Síntese

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

Relativamente aos movimentos de terra associados à linha elétrica, esses serão ainda
menos importantes, limitando-se ao local de implantação de apoios e eventualmente à
abertura de alguns acessos. Desta forma, considera-se que as potenciais alterações na
drenagem superficial, acréscimo de escoamento e arrastamento de sedimentos serão
ainda menos significativos.
No que se refere aos acessos aos apoios da linha elétrica aérea, deverão ser sempre
considerados os caminhos existentes que intercetam o corredor da linha definido. Para
além disso, a localização dos apoios deverá evitar linhas de água existentes, sendo
recomendável o seu maior afastamento possível, de modo a evitar a possibilidade de
arrastamento de sedimentos para as mesmas.
No cômputo geral, os impactes nos recursos hídricos superficiais na fase de construção
preveem-se negativos, reduzidos, temporários, diretos e reversíveis.
As operações de escavação podem representar um impacte direto negativo nos recursos
hídricos subterrâneos, nomeadamente em termos de afetação dos níveis freáticos
(rebaixamento de níveis freáticos), alterações de escoamento ou ainda das condições de
infiltração. Estes impactes ocorrem quando as escavações se realizam abaixo do nível
freático, pelo menos no que se refere a um possível rebaixamento.
No caso presente do projeto de sobreequipamento as escavações decorreram nos locais
de implantação dos aerogeradores (constituição da fundação), das valas de cabos e
abertura de acessos. A profundidade máxima de escavação será de cerca de 3 m, a qual
coincidirá com o local de fundação dos aerogeradores, e portanto numa área muito
confinada (um total de cerca de 2 826 m2). Importa ainda salientar que o local de
implantação do sobreequipamento corresponde à cumeada da Serra do Caramulo.
De acordo com Almeida et al. (2000), a profundidade média entre a área de recarga e
nascentes é da ordem de 40 m nos granitos e 70 m nos xistos, o que, conforme referido
na caracterização de situação de referência, indica uma circulação superficial nestes
sistemas aquíferos (mais superficial nos granitos), embora muito abaixo da profundidade
de escavação máxima do projeto. De salientar ainda que, nas subunidades granitoides e
xistos e grauvaques, os níveis freáticos acompanham de uma maneira muito fiel a
topografia e o escoamento que se dirige em direção às linhas de água, pelo que os
mesmos não serão diretamente afetados pelo projeto.
Ainda relativamente à recarga dos aquíferos, a possível alteração da drenagem
superficial, pelos movimentos de terra e impermeabilizações associadas, nomeadamente
pela compactação de solos nos locais das plataformas de montagem, e nos acessos a
beneficiar/construir, poderão afetar, embora, de forma ligeira, a recarga do sistema
aquífero, efetuada através das precipitações. Convém, no entanto, recordar que as áreas
a intervencionar são muito confinadas, limitadas à zona de cumeada, numa área total
relativamente reduzida de 4,7 ha.
Acresce ainda o facto de, embora se possa verificar alguma compactação de solos, as
áreas de intervenção não serem totalmente impermeabilizadas (à exceção da fundação
dos aerogeradores e subestação e edifício de comando). Deste modo, não são
expectáveis alterações significativas na recarga dos sistemas aquíferos presentes.
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À semelhança dos aerogeradores, a implantação da linha elétrica aérea não irá prever
escavações profundas, sendo de considerar que as mesmas se irão limitar às fundações
dos apoios. As movimentações de terras associadas a novos acessos serão igualmente
muito reduzidas, dado que, numa fase posterior de projeto, com a definição dos locais
para os apoios da linha elétrica, se irão privilegiar caminhos existentes. A eventual
abertura de novos acessos não irá implicar escavações acentuadas, pelo que não são
expectáveis afetações dos possíveis níveis freáticos existentes.
No cômputo geral, tendo em conta as profundidades de escavação previstas para o
projeto, o facto de o mesmo se situar numa zona de cumeada, e das zonas de
intervenção serem confinadas, e não totalmente impermeabilizadas, os impactes sobre
potenciais sistemas aquíferos serão nulos.
b) Fundação para a implantação dos aerogeradores, subestação e edifício de comando
e linha elétrica aérea

No que se refere à constituição da fundação para a implantação dos aerogeradores, os
impactes eventualmente ocorrentes referem-se apenas às águas subterrâneas.
Conforme verificado anteriormente, a recarga das unidades aquíferas das massas de
água subterrâneas abrangidas pelo projeto faz-se através das precipitações que caem
diretamente nas camadas aflorantes em zonas espessas de alteração, com fraturação
bem desenvolvida e significativa. A criação de áreas impermeabilizadas constitui,
portanto, uma possível perturbação da recarga dos sistemas aquíferos. Este impacte é
tanto mais importante, quanto a área a impermeabilizar.
No caso do presente projeto, embora se verifique a compactação de solos na
implantação de vários elementos de projeto, apenas serão impermeabilizadas as áreas
ocupadas pela fundação dos aerogeradores e subestação e edifício de comando,
totalizando uma área reduzida de 3 426 m2 (2 826 m2 para os aerogeradores e 600 m2
para a subestação). A redução da área de recarga dos sistemas aquíferos locais será
portanto negligenciável, uma vez que a recarga por precipitação é feita em toda zona
envolvente ao sobreequipamento.
No que se refere à linha elétrica aérea, apenas serão impermeabilizadas as áreas
ocupadas pelos respetivos apoios. Embora ainda não se conheça o número de apoios a
construir, tendo em conta a extensão da linha, de 1 400 m, a área a impermeabilizar será
incomparavelmente inferior à dos aerogeradores. Por outro lado, uma vez que se
procurará maximizar a utilização de acessos existentes para aceder aos apoios da linha
elétrica, a área de solos compactados, e semipermeável, será igualmente inferior,
reduzindo-se igualmente o impacte.
Desta forma o impacte pode ser classificado de negativo, de magnitude reduzida e
direto. Dado que as fundações se manterão para a fase seguinte (exploração) o impacte
considera-se ainda de permanente e irreversível.
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c) Movimentação de máquinas

A circulação de maquinaria e de pessoas nos locais comporta o risco de poluição do solo
com qualquer possível derrame de óleo ou combustível ou com a rejeição de resíduos
sólidos pelos trabalhadores. Este risco, no caso concreto do projeto em estudo, pode
considerar-se reduzido, atendendo à dimensão da obra e ao seu carácter localizado.
Por outro lado, tendo em conta os volumes de derrames potencialmente ocorrentes e a
distância das linhas de água torrenciais existentes ao local de implantação de projeto,
não são expectáveis quaisquer alterações nas propriedades químicas das águas
superficiais e, consequentemente, no estado das massas de água subsidiadas por estas.
Relativamente à linha elétrica, procurar-se-á, na definição dos locais dos apoios, o maior
afastamento possível das linhas de água torrenciais intercetadas pelo corredor
atualmente em estudo, de modo a atenuar o risco de contaminação por poluentes.
Relativamente às águas subterrâneas, tendo em conta a profundidade média do nível
freático, ao qual acresce ainda a reduzida vulnerabilidade do sistema aquífero à poluição,
não é igualmente expectável qualquer alteração nas propriedades hidroquímicas.
Importa ainda salientar a ausência de captações importantes no local de implantação de
projeto, sendo apenas de destacar a “captação de Monteteso” (união das freguesias de
Arca e Varzielas) numa vertente mais alargada. Esta captação localiza-se contudo a mais
de 200 m do projeto e a uma cota inferior, numa diferença superior a 60 m, pelo que não
é expectável que a mesma seja afetada pelas ações de projeto.
Para o corredor da linha elétrica aérea em estudo, é igualmente de assinalar a presença
de uma captação de água da Câmara Municipal de Vouzela, com designação de “Alto da
Nogueira”, localizada numa zona depressionária e associada a uma linha de água
torrencial.
Tendo em conta a topografia local, não é expectável a implantação de apoios junto à
referida captação, sendo mais provável que os mesmos se localizem a cotas superiores,
em zonas de cabeço. Deste modo, à semelhança dos restantes elementos do
sobreequipamento, não se prevê uma afetação significativa dos níveis freáticos e de
captações presentes na envolvente de projeto.
O impacte considera-se portanto negativo, de magnitude reduzida, direto, temporário e
reversível. Importa salientar que este impacte não é certo, sendo ainda minimizável,
mediante a implementação do PAAO e PGR que implicam formação prévia e fiscalização
de acompanhamento ao longo de todo a empreitada. Importa igualmente referir que a
reparação e manutenção de equipamentos e veículos serão realizadas em áreas
preparadas para o efeito, adequadamente impermeabilizadas, reduzindo de forma
decisiva a potencial ocorrência de derrames.
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5.3

Fase de Exploração

Na fase de exploração os impactes nos recursos hídricos prendem-se com a potencial
alteração do escoamento e potencial contaminação de cursos de água, e redução da
recarga e contaminação dos sistemas aquíferos dos sistemas aquíferos, inerentes à:
a) Presença dos elementos definitivos de projeto (aerogeradores, subestação,
acessos e linha elétrica);
b) Operações de manutenção.
De seguida avaliam-se cada um dos impactes associados às ações de projeto acima
referidas.
a) Presença dos elementos definitivos de projeto

Conforme referido para a fase de construção, os elementos definitivos do projeto de
sobreequipamento constituem um impacte no escoamento superficial que se estende
para a fase de exploração. As áreas impermeabilizadas são contudo extremamente
reduzidas, sendo limitadas às fundações dos aerogeradores, subestação e apoios da
linha elétrica aérea. Os acessos e respetivas valetas embora constituídos por material
compactado, são permeáveis, pelo que, face à área de recarga disponível, terão poucas
implicações na infiltração de águas e na recarga dos sistemas aquíferos, sendo o impacte
negligenciável.
A manutenção de áreas desmatadas na fase de exploração, coincidentes com os
elementos definitivos de projeto, implica um aumento das águas de escorrência, em
particular nos períodos de maior pluviosidade, o que se traduz num aumento de
escoamento nas linhas de água adjacentes e eventual arrastamento de material fino para
as mesmas. Todavia, conforme referido para a fase de construção, tendo em conta o
carácter localizado das intervenções, o afastamento das linhas de água torrenciais de
superfície das áreas intervencionadas e a permeabilidade dos acessos (que embora de
material compactado permite alguma infiltração), estes impactes são negligenciáveis.
Importa ainda salientar que nesta fase, a curto prazo, se verificará a recuperação do
coberto vegetal nas áreas intervencionadas na fase de construção, nomeadamente
plataformas de montagem dos aerogeradores, taludes de aterro/escavação e vala para a
passagem de cabos. Deste modo, a alteração na drenagem superficial será menos
importante que para a fase de construção e, consequentemente, os impactes associados.
À semelhança da fase de construção os impactes classificam-se de negativos, de
magnitude reduzida, diretos, permanentes e irreversíveis.
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b) Operações de manutenção

À semelhança da fase de construção, a circulação de veículos e pessoas e as operações
de manutenções reparações dos equipamentos poderão comportar um risco de
contaminação por eventual derrame de óleo ou combustível ou com a rejeição de
resíduos sólidos. O risco de contaminação prevê-se contudo ainda menos importante que
para a fase de construção, tendo em conta o carácter pontual das ações de reparação e
de manutenção dos aerogeradores.
Deste modo, não serão expectáveis derrames de substâncias poluentes que possam ter
incidência com significado nos recursos hídricos, pelo que o impacte é classificado como
de negativo, de magnitude reduzida, indireto, temporário e reversível.

5.4

Fase de Desativação

Durante a fase de desativação, os impactes potenciais nos recursos hídricos prendem-se
com a circulação das máquinas e trabalhadores necessários para a remoção das
infraestruturas.
No entanto, e dado tratarem-se de intervenções pontuais e localizadas, os impactes
preveem-se negativos, de magnitude reduzida, diretos, temporários e reversíveis.
À semelhança da fase de construção, estes impactes serão minimizáveis, através da
implantação de áreas impermeabilizadas para manutenção/reparação de veículos, e da
implementação do PAAO e PGR, que implicam formação prévia e fiscalização de
acompanhamento.

5.5

Alternativa Zero

No que respeita aos recursos hídricos, a não concretização do projeto mantém as
caraterísticas descritas na situação de referência, não conduzindo a qualquer impacte.

5.6

Conclusões

Durante a fase de construção, tendo em conta a reduzida área afetada, o carácter
localizado das intervenções e a inexistência de linhas de água importantes no local do
projeto, os impactes nos recursos hídricos superficiais são classificados de negativos,
reduzidos, temporários, diretos e reversíveis.
No que se refere aos recursos hídricos superficiais, tendo em conta os aspetos do projeto
em estudo, nomeadamente de escavações muito localizadas a reduzida profundidade,
reduzidas áreas de impermeabilização e contaminações por poluentes pouco prováveis,
e aos aspetos hidrogeológicos e hidrodinâmicos dos sistemas aquíferos presentes, como
a baixa produtividade, profundidade elevada (relativamente à área de projeto), reduzida
vulnerabilidade à contaminação e elevada zona de recarga, os impactes consideram-se
globalmente de negativos, reduzidos, temporários e permanentes, diretos, e reversíveis
e irreversíveis.
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Durante a fase de exploração as operações de manutenção serão localizadas e
esporádicas, e os elementos definitivos limitados aos aerogeradores, subestação, apoios
da linha elétrica e acessos, sendo estes últimos constituídos por material permeável, não
se prevendo interferências importantes com linhas de água ou com os sistemas freáticos,
pelo que os impactes são classificados de negativos, reduzidos, temporários e
permanentes, diretos, e reversíveis e irreversíveis.
No Quadro V. 7 é apresentada a síntese de impactes para recursos hídricos, onde se
verifica que os impactes são considerados não significativos.

5.7

Medidas de Minimização

Para a compatibilização da construção e exploração do projeto do Sobreequipamento do
Parque Eólico do Caramulo, com o ambiente e, mais especificamente, com os recursos
hídricos, é necessário definir um conjunto de medidas de proteção ambiental.
Uma vez que na presente fase o projeto de linha elétrica aérea de ligação à LAAT, a
60kV, de ligação entre o Parque Eólico de Bezerreira e a Subestação do Caramulo, ainda
não contempla a localização de apoios e dos acessos aos mesmos, preconizam-se
igualmente medidas de projeto, a ser consideradas nas fases seguintes.

5.7.1

Fase de Construção

Para fase de construção apresentam-se as seguintes medidas:
▪

Garantir a drenagem das áreas afetas ao projeto (elementos de projeto e
áreas de apoio à obra), se necessário, sistemas de drenagem das águas
pluviais, com vista a manter as condições de escoamento existentes antes do
início da obra;

▪

Limitar a circulação de maquinaria às áreas estritamente necessárias;

▪

Realizar as operações de manutenção em obra, em área devidamente
preparada para o efeito, nomeadamente em área impermeabilizada;

▪

No caso de ocorrer um derrame de óleos ou combustíveis, deverá ser
providenciada a limpeza imediata da zona, com recurso a produtos
absorventes. No final, se existirem solos contaminados, estes devem ser
também removidos do local e serem encaminhados como resíduos perigosos;

▪

Implementar no estaleiro instalações sanitárias amovíveis;

▪

Acondicionar e armazenar em locais adequados do estaleiro, dotados de
bacias de retenção as substâncias poluentes como tintas, óleos, combustíveis
e outros produtos agressivos para o ambiente e suscetíveis de risco de
derrame;
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▪

As áreas de estaleiro não devem ser impermeabilizadas, à exceção dos locais
de manutenção e armazenamento de substâncias poluentes;

▪

Na construção de bermas e valetas, a utilização de materiais
impermeabilizantes, como o betão, encontra-se condicionada a locais pontuais
em que a inclinação do terreno assim o exija, de modo a não alterar de forma
significativa a permeabilidade existente;

▪

A lavagem das caleiras das autobetoneiras só pode ser realizada em áreas
próprias, permitindo que os resíduos de lavagem sejam devidamente
acondicionados. Durante a obra o adjudicatário deve garantir a inexistência de
escorrências, pelos terrenos limítrofes, das águas resultantes das lavagens
das caleiras das autobetoneiras;

▪

Após a conclusão dos trabalhos, proceder à escarificação dos terrenos nas
zonas de circulação, dos estaleiros e nas áreas onde forem realizadas as
ações de desmantelamento.

Apresenta-se ainda neste ponto algumas medidas que deverão ser contempladas
aquando da elaboração do projeto da linha elétrica aérea, nomeadamente:
▪

A definição, sempre que possível, dos apoios da linha elétrica aérea próximo
de acessos atualmente existentes, de modo a evitar a necessidade de
construção de novos acessos;

▪

A implementação dos apoios da linha elétrica aérea o mais distante possível
de linhas de água e de captações para consumo humano.

5.7.2

Fase de Exploração

Para fase de exploração apresentam-se as seguintes medidas:
▪

Deverá ser realizada, no âmbito das atividades de manutenção dos
aerogeradores deste projeto, a recolha, armazenamento e envio para destino
final adequado de todos os resíduos gerados nas operações de manutenção
que são considerados resíduos perigosos;

▪

Os resíduos perigosos resultantes das operações de manutenção dos
equipamentos deverão ser armazenados em locais adequados e de perfeita
estanquicidade, devendo ser posteriormente transportados e enviados a
destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a resíduos
perigosos;

▪

Deverá ser garantida a manutenção e limpeza das valas de drenagem
de águas pluviais dos acessos internos do sobreequipamento.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

Cap.V – pág.35

Volume 2_Relatório Síntese

Escala

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Significância

D

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Duração

Dir.

R (1)

T (1)

Rev.

(1)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (12)

Redução da área disponível para recarga dos sistemas aquíferos

-

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev.

(3)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (15)

Contaminação por derrames de óleos e combustíveis

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev.

(1)

PP (1)

R (1)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (8)

Modificações da drenagem superficial

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev.

(1)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (12)

Redução da área disponível para recarga dos sistemas aquíferos

-

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev.

(3)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (15)

Contaminação por derrames de óleos e combustíveis

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev.

(1)

PP (1)

R (1)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (8)

Contaminação por derrames de óleos e combustíveis

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev.

(1)

PP (1)

R (1)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (8)

Fase: Construção (C), Exploração (E), Desativação (D)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)
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Frequência

Magnitude

E

Reversibilidade

Efeito

-

Incidência

Sentido

Modificações da drenagem superficial

Fase

C

Probabilidade de
Ocorrência

Quadro V. 7 – Recursos Hídricos
Síntese de Impactes | Fases de Construção e Desativação

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)
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6.

QUALIDADE DO AR

6.1

Metodologia

A avaliação de impactes na qualidade do ar foi efetuada para as fases de construção,
exploração e desativação do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo.
A avaliação dos impactes na qualidade do ar associados às fases de construção e
desativação do projeto foi efetuada de forma qualitativa, com identificação das ações
típicas e poluentes atmosféricos emitidos.
Para a avaliação dos impactes na qualidade do ar decorrentes da fase de exploração, foi
efetuada uma análise quantitativa das potenciais emissões de poluentes atmosféricos
evitadas devido ao seu funcionamento, uma vez que a exploração de infraestruturas
deste tipo constitui uma alternativa aos processos convencionais de produção de energia,
os quais têm associadas importantes emissões daquele tipo de poluentes.
Posteriormente foram analisadas as soluções adotadas para o projeto e avaliada a
Alternativa Zero.
Em função dos impactes expectáveis foram recomendadas medidas de minimização dos
impactes negativos e medidas de maximização dos impactes positivos.

6.2

Fase de Construção

Durante a fase de construção, os principais impactes na qualidade do ar resultam
essencialmente dos trabalhos de regularização do terreno, escavações para instalação
das fundações dos aerogeradores, intervenções nos acessos e a circulação de veículos e
máquinas envolvidos na construção, que temporariamente podem ocasionar níveis de
emissão elevados de partículas em suspensão e sedimentáveis.
Além disso, serão emitidos para a atmosfera poluentes típicos associados ao tráfego de
veículos e maquinaria afetos à obra, como o monóxido de carbono (CO), dióxido de
carbono (CO2), óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), entre outros.
No Quadro V. 8 resumem-se os principais potenciais poluentes emitidos em cada uma
das ações previstas durante a fase de construção do projeto em estudo.
Quadro V. 8 – Principais Poluentes Emitidos na Fase de Construção vs Ação Típica
Ações do Projeto

Principais Poluentes

Regularização do Terreno

Partículas em Suspensão

Escavação

Partículas em Suspensão

Circulação de Veículos e Máquinas em
Terrenos Não Pavimentados

Partículas em Suspensão, NOx, Hidrocarbonetos (HC),
SO2 e compostos orgânicos voláteis (COV’s)
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Os impactes mais significativos resultantes da fase de construção correspondem à
emissão de partículas, uma vez que têm origem em fontes diversas.
As partículas, quando suspensas no ar, ficam suscetíveis de serem transportadas por
fenómenos atmosféricos, depositando-se no solo por queda gravítica ou por lavagem da
atmosfera pela precipitação, sendo estes fenómenos função do tamanho e da densidade
das partículas.
Os meses mais sensíveis em termos de emissão de partículas (por serem os mais secos)
são os de junho, julho, agosto e setembro. Os restantes meses são mais chuvosos, pelo
que os impactes se encontram naturalmente minimizados, em termos da existência de
poeiras em suspensão.
Importa realçar que na construção do empreendimento será utilizado betão-pronto,
evitando-se assim a instalação de centrais de fabricação de betão.
Face ao exposto, atendendo ao carácter temporário da fase de construção, ao reduzido
tráfego de veículos e máquinas expectável para a implantação do projeto, à reduzida
área intervencionada e dado que se verificou a inexistência de habitações na envolvente
próxima, prevêem-se que os impactes na qualidade do ar, para a fase de construção,
sejam negativos, diretos, reversíveis, temporários e de magnitude reduzida.

6.3

Fase de Exploração

Contrariamente ao que acontece na fase de construção, a exploração de um parque
eólico apresenta impactes indiretos positivos em termos da qualidade do ar na medida
em que produz energia elétrica a partir de uma fonte renovável (energia eólica), sem a
emissão dos poluentes atmosféricos típicos dos processos de combustão e sem a
utilização de combustíveis fósseis, que sendo extraídos a um ritmo superior ao que se
formam irão desaparecer mais cedo ou mais tarde.
De facto, a produção de energia por via eólica permite reduzir as emissões de gases com
efeito de estufa e, ao mesmo tempo, reduzir as importações e a dependência energética
de produtos petrolíferos. Nas últimas décadas, a crescente utilização de combustíveis
fósseis elevou para números preocupantes o efeito de estufa.
No que respeita ao balanço energético entre a energia gerada pelas turbinas eólicas
durante o seu período de vida útil e a energia gasta no seu fabrico, instalação e
operação, estudos diversos de origem dinamarquesa, alemã e americana, têm chegado à
conclusão de que este é extremamente favorável. São comuns resultados que apontam
uma total compensação da segunda pela primeira no prazo de 1 ano, ou até menos.
No Quadro V. 9 apresenta-se uma estimativa da produção anual de energia elétrica, bem
como a estimativa das emissões atmosféricas evitadas devido ao funcionamento do
projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo.
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Quadro V. 9 – Estimativa da Produção Anual e das Emissões Evitadas Anualmente pelo
Funcionamento do Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo

Produção
Anual Estimada
(MWh)

54,747

Emissões Evitadas Anualmente pelo Funcionamento do Projeto (toneladas)
Central a gás de ciclo combinado
CO2

NOx

SO2

526283

78

15

Partículas

77

Central a carvão
CO2

NOx

SO2

Partículas

1000719

2716

3175

153

Nas estimativas realizadas foram utilizados para base de cálculo os coeficientes de
emissão reais de centrais térmicas a gás (ciclo combinado) e a carvão1.
Pode afirmar-se que a energia que resultará do funcionamento destes empreendimentos
contribuirá praticamente na sua globalidade para uma redução direta da produção de
energia elétrica proveniente das centrais térmicas existentes.
Verifica-se assim que o projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
permitirá evitar anualmente, em termos médios gerais, a emissão de cerca de 763 501 t
de dióxido de carbono (CO2), 1397 t de óxidos de azoto (NOx), 1595 t de dióxido de
enxofre (SO2) e 115 t de partículas totais em suspensão.
Face ao exposto, consideram-se os impactes resultantes da entrada em funcionamento
deste projeto de sobreequipamento, em termos de qualidade do ar, como positivos,
indiretos, permanentes, irreversíveis e de magnitude reduzida.

6.4

Fase de Desativação

Os impactes locais sobre a qualidade do ar durante a fase de desativação do projeto
devem-se sobretudo à utilização de maquinaria e ao aumento de tráfego de veículos
pesados nas vias de comunicação de acesso, responsáveis pela emissão de gases como
o monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de azoto, dióxido de enxofre e
partículas em suspensão.
No entanto, e dado que a desativação consiste apenas na desmontagem e transporte de
algumas das infraestruturas, implicando uma reduzida movimentação de veículos e
máquinas, o impacte local prevê-se, apesar de negativo, direto, temporário, reversível, de
magnitude reduzida.
Se o impacte na qualidade do ar da desativação do parque eólico for analisado a uma
escala regional, constata-se que o fim da sua exploração poderá ter impactes negativos
se a energia que é produzida pelo mesmo passar a ser produzida pelos processos de
combustão convencionais, que têm associados importantes emissões de poluentes
atmosféricos.

1

Fonte: GIPE, Paul; “Wind Energy Comes of Age”, 1995
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6.5

Alternativa Zero

A não implantação do projeto de sobreequipamento do parque eólico em estudo em nada
contribuiria para o cumprimento dos objetivos de contenção das emissões de gases com
efeito de estufa responsável pelo aquecimento planetário, assim como para a adoção das
orientações da Comunidade Europeia quanto ao aumento da percentagem de energia
consumida que é produzida com base em fontes renováveis.
Deste modo, a situação correspondente à Alternativa Zero, ou seja, a ausência do
projeto, tem impactes mais negativos em termos de qualidade do ar do que a realização
do presente projeto, desde que adotadas as devidas medidas de minimização, podendo,
assim, ser classificados de negativos, reduzidos, diretos, reversíveis e permanentes.

6.6

Conclusões

Atendendo a que se trata de um projeto de sobreequipamento de um parque já existente,
usando infraestruturas já existentes, e com uma menor intervenção do que se tratasse de
um parque novo, considera-se que os impactes na qualidade do ar decorrentes da fase
de construção são classificados como negativos, diretos, reversíveis, temporários e de
reduzida magnitude, resultado essencialmente da circulação de veículos e máquinas e
dos trabalhos de regularização e escavação para a instalação das fundações dos
aerogeradores.
Na fase de exploração os impactes na qualidade do ar são considerados positivos,
indiretos, permanentes, irreversíveis e de magnitude reduzida, uma vez que os parques
eólicos contribuem para que se cumpram os objetivos da Diretiva Comunitária das
Energias Renováveis.
A desativação do parque eólico em termos de impactes na qualidade do ar local implicará
impactes negativos, temporários, reversíveis, diretos e de magnitude reduzida.
De acordo com a metodologia definida na secção 1 do presente capítulo, classificam-se
os impactes, para as fases de construção e desativação, como não significativos, e para a
fase de exploração como significativos, atendendo aos benefícios para a qualidade do ar,
ao nível global, em termos de redução de emissões de gases poluentes típicos dos
processos de combustão (Quadro V. 10).

6.7

Medidas de Minimização

6.7.1

Fase de Construção

Durante a fase de construção do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo devem ser adotadas as seguintes medidas de minimização de impactes:
▪

Garantir o bom funcionamento de todos os equipamentos e maquinaria afetos à
construção, de forma a minimizar a emissão de poluentes para a atmosfera;
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C

Degradação da qualidade do ar local resultante da emissão de partículas

-

Dir.

R

(1)

T

(1)

Rev.

(1)

C

(3)

OS

E

Benefícios para a qualidade do ar, ao nível global, em termos de redução
de emissões de gases poluentes típicos dos processos de combustão

+

Indir.

R

(1)

P

(2)

Irrev.

(3)

C

(3)

D

D

Degradação da qualidade do ar local resultante da emissão de partículas

-

Dir.

R

(1)

T (1)

Rev.

(1)

C

(3)

OS

Fase: Construção (C), Exploração (E), Desativação (D)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)
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(2)

(3)

(2)

R

(1)

NCL

R

(1)

NC

R

(1)

NCL

(2)

(3)

(2)

Significância

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Escala

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Frequência

Probabilidade de
Ocorrência

Reversibilidade

Duração

Magnitude

Incidência

Efeito

Sentido

Fase

Quadro V. 10 – Qualidade do Ar
Síntese de Impactes | Fases de Construção, Exploração e Desativação

MC

(1)

NS

MC

(1)

S

MC

(1)

NS

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)
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(12)

(17)

(12)

▪

Racionalizar a circulação de veículos e máquinas de apoio à obra;

▪

Utilizar, sempre que possível, técnicas e processos construtivos que gerem a
emissão e a dispersão de menos poluentes atmosféricos;

▪

Conferir cuidados especiais nas operações de transporte e deposição dos
materiais de construção e de materiais residuais da obra, especialmente se forem
pulverulentos ou do tipo particulado;

▪

Os camiões utilizados no transporte de materiais pulverulentos deverão ter um
sistema que permita tapar a caixa para evitar a queda e o espalhamento de
materiais na via pública aquando do transporte para a área afeta ao parque;

▪

Proceder à atempada limpeza das vias públicas sempre que nelas forem vertidos
materiais de construção ou materiais residuais das obras aquando do transporte
para as áreas afetas aos trabalhos;

▪

Se necessário, proceder ao humedecimento por aspersão das áreas de
intervenção e acessos, quando os trabalhos forem desenvolvidos durante a época
mais seca. Esta medida deverá ser aplicada desde a intervenção nos acessos e
até ao final das montagens mecânicas dos aerogeradores;

▪

Garantir a inexistência da queima de qualquer tipo de resíduo a céu aberto,
prática expressamente proibida por lei.

6.7.2

Fase de Exploração

Relativamente à fase de exploração, e dado que não foram identificados impactes
negativos decorrentes desta fase, não se propõe qualquer medida de minimização.
A única medida a implementar, de valoração dos impactes positivos, consiste no próprio
funcionamento do sobreequipamento/parque eólico, que conjuntamente com os outros
parques eólicos, contribuirá para a redução das emissões de gases para a atmosfera
responsáveis pelo aquecimento planetário.

6.7.3

Fase de Desativação

Na fase de desativação deverão ser seguidas as medidas recomendadas para a fase de
construção.
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7.

AMBIENTE SONORO

7.1

Metodologia

No presente ponto é feita a avaliação das condições acústicas resultantes quer das
atividades de construção do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo, quer da sua fase de exploração, através da previsão dos níveis sonoros
correspondentes aos locais de interesse, nomeadamente as habitações mais próximas
dos seus limites e comparação com as condições acústicas correspondentes à evolução
da situação atual nos mesmos locais (sem a construção dos novos aerogeradores,
designada por “Alternativa Zero”), por forma a avaliar os impactes acústicos daí
decorrentes.
A avaliação dos impactes na fase de construção é realizada de modo qualitativo, tendo
em consideração as características de ocupação na envolvente próxima do projeto e os
níveis sonoros típicos associados às atividades de construção civil.
Por sua vez, a avaliação na fase de exploração é efetuada de forma quantitativa com
estimativas dos níveis de ruído gerados pelo funcionamento dos novos aerogeradores do
sobreequipamento na sua vizinhança e junto dos recetores sensíveis, cujo ambiente
sonoro foi caracterizado na situação de referência.
Desta forma, e tendo em conta as disposições regulamentares em vigor e os objetivos
atrás mencionados, adotou-se a seguinte metodologia:
1. Previsão dos níveis sonoros apercebidos nos recetores de interesse na fase de
construção dos aerogeradores do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo,
com base nos níveis sonoros tipicamente resultantes das atividades a desenvolver
nesta fase e previsão dos impactes acústicos assente nas condições acústicas
observadas atualmente nesses locais;
2. Elaboração de modelo de cálculo informático para simulação da propagação do ruído
resultante do funcionamento dos novos aerogeradores, com base na orografia do
terreno e nas características dos aerogeradores (localização, altura, potência sonora
e regimes de funcionamento);
3. Parametrização e calibração dos modelos de cálculo de acordo com a normalização e
recomendações aplicáveis, tendo em conta as características dos aerogeradores do
sobreequipamento, a instalar no Parque Eólico do Caramulo;
4. Previsão dos níveis sonoros do ruído particular com origem no funcionamento dos
novos aerogeradores;
5. Previsão dos níveis sonoros do ruído ambiente apercebidos nos recetores com
interesse (habitações mais expostas), resultantes da soma dos níveis sonoros
gerados pelos aerogeradores do sobreequipamento (ruído particular) com os níveis
sonoros correspondentes à atividade local e aerogeradores existentes (ruído
residual);
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6. Previsão dos impactes acústicos na fase de exploração após a entrada em
funcionamento dos novos aerogeradores, através da verificação do cumprimento das
disposições regulamentares aplicáveis, expressas no Art.º 11.º e Art.º 13.º do
Decreto-Lei n.º 9/2007, transcritas no ponto a seguir e da comparação dos níveis
sonoros previstos para a “Alternativa Zero” (evolução da situação atual sem o
empreendimento) com os níveis sonoros previstos para a fase de exploração (ruído
ambiente);
7. Em caso de necessidade, definição das soluções adequadas para minimização do
ruído com origem nos aerogeradores analisados, visando o cumprimento da
regulamentação aplicável.
A avaliação dos impactes acústicos provocados por instalações deste tipo é feita
comparando os níveis sonoros previstos devido ao funcionamento dos equipamentos em
causa, com os níveis sonoros previstos na ausência desses mesmos equipamentos.
7.2

Enquadramento Legal

A legislação em vigor em matéria de prevenção e controlo da poluição sonora
(Regulamento Geral do Ruído (RGR) - Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro)
estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda
da saúde humana e o bem-estar das populações, destinando-se a prevenir e controlar o
ruído nos locais onde existam ou estejam previstos recetores sensíveis e estabelece o
seguinte:
Artigo 3.º - Definições
Atividade ruidosa
permanente

A atividade desenvolvida com carácter permanente, ainda que sazonal, que produza ruído
nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os
efeitos dessa fonte de ruído, designadamente laboração de estabelecimentos industriais,
comerciais e de serviços.

Atividade ruidosa
temporária

A atividade que, não constituindo um ato isolado, tenha carácter não permanente e que produza
ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir
os efeitos dessa fonte de ruído tais como obras de construção civil, espetáculos, festas ou
outros divertimentos, feiras e mercados

Avaliação Acústica

Verificação da conformidade de situações específicas de ruído com os limites fixados.

Fonte de Ruído

Ação, atividade permanente ou temporária, equipamento, estrutura ou infraestrutura que
produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se faça
sentir o seu efeito.

Indicador de Ruído

Parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído ambiente que tenha uma relação com
um efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar humano.

Indicador de Ruído
Diurno (Ld)

Nível sonoro médio de longa duração, determinado durante uma série de períodos diurnos
representativos de um ano.

Indicador de Ruído
Entardecer (Le)

Nível sonoro médio de longa duração, determinado durante uma série de períodos do
entardecer representativos de um ano.

Indicador de Ruído
Noturno (Ln)

Nível sonoro médio de longa duração, determinado durante uma série de períodos noturnos
representativos de um ano.
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Mapa de ruído

Período de
referência

O descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden e Ln, traçado em
documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas às quais
corresponde uma determinada classe de valores expressos em dB(A).
O intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a abranger as atividades
humanas típicas, delimitadas nos seguintes termos:
►
►
►

Período diurno – das 7 às 20 horas;
Período de entardecer – das 20 às 23 horas;
Período noturno – das 23 às 7 horas

Recetor Sensível

Edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização humana.

Ruído de vizinhança

O ruído associado ao uso habitacional e às atividades que lhe são inerentes, produzido
diretamente por alguém ou por intermédio de outrem, por coisa à sua guarda ou animal
colocado sob a sua responsabilidade, que, pela sua duração, repetição ou intensidade, seja
suscetível de afetar a saúde pública ou a tranquilidade da vizinhança.

Ruído Ambiente

Ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao conjunto
de fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado.

Ruído Particular

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

Ruído Residual

O ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma situação
determinada.

Zona Mista

Área definida em plano municipal de ordenamento do território cuja ocupação seja afeta a outros
usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de Zona Sensível.

Zona Sensível

Área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para uso
habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou
previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a
população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno.

Zona Urbana
Consolidada

A zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de edificação.

O Art.º 11.º estabelece os valores limite de exposição aplicáveis em função da
classificação das zonas como ”sensíveis” ou “mistas”.
Artigo 11.º
Valores limite de exposição
1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os
seguintes valores limite de exposição:
a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A),
expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln;
b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55
dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln;
2 – Os recetores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem
localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na
sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes
valores limite fixados no presente artigo.
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3 – Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n. os 2 e 3 do artigo
6.º, para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis
os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A).
(…)

Enquadrando-se a atividade do projeto no âmbito da atividade ruidosa permanente, o
diploma citado estabelece, complementarmente, o seguinte:
Artigo 13.º
Atividades ruidosas permanentes
1—A instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas
envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados
estão sujeitos:
a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11.º;
b) Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor
do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da
atividade ou atividades em avaliação e o valor do indicador L Aeq do ruído residual, diferença
que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3
dB(A) no período noturno, nos termos do anexo I ao presente Regulamento, do qual faz
parte integrante.”
(…)
5 – O disposto na alínea b) do n.º 1 não se aplica, em qualquer dos períodos de referência,
para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou
para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de receção igual ou
inferior a 27 dB(A), considerando o estabelecido nos n.os 1 e 4 do anexo I.
(…)
ANEXO I
(a que se refere o artigo 13.˚)
Parâmetros para a aplicação do critério de incomodidade
1 — O valor do LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular
deve ser corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do ruído particular,
passando a designar-se por nível de avaliação, LAr, aplicando a seguinte fórmula:
LAr = LAeq+K1+K2
em que K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva.
Estes valores são K1=3 dB(A) ou K2=3 dB(A) se for detetado que as componentes tonais ou
impulsivas, respetivamente, são características específicas do ruído particular, ou são K1=0
dB(A) ou K2=0 dB(A) se estas componentes não forem identificadas. Caso se verifique a
coexistência de componentes tonais e impulsivas a correção a adicionar é de K1+K2=6 dB(A).
O método para detetar as características tonais do ruído dentro do intervalo de tempo de
avaliação, consiste em verificar, no espetro de um terço de oitava (nas bandas centradas entre
50 e 10.000 Hz, inclusive e como adjacentes), se o nível sonoro de uma banda excede o das
adjacentes em 5 dB(A) ou mais, caso em que o ruído deve ser considerado tonal.
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O método para detetar as características impulsivas do ruído dentro do intervalo de tempo de
avaliação, consiste em determinar a diferença entre o nível sonoro contínuo equivalente, LAeq,
medido em simultâneo com característica impulsiva e fast. Se esta diferença for superior a 6
dB(A), o ruído deve ser considerado impulsivo.
2 — Aos valores limite da diferença entre o LAeq do ruído ambiente que inclui o ruído particular
corrigido (LAr) e o LAeq do ruído residual, estabelecidos na alínea b) do n.o 1 do artigo 13.o,
deve ser adicionado o valor D indicado na tabela seguinte. O valor D é determinado em função
da relação percentual entre a duração acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração
total do período de referência.
Valor da relação percentual (q) entre a Duração
acumulada de ocorrência do ruído particular e a
duração total do período de referência

D, em dB(A)

q « 12,5%

4

12,5% ‹ q « 25%

3

25% ‹ q « 50%

2

50% ‹ q « 75%

1

q › 75%

0

3 — Exceções à tabela anterior — para o período noturno não são aplicáveis os valores de D=4
e D=3, mantendo-se D=2 para valores percentuais inferiores ou iguais a 50 %. Excetua-se
desta restrição a aplicação de D=3 para atividades com horário de funcionamento até às 24
horas.
4 — Para efeitos da verificação dos valores fixados na alínea b) do n.º 1 e no n.º 5 do artigo
13.o, o intervalo de tempo a que se reporta o indicador LAeq corresponde ao período de um
mês, devendo corresponder ao mês mais crítico do ano em termos de emissão sonora da(s)
fonte(s) de ruído em avaliação no caso de se notar marcada sazonalidade anual.

Em face do exposto, as disposições regulamentares relativas ao ruído cujo cumprimento
importa garantir na fase de exploração do sobreequipamento são as seguintes:
✓ n.º 1, alínea a) do Art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007:
Lden  65 dB(A);
Ln  55 dB(A).

✓

n.º 1 alínea b) do Art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 2:
LAr – LAeq(ruído residual)  5 dB(A) entre as 07h e as 20h;
LAr – LAeq(ruído residual)  4 dB(A) entre as 20h e as 23h;
LAr – LAeq(ruído residual)  3 dB(A) entre as 23h e as 07h.

“ O disposto na alínea b) do n.º 1 não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador LAeq
do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior
dos locais de receção igual ou inferior a 27 dB(A), considerando o estabelecido nos n. os 1 e 4 do anexo I.”
2
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Caso alguma das condições referidas não se verifique, devido ao funcionamento dos
novos aerogeradores, deverá ser prevista a implementação de medidas que permitam
alcançar o seu cumprimento.
No que diz respeito a “Atividades ruidosas temporárias”, onde se englobam os trabalhos
de construção civil a executar na fase da obra, o RGR estabelece o seguinte:
Artigo 14.º
Atividades ruidosas temporárias

É proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias na proximidade de:
a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e
as 8 horas;
b) Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento;
c) Hospitais ou estabelecimentos similares.
Artigo 15.º
Licença especial de ruído

1 - O exercício de atividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, em casos
excecionais e devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de ruído pelo
respetivo município, que fixa as condições de exercício da atividade relativas aos aspetos
referidos no número seguinte.
2 - A licença especial de ruído é requerida pelo interessado com a antecedência mínima de
15 dias úteis relativamente à data de início da atividade, indicando:
a) Localização exata ou percurso definido para o exercício da atividade;
b) Datas de início e termo da atividade;
c) Horário;
d) Razões que justificam a realização da atividade naquele local e hora;
e) As medidas de prevenção e de redução do ruído propostas, quando aplicável;
f) Outras informações consideradas relevantes.

7.3

Programa de Cálculo Utilizado

Os cálculos foram realizados com recurso a uma ferramenta informática de predição e
mapeamento de níveis sonoros exteriores, devidamente validada para o efeito, e que tem
em consideração para o ruído industrial, entre outras, as variáveis relativas à localização
e altura das fontes ruidosas, diretividade e potência sonora das mesmas.
São ainda considerados os obstáculos à propagação sonora, os fenómenos de reflexão e
difração sonora associados, o desenvolvimento orográfico e as características de reflexão
sonora do terreno sobre o qual ocorre a propagação do ruído.
Os parâmetros de cálculo gerais utilizados na simulação da propagação sonora relativa à
fase de exploração são apresentados no Quadro V. 11, tendo-se efetuado a calibração do
modelo de cálculo, de acordo com a normalização e recomendações aplicáveis,
nomeadamente no que respeita a reflexões da energia sonora, grelhas de cálculo, entre
outros.
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Quadro V. 11 – Parâmetros de cálculo utilizados na simulação da propagação do ruído
PROGRAMA DE CÁLCULO AUTOMÁTICO
CadnaA 3.71.129
ALGORÍTMO DE CÁLCULO
Norma “NP ISO 9613-2:2014 Acústica Atenuação do som na sua propagação ao ar livre Parte 2: Método geral de
cálculo”, indicada no Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de Julho e recomendada pelo Instituto do Ambiente
MODELAÇÃO OROGRÁFICA DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DE EDIFÍCIOS COM OCUPAÇÃO SENSÍVEL
Baseada na cartografia vetorial e altimetria do IGEOE (1:25 000), nas cartas militares da zona em análise e nos
levantamentos de campo realizados
CARACTERÍSTICAS DO TERRENO SOBRE O QUAL OCORRE A PROPAGAÇÃO SONORA
Medianamente absorvente sonoro (Coef. de absorção sonora, méd.  0,5)
VOLUMETRIA DO EDIFICADO
Para os edifícios/conjunto de edifícios constituídos pelo piso térreo, a cércea considerada destes foi de 3,5 metros.
Para os restantes edifícios/conjunto de edifícios foram adicionados 3 metros por cada piso adicional
MALHA DE CÁLCULO
Quadrícula de cálculo: 20m x 20m; Altura relativa ao solo: 4,0m
FENÓMENOS DE REFLEXÃO ASSOCIADOS AOS OBSTÁCULOS À PROPAGAÇÃO SONORA
Ordem das reflexões: 1ª Ordem

No Quadro V. 12 estão apresentadas as caraterísticas dos novos aerogeradores.
Quadro V. 12 – Parâmetros relativos ao projeto do Sobreequipamento
do Parque Eólico do Caramulo
Parâmetros de cálculo relativos ao projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo

Ano de entrada em exploração: 2018
Quantidade de Aerogeradores

9

Potência sonora unitária do Aerogerador

Lw = 107,8 dB(A) (para velocidades do vento superiores a 8 m/s)

Altura da torre do Aerogerador

100 m

Localização dos Aerogeradores

Baseada nos elementos do projeto

Os novos aerogeradores a implantar, relativos ao Sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo, possuem uma potência unitária de 2 MW.
O regime de produção nominal é atingido com velocidades de vento da ordem dos
8-10m/s, resultando em valores de potência de emissão sonora (índice Lw) da ordem dos
107,5 dB(A) na situação mais desfavorável.
Foram efetuadas simulações e calculados os níveis sonoros previstos nos recetores de
interesse e respetivos impactes acústicos.
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As simulações efetuadas permitiram estimar os níveis sonoros do ruído particular (LAeq)
nos pontos específicos de maior interesse (“Pontos de Avaliação”) localizados junto às
habitações/povoações mais próximas dos aerogeradores em análise.
A partir da soma logarítmica dos níveis sonoros resultantes do funcionamento dos novos
aerogeradores (ruído particular) e dos níveis sonoros da atividade local e dos parques
eólicos atualmente existentes e em funcionamento (ruído residual) obtiveram-se os níveis
sonoros do ruído ambiente.

7.4

Fase de Construção

Esta fase corresponde à execução dos trabalhos de implantação do Sobreequipamento
do Parque Eólico do Caramulo, que consiste essencialmente na edificação dos novos
aerogeradores e linha elétrica, englobando atividades de movimentação de terras,
pavimentação, circulação de máquinas e viaturas pesadas e operação de diversos
equipamentos ruidosos no estaleiro e no seu exterior.
Assim, o ruído gerado e apercebido durante as obras de construção dependerá de vários
fatores ainda não conhecidos (caraterísticas e quantidade de equipamentos a utilizar,
regimes de funcionamento, etc.), pelo que não é viável, na presente fase, efetuar uma
previsão quantificada rigorosa dos níveis sonoros apercebidos nos recetores com
interesse.
Não obstante apresentam-se no quadro seguinte, a título indicativo, os valores médios
dos níveis sonoros apercebidos a diversas distâncias de equipamentos normalmente
utilizados em atividades de construção civil.
Quadro V. 13 – Níveis sonoros LAeq típicos (valores médios) a diversas distâncias de
equipamentos de construção civil, em dB(A)

EQUIPAMENTO

DISTÂNCIA À FONTE SONORA
15m

30m

60m

120m

250m

500m

Escavadoras

85

81

75

67

 58

 52

Camiões

82

78

72

64

 55

 50

Centrais de betão

80

76

70

62

 53

 47

Gruas (fixas ou móveis)

75

71

65

57

 48

 42

Geradores

77

73

67

59

 50

 44

Compressores

80

76

70

62

 53

 47

NOTA: Valores médios para fontes sonoras com emissão omnidirecional, a alturas de 1,5 m
do solo, e terreno moderadamente absorvente sonoro entre as fontes e os recetores.

De acordo com o quadro anterior, e dado o afastamento entre os recetores sensíveis e os
limites dos novos aerogeradores (distâncias superiores a cerca de 645 m), é de prever
que junto dos primeiros não sejam atingidos níveis sonoros acima do permitido
regulamentarmente.

Cap.V – pág.50

Volume 2_Relatório Síntese

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

Em termos de apreciação qualitativa, pelo referido anteriormente e atendendo à distância
entre a frente de obra e os recetores sensíveis, prevê-se que os níveis sonoros gerados
na fase de construção dificilmente serão audíveis ou suscetíveis de gerar incomodidade
para a população, pelo que não é expectável a ocorrência de impactes negativos no
ambiente sonoro.

7.5
7.5.1

Fase de Exploração
Ruído Particular

Os níveis sonoros previsivelmente gerados pelo funcionamento dos futuros
aerogeradores do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo (ruído particular) e
apercebidos nos aglomerados habitacionais mais próximos (quadrantes mais expostos),
são apresentados no quadro seguinte, para os locais com interesse (“Pontos de
Avaliação”).
Sublinha-se que os resultados obtidos traduzem as condições mais gravosas de
funcionamento dos novos aerogeradores (velocidades de vento iguais ou superiores a
8 m/s).
Quadro V. 14 – Níveis sonoros do ruído particular do novo aerogerador·
(Fase de Exploração)
DESCRIÇÃO DA ZONA
PONTO DE AVALIAÇÃO TIPO DE OCUPAÇÃO

P1

P2

P3

Povoação de
Nogueira
Aglomerado
habitacional
Povoação de
Monteteso
Aglomerado
habitacional
Povoação de
Caselho
Aglomerado
habitacional

DISTÂNCIA AO NOVO
AEROGERADOR
(APROX.)

NÍVEL SONORO DO RUÍDO PARTICULAR
[dB(A)]
Ld

Le

Ln

Lden

1 440 metros a norte do
futuro aerogerador Z09 do
Sobreequipamento do PE
do Caramulo

32,5

31,8

31,2

37,4

780 metros a oeste do
futuro aerogerador Z07 do
Sobreequipamento do PE
do Caramulo

37,6

36,8

36,7

43,0

645 metros a oeste do
futuro aerogerador Z01 do
Sobreequipamento do PE
do Caramulo

40,6

40,6

40,6

46,9

Refira-se, ainda, que os valores apresentados incluem margens de incerteza inerentes a
qualquer avaliação previsional, podendo naturalmente observarem-se desvios, dada a
variabilidade intrínseca de alguns dos parâmetros que concorrem para os campos
sonoros apercebidos num determinado local, em particular em locais pouco ruidosos e
quando situados a distâncias elevadas das fontes sonoras consideradas, como é o caso
da generalidade das situações em análise. Estes factos devem ser devidamente tidos em
conta na interpretação dos resultados obtidos, levando a considerar recomendável a
confirmação das previsões efetuadas através de ações de monitorização do ruído com
origem nos novos aerogeradores em análise.
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Note-se contudo que foram consideradas as condições mais gravosas em termos de
emissão e condições favoráveis em termos de propagação.
Refere-se que o ruído tipicamente resultante do funcionamento de aerogeradores (Ruído
Particular) não tem características tonais nem impulsivas, pelo que LAr = LAeqRuído Ambiente,
nos termos do Anexo I do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro.

7.5.2

Ruído Ambiente nos Pontos de Avaliação

Os níveis sonoros do ruído ambiente na fase de exploração, após a entrada em
funcionamento dos novos aerogeradores, resultam da soma logarítmica dos níveis
sonoros correspondentes à “Alternativa Zero” (note-se que o ruído residual,
correspondente à Alternativa Zero, contempla o nível sonoro da atividade normal da zona
e o nível sonoro dos aerogeradores dos parques eólicos atualmente em funcionamento)
com os níveis sonoros correspondentes ao ruído particular resultante do funcionamento
dos novos aerogeradores, e são apresentados no quadro seguinte, para os locais
considerados.
Quadro V. 15 – Níveis sonoros globais (ruído ambiente) previstos para o Parque Eólico
do Caramulo, após a entrada em funcionamento dos novos aerogeradores
(Fase de Exploração)
NÍVEIS SONOROS
[dB(A)]
RUÍDO RESIDUAL (R.R.)
"ALTERNATIVA ZERO"

PONTO DE
AVALIAÇÃO

1

RUÍDO PARTICULAR (R.P.)

RUÍDO AMBIENTE (R.A.)
(R.A.) = (R.R.)  (R.P.) 1
“FASE DE EXPLORAÇÃO”

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

P1

42,6

40,8

39,4

46,4

32,5

31,8

31,2

37,4

43,0

41,3

40,0

46,9

P2

45,0

36,1

33,6

44,2

37,6

36,8

36,7

43,0

45,7

39,5

38,4

46,6

P3

41,3

37,4

37,5

44,5

40,6

40,6

40,6

46,9

44,0

42,3

42,3

48,9

– Adição logarítmica de níveis sonoros.

A análise dos dados do quadro anterior permite concluir que os Valores Limite de
Exposição estipulados para o ruído ambiente no n.º 1 do Art.º 11.º do Decreto-Lei
n.º 9/2007 serão cumpridos com boas margens de segurança durante a fase de
exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo.
Note-se que durante as medições do ambiente sonoro realizadas para a caraterização da
situação de referência, todos os aerogeradores do parque eólico do Caramulo e dos
parques eólicos mais próximos encontravam-se em funcionamento.
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7.5.3

Análise do Cumprimento do Regulamento Geral do Ruído
Critério dos “Valores Máximos de Exposição”

➢

Face aos níveis sonoros de ruído ambiente previstos nos recetores mais expostos
durante a fase de exploração dos aerogeradores do Sobreequipamento do Parque Eólico
do Caramulo apresentados no Quadro V. 15, conclui-se, conforme atrás indicado, que
serão cumpridos com segurança os “Valores Limite de Exposição” aplicáveis estipulados no
n.º 1 do Art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007.

Critério de “Incomodidade”

➢

No que respeita ao Critério de Incomodidade, segundo o n.º 5 do Art.º 13.º, apenas se
verifica a necessidade de avaliação deste critério quando o valor do indicador LAeq do
ruído ambiente no exterior é superior a 45 dB(A), em qualquer dos períodos de
referência.
Quadro V. 16 – Avaliação do Critério de Incomodidade na Fase de Exploração

PONTO DE
AVALIAÇÃO

1

NÍVEL SONORO
[dB(A)]
RUÍDO AMBIENTE (R.A.)
RUÍDO RESIDUAL (R.R.)
(R.A.) = (R.R.)  (R.P.)
"ALTERNATIVA ZERO"
“FASE DE EXPLORAÇÃO”

DIFERENÇA 
[dB(A)] 1

AVALIAÇÃO DO CRITÉRIO DE
INCOMODIDADE *

Ld

Le

Ln

Ld

Le

Ln

Ld

Le

Ln

Ld

Le

Ln

P1

42,6

40,8

39,4

43,0

41,3

40,0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

P2

45,0

36,1

33,6

45,7

39,5

38,4

0,7

NA

NA

Cumpre

NA

NA

P3

41,3

37,4

37,5

44,0

42,3

42,3

NA

NA

NA

NA

NA

NA

– Diferença entre os níveis sonoros previstos para a “Alternativa Zero” e para a fase de exploração do PE.

* - Avaliação do Critério de Incomodidade – NA: Não aplicável

No presente caso é aplicável o “Critério de Incomodidade” apenas no ponto de avaliação
P2 e no período de referência diurno. Os valores apresentados no quadro anterior
permitem prever o cumprimento do “Critério de Incomodidade”, por parte do
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo.

7.5.4

Linha Elétrica

No que concerne aos níveis de ruído emitidos por linhas elétricas durante a sua fase de
exploração, estes são relativamente baixos e eventualmente audíveis apenas em dias
ventosos e chuvosos, em que o nível de ruído ambiente também aumenta de forma
natural, não advindo do projeto da linha elétrica impactes mensuráveis, durante esta fase.
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7.6

Fase de Desativação

Na fase de desativação os níveis sonoros gerados estão, à semelhança da fase de obra,
associados à circulação de máquinas e viaturas pesadas relacionadas com as operações
necessárias à paragem, recolha do equipamento, desmontagem de estruturas e
transporte do material.
Como referido para a fase de construção, em termos de apreciação qualitativa,
atendendo à distância entre a frente de obra e os recetores sensíveis mais próximos
(distâncias superiores a cerca de 645 m), prevê-se que os níveis sonoros gerados na
fase de desativação, durante as operações de desmontagem de estruturas, dificilmente
serão audíveis ou suscetíveis de gerar incomodidade para a população, pelo que não é
expectável a ocorrência de impactes negativos no ambiente sonoro durante estas operações.

7.7

Alternativa Zero

O cenário denominado por “Alternativa Zero” (que serve de referência para a avaliação
dos impactes acústicos provocados pelo Sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo) consiste na evolução das condições acústicas atuais sem a presença dos
novos aerogeradores, e depende essencialmente da atividade local e dos parques
eólicos atualmente existentes visto não existirem outras fontes ruidosas significativas
nessas zonas.
Tendo em conta o exposto acima, é lícito assumir que não se preveem a curto/médio
prazo alterações significativas no ambiente sonoro desses locais e que o ambiente
sonoro correspondente à “Alternativa Zero” (evolução da situação atual) será
caracterizado por condições idênticas às observadas atualmente.

7.8

Conclusões

A avaliação efetuada permite prever que na fase de construção não é expectável a
ocorrência de impacte negativo no ambiente sonoro, pelo facto que na proximidade das
intervenções do projeto não existirem recetores sensíveis, localizando-se os recetores mais
próximos a cerca de 645 m de distância.
Durante a fase de exploração prevê-se que as exigências regulamentares aplicáveis em
matéria de ruído serão respeitadas, designadamente o cumprimento dos valores
máximos impostos para os indicadores de ruído Lden e Ln de ruído ambiente exterior
estipulados no Art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, dado que o valor do indicador Lden
previsto para a fase de exploração se situa entre os 47 dB(A) e os 49 dB(A) e o valor do
indicador Ln previsto para a fase de exploração se situa entre os 38 dB(A) e os 42 dB(A) .
Relativamente ao Critério de Incomodidade, prevê-se o cumprimento do mesmo por parte
do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo.
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Pelo exposto, durante a fase de exploração, prevê-se que nas povoações avaliadas os
impactes acústicos sejam negativos, permanentes, irreversíveis, diretos e de magnitude
reduzida (uma vez que, apesar do acréscimo previsto dos níveis sonoros, o critério dos
valores máximos de exposição e de incomodidade serão largamente cumpridos), embora
não significativos (Quadro V. 17).
Pelo anteriormente referido, prevê-se o cumprimento de todos os requisitos legais
descritos no Regulamento Geral do Ruído.

7.9

Medidas de Minimização

7.9.1

Fases de Construção e de Desativação

Tendo em conta que o sobreequipamento é consideravelmente afastado de recetores
sensíveis, não se considera necessária a implementação de medidas de minimização do
ruído com origem no empreendimento.
Não obstante, delineiam-se algumas medidas de carácter geral a ter em consideração
durante estas fases:
▪

Cumprimento dos procedimentos de operação e manutenção recomendados pelo
fabricante para cada um dos equipamentos mais ruidosos que sejam utilizados
nos trabalhos;

▪

Selecionar, sempre que possível, técnicas e processos construtivos que gerem
menos ruído.

7.9.2

Fase de Exploração

Relativamente à fase de exploração, não sendo previsíveis situações de ultrapassagem
dos limites regulamentares junto aos recetores mais expostos, não se considera
necessária a implementação de medidas de minimização do ruído com origem no
empreendimento.
Recomenda-se, no entanto, a monitorização dos níveis sonoros nas zonas analisadas
para verificação das conclusões apresentadas no presente estudo.
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E

Aumento dos níveis sonoros

Fase: Construção (C), Exploração (E), Desativação (D)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)
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-

Dir.

R

(1)

P

(2)

Irrev.

(3)

P

(2)

D

(3)

R

(1)

NCL

(2)

NMC

(2)

Significância

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Escala

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Frequência

Probabilidade de
Ocorrência

Reversibilidade

Duração

Magnitude

Efeito

Incidência

Sentido

Fase

Quadro V. 17 – Ambiente Sonoro
Síntese de Impactes | Fase de Exploração

NS (16)

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)
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8.

FATORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS

8.1

Metodologia

Para apresentação de uma fundação técnica e científica fidedigna dos impactes nos
fatores ecológicos decorrentes das fases de construção, exploração e desativação do
projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, foi seguida uma
metodologia baseada na revisão bibliográfica, nos resultados dos levantamentos de
campo para caracterização da situação atual e nas características do projeto em estudo.
Foi dada particular atenção aos resultados das monitorizações realizadas no Parque
Eólico do Caramulo, desenvolvidos para a Avifauna e Quirópteros.
A bibliografia consultada foi abrangente e consistente, tendo como referência as fontes
mais significativas a nível nacional e internacional para cada temática, a fim de tentar
abordar todo o conhecimento existente associado à construção, exploração e
desativação de parques eólicos.
A avaliação dos impactes do projeto nos fatores biológicos e ecológicos foi realizada
separadamente para a flora e vegetação, e para fauna, tendo-se em cada um analisado
os impactes nas fases de construção, exploração e desativação.
No que se refere à flora e vegetação, a avaliação de impactes teve em consideração as
intervenções associadas a cada uma das fases do projeto, assim como o valor florístico
das comunidades existentes e o valor ecológico de habitats em presença.
A avaliação dos impactes na fauna teve igualmente em consideração as intervenções
associadas a cada uma das fases do projeto, fundamentadas através das informações
bibliográficas adquiridas relativamente às monitorizações e outros estudos efetuados
para a área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo.
A magnitude dos impactes (reduzida, moderada e elevada) teve em consideração a
dimensão do projeto, mais precisamente a área diretamente afetada pelos diferentes
elementos de projeto, e o valor ecológico dos recursos biológicos afetados, tendo-se
igualmente contemplado os resultados quantitativos e qualitativos de monitorizações de
infraestruturas deste tipo na região. No que se refere à dimensão de projeto, e
considerando que a área total a intervencionar (4,7 ha) engloba áreas de habitat pouco
expressivas da sua representatividade na envolvente alargada de projeto, a sua
magnitude será globalmente considerada de reduzida.
Relativamente ao valor ecológico dos recursos biológicos afetados foram considerados,
para além da área total a intervencionar, os seguintes pressupostos na determinação da
magnitude:
▪

Elevado:

afetação de espécies florísticas legalmente protegidas (anexos B-II,
B-IV ou B-V do DL n.º 156-A/2013) e/ou habitats prioritários (anexo B-I do
DL n.º 156-A/2013), de reduzida expressão local, regional e nacional. Afetação
de espécies da fauna com estatuto de ameaça (CR, EN, VU), com estatuto de
proteção (anexos A-I, B-II ou B-IV do DL n.º 156-A/2013), que ocupam de
forma permanente a área de projeto e envolvente alargada.
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▪

Moderado:

▪

Reduzido:

afetação de espécies florísticas RELAPE e/ou habitats
classificados (anexo B-I do DL n.º 156-A/2013) de reduzida representatividade
no território nacional. Afetação de espécies da fauna com estatuto de ameaça
DD, que ocupam de forma permanente a área de projeto e envolvente
alargada, e afetação de espécies da fauna com estatuto de ameaça (CR, EN,
VU) que ocupam de forma pontual/ocasional a área de projeto e envolvente
alargada.
afetação de espécies florísticas e/ou habitats classificados e não
classificados (anexo B-I do DL n.º 156-A/2013) com elevada
representatividade local, regional e nacional. Afetação de espécies da fauna
comuns, com elevada representatividade no território nacional.

Foram igualmente considerados na avaliação da magnitude de impacte o nível de
gravidade da mortalidade observada por parque (ICNF, 2010), que correspondente a
uma escala numérica de 1 a 5, em que 1 – menor gravidade, 5 – maior gravidade. Foram
assim extrapolados valores de mortalidade verificados para parque eólicos presentes na
envolvente de projeto, e classificada a magnitude de impacte do sobreequipamento tendo
por base a escala numérica anteriormente referida (1 e 2 – reduzida; 3 e 4 – moderada; 5 –
elevada).
A classificação da significância dos impactes surge da ponderação dos vários critérios de
avaliação referidos na secção 1 do presente capítulo, traduzindo-se da seguinte forma:
▪

Muito Significativos:

▪

Significativos:

▪

Não Significativos:

quando a importância dos equilíbrios ou das espécies
afetadas for grande ou ainda se a extensão das áreas afetadas for
considerável.
quando determinam importantes afetações sobre o equilíbrio
dos ecossistemas existentes, introduzindo ruturas ou alterações nos
processos ecológicos, afetando ou destruindo em efetivos, diversidade ou
estabilidade das populações, espécies animais ou vegetais endémicas raras
ou ameaçadas, ou atingindo de algum modo o património natural protegido por
legislação específica.
quando determinam pequenas afetações sobre o equilíbrio
dos ecossistemas existentes, introduzindo stress nos processos ecológicos,
afetando ou destruindo em efetivos, diversidade ou estabilidade das
populações, espécies animais ou vegetais existentes no local.

Posteriormente foram propostas medidas de mitigação de acordo com os impactes
identificados como de potencial ocorrência.
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8.2

Flora e Vegetação

As comunidades vegetais presentes na área de implantação do projeto, e sua envolvente,
encontram-se fortemente marcadas pela ação antrópica, nomeadamente pelas atividades
silvícolas, como a produção de madeira e resinagem, que favorecem a expansão de
comunidades arbustivas e espaços florestais de produção.
Estas práticas silvícolas, que tiveram nas últimas décadas um forte incremento, levaram
ao aumento da combustibilidade dos ecossistemas, sendo de destacar a ocorrência em
2013 de um incêndio que percorreu toda a área de implantação do projeto, com
consequente delapidação profunda do património vegetal e, inclusive, à perda apreciável
de solo.
A destruição da vegetação lenhosa, através de sucessivas épocas de incêndio,
conduzindo assim à degradação dos solos ao longo da cumeada e vertentes da Serra do
Caramulo, permitiu uma expansão significativa da vegetação pioneira vivaz e de matos
rasteiros. Assim, destacam-se para a área de implantação de projeto, como
comunidades vegetais dominantes os matos baixo da Halimio alyssoidis-Pterospartetum
cantabrici e arrelvados de Agrostis x fouilladei e Hypericum linariifolium.
Com menor expressividade destacam-se ainda alguns matagais arbustivos dominados
por giesta e, por vezes, fetos, e diversas comunidades pioneiras e/ou rupícolas de
combinação variável em função do substrato litológico (xistoso ou granítico), presentes
em clareira de matos e afloramentos rochosos. Ainda pontualmente, são igualmente
evidentes algumas remanescências da atividades silvícola local, nomeadamente da
presença de áreas de pinhal, com elementos arbóreos de distribuição esparsa.
Algumas destas comunidades, abrangidas pelos diferentes elementos de projeto, são
enquadráveis em habitats classificados pela Diretiva Comunitária Habitats (92/43/CEE),
nomeadamente no habitat 4030pt3 urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos
não litorais e habitat 8230pt1 tomilhais galaico-portugueses, e com menor expressão no
habitat 8220pt1 afloramentos rochosos siliciosos com comunidades casmofitícas e habitat
6220pt4 arrelvados vivazes silicícolas de gramíneas altas.
Apesar de alguma heterogeneidade de comunidades vegetais, não são contudo de
destacar espécies florísticas legalmente protegidas (anexos B-II, B-IV ou B-V do DL
n.º 156-A/2013), na área de implantação de projeto. Salientam-se apenas alguns
endemismos ibéricos, como Silene acutifolia, Sedum arenarium, Lotus corniculatus
subsp. carpetanus, Crocus carpetanus e Armeria beirana.
Importa ainda referir que o projeto do sobreequipamento em estudo não integra nenhuma
Área de Conservação da Natureza.
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8.2.1

Fase de Construção

Durante a fase de construção do projeto do sobreequipamento, e em termos genéricos,
os impactes diretos mais importantes e previsíveis sobre a flora e vegetação prendem-se
com a destruição do coberto vegetal, na sequência das operações de desmatação
inerentes às seguintes ações de projeto:
a) Abertura de acessos;
b) Preparação das plataformas para a implantação dos aerogeradores;
c) Fundação para a implantação dos aerogeradores, subestação e estação de
comando e apoios da linha elétrica aérea;
d) Abertura de valas para a instalação de cabos elétricos;
e) Movimentação de terras e de máquinas.
No Quadro V. 18 apresenta-se a estimativa das áreas afetadas pelos vários elementos de
projeto para a fase de construção.
São igualmente de considerar impactes indiretos inerentes à deposição de poeiras na
vegetação envolvente aos diferentes elementos do projeto, com potenciais implicações
fitossanitárias, resultantes das movimentações de terras e de máquinas.
De seguida avaliam-se cada um dos impactes associados às ações de projeto acima
referidas.

a) Abertura de acessos

O acesso aos aerogeradores do sobreequipamento será efetuado a partir do CM1506,
estando prevista a beneficiação de caminhos existentes em cerca de 1 946 m, e a
abertura de novos acessos em cerca de 1 547 m. Os novos acessos implicarão uma
afetação total de cerca de 12 376 m2 (incluindo a faixa de rodagem e respetivas valetas).
No caso dos acessos a beneficiar, considera-se ainda uma afetação marginal da
vegetação, numa área de cerca de 5 838 m2.
Os acessos a intervencionar desenvolvem-se maioritariamente em zonas de arrelvados
vivazes (8 440 m2) e de carquejal e urzal (5 945 m2), comunidades largamente
dominantes na área de estudo. Seguem-se os giestais (1 722 m2) e pinhais (905 m2).
Pontualmente verifica-se a afetação de comunidades pioneiras e rupícolas, da Airo
praecocis-Sedetum arenarii e Sedo anglici-thymetum caespititii (708 m2), da
Helianthemetea guttati, Stipo giganteae-Agrostietea castellanae e Parietarietea (208 m2).
Destas comunidades, conforme referido anteriormente, destacam-se alguns habitats
enquadráveis na Diretiva Comunitária Habitats (92/43/CEE), nomeadamente 4030pt3
(5 945 m2), 8230pt1 (708 m2), e 8220pt1 e 6220pt4 (208 m2).
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É igualmente de referir que não se encontram afetadas pela construção/beneficiação de
acessos espécies enquadráveis nos anexos B-II, B-IV ou B-V do DL n.º 156-A/2013,
de 8 de novembro. São contudo afetadas populações de vários endemismos ibéricos,
com forte representação ao longo da envolvente de projeto, nomeadamente
Silene acutifolia, Sedum arenarium, Lotus corniculatus, Crocus carpetanus e Armeria
beirana.
Em suma, as principais comunidades vegetais afetadas pela construção/beneficiação de
acessos correspondem a formações de elevada representatividade a nível local, nacional
e regional, em franca expansão por todo o território nacional, fruto das atividades
silvícolas e de periódicas épocas de incêndio. São contudo pontualmente afetadas
comunidades de maior relevo ecológico, como é o caso das comunidades pioneiras
enquadráveis no 6220pt4, habitat prioritário, de importante expressão nos maciços
graníticos da Serra do Caramulo.
As comunidades enquadráveis no habitat 6220pt4 encontram-se presentes no extremo
norte da área de estudo, a nordeste do marco geodésico da Cruzinha (eixo
Cruzinha-Caselho), em mosaico com matos e comunidades rupícolas (afloramentos
rochosos), em substrato granítico. Para área de estudo, estes mosaicos com
comunidades enquadráveis neste habitat, ocupam uma área estimada de 15 425 m2, pelo
que a construção/beneficiação de acessos constituí uma afetação de cerca de 1 %.
De referir ainda que estas comunidades apresentam vários registos de
ocorrência por toda a Serra do Caramulo (Almeida JD, 2009), e uma extensa área de
ocupação atual em Portugal devido à abundância de substratos ácidos, à oceanidade
elevada e, sobretudo, à imposição antrópica milenar de regimes de perturbação
pelo fogo.
No cômputo geral, embora de forma pontual e marginal, considera-se que a afetação de
comunidades enquadráveis em vários habitats da Diretiva Comunitária Habitats
(92/43/CEE) constitui um impacte negativo, de magnitude moderada, direto, permanente
e irreversível. Importa salientar que as áreas de taludes de aterro/escavação poderão, na
fase de exploração, recuperar o coberto vegetal original, dado que as comunidades
afetadas encontram-se largamente representadas na envolvente de projeto. Assim, no
caso destas últimas áreas, o impacte é considerado de temporário e reversível.
No que se refere à linha elétrica aérea para ligação do sobreequipamento à subestação
do Caramulo, não se encontram definidos na presente fase, os apoios e respetivos
acessos, não sendo assim possível determinar uma afetação exata das comunidades
vegetais.
O corredor da linha elétrica aérea, de cerca de 1 400 m de extensão,
desenvolve-se maioritariamente por giestais, carquejais e urzais, e por fim pinhais, pelo
que não são expectáveis afetações de comunidades relevantes em termos de
conservação. Importa salientar que embora os carquejais e urzais se enquadrem no
habitat 4030pt3, estes últimos apresentam elevada representatividade a nível,
regional e nacional.
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Saliente-se ainda que, na fase seguinte, serão definidos os locais de apoios, de modo a
evitar a construção de novos acessos, privilegiando-se sempre a utilização de caminhos
existentes, mitigando-se assim os impactes inerentes à abertura de acessos.
Assim, o impacte da linha elétrica aérea classificar-se de negativo, de magnitude
reduzida, direto, permanente e irreversível.
Importa salientar que as áreas de trabalho e eventuais acessos que seja necessário abrir,
serão requalificados, sendo assim criadas as condições para recuperação do coberto
vegetal original. Assim, no caso destas áreas, o impacte é considerado de temporário e
reversível.
b) Preparação das plataformas para a implantação dos aerogeradores

O projeto em estudo prevê a implantação de nove aerogeradores, sendo construído para
o efeito plataformas de montagem de aproximadamente 1 400 m2 (dimensão ajustável em
função da topografia de terreno). A preparação das plataformas envolve ainda a criação
de aterros e escavações, pelo que a sua implantação envolverá uma área total de cerca
de 14 534 m2 (12 600 m2 para as plataformas e 1 934 m2 para taludes).
À semelhança dos acessos a construir/beneficiar, as plataformas para implantação dos
aerogeradores situam-se maioritariamente em zonas de carquejal e urzal (5 951 m2) e de
arrelvados vivazes (4 753 m2). Seguem-se as comunidades pioneiras de solos xistosos
(1 879 m2), as comunidades pioneiras de solos graníticos (992 m2) e zonas de pinhal
(742 m2). Pontualmente verifica-se ainda a afetação de giestais (124 m2) e de
comunidades rupícolas (93 m2). Destas comunidades, conforme referido anteriormente,
destacam-se alguns habitats enquadráveis na Diretiva Comunitária Habitats (92/43/CEE),
nomeadamente 4030pt3 (5 951 m2), 8230pt1 (1 879 m2), e 8220pt1 e 6220pt4 (1 085 m2).
Importa salientar que as comunidades enquadráveis no habitat 6220pt4, da Stipo
giganteae-Agrostietea castellanae, coincidem exclusivamente com a plataforma para
implantação do aerogerador Z01.
É igualmente de referir que não se encontram afetadas pelas plataformas de montagem
espécies enquadráveis nos anexos B-II, B-IV ou B-V do DL n.º 156-A/2013 de 8 de
novembro. São contudo afetadas populações de vários endemismos ibéricos, com forte
representação ao longo da envolvente de projeto, nomeadamente Silene acutifolia,
Sedum arenarium, Lotus corniculatus, Crocus carpetanus e Armeria beirana.
Em suma, as principais comunidades vegetais afetadas pela construção das plataformas
de montagem dos aerogeradores correspondem a formações de elevada
representatividade a nível local, nacional e regional, em franca expansão por todo o
território nacional, fruto das atividades silvícolas e de periódicas épocas de incêndio. No
caso concreto do aerogerador Z01, verifica-se a afetação de comunidades pioneiras
enquadráveis no 6220pt4. Esta afetação corresponde contudo a cerca de 7 % da área
ocupado por este habitat, dentro da área de estudo. Recorde-se que o subtipo 6220pt4
encontra-se largamente presente ao longo da Serra do Caramulo, e no território nacional,
em virtude dos períodos recorrentes de incêndio.
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Importa salientar que o impacte inerente à construção das plataformas de montagem é
considerado de temporário e reversível, uma vez que na fase de exploração o coberto
vegetal poderá ser recuperado na totalidade da plataforma.
No cômputo geral, embora de forma pontual e marginal, considera-se que a afetação de
comunidades enquadráveis em vários habitats da Diretiva Comunitária Habitats
(92/43/CEE) constitui um impacte negativo, de magnitude moderada, direto, temporário e
reversível.
c) Fundação para a implantação dos aerogeradores, subestação e apoios da linha
elétrica aérea

Os aerogeradores serão implantados sobre fundações que consistem numa laje de betão
armado sobre a qual será colocada uma sapata. À semelhança dos novos acessos, esta
ação implicará a destruição de coberto vegetal, de uma forma permanente,
prolongando-se o impacte para a fase de exploração. A área ocupada por cada
aerogerador, mais acesso permanente em torno deste, é de cerca de 314 m2, totalizando
uma afetação de 2 826 m2 para o presente projeto.
As fundações dos aerogeradores abrangem maioritariamente zonas de carquejal e urzal
(1 306 m2) e de arrelvados vivazes (960 m2). De forma marginal e pontual verifica-se
igualmente a afetação de comunidades pioneiras de substratos graníticos (286 m2) e de
substratos xistosos (194 m2), e ainda de giestal (80 m2). À semelhança das plataformas
para implantação dos aerogeradores, as fundações irão afetar habitats enquadráveis na
Diretiva Comunitária Habitats (92/43/CEE), nomeadamente 4030pt3 (1 306 m2), 8220pt1
e 6220pt4 (286 m2), e 8230pt1 (194 m2). Importa salientar que as comunidades
enquadráveis no habitat 6220pt4, da Stipo giganteae-Agrostietea castellanae, coincidem
exclusivamente com a fundação do aerogerador Z01.
Em suma, as principais comunidades vegetais afetadas pelas fundações dos
aerogeradores correspondem a formações de elevada representatividade a nível local,
nacional e regional, sendo de forma pontual e marginal abrangidos comunidades de
maior relevo ecológico, como é o caso das comunidades pioneiras enquadráveis no
6220pt4.
No cômputo geral, embora de forma pontual e marginal, considera-se que a afetação de
comunidades enquadráveis em vários habitats da Diretiva Comunitária Habitats
(92/43/CEE) constitui um impacte negativo, de magnitude moderada, direto, permanente
e irreversível.
À semelhança das fundações dos aerogeradores, a implantação da subestação implicará
a destruição de coberto vegetal, de uma forma permanente, prolongando-se o impacte
para a fase de exploração. A área ocupada pela subestação é de cerca de 600 m2,
abrangendo na sua totalidade áreas de carquejais, enquadráveis no habitat 4030pt3.
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Desta forma, face à elevada representatividade da comunidade afetada, e ao reduzido
valor conservacionista, o impacte considera-se negativo, de magnitude moderada, direto,
permanente e irreversível.
No que se refere à linha elétrica aérea a construir, não se encontram definidos na
presente fase, os respetivos apoios, não sendo possível determinar uma afetação exata
das comunidades vegetais. O corredor da linha elétrica aérea, de cerca de 1 400 m de
extensão, desenvolve-se maioritariamente por giestais, carquejais e urzais, e por fim
pinhais, pelo que não são expectáveis afetações de comunidades relevantes em termos
de conservação. Importa salientar que embora os carquejais e urzais se enquadrem no
habitat 4030pt3, estes últimos apresentam elevada representatividade a nível, regional e
nacional.
Assim, o impacte da linha elétrica aérea classificar-se de negativo, de magnitude
reduzida, direto, permanente e irreversível.

d) Abertura de valas para a instalação de cabos elétricos

A ligação dos aerogeradores à nova subestação do sobreequipamento será efetuada
através de cabos enterrados, para os quais será necessário abrir uma vala, com cerca de
3 648 m, com consequente destruição de coberto vegetal, numa área total de 10 944 m2.
À semelhança dos acessos a construir/beneficiar, a vala de cabos desenvolve-se
predominantemente por carquejais e urzais (5 180 m2), arrelvados vivazes (3 550 m2) e
giestais (1 016 m2). Seguem-se afetações em comunidades pioneiras em substrato
xistoso (530 m2) e áreas de pinhal (448 m2). De forma muito pontual afetam-se
igualmente comunidades pioneiras de substratos graníticos (77 m2) e rupícolas (20 m2).
Destas comunidades destacam-se as afetações em habitats da Diretiva Comunitária
Habitats, designadamente 4030pt3 (5 180 m2) e 8230pt1 (530 m2), ambos amplamente
representado em Portugal.
Importa salientar que as áreas afetadas não apresentarão utilização na fase de
exploração, pelo que posteriormente à fase de construção poderá ocorrer a regeneração
natural do coberto vegetal.
Face à ocupação residual pelas valas de cabos, e aos valores naturais presentes na sua
área de implantação, o impacte pode classificar-se de negativo, de magnitude reduzida,
direto, temporário e reversível.

e) Movimentação de terras e de máquinas

Durante a realização das obras anteriormente descritas é previsível que os empreiteiros
necessitem de manusear a maquinaria para além da zona direta de implantação das
construções, ocorrendo a destruição do coberto vegetal aí existente.
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O movimento de terras e de máquinas poderá igualmente afetar de uma forma direta as
formações vegetais presentes na envolvente imediata às áreas intervencionadas, através
da emissão de poeiras. A deposição dessas poeiras na vegetação envolvente poderá ter
algumas implicações sanitárias, que poderão eventualmente prejudicar o crescimento e
desenvolvimento da vegetação. Todavia, esse impacte será muito localizado, e
facilmente contornado através da aplicação de medidas de minimização em obra, que
reduzam as emissões de poeiras e delimitem claramente as zonas de intervenção de
forma a evitar a afetação de áreas adicionais.
Quadro V. 18 – Estimativa das áreas afetadas na fase de construção
Coberto Vegetal

Diretiva Habitat

Elementos de Projeto

Aerogeradores (Fundação)

Giestal

124

Acessos novos

835

Acessos a beneficiar

887

--1 016
Total

Aerogeradores (Fundação)

Acessos novos

6 430

Acessos a beneficiar

2 010

Vala de Cabos

3 550

---

4030pt3

17 703

Aerogeradores (Fundação)

1 306

Plataforma de Montagem

5 951

Acessos novos

3 885

Acessos a beneficiar

2 060
600

Vala de Cabos

5 180
Total

18 982

Aerogeradores (Fundação)

286

Plataforma de Montagem

992

Acessos novos

18

8220pt1+6220pt4
Acessos a beneficiar

118

Vala de Cabos

77
Total
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960
4 753

Subestação

Comunidades pioneiras
em substrato granítico

2 942

Plataforma de Montagem

Total

Carquejal e Urzal

80

Plataforma de Montagem

Vala de Cabos

Arrelvados

Área a Afetar (m2)

1 491
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Quadro V. 18 – Estimativa das áreas afetadas na fase de construção (cont.)
Coberto Vegetal

Diretiva Habitat

Elementos de Projeto

Aerogeradores (Fundação)
Plataforma de Montagem
Comunidades pioneiras
em substrato xistoso

Acessos novos

540

Acessos a beneficiar

168

Vala de Cabos

530

8230pt1

8.2.2

3 311

Plataforma de Montagem

93

Acessos novos

72

Vala de Cabos

20

8220pt1
Total

Pinhal

194
1 879

Total

Comunidades rupícolas

Área a Afetar (m2)

---

185

Plataforma de Montagem

742

Acessos novos

535

Acessos a beneficiar

370

Vala de Cabos

448
Total

2 095

Total

46 709

Fase de Exploração

Conforme referido anteriormente, alguns dos impactes verificados na fase de construção
são permanentes, passando para a fase de exploração, nomeadamente a perda de
vegetação associada aos elementos definitivos de projeto (aerogeradores, subestação e
acessos).
Nas áreas temporárias de trabalho, taludes de aterro e escavação, vala de cabos, e ainda
as plataformas para implantação dos aerogeradores, na fase de exploração, poder-se-á
verificar à regeneração natural do coberto vegetal, em várias etapas sucessionais,
designadamente por comunidades pioneiras e, a médio prazo, comunidades arbustivas
de baixo porte.
Assim, na fase de exploração verificar-se-á uma área sem vegetação de cerca de
21 354 m2 (Quadro V. 19), o que corresponde a cerca de 46% da área intervencionada na
fase de construção (46 709 m2). Destas áreas definitivas, a maioria desenvolve-se por
espaços atualmente ocupados por arrelvados vivazes (9 400 m2), carquejais e urzais
(7 851 m2) e giestais (1 802 m2). Com menor expressão são igualmente afetados de
forma permanente pinhal (905 m2), comunidades pioneiras em substrato xistos (902 m2) e
granítico (422 m2) e comunidades rupícolas (72 m2).
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Quadro V. 19 – Estimativa das áreas afetadas na fase de exploração
Coberto Vegetal

Giestal

Diretiva Habitat

Elementos de Projeto

Aerogeradores

80

Acessos novos

835

Acessos a beneficiar

887

--Total

Arrelvados

960

Acessos novos

6 430

Acessos a beneficiar

2 010

---

4030pt3

1 306

Acessos novos

3 885

Acessos a beneficiar

2 060
600
Total

286

Acessos novos

18

8220pt1+6220pt4
Acessos a beneficiar

118

194

Acessos novos

540

Acessos a beneficiar

168

8230pt1

Acessos novos

Pinhal

422

Aerogeradores

Total

Comunidades rupícolas

7 851

Aerogeradores

Total

Comunidades pioneiras
em substrato xistoso

9 400

Aerogeradores

Subestação

Comunidades pioneiras
em substrato granítico

1 802

Aerogeradores

Total

Carquejal e Urzal

Área a Afetar (m2)

8220pt1

---

902

72
Total

72

Acessos novos

535

Acessos a beneficiar

370
Total

905

Total

21 354

Destaca-se a afetação de comunidades enquadráveis no habitat 6220pt4, habitat
prioritário, o que corresponde a cerca de 3% da área ocupada por este tipo de
comunidade na área de estudo. Importa contudo referir que este habitat é frequente no
território nacional, e no maciço granítico da Serra do Caramulo.
Para além dos impactes permanentes da fase de construção, que transitam para a fase
de exploração, verificam-se ainda nesta fase impactes diretos relacionados com as
seguintes ações:
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a) Manutenção de um espaço livre de vegetação nas bermas e valetas e de espécies
arbóreas em torno dos aerogeradores;
b) Pisoteio por parte da equipa de manutenção e dos visitantes esporádicos sobre a
vegetação em fase de recuperação.

a) Manutenção de um espaço livre de vegetação alta em torno dos aerogeradores

As bermas e valetas são mantidas livres de vegetação, pelo que nestas áreas não se
desenvolve vegetação, encontrando-se o solo sem cobertura vegetal. Por questões de
segurança, o espaço envolvente aos aerogeradores deve estar livre de árvores que
possam comportar algum risco de incêndio florestal.
Estas situações são contudo localizadas, pelo que os impactes serão assim negativos, de
magnitude reduzida, diretos, permanentes, porém reversíveis.

b) Pisoteio por parte da equipa de manutenção e dos visitantes esporádicos sobre a
vegetação

A experiência tem demonstrado que durante a fase de exploração, pelo menos durante
os primeiros anos após a entrada em funcionamento, os parques eólicos funcionam como
atração turística das populações das imediações. Durante a visita a um parque eólico, as
pessoas acabam por ser atraídas pelas panorâmicas, por uma ou outra flor e por um ou
outro aspeto da vegetação.
É de referir que uma vez que se trata do sobreequipamento de um parque eólico já
existente numa área onde já existem estas infraestruturas, não é de esperar que esta
situação ocorra.
As equipas de manutenção que esporadicamente efetuam trabalhos de manutenção
preventiva ou curativa, restringem a sua atividade às zonas criadas para trânsito, não
sendo necessário efetuar qualquer pisoteio da vegetação recuperada ou em recuperação.
Sendo assim este impacte pode ser classificado como negativo, de magnitude reduzida,
direto, temporário e reversível.

8.2.3

Fase de Desativação

Durante a fase de desativação, é de esperar que os impactes mais importantes sejam
semelhantes aos existentes na fase de construção, mas em menor escala, com especial
relevo para a questão da remoção de estruturas para fora das zonas do parque.
O desmantelamento de aerogeradores e subestação, assim como a movimentação de
terras e de máquinas em redor destes espaços, pode causar a destruição do coberto
vegetal existente no local.
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Durante a realização destas operações é previsível que os empreiteiros manuseiem a
maquinaria para além da zona da estrita implantação dos aerogeradores e subestação,
ocorrendo a destruição do coberto vegetal aí existente.
A execução das obras anteriormente descritas poderá acarretar a destruição de algum
coberto vegetal. Todavia, tendo em conta a elevada disponibilidade genética, inerente a
presença de uma vegetação homogénea e composta pelas mesmas comunidades
afetadas pela implantação do projeto, aliada a mobilização de solos nas operações de
desmantelamento, a regeneração do coberto vegetal (após intervenção) deverá ser
rápida, restabelecendo desta forma as áreas de habitats perdidos.
Sendo assim este impacte pode ser classificado como negativo, de magnitude reduzida,
direto, temporário e reversível.

8.3

Fauna

A comunidade faunística presente na envolvente alargada da área de projeto, que
compreende a Serra do Caramulo e suas vertentes, embora diversificada, principalmente
no que se refere à comunidade avifaunística, é dominada por espécies sem qualquer
estatuto especial de conservação. Verifica-se todavia a ocorrência ocasional nesta área
de espécies muito ameaçadas, geralmente em movimento migratórios.
Destaca-se contudo a ocorrência regular do Tartaranhão-caçador, espécie de estatuto de
conservação muito ameaçado, no extremo nordeste da Serra do Caramulo, na
envolvente a Fornelo do Monte, numa área com grande número de afloramentos
graníticos de grandes dimensões, e ainda, de forma ocasional a noroeste no Cabeço
Costeira, Alminhas e Couto, e a sudoeste na envolvente ao Cabeço do Caramulinho.
Importa no entanto salientar a ausência de registos na área de implantação do projeto do
sobreequipamento.
Em termos dos biótopos esta área é relativamente heterogénea com um predomínio de
um mosaico de matos rasteiros e arrelvados vivazes, intercalado por afloramentos e
vertentes rochosas de xisto e granito, e pontualmente, por manchas florestais de
pinheiro-bravo. Nas encostas da serra, em particular em orla de espaços agrícolas e
associadas a zonas depressionárias, são ainda visíveis bosquetes de carvalho e
castanheiros.

8.3.1

Fase de Construção

Durante a fase de construção do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo, e em termos genéricos, os impactes diretos mais importantes e previsíveis
sobre a fauna correspondem à:
▪

Perturbação (afastamento e alteração dos padrões de deslocação na área);

▪

Perda ou alteração de biótopos/habitats;
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▪

Mortalidade (atropelamento e esmagamento pela circulação de máquinas
materiais e pessoas).

Estes impactes são decorrentes das principais ações de construção, nomeadamente:
a) Operações de desmatação e limpeza de terreno;
b) Operações de terraplenagem e constituição das fundações dos aerogeradores,
subestação e apoios da linha elétrica aérea;
c) Montagem dos aerogeradores e circulação de veículos e pessoas.
Não é considerada a potencial destruição ou perturbação de abrigos de quirópteros
durante esta fase, uma vez que não se verificam abrigos na área de implantação de
projeto.
De seguida avaliam-se cada um dos impactes associados às ações de projeto acima
referidas.

a) Operações de desmatação e limpeza de terreno

As operações de desmatação e limpeza de terreno implicam uma perda direta de habitat.
Estas operações ocorrerão nas áreas ocupadas pelos acessos a criar, plataformas
temporárias para a instalação dos aerogeradores, fundações dos aerogeradores,
subestação, e ainda pelas valas de cabos.
Conforme referido anteriormente, a área de implantação do projeto localiza-se numa zona
relativamente heterogénea, sendo que os elementos de projeto se localizam
maioritariamente em áreas de matos rasteiros e de médio porte (2,19 ha) e
arrelvados/pastagens (1,77 ha), comunidades essas largamente representadas na
envolvente de projeto, em toda a região e a nível nacional (na área estudada os matos
ocupam uma área de 56,79 ha e os arrelvados/pastagens de 26,42 ha). São ainda
abrangidos pelos elementos de projeto, de forma pontual e marginal, alguns afloramentos
rochosos de xisto e granito, de alguma importância para espécies rupícolas, em 0,50 ha,
e ainda áreas de pinhal em 0,21 ha, ambos biótopos com elevada expressão na área de
estudo e toda a Serra do Caramulo (na área de estudo os afloramentos rochosos ocupam
uma área de 7,2 ha e os pinhais de 6,10 ha).
Face ao exposto, considera-se que a perda de habitat se afigura como não significativa,
uma vez que os valores de afetação são muito reduzidos e pontuais, face à área coberta
por esses mesmos habitats na envolvente próxima (área de estudo) e alargada (Serra do
Caramulo) do projeto.
Assim, a perda ou alteração de habitat pode se classificar de impacte negativo, de
magnitude reduzida, direto, temporário e reversível, no caso das plataformas de
montagem, vala de cabos e taludes de escavação e aterros, e permanente e irreversível
para a fundação dos aerogeradores, subestação e acessos. Importa salientar que nas
áreas florestais abrangidas pelas valas de cabo, não poderão ser repostos os usos na
fase de exploração, pelo que o impacte será permanente e irreversível.
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Relativamente à linha elétrica aérea a construir, há que referir que a mesma apresentará
uma área de intervenção muito reduzida, limitada à fundação dos apoios. Embora não
ainda não se encontre definida a localização dos apoios da linha elétrica, verifica-se que
o corredor da mesma se desenvolve quase exclusivamente em matos e, pontualmente,
em pinhal, que correspondem a biótopos largamente ocorrentes na envolvente próxima e
alargada de projeto. Deste modo, à semelhança dos restantes elementos do
sobreequipamento, não são expectáveis perdas de habitats significativas.
Ainda relativamente aos acessos aos apoios da linha elétrica, serão considerados,
sempre que possível caminhos já existentes, minimizando desta forma intervenções em
áreas adicionais de habitats, nomeadamente de matos (quase exclusivo no corredor da
linha elétrica). Considera-se assim que os impactes inerentes aos acessos da linha
elétrica serão não significativos.
Deste modo, a perda ou alteração de habitat associada à linha elétrica aérea pode ser
classificada de negativo, de magnitude reduzida, direto, permanente e irreversível.
Os trabalhos de desmatação poderão igualmente acarretar impactes em termos de
mortalidade de algumas espécies, em particular de vertebrados terrestres de baixo porte,
nomeadamente mamíferos, répteis e anfíbios.
Relativamente aos anfíbios, como verificado na situação de referência, a probabilidade de
ocorrência na área de implantação de projeto é extremamente reduzida, pelo que o
impacte neste grupo faunístico será nulo. No que respeita aos restantes grupos
faunísticos há que referir que as ações serão muito localizadas, pelo que a mortalidade
será pouco provável ou inexistente.
Para os vertebrados voadores e vertebrados terrestres de médio grande porte, a
mortalidade nesta fase, inerente a estas ações de projeto, será ainda menos provável.
Assim, em termos de mortalidade, o impacte pode se classificar de negativo, de
magnitude reduzida, direto, permanente e irreversível.

b) Operações de terraplenagem e constituição das fundações dos aerogeradores,
subestação e apoios da linha elétrica aérea

Os impactes inerentes às operações de terraplenagem (aterro e escavação) e
constituição de fundações são em tudo idênticos aos das operações de desmatação e
limpeza de terreno, nomeadamente perda de habitat e possível mortalidade
(principalmente de vertebrados terrestres de pequeno porte).
Em suma, face ao aspeto muito localizado das intervenções, da elevada disponibilidade
do habitat afetado na envolvente próxima e alargada, estes impactes, embora negativos,
são considerados de magnitude reduzida.
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c) Montagem dos aerogeradores e circulação de veículos e pessoas

O movimento de maquinarias e pessoas nas diferentes operações de construção,
inclusive as operações acima referidas, poderá originar um certo nível de perturbação e
perda ou alteração da qualidade do habitat da envolvente, quer pela emissão de ruído e
vibrações, quer pela emissão de poeiras. Tal poderá traduzir-se numa redução da
utilização do espaço na envolvente de projeto durante o período de construção. Este
impacte é contudo atenuado pelo facto das intervenções serem muito localizadas.
A redução da utilização por parte das espécies faunísticas inerente a perturbações
provenientes da obra e perda ou alteração da qualidade de habitat, pode classificar-se
com um impacte negativo, de magnitude reduzida, indireto, temporário e reversível.
Igualmente associado à movimentação de veículos é ainda de considerar impactes
relacionados com a mortalidade de indivíduos por atropelamento, em particular para
espécies mais sensíveis, como o são os vertebrados terrestres de pequeno porte.
Todavia, conforme referido anteriormente, face ao carácter localizado do projeto, à
reduzida utilização do espaço verificado na situação de referência, este impacte é
considerado de negativo, de magnitude reduzida, direto, permanente e irreversível.

8.3.2

Fase de Exploração

Os principais impactes decorrentes da operação de um parque eólico prendem-se com a
mortalidade, perturbação (afastamento e alteração dos padrões de deslocamento na
área) e a perda ou alteração de habitat. Estes impactes encontram-se relacionados com
a presença e funcionamento dos aerogeradores do sobreequipamento, a presença da
linha elétrica aérea a 60 kV de ligação do sobreequipamento à subestação do Caramulo,
e ainda da circulação de veículos e pessoas, de particulares ou de responsáveis pela
manutenção do sobreequipamento.
a) Mortalidade

No que se refere à mortalidade, o grupo faunístico que suscita maior preocupação
corresponde à avifauna, devido ao risco de colisão com as pás ou torres dos
aerogeradores, e ainda ao risco de colisão com a linha elétrica aérea a implementar no
âmbito do atual projeto.
O risco de colisão com os aerogeradores tem sido o impacte direto mais óbvio e até ao
momento os diversos estudos têm-se centrado especialmente neste risco, tendo-se
verificado um grande esforço no desenvolvimento de metodologias para a análise do
número de colisões (e.g. Travassos et al. 2005). Segundo o relatório da California Energy
Commission (Erickson et al. 2001), os fenómenos de colisão representam cerca de 67%
dos acidentes letais em Parques Eólicos.
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A partir dos resultados obtidos nos diversos estudos desenvolvidos na Europa e E.U.A.,
conclui-se que o risco de mortalidade de aves por colisão com aerogeradores é
geralmente reduzido especialmente para as aves sedentárias, sendo que as mortalidades
em grande escala parecem estar associadas a condições meteorológicas desfavoráveis
(Cochran & Graber 1958, Kemper 1964, Weir 1977, in Orloff & Flannery 1992) ou a zonas
de importantes corredores migratórios ou de deslocação diária e zonas costeiras com
grande abundância avifaunística.
A idade das aves e o tipo de voo são aspetos que influenciam a propensão das aves a
acidentes. Orloff & Flannery (1992) verificaram que as aves de rapina imaturas sofrem
proporcionalmente maior número de colisões que as aves adultas. Verifica-se que aves
jovens e imaturas são voadores menos experimentados e ágeis, e não familiarizados com
o seu ambiente, sendo um grupo mais vulnerável.
Outro dado relevante é o facto de se ter concluído que as aves de rapina de voo mais
rápido (como os falconídeos) são mais vulneráveis ao embate que as restantes rapinas.
A velocidade de voo afeta a capacidade da ave de detetar o obstáculo, assim como o seu
tempo de reação perante o obstáculo, além de condicionar a gravidade da lesão
provocada pelo embate (Orloff & Flannery 1992).
Assim, o comportamento de caça e as características de voo das espécies condicionam a
propensão à colisão. As atividades de predação são potenciadoras de acidentes. Uma
ave concentrada ou atirando-se sobre a presa está provavelmente menos atenta às pás
em rotação. De igual modo, uma rapina em forrageio pela área tende a cometer erros no
cálculo das distâncias, nomeadamente às pás.
Segundo a bibliografia consultada, tem-se vindo a registar um número crescentemente
menor de acidentes com aves em Parques Eólicos, com o passar do tempo (Saraiva et
al. 2007). Este facto parece estar relacionado com a evolução tecnológica do tipo de
aerogerador e ao maior cuidado no levantamento e resolução de problemas de natureza
local.
De acordo com Coelho (2007), que atribuiu uma classificação de Risco de colisão face à
taxa de mortalidade verificada, as espécies Aquila chrysaetos, Gyps fulvus e Milvus
milvus possuem elevado risco de colisão, detendo as demais risco baixo e Neophron
percnopterus risco nulo. Saliente-se que esta classificação baseia-se em resultados
obtidos nos EUA, Canadá e Europa e que em Portugal, de acordo com o estudo, a todas
estas espécies foi atribuído um nível de preocupação zero.
Estes resultados são consistentes com Saraiva (2005) e Saraiva et al. (2007) que
verificou que as espécies mais vulneráveis são essencialmente de pequeno e médio
porte, e que a colisão se dá, na maioria das vezes, contra a torre e não contra as pás. De
salientar que em grande parte dos estudos referidos se tratam de áreas de média-alta
intensidade de utilização por aves de rapina, e onde os comportamentos de voo fariam
supor um superior risco de colisão.
Os dados bibliográficos indiciam, assim, muito baixa magnitude de mortalidade em
parques eólicos situados em habitat serrano, mesmo em parques de grande dimensão
(mais de 20 aerogeradores).
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Para a presente área de estudo, e tendo em conta os resultados da monitorização do
Parque Eólico do Caramulo, em particular para o Subparque de Caselho (mais próximo
da área de implantação de projeto), verifica-se que a mortalidade por colisão com
aerogeradores apresenta uma frequência reduzida.
Para os três anos de monitorização (2006 a 2008), a mortalidade média observada para o
parque eólico foi de 1,27 aves/aerogerador/3anos (1,43 aves/aerogerador/3anos no
Subparque de Caselho), sendo a mortalidade estimada média (após aplicação de fatores
de correção das taxas de detetabilidade e taxas de remoção/decomposição) de
2,11 aves/aerogerador/3anos. Estes resultados apontam para uma mortalidade estimada
de 0,7 aves/aerogerador/ano, o que, extrapolando para o Sobreequipamento do Parque
Eólico do Caramulo, se traduz numa mortalidade estimada de 6,3 aves/ano (para o total
dos 9 aerogeradores).
Ainda de acordo com os resultados da monitorização, destas 6,3 aves mortas/ano, cerca
de 56,6% (3,6 aves/ano) corresponderiam a aves de pequeno porte, 31,6%
(2,0 aves/ano) a aves de médio porte e 11,7% (0,7 aves/ano) a aves de grande porte.
Importa contudo salientar que, para as aves de grande porte, apesar da frequência muito
reduzida de mortalidade (0,07 aves/aerogerador/ano), a espécie mais afetada foi o
Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), com uma estimativa aproximada de 6 indivíduos
mortos em 3 anos. Os casos de mortalidade observada (6 indivíduos em 3 anos)
ocorreram no entanto, exclusivamente, no extremo nordeste da Serra do Caramulo, na
zona do Subparque de Fornelo do Monte, onde, conforme referido na situação de
referência, se verificou uma utilização relativamente regular do espaço. Para a zona de
implantação do projeto, onde não houve registos de Tartaranhão-caçador durante os três
anos de monitorização, não se observaram nenhum indivíduo desta espécie mortos.
Em suma, embora se verifique uma reduzida taxa de mortalidade estimada, e a ausência
de registos de ocorrência e mortalidade de Tartaranhão-caçador para a área de projeto,
tendo em conta que os biótopos ocorrentes na área de estudo (matos rasteiros em
mosaico com arrelvados vivazes e afloramentos rochosos) são favoráveis à ocorrência
desta espécie (designadamente como potencial espaço de nidificação), considera-se que
o impacte do sobreequipamento, apesar de incerto, é significativo.
Assim, o impacte inerente à colisão de aves com os aerogeradores classifica-se de
negativo, de magnitude moderada, direta, permanente e irreversível.
No que se refere à linha elétrica aérea, o risco de mortalidade por colisão, para o elenco
avifaunístico da área de projeto, encontra-se particularmente associada a espécies da
família Columbidae (Neves et al. 2005 e BirdLife International 2003). As aves de rapina e
corvídeos apresentam igualmente um risco intermédio de colisão com este tipo de
infraestruturas.
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Importa contudo referir que a área de implantação da linha elétrica aérea não se situa, de
acordo com o ICNF (2010), em nenhuma área muito crítica, crítica ou sensível, em
termos de risco de colisão/eletrocussão. Não são igualmente abrangidos, ao longo do
corredor da linha elétrica aérea, tipos de ocupação de solos considerados prioritários
para as espécies de aves ameaçadas continentais (ICNF, 2010), sendo que a linha se
desenvolve quase exclusivamente por giestais, carquejais e urzais. Saliente-se ainda que
a linha elétrica se desenvolve ao longo da encosta da Serra do Caramulo,
perpendicularmente à cumeada, sem passagens a vau em vales de rios ou em
corredores ecológicos. Não se conhecem igualmente corredores de migração importantes
para a fauna no local de implantação da linha.
Posto isto, não se antevê uma frequência de colisão elevada com a referida linha elétrica,
pelo que o impacte pode ser assim classificado de negativo, de magnitude reduzida,
direta, permanente e irreversível.
Os quirópteros, por serem animais voadores, são a par do grupo das aves aquele que
suscita maiores preocupações em termos de impactes causados pelos parques eólicos.
Embora a atenção sobre os parques eólicos se tenha concentrado inicialmente nos
impactes sobre as aves, são já numerosos os estudos que reportam impactes negativos
sobre os morcegos, sobretudo no que se refere à mortalidade (Martínez-Rica & Serra
1999, Johnson et al. 2000, Alcalde 2003, Arnett 2005, Kunz et al. 2007, Arnett et al. 2008;
Horn et al. 2008, Arnett et al 2009, Baerwald & Barclay 2009, Cryan & Bercklay).
A principal causa de morte que tem sido identificada é a morte por barotrauma. O
conceito (morte por barotrauma) foi descrito há uns anos por alguns autores (e.g., Dürr &
Bach 2004) e consiste no rebentamento de tecidos internos devido a uma
descompressão acelerada causada por um aprisionamento dos morcegos na área de
remoinho no interior das pás; Baerwald et al. (2008) observaram este fenómeno em
cadáveres encontrados em parques eólicos nos EUA.
Em vários países tem-se verificado uma diminuição da mortalidade após o primeiro ano
de funcionamento dos parques eólicos (Espanha: Senra s/ data, Alemanha: Brinkmann et
al. 2006, França: Cosson 2004, Dulac 2008, Jain et al. 2009), facto que tem sido atribuído
a várias causas, tais como: a ocorrência do processo aprendizagem, a grande
mortalidade no primeiro ano afeta negativamente os efetivos populacionais, ocorreram
variações anuais da dinâmica das espécies ou existem diferenças climáticas.
Para a presente área de estudo, e tendo em conta os resultados da monitorização do
Parque Eólico do Caramulo, em particular para o Subparque de Caselho (mais próximo
da área de implantação de projeto), verifica-se que a mortalidade por colisão com
aerogeradores apresenta uma frequência reduzida.
Os resultados da monitorização apontam para uma taxa de mortalidade estimada de 2,5
morcego/aerogerador/ano, o que, extrapolado para o projeto em estudo, corresponde a
uma estimativa de 22,5 morcego/ano. Saliente-se que de todos os sub-parques, Caselho
foi o que apresentou mortalidade estimada mais baixa, o que é expectável, uma vez que
se verificou que a atual área de estudo correspondia a uma das que apresentava menor
atividade de morcegos.
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Em termos de mortalidade observada, o Subparque de Caselho, com sete
aerogeradores, apresentou uma mortalidade anual observada de dois morcegos. Este
valor de mortalidade observada enquadra-se, na escala numérica de avaliação da
magnitude de impacte o nível de gravidade da mortalidade observada por parque (ICNF,
2010), no nível de gravidade 2 (registo de menos de 3 morcegos por ano de espécies
consideradas particularmente sensíveis mortos ou feridos), e portanto de impacte
reduzido. É expectável que o sobreequipamento em estudo, sensivelmente com o mesmo
número de aerogeradores, e situado aproximadamente na mesma zona de cumeada,
apresente mortalidades semelhantes.
O impacte pode ser assim classificado de negativo, de magnitude reduzida, direta,
permanente e irreversível.
Para além dos vertebrados voadores, há ainda que considerar a possível mortalidade de
vertebrados terrestres, particularmente de pequeno porte, por atropelamento de veículos
que circulem no local na fase de exploração, quer das equipas de manutenção, quer de
particulares.
Como já referido, a experiência tem demonstrado que durante a fase de exploração, pelo
menos durante os primeiros anos após a entrada em funcionamento, os parques eólicos
funcionam como atração turística das populações das imediações. Contudo, uma vez que
se trata do sobreequipamento de um parque eólico já existente, numa área onde já
existem estas infraestruturas, não é de esperar que esta situação ocorra.
Sendo assim este impacte pode ser classificado como de negativo, de magnitude
reduzida, direta, permanente e irreversível.
b) Perturbação (afastamento e alteração dos padrões de deslocamento na área)

A instalação de novas infraestruturas resulta na criação de um novo habitat, podendo
esta nova situação implicar a alteração de padrões de utilização da área. A presença das
turbinas dos aerogeradores, subestação e linha elétrica, e o ruído e o movimento
associado à fase de exploração podem afetar o uso do habitat e os padrões de migração.
À semelhança da mortalidade, as aves constituem igualmente, neste caso, o grupo que
suscita maior preocupação. Saraiva (2005) registou perturbação sobretudo nas aves
migradoras. Berkhuizen & Postma (1991) defendem que existirá uma tendência das aves
para evitarem as áreas na vizinhança dos aerogeradores, em conformidade com o que se
verifica noutro tipo de intervenções humanas, como sejam estradas, zonas de recreação
intensiva, zonas de campismo, etc.
Rogers et al., 1977, McCrary et al., 1984, (in Orloff & Flannery 1992) e Saraiva (2005)
observaram que as aves em voo tendem a tomar atitudes evasivas de modo a evitarem
obstáculos, como sejam os aerogeradores. A presença dos aerogeradores,
no que diz respeito às aves migratórias, quase sempre resulta em evitação efetiva das
turbinas pelas aves, geralmente por ligeiras adaptações na rota de migração (Saraiva
2005).
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Winkelman (1985, in Orloff & Flannery 1992) refere que as aves parecem habituar-se à
presença dos aerogeradores. Essa habituação poderá ser bastante rápida ou levar algum
tempo. Existem referências a espécies nidificantes em áreas abrangidas por Parques
Eólicos (Tomé com. pess.), que rapidamente se adaptaram à presença de
aerogeradores, embora tenham também sido já verificados comportamentos opostos por
espécies como Circus pygargus (Ecosativa 2008), que abandonaram áreas de nidificação
após a instalação dos aerogeradores na proximidade.
Os resultados das monitorizações realizadas no Parque Eólico do Caramulo demonstram
uma ligeira perturbação na ocupação do espaço no local de implantação dos
aerogeradores durante a fase de construção, contudo a tendência de aumento verificada
para os valores de abundância e riqueza indiciam que as populações voltaram a utilizar
esse mesmo espaço passado algum tempo, confirmando de certa forma o fenómeno de
habituação ao funcionamento de aerogeradores.
No caso presente, o projeto consiste apenas na implantação de nove aerogeradores
numa cumeada onde já existem vários, o que não representa uma alteração significativa
de habitat, nem constitui uma fonte de perturbação que não exista já no local. Assim, este
impacte pode classificar-se de negativo, de magnitude reduzida, indireta, temporário e
reversível, uma vez que parece existir uma habituação das populações locais à presença
de aerogeradores.
No caso dos quirópteros a presença dos novos aerogeradores poderá levar ao
afastamento de morcegos, em particular pelo ruído e emissão de ultrassons (Rodrigues
et al. 2008). Todavia, para a zona próxima do projeto, os resultados da monitorização do
Parque Eólico do Caramulo, não se verificaram alterações significativas da utilização do
espaço. Assim, este impacte pode ser considerado de nulo.
À semelhança dos grupos anteriormente referidos, a circulação de pessoas no parque e o
ruído associado ao funcionamento das turbinas ao longo de toda a fase de exploração
poderá implicar um afastamento e uma menor utilização das espécies de répteis, anfíbios
e mamíferos nas proximidades dos aerogeradores. A durabilidade deste afastamento
poderá ser temporária ou definitiva, podendo ou não ocorrer uma habituação à presença
dos aerogeradores. O grau de afetação gerado por estes tipos de impactes é geralmente
difícil de prever.
Há que referir que, os novos aerogeradores se localizam numa zona já ocupada por
diferentes infraestruturas deste tipo, pelo que não são expectáveis alterações
significativas de comportamento.
A caracterização de situação de referência permitiu igualmente verificar uma reduzida
utilização do espaço, pelo que, à semelhança dos quirópteros, o impacte poderá ser
considerado de nulo.
c) Perda ou alteração de habitat

A perda ou redução de habitat resulta da presença física dos aerogeradores, constituindo
um impacte continuado das intervenções realizadas na fase de construção.
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Como referido anteriormente, a maioria dos elementos de projeto constituem uma
ocupação temporária de solos, cuja vegetação poder-se-á regenerar progressivamente
durante a fase de exploração. Apenas a área de 2,16 ha ocupada pelos aerogeradores,
subestação e acessos, constitui uma perda definitiva de habitat. Esta área é ocupada
atualmente por matos rasteiros, arrelvados/pastagens e, pontualmente, afloramentos
rochosos, com grande representatividade na região.
Não são de destacar zonas de nidificação e/ou de abrigos de morcegos na envolvente
próxima da área de projeto, ou habitats importantes de reprodução.
Desta forma, o impacte pode ser classificado de negativo, de magnitude reduzida, direta,
permanente e irreversível.

8.3.3

Fase de Desativação

Durante a fase de desativação, é de esperar que os impactes mais importantes
verificados sejam semelhantes aos existentes na fase de construção, com especial relevo
para a questão do distúrbio gerado pela movimentação de máquinas.
Durante esta fase é previsível que os empreiteiros manuseiem a maquinaria na zona da
implantação do aerogerador e, inclusive, nos terrenos que lhe são marginais. O distúrbio
daí decorrente manifesta-se, por um lado, pelo ruído e vibrações, mas por outro, também
pela presença humana observável pelos animais.
Após o completo desmantelamento dos aerogeradores e estruturas associadas, o local
ficará disponível para ocorrência de regeneração natural, permitindo a reestruturação de
novos equilíbrios ecológicos.
Sendo assim, e com aplicação das medidas de minimização adequadas, o impacte será
negativo, de magnitude reduzida, indireto, temporário e reversível.

8.4

Alternativa Zero

A Alternativa Zero implica a não concretização do projeto, sendo portanto a alternativa de
impacte mais baixo, pois manterá os habitats existentes, ou seja, de imediato os atuais
valores florísticos e faunísticos da área afeta ao projeto não serão alterados,
mantendo-se as características atuais do local.

8.5

Conclusões

Os impactes do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
consideram-se, de um modo geral, de magnitude reduzida a moderada.
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Para a fase de construção os principais impactes encontram-se associados à destruição
de coberto vegetal e consequente perda de habitat, e à perturbação da comunidade
faunística, nomeadamente no que se refere aos padrões de deslocação e de utilização da
área. Estes impactes são, na sua maioria, temporários e reversíveis, findadas as
operações da fase de construção. As áreas de implantação dos aerogeradores,
subestação, linha elétrica e novos acessos correspondem a uma afetação permanente, e
embora muito localizada e marginal, de algumas comunidades vegetais de algum relevo
ecológico, apesar de se encontrarem com alguma frequência na envolvente de projeto e
no território nacional.
Na fase de exploração os impactes são praticamente limitados à fauna, dado que as
operações de manutenção não implicam a afetação de áreas adicionais, destacando-se
como principais a mortalidade de avifauna e quirópteros por colisão com os
aerogeradores e por barotrauma. Apesar de os resultados da monitorização do Parque
Eólico do Caramulo indiciarem mortalidades com frequência reduzida, verifica-se contudo
a afetação, não negligenciável, da população de Tartaranhão-caçador, com presença
relativamente regular na cumeada da Serra do Caramulo. Embora esta espécie não
apresente registos na área de implantação do sobreequipamento, os biótopos aí
ocorrentes, potenciam a utilização do espaço por esta espécie, e, embora de forma
incerta, a mortalidade de uma espécie com estatuto muito ameaçado.
No Quadro V. 20 é apresentada a síntese de impactes para a flora e fauna, sendo os
mesmos classificados como não significativos a significativos.

8.6

Medidas de Minimização

As medidas de mitigação a seguir propostas, não são direcionadas para um impacte
específico, mas sim para um conjunto de impactes, em que cada medida terá um efeito
global, melhorando em termos de qualidade o ambiente local.
Assim sendo, deverão ser tomadas algumas medidas de fácil implementação e que
poderão contribuir para a mitigação dos impactes negativos.
As medidas propostas são as seguintes:
▪

Deverá ser realizado o acompanhamento ambiental durante a fase de construção
de forma a garantir que a área de afetação seja a mínima possível, evitando a
destruição do coberto vegetal fora das áreas estritamente necessárias à
implantação das estruturas do projeto;

▪

As obras que preconizem a modelação do terreno, como por exemplo os acertos
do limite das plataformas devem ser “finalizadas” com os materiais obtidos no
local, de uma forma “artesanal”. Este facto permitirá a redução das alterações
visíveis no habitat;

▪

As plataformas para montagem dos aerogeradores, tal como previsto, devem ser
construídas com materiais permeáveis, que suportem a carga, mas mantenham
um aspeto rústico;
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▪

Atendendo às características e à capacidade regenerativa da vegetação da área
de implantação do projeto, após intervenção humana e atendendo à experiência
obtida em projetos similares na envolvente deste projeto, e ainda às
recomendações tecidas pelo Instituto de Conservação da Natureza e das
Florestas em projetos similares, considera-se que, não se deverá proceder a
qualquer tipo de sementeira após a conclusão das ações de Recuperação
Paisagística, tal como já previsto no Plano apresentado no Anexo 8 do
Volume 3 – Anexos Técnicos, uma vez que a área de intervenção reúne as
condições para que a recolonização vegetal se processe de forma natural.
No entanto, caso, dois anos após terminada a fase de construção não haja
indícios de regeneração natural da vegetação, deverá proceder-se à aplicação de
uma sementeira respeitando as características genéticas das populações vegetais
próprias do local, não introduzindo espécies alóctones, suscetíveis de hibridar ou
de se tornarem invasoras de habitats naturais importantes.
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Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Significância

Dir.

M (3)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

M (3)

C (1)

MC (1)

S (19)

-

Dir.

M (3)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

M (3)

C (1)

MC (1)

S (16)

Fundação para a implantação dos
aerogeradores, subestação e linha
elétrica

-

Dir.

M (3)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

M (3)

C (1)

MC (1)

S (19)

Abertura de vala para a instalação de
cabos elétricos

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

M (3)

C (1) NMC (2) NS (15)

Movimentação de terras e de máquinas

-

Dir. |
Indir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

P (2)

OS (2)

M (3)

C (1)

MC (1)

NS (12)

Manutenção de um espaço livre de
vegetação nas bermas e valetas e de
espécies arbóreas e arbustivas em torno
dos aerogeradores

-

Dir.

R

(1)

P

(2)

Rev.

(1)

C

R

(1)

C

(1)

NMC

NS

(14)

Pisoteio por parte da equipa de
manutenção e dos visitantes
esporádicos sobre a vegetação em fase
de recuperação

-

Dir.

R

(1)

T

(1)

Rev.

(1)

PP

NS

(9)

Desmantelamento e transporte dos
aerogeradores e estruturas associadas

-

Dir.

R

(1)

T (1)

Rev.

(1)

C

NS

(14)

Movimentação de terras e de máquinas

-

Dir.

R (1)

T

Rev.

(1)

C

NS

(13)

Frequência

Escala

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Probabilidade de
Ocorrência

Duração

Reversibilidade

Magnitude

-

Preparação das plataformas para a
implantação dos aerogeradores

Ação

Efeito

Abertura de novos acessos

Incidência

Sentido

Fase

Quadro V. 20 – Fatores Biológicos e Ecológicos
Síntese de Impactes | Fases de Construção, Exploração e Desativação

Flora e Vegetação

C

E

D

Perda ou alteração de habitat

Perda ou alteração de habitat

Perda ou alteração de habitat
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(1)

(3)

D

(3)

OS

(2)

R

(1)

C

(1)

MC

(3)

OS

(2)

M

(3)

C

(1)

NMC

(3)

OS

(2)

M

(3)

C

(1)

MC

(1)

Cap.V – pág.81

Volume 2_Relatório Síntese

(2)

(1)

(2)

(1)

Significância

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Escala

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da
Área do Impacte

Frequência

Probabilidade de
Ocorrência

Reversibilidade

Duração

Magnitude

Ação

Efeito

Sentido

Fase

Incidência

Fauna

Perturbação (afastamento
e alteração dos padrões
de deslocação na área)

C

Perda ou alteração de
habitat

Mortalidade
Mortalidade

E

D

Perturbação (afastamento
e alteração dos padrões
de deslocação na área)
Perda ou alteração de
habitat
Perturbação (afastamento
e alteração dos padrões
de deslocação na área)

Montagem dos aerogeradores e circulação de
veículos e pessoas
Operações de desmatação e limpeza de
terreno (elementos temporários)
Operações de desmatação e limpeza de
terreno (elementos definitivos)
Operações de terraplenagem e constituição
das fundações dos aerogeradores (elementos
temporários)
Operações de terraplenagem e constituição
das fundações dos aerogeradores (elementos
definitivos)
Montagem dos aerogeradores e circulação de
veículos e pessoas
Presença e funcionamento dos aerogeradores
Circulação de veículos e pessoas
Presença e funcionamento dos aerogeradores
Circulação de veículos e pessoas
Presença e funcionamento dos aerogeradores
Desmantelamento
e
transporte
aerogeradores e estruturas associadas
Movimentação de terras e de máquinas

Fase: Construção (C), Exploração (E), Desativação (D)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)
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dos

-

Indir.

R

(1)

T

(1)

Rev.

(1)

C

(3)

D

(3)

M

(3)

NCL

-

Dir.

R

(1)

T

(1)

Rev.

(1)

C

(3)

D

(3)

R

(1)

C

Dir.

R

(1)

P

(2)

Irrev.

(3)

C

(3)

D

(3)

R

(1)

Dir.

R

(1)

T

(1)

Rev.

(1)

C

(3)

D

(3)

R

Dir.

R

(1)

P

(2)

Irrev.

(3)

C

(3)

D

(3)

-

Dir.

R

(1)

P

(2)

Irrev.

(3)

PP

(1)

R

-

Dir.
Dir.
Indir.

M (3)
R (1)
R (1)

P (2)
P (2)
T (1)

Irrev. (3)
Irrev. (3)
Rev. (1)

P (2)
PP (1)
P (2)

-

Indir.

R

(1)

T

(1)

Rev.

(1)

PP

-

Dir.

R

(1)

P

(2)

Irrev.

(3)

C

-

Indir.

R

(1)

T

(1)

Rev.

(1)

C

-

Indir.

R

(1)

T

(1)

Rev.

(1)

-

MC

(1)

NS

(15)

(1)

MC

(1)

NS

(12)

C

(1)

MC

(1)

NS

(15)

(1)

C

(1)

MC

(1)

NS

(12)

R

(1)

C

(1)

MC

(1)

NS

(15)

(1)

M

(3)

NCL

MC

(1)

NS

(15)

R
R
D

(1)

(3)

(3)

NC (3) NMC
NCL (2) NMC
NCL (2) NMC

(2)

(3)

M
M
M

(2)

S (19)
NS (15)
NS (15)

D

(3)

M

(3)

NCL

NMC

(2)

NS

(14)

(3)

D

(3)

R

(1)

NMC

(2)

NS

(16)

(3)

D

(3)

M

(3)

NCL

(2)

MC

(1)

NS

(15)

C (3)

D

(3)

M

(3)

NCL

(2)

MC

(1)

NS

(15)

(1)

(1)

(3)

(2)

(2)

(2)

C (1)

(2)

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)
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9.

PAISAGEM

9.1

Metodologia

Neste ponto identificam-se e avaliam-se os principais impactes sobre a Paisagem, para
cada uma das diferentes fases do projeto, ou seja, fases de construção, exploração e
desativação, gerados pelo projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo.
Para a fase de construção foram tidas em consideração as características do projeto e as
principais ações previstas, nomeadamente:
▪

Movimentação de veículos e máquinas na área de implantação geral do projeto.
Estima-se um total de área afeta ao projeto de cerca de 4,7 ha;

▪

Implantação das plataformas de montagem dos aerogeradores com uma área
total de cerca de 14 534 m2 (12 600 m2 para as plataformas e 1 934 m2 para
taludes), com consequente desmatação/limpeza do local;

▪

Construção das fundações dos aerogeradores, totalizando uma afetação de
aproximadamente 2 826 m2;

▪

Criação de acessos aos aerogeradores com uma extensão de 1 547 m e
beneficiação de acessos existentes numa extensão de 1 946 m. Os novos
acessos implicarão uma afetação de 12 376 m2, incluindo a faixa de rodagem,
respetivas valetas e aterros/escavação. No caso dos acessos a beneficiar, onde
se efetuará um alargamento das vias existentes, considera-se uma afetação
marginal dos solos e dos seus usos de 5 838 m2.

▪

Implantação das valas de cabos numa extensão de 3 648 m, sendo a afetação
total estimada de 10 944 m2;

▪

Implantação da subestação / edifício de comando de cerca de 600 m2, com
consequente desmatação/limpeza do local. Considerou-se nas simulações uma
altura máxima do edifício correspondente à cota 3,5 m e a altura máxima do
pórtico de amarração da linha de 6 m;

▪

Instalação dos apoios da linha elétrica aérea a construir e consequente
desmatação do local (com alturas variáveis dos apoios). Considerou-se nas
simulações uma altura média da linha elétrica / postes de 8/10 m, respetivamente.
O comprimento da linha elétrica é de aproximadamente 1 400 m;

Para a fase de exploração foram consideradas as ações de manutenção do
sobreequipamento, incluindo aerogeradores, subestação e linha elétrica, e a presença
das próprias infraestruturas na paisagem.
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No que respeita à fase de desativação consideraram-se as ações já descritas para a fase
de construção.
A avaliação de impactes assenta assim na caracterização já efetuada da sensibilidade da
paisagem das áreas diretamente afetadas pelo projeto na sua globalidade
(aerogeradores, subestação, linha elétrica, acessos e valas de cabos), bem como, na sua
envolvente de 5 km, considerando os principais efeitos provocados sobre a paisagem no
decurso das ações que envolvem as fases de construção e de exploração.
Em particular, serão tidos em conta os efeitos sobre as áreas de Elevada Qualidade
Visual e Elevada Sensibilidade Visual, a determinar através da realização das bacias
visuais. Igualmente será considerada a carta de Absorção Visual, identificando as áreas
sujeitas a maior exposição visual por parte das diferentes componentes do projeto.
Os previsíveis impactes sobre a paisagem, resultantes do projeto em análise, e que a
seguir se avaliam, serão decorrentes das seguintes ações principais, as quais se
estruturam da seguinte forma:
▪

Alterações da perceção visual decorrentes de alterações na zona pela
construção das fundações dos aerogeradores e pela criação das plataformas para
montagem e elevação dos aerogeradores, construção da subestação / edifício de
comando, criação e beneficiação de acessos e abertura das valas para a
instalação de cabos elétricos, o que constituirá um impacte temporário;

▪

Movimentação de máquinas, veículos e pessoas e deposição de materiais de
construção com desorganização espacial e funcional da paisagem associada,
constituindo um impacte temporário;

▪

Construção e presença das fundações para implantação dos aerogeradores, o
que implica a prévia desmatação/limpeza da zona com alteração da leitura visual
da paisagem, o que constituirá um impacte permanente;

▪

Construção e presença da plataforma para implantação da subestação / edifício
de comando com altura máxima dos edifícios de 3,5 m e de 6 m no
pórtico de amarração da linha, o que implica a prévia desmatação/limpeza da
zona com alteração da leitura visual da paisagem, o que constituirá um impacte
permanente;

▪

Construção e presença dos acessos a criar, o que implica a igualmente prévia
desmatação/limpeza destas faixas, numa extensão de cerca de 3 493 m, o que
constituirá um impacte permanente;

▪

Construção e presença dos apoios da linha elétrica aérea (de ligação entre a
futura subestação do sobreequipamento e a linha de Alta Tensão existente
que faz a ligação entre as subestações da Bezerreira e do Caramulo), com
uma altura média dos postes de 10 m (embora nesta fase ainda não esteja
definida a sua localização) e respetivos cabos, o que constituirá um impacte
permanente.
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Nos critérios de avaliação de impactes importa ter presente:
▪

A magnitude e significância da intrusão visual que será tanto mais elevada quanto
maior for a sensibilidade e qualidade visual da paisagem e menor a sua
capacidade de absorção;

▪

A sensibilidade / capacidade de absorção da paisagem face a uma intrusão visual
(presença de áreas de elevada sensibilidade e/ou baixa capacidade de absorção
visual);

▪

A presença de observadores sensíveis às alterações na paisagem decorrentes da
construção e exploração do projeto;

▪

A afetação ser temporária ou permanente;

▪

A afetação ser reversível ou irreversível.

Seguidamente, a identificação e avaliação de impactes é efetuada para cada uma das
diferentes fases de implementação do projeto, fases de construção, exploração e
desativação, segundo os critérios definidos na secção 1 – Metodologia deste capítulo. No
final avalia-se ainda a Alternativa Zero.

9.2

Definição das Bacias Visuais

Em termos paisagísticos, um projeto que tem por base particularmente a instalação de
aerogeradores e de uma linha elétrica aérea, poderá ter associado impactes visuais
decorrentes de modificações introduzidas na paisagem, em virtude das alterações
ocasionadas quer na estrutura, quer na profundidade visual do espaço.
Com base na informação disponível (Carta Militar de Portugal, fotografia aérea,
elementos de projeto), no reconhecimento de campo e na caraterização da situação
atual, onde se descreveram as principais características das unidades e subunidades de
paisagem presentes, e se elaborou cartografia referente à capacidade de absorção,
qualidade visual e sensibilidade paisagística, efetuou-se a descrição e avaliação dos
impactes previsíveis mais significativos, decorrentes de ações suscetíveis de provocar
alterações nas características estruturais e visuais da paisagem atual, seguindo a
metodologia geral utilizada para todos os descritores.
De forma a complementar e apoiar a análise de impactes, nesta etapa do estudo foi
também elaborada cartografia, onde se determinaram as visibilidades a partir da nacelle
dos aerogeradores (FIG. V. 1) e da linha elétrica aérea (FIG. V. 5).
Tal como já foi referido para a Situação Atual do Ambiente, a elaboração desta
cartografia teve como base o Modelo Digital do Terreno (MDT), ou seja, foi
exclusivamente baseada no relevo, não tendo por isso sido considerados os aspetos
relacionados com o uso do solo, pelo que, à partida, as bacias visuais geradas são de
certeza de dimensão superior à realidade. Considerou-se como verdadeiro que os
aglomerados populacionais e troços das vias de comunicações principais da envolvente
visíveis a partir da nacelle dos aerogeradores e dos postes da linha elétrica, também
apresentam visibilidades para aqueles pontos.
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Atendendo a que o principal impacte em termos paisagísticos será a alteração estrutural
da paisagem e sua perceção visual pelos observadores da envolvente durante a fase de
construção e exploração, a qual decorre das ações de construção e posteriormente da
presença física das estruturas, considerou-se importante identificar a abrangência visual
dessas intervenções.
Na cartografia elaborada marcou-se assim as bacias visuais das intervenções geradas a
partir das cotas mais elevadas das estruturas criadas, que corresponderão ao impacte
visível permanente do projeto, que será tanto mais elevado quanto menor for a
capacidade de absorção visual e maior for a qualidade visual e a sensibilidade da
paisagem afetada.
Os acessos de obra (a beneficiar / construir) correspondem aos futuros acessos do
sobreequipamento, pelo que a bacia visual corresponde à situação final com os acessos
construídos (FIG. V. 2).
No caso da linha elétrica, importa referir que os acessos de obra não se encontram
definidos nesta fase de projeto, sendo definidos posteriormente em fase de projeto de
execução, tendo em conta as boas práticas ambientais. Sempre que possível serão
utilizados ou melhorados acessos existentes e nas situações em que tal não seja viável,
a abertura de novos acessos é acordada com o respetivo proprietário, tendo em
consideração a ocupação dos terrenos e a época mais propícia. Os acessos a criar para
construção da linha serão descompactados e o terreno renaturalizado após o final dos
trabalhos de edificação.
Considerou-se também a bacia visual (temporária) associada às valas de cabos
(FIG. V. 3), que apresenta visibilidades durante a construção e até à fase de recuperação
das áreas intervencionadas.
Foi igualmente elaborada cartografia para determinação das visibilidades a partir da
subestação e edifício de comando (FIG. V. 4).
As simulações das bacias visuais foram efetuadas considerando os seguintes parâmetros
para o observador:
▪

100 m para os aerogeradores (altura da nacelle);

▪

6 m para a subestação / edifício de comando, considerando a altura máxima
das estruturas criadas dentro da mesma;

▪

3 m de altura para os acessos, tendo em conta a altura referencial de um
veículo;

▪

3 m de altura para as valas de cabos;

▪

10 m no caso do corredor da linha elétrica.

Para todas as bacias foram considerados os seguintes parâmetros:
▪

360º no plano;

▪

90º a -90º na vertical;

▪

Raio de 5 000 m.
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Importa também referir, neste âmbito, que a bibliografia da especialidade identifica que a
nitidez de leitura dos elementos que integram a paisagem se vai esbatendo à medida que
aumente a distância a que se encontra o observador, nomeadamente:
▪

Até 500 m: ocorre uma boa qualidade da perceção visual;

▪

Entre 500 e 2 000 m, ocorrem zonas de média qualidade da perceção visual;

▪

Distâncias superiores a 2 000 m, é já notória a reduzida qualidade da
perceção visual.

Como se constata da análise das figuras anteriores, as bacias visuais associadas à
subestação / edifício de comando e à linha elétrica, dada a sua localização,
respetivamente, no limite da cumeada da serra e encosta voltada a poente,
desenvolvem-se essencialmente para este quadrante, incidindo nas áreas de menor
altitude, mas que no caso dos aerogeradores, face à sua maior altura, e dos acessos e
vala de cabos, situados na zona de cumeada, se estendem de um modo geral a toda a
área de estudo considerada.
Seguidamente é feita a sua análise em termos de impactes na Qualidade Visual da
paisagem, na Capacidade de Absorção e em termos da sua Sensibilidade Visual.

a) Impactes na Qualidade Visual da Paisagem

Com base nas bacias visuais simuladas apresentam-se seguidamente os impactes
visuais dos diferentes componentes do projeto sobre as áreas com diferentes graus de
qualidade visual (Quadro V. 21).
Quadro V. 21 – Impactes Visuais dos vários elementos de projeto sobre as áreas de
diferente Qualidade Visual
Interferência Visual do Projeto na Qualidade
Visual da Paisagem
Elementos de projeto

Baixa

Média

Elevada

TOTAL

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

1 616

27

3 084

51

1 390

23

6 090

100

Acessos a beneficiar e a construir

880

21

2 288

56

930

23

4 099

100

Vala de cabos

908

22

2 334

56

956

23

4 198

100

Subestação / Edifício de comando

219

22

579

58

203

20

1 001

100

Linha elétrica

502

22

1 312

57

499

22

2 313

100

Aerogeradores

Nota: A % calculada é relativa à área visível de cada elemento de projeto dentro da área em estudo

Em termos gerais, e da análise do quadro, verifica-se que os impactes visuais do
sobreequipamento inserem-se maioritariamente em áreas de média qualidade visual,
correspondendo a mais de 50% da área total da bacia visual gerada pelos diferentes
elementos do projeto.
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As áreas de qualidade visual elevada interferidas pelos componentes de projeto são em
termos absolutos próximas (variam entre 20 e 23%), sendo que as diferenças percentuais
são devidas à representação que essas áreas de qualidade visual elevada têm na área
total da bacia visual. Correspondem no essencial a áreas localizadas em zonas de vale e
que acompanham as principais linhas de água da região. Todavia é de realçar que, face
à presença de vegetação densa (área florestal), que caracteriza sobretudo as zonas de
encosta, estas áreas de qualidade visual elevada, provavelmente não irão ser
visualizadas na sua totalidade. Somente no caso, sobretudo, dos aerogeradores, as
áreas estimadas serão mais aproximadas com o que realmente se verifica, dada a altura
dos mesmos.
As classes de baixa qualidade visual apresentam valores entre os 21%, no caso dos
acessos, e os 27%, em relação aos aerogeradores, da área total da bacia.
Como conclusão, constata-se assim, que as áreas com maior afetação visual,
correspondem a zonas com média qualidade visual, sendo que as áreas de qualidade
visual mais elevadas são interferidas por qualquer uma das componentes do projeto, de
forma muito idêntica.

b) Impactes na Capacidade de Absorção Visual

No Quadro V. 22 apresentam-se os impactes visuais dos diferentes componentes do
projeto sobre as áreas com diferentes graus de capacidade de absorção.
Quadro V. 22 – Impactes Visuais dos vários elementos de projeto sobre as áreas de
diferente Capacidade de Absorção Visual

Interferência Visual do Projeto na Capacidade de
Absorção Visual
Elementos de projeto

Baixa

Média

Elevada

TOTAL

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Aerogeradores

1 586

26

2 623

43

1881

31

6 090

100

Acessos a beneficiar e a construir

1 341

33

1 821

44

937

23

4 099

100

Vala de cabos

1 355

32

1 870

45

973

23

4 198

100

Subestação / Edifício de comando

280

28

479

48

241

24

1001

100

Linha elétrica

883

38

948

41

481

21

2 313

100

Nota: A % calculada é relativa à área visível de cada elemento de projeto dentro da área em estudo

Verifica-se, tal como sucede com a qualidade visual, que as áreas de maior afetação
(valores entre os 41%, no caso da linha elétrica, e os 48%, em relação à
subestação / edifício de comando), correspondem a zonas com média capacidade de
absorção visual.
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As áreas de capacidade de absorção visual baixa variam entre 26 (aerogeradores) e 38%
(linha elétrica) do total da bacia. As áreas de capacidade de absorção visual elevada
representam entre 21% e 31% da área total da bacia visual, apresentando maior
expressão no caso dos aerogeradores.

c) Impactes na Sensibilidade Visual da Paisagem

No Quadro V. 23 apresentam-se os impactes visuais dos diferentes componentes do
projeto sobre as áreas com diferentes graus de sensibilidade visual.
Quadro V. 23 – Impactes Visuais dos vários elementos de projeto sobre as áreas de
diferente Sensibilidade Visual
Interferência Visual do Projeto na Sensibilidade Visual
Elementos de projeto

Baixa

Média

Elevada

TOTAL

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Aerogeradores

2 198

36

2 082

34

1 811

30

6 090

100

Acessos a beneficiar e a construir

1 156

28

1 447

35

1 496

37

4 099

100

Vala de cabos

1 202

29

1 470

35

1 525

36

4 198

100

Subestação / Edifício de comando

288

29

383

38

330

33

1 001

100

Linha elétrica

569

25

901

39

844

36

2 313

100

Nota: A % calculada é relativa à área visível de cada elemento de projeto dentro da área em estudo

A sensibilidade da paisagem resulta da análise integrada da sua qualidade e capacidade
de absorção visual.
Da análise do quadro anterior, verifica-se que as áreas de maior afetação correspondem
a zonas com média e elevada sensibilidade visual (superiores a 30% para ambas as
classes).
De referir contudo que, no caso dos aerogeradores, com uma maior bacia visual
associada, existe uma maior interferência com áreas de baixa sensibilidade visual (36%),
seguindo-se as áreas de sensibilidade média (34%) e por fim elevada sensibilidade
(30%). Em relação aos acessos e vala de cabos, também com alguma expressão em
termos de bacias visuais associadas, as áreas de maior afetação correspondem a zonas
com média (35% para ambos) e elevada sensibilidade visual (37% - acessos e 36% - vala
de cabos).
No caso da classe de baixa sensibilidade, esse valor é quase sempre inferior a 30%
(varia entre 25 e 29%), com exceção, como atrás referido, do caso dos aerogeradores
com uma percentagem de 36% da área total da bacia visual.
A linha elétrica afetará sobretudo áreas de sensibilidade visual média (39%) e elevada
(36%). A classe baixa tem também uma afetação com alguma expressão (25%).
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9.3

Fase de Construção

De um modo geral, à fase de construção encontra-se associada uma série de impactes
negativos, embora a maioria de caráter temporário, cuja magnitude de ocorrência, tanto
temporal como espacialmente, depende da intensidade da ação, ou seja, do grau de
desorganização do espaço, bem como do grau de visibilidades da área de intervenção.
É nesta fase que serão também implementadas grande parte das ações de caráter
definitivo, transmissíveis à fase de exploração e que, portanto, irão atribuir uma nova
leitura à paisagem.
As principais transformações esperadas nesta fase estarão associadas à dimensão dos
aerogeradores e à instalação e construção das infraestruturas necessárias ao seu
funcionamento e manutenção, nomeadamente a rede de acessibilidade (acessos a
construir e beneficiar), a abertura das valas para cabos, a introdução das plataformas e
respetivas fundações para a instalação dos aerogeradores e subestação / edifício de
comando e a zona de estaleiro.
No que respeita à linha elétrica aérea é ainda de considerar a dimensão dos apoios da
linha e, à semelhança dos aerogeradores, a instalação e construção das infraestruturas
necessárias ao seu funcionamento e manutenção. De referir que nesta fase do projeto
ainda não se encontra definido a localização dos apoios da linha elétrica a construir.
Apesar de ainda não estar definida a sua localização, a instalação do estaleiro de apoio à
obra deverá inserir-se em áreas pouco visíveis e sem condicionamentos ambientais.
Esta situação terá que ser contudo aferida numa fase posterior dos estudos.
Embora negativos, estes impactes são considerados de magnitude reduzida,
corroborando ainda para esta condição o facto de praticamente todos os elementos de
projeto, conforme se verificou na caracterização da situação de referência (Capítulo IV),
se inserirem preferencialmente em áreas com capacidade de absorção média.
Associadas às intervenções passíveis de ocasionar a desorganização espacial e
funcional da paisagem podem ainda indicar-se as seguintes ações:
▪

A circulação de maquinaria pesada e deposição de materiais de construção com a
destruição do coberto vegetal e o aumento de poeiras;

▪

A diminuição da visibilidade nos locais em construção, como resultado do
aumento da concentração de partículas em suspensão no ar, com consequente
deposição no espaço envolvente, sendo esta uma ocorrência muito localizada no
tempo.

Os impactes consideram-se contudo não significativos, quer pelas características
enunciadas, quer pela pouca presença de observadores, sobretudo permanentes na
envolvente direta, bem como, pelas bacias visuais associadas e interferência efetiva com
áreas de qualidade visual elevada e respetiva capacidade de absorção visual.
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Os observadores permanentes mais próximos estão localizados sobretudo nos flancos
SW (Monteteso e Varzielas), NE (Carvalhal da Mulher e Caselho) e NW (Outeiro e
Nogueira) da cumeada da Serra do Caramulo onde se prevê a inserção do projeto, tendo
de permeio nalgumas situações zonas florestais associadas sobretudo às áreas de
encosta, que limita a visualização para a área de projeto. Apesar destas povoações se
inserirem parcialmente em áreas de elevada sensibilidade visual, as áreas de maior
expressão desta classe localizam-se a maiores distâncias, sendo os impactes não
significativos. Os observadores temporários são sobretudo os utilizadores das estradas
envolventes. Estes impactes apresentam também pouca expressão.
Estes impactes poderão ser contudo atenuados através de algumas medidas preventivas,
que permitirão mitigar a perturbação na paisagem durante a fase de construção. Assim,
estimam-se para esta fase impactes negativos, diretos, reduzidos, de caráter temporário e
reversíveis.
Em termos de acessos, importa referir que a área de implantação do projeto é
acessível a partir de caminhos florestais, com início no caminho municipal CM1506.
Alguns destes caminhos serão alvo de beneficiações, sendo que haverá ainda
necessidade de construção de alguns troços, sobretudo nas ligações mais próximas aos
aerogeradores. Estima-se um total de 3 493 m de extensão para os acessos a beneficiar
e a construir.
No que se refere ao projeto da linha elétrica aérea, uma vez que este ainda não se
apresenta em fase de projeto de execução, apenas há uma definição de corredor,
desconhecendo-se atualmente a localização dos respetivos apoios. Todavia, o projeto de
execução terá em conta todos os caminhos florestais intercetados pelo traçado da linha,
de modo a minimizar a necessidade de criação de novos acessos.
Considera-se que o impacte resultante da intervenção ao nível dos acessos seja
negativo, direto e reduzido, sendo reversível e temporário, tendo em conta a
movimentação de terras necessária, circulação de maquinaria e pessoas, e também
irreversível e permanente, devido à eventual destruição do coberto vegetal que envolve,
no caso dos acessos a construir, alterando, embora localmente, a estrutura visual da
paisagem.
As valas de cabos a executar, com uma extensão total de aproximadamente 3 648 m,
permitirão a interligação dos aerogeradores entre si e a ligação destes à subestação a
construir. Para a sua implantação serão utilizados, sempre que possível, a berma dos
acessos existentes e a construir. Nos casos em que isso não seja possível, a sua
construção será efetuada aquando da criação ou beneficiação de acessos.
De acordo com a cartografia elaborada, e tendo em consideração a metodologia definida,
no que se refere aos acessos a construir / beneficiar e às valas de cabos (FIG. V. 2 e
FIG. V. 3, respetivamente), é possível verificar nas simulações geradas que, apesar das
bacias visuais destes elementos de projeto, dada a sua implantação em zonas de
cumeada, se estenderem de um modo geral a toda a área de estudo considerada, numa
envolvente próxima apresentam apenas visibilidades sobretudo para as povoações de
Varzielas e Monteteso, a SW.
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De referir contudo que estes elementos de projeto praticamente só se apresentam com
visibilidades durante a construção e até à fase de recuperação das áreas
intervencionadas.
Os impactes resultantes desta operação são considerados negativos, diretos, reduzidos,
reversíveis e temporários, tendo em conta a reduzida criação de escombros, a
movimentação de máquinas e pessoas afetas à obra, a área de coberto vegetal a afetar e
a posterior integração paisagística prevista. Em relação aos novos acessos, a incidência
sobre a estrutura visual da paisagem em consequência das faixas ocupadas prevê-se
que se prolongue para a fase de exploração, sendo neste caso o impacte permanente e
irreversível.
A implantação da subestação / edifício de comando apresenta-se também como um
impacte negativo e reduzido, sendo temporário e reversível, devido à desorganização
funcional e espacial decorrente da movimentação de máquinas e pessoas durante as
obras, e permanente e irreversível, atendendo à alteração visual da estrutura da
paisagem na área ocupada por esta infraestrutura. Em termos de visibilidades, de acordo
com a cartografia elaborada (FIG. V. 4), esta área não apresenta praticamente
visibilidades da envolvente. Apenas de referir alguma visibilidade para SE, mas de uma
forma longínqua.

9.4

Fase de Exploração

É durante a fase de exploração que se dará o processo de adaptação da paisagem à
nova realidade, resultante da introdução dos novos elementos construídos. Os principais
impactes poderão ocorrer nas zonas urbanas e nas zonas de atravessamento de vales e
áreas agrícolas, onde a amplitude visual é maior, e onde ocorrem áreas de maior
qualidade e sensibilidade da paisagem.
Conforme se apresentou no ponto 9.2 (Quadro V. 21), o impacte dos vários componentes
permanentes do projeto sobre áreas de qualidade visual elevada, corresponde:
▪

Aerogeradores – 1 390 ha (23% da área total da bacia visual);

▪

Acessos a beneficiar e a construir – 930 ha (23% da área total da bacia visual);

▪

Vala de cabos – 956 ha (23% da área total da bacia visual);

▪

Subestação / Edifício de comando – 203 ha (20% da área total da bacia visual);

▪

Linha elétrica – 499 ha (22% da área total da bacia visual).

Relativamente ao impacte visual dos componentes do projeto sobre áreas de
sensibilidade visual elevada é, conforme expresso no ponto 9.2 (Quadro V. 23), o
seguinte:
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▪

Aerogeradores – 1 811 ha (30% da área total da bacia visual);

▪

Acessos a beneficiar e a construir – 1 496 ha (37% da área total da bacia visual);

▪

Vala de cabos – 1 525 ha (36% da área total da bacia visual);

▪

Subestação / Edifício de comando – 330 ha (33% da área total da bacia visual);

▪

Linha elétrica – 844 ha (36% da área total da bacia visual).

Relativamente às estruturas permanentes do projeto do sobreequipamento, verifica-se
alguma incidência sobre áreas de sensibilidade elevada que tem que ser, contudo,
relativizada face à ocupação do solo e ao carácter temporário ou permanente dos
observadores.
Verifica-se de igual modo que em termos relativos e face à totalidade da bacia visual de
cada componente do projeto, os valores de afetação de zonas de sensibilidade visual
mais elevada são semelhantes, com expressão moderada no conjunto da bacia.
O impacte que se gerará pela presença destes novos elementos na paisagem, afeta
assim de forma moderada áreas de qualidade e sensibilidade visual elevada, que se
caracterizam contudo por uma reduzida densidade populacional e assim de potenciais
recetores permanentes.
Deverá ainda estar subjacente a esta avaliação que o projeto corresponde apenas à
instalação de nove aerogeradores e de uma linha elétrica aérea de cerca de 1 400 m,
numa zona onde já se verifica a presença de outras infraestruturas similares, pelo que os
impactes serão a este nível pouco significativos.
Relativamente ao efeito de intrusão visual, diretamente relacionado com a capacidade de
absorção visual em cada uma das bacias visuais, verifica-se que estas têm no geral uma
capacidade de absorção visual média.
Como atrás referido, as povoações mais próximas com visibilidade para o
sobreequipamento correspondem a Monteteso e Varzielas, a SW da área do projeto,
Carvalhal da Mulher e Caselho, a NE, e Outeiro e Nogueira, a NW. De referir contudo que
somente apenas de alguns pontos destas povoações é possível ter visibilidades para a
zona do projeto, por um lado, devido ao facto destas povoações se situarem
preferencialmente em áreas de encosta contíguas à cumeada do projeto, limitando por
isso as visibilidades para o sobreequipamento, e por outro lado, face aos obstáculos
existentes, nomeadamente construções e vegetação arbórea envolvente.
Também de algumas estradas mais próximas, nomeadamente da EN230, EM625 e
CM1506, existem zonas com visibilidades para este projeto, tratando-se, contudo, de
pontos de observação de passagem, em que o impacte no campo de visão será muito
pouco significativo e de carácter temporário. Acresce o facto destas vias de comunicação
apresentarem um tráfego reduzido.
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Deste modo, apesar da cartografia produzida referente às bacias visuais dos vários
componentes do projeto (FIG. V. 1, FIG. V. 2, FIG. V. 3 e FIG. V. 4), evidenciar que o
sobreequipamento apresenta, de um modo geral, uma ampla visibilidade para as
povoações e vias de comunicação da envolvente, sobretudo no caso dos aerogeradores,
a realidade não é bem assim, como foi já atrás referido. Com efeito, a metodologia
considerada para a sua elaboração foi exclusivamente baseada no relevo, não tendo por
isso sido considerados os aspetos relacionados com o uso do solo, nomeadamente a
extensa área florestal que caracteriza esta região e que funciona como um obstáculo
visual aos observadores, sobretudo os localizados nas áreas de encosta mais próximas.
Pode afirmar-se, deste modo, com certeza, que as bacias visuais reais são de dimensão
inferior às simuladas. É contudo expectável que os aerogeradores, e dada a sua altura,
sejam visualizados a partir de uma distância considerável, conforme se determinou na
cartografia relativa à bacia visual destas estruturas.
De referir que em relação às povoações que se situam a maiores distâncias, o
sobreequipamento apenas é visível como um conjunto inserido no Parque Eólico do
Caramulo, num plano muito afastado, em que as várias máquinas que o compõem
apresentam-se como elementos longínquos. Assim, a implementação de mais nove
aerogeradores nesta cumeada da Serra do Caramulo apresenta-se com um efeito de
reduzido impacte.
Assim, apesar do projeto se localizar numa linha de festo, de grande exposição visual
face à envolvente, o enquadramento (numa zona onde já existem parques eólicos) e o
relativo afastamento dos principais grupos de observadores permanentes (localizados a
distâncias superiores a 645 e 760 m, no caso das povoações de Caselho, a nordeste, e
de Monteteso, a sudoeste, respetivamente), leva a que, embora se esperem impactes
negativos, o seu efeito seja reduzido em relação aos vários componentes de projeto,
excepto no caso dos aerogeradores, que se considera moderado.
Para verificar as visibilidades sobre a linha elétrica aérea de ligação entre a futura
subestação do sobreequipamento e a linha de Alta Tensão existente que faz a ligação
entre as subestações da Bezerreira e do Caramulo, também foi elaborada uma carta com
base no MDT (FIG. V. 5).
Refira-se que nesta fase apenas se encontra disponível o corredor onde esta linha se
desenvolverá, não estando assim o seu perfil definido. Na simulação feita assumiu-se
uma altura média da linha elétrica / postes de 8 / 10 m, respetivamente.
Da análise da referida cartografia, verifica-se que a linha elétrica apresenta sobretudo
visibilidades para os aglomerados populacionais de Outeiro e Nogueira, e mais afastado,
para a povoação de Alcofra, localizados a NW da área de implantação da mesma.
A linha elétrica projetada, apesar de ter início na zona de cumeada, insere-se de seguida
ao longo de uma pequena bacia depressionária, na encosta poente, o que restringe a sua
observação às zonas mais baixas da envolvente próxima, onde se localizam as referidas
povoações. Os principais aglomerados presentes nas encostas sul e nascente não
apresentam qualquer visibilidade para esta infraestrutura.
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Durante a fase de exploração do empreendimento é de se considerar também o
movimento periódico de pessoas e de veículos necessário às operações de manutenção
das instalações, para a verificação periódica do estado de conservação e condições de
funcionamento dos equipamentos e a sua reparação ou substituição em caso de
necessidade. Estas operações serão contudo limitadas, sendo enquadradas no conjunto
do Parque Eólico do Caramulo, e levadas a cabo por pequenas equipas especializadas,
pelo que o potencial impacte deste fator é considerado nulo.
Em síntese, importa aqui distinguir entre as alterações qualitativas e estruturais da
paisagem provocadas pela implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra
do Caramulo.
Em termos de alterações qualitativas da paisagem, estas estão essencialmente
relacionadas com o impacte visual que determinada área possui.
Tal como referido na situação de referência, a análise da paisagem está dependente da
avaliação do intérprete, logo a magnitude e a significância destes impactes estão
diretamente relacionadas com o senso comum de quem a analisa, bem como da sua
sensibilidade, sendo pois um processo valorativo. Assim tendo em conta a percentagem
das áreas de elevada qualidade e sensibilidade visual afetadas, relativamente à
totalidade da bacia visual, bem como o número relativamente reduzido de recetores
permanentes na envolvente, considera-se que os vários componentes do projeto têm
uma magnitude de impacte reduzida.
De facto, as visibilidades efetivas da envolvente para a zona do projeto a partir dos
recetores permanentes mais próximos (e com maior potencial de perceção) serão pouco
significativas, devido ao seu reduzido número e ao facto das encostas que envolvem a
cumeada de inserção do sobreequipamento, apresentarem um denso coberto arbóreo.
Em relação aos recetores temporários, que circulam nas vias de comunicação
envolventes, atendendo ao tempo de visualização curto e temporário, o impacte ainda se
apresenta com menos expressão.
Importa também referir que a zona de implementação do sobreequipamento e envolvente
próxima é toda ela uma zona já muito alterada, onde já existem infraestruturas similares,
conferindo assim estas infraestruturas a este local, alterações qualitativas negativas, mas
não significativas.
As alterações estruturais da paisagem estão relacionadas com o efeito de intrusão visual,
ou seja, a afetação estrutural / espacial resultante de uma nova estrutura ou elemento
numa paisagem. Este efeito de intrusão visual está diretamente relacionado com a
capacidade de absorção visual de cada uma das bacias visuais que compõem a área em
estudo, bem como a sua imediata envolvente.
As bacias visuais dos vários elementos do projeto inserem-se maioritariamente em áreas
de capacidade de absorção visual média, considerando-se os impactes não significativos.
De referir que, no caso dos aerogeradores, com uma maior bacia visual associada, existe
uma interferência de cerca de 74% com áreas de média e elevada capacidade de
absorção visual.
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De referir que os observadores permanentes mais próximos (Monteteso e Varzielas, a
SW; Carvalhal da Mulher e Caselho, a NE; Outeiro e Nogueira, a NW) têm de permeio
em muitas situações zonas florestais associadas sobretudo às áreas de encosta, que
limita a visualização para a área de projeto. Apesar de algumas destas povoações se
inserirem parcialmente em áreas de elevada sensibilidade visual, as áreas de maior
expressão desta classe localizam-se a maiores distâncias, sendo os impactes não
significativos. Os observadores temporários são sobretudo os utilizadores das estradas
envolventes. Estes impactes apresentam também pouca expressão.
Pode assim concluir-se que, apesar da sensibilidade da paisagem da área de projeto
nalguns casos ser classificada de média a elevada (ver Capítulo IV), face ao acima
exposto, a implementação dos nove aerogeradores do Sobreequipamento Parque Eólico
Caramulo e infraestruturas associadas não se apresenta como um elemento
desvalorizador da paisagem a assinalar, pelo que os impactes expectáveis, apesar de
negativos e permanentes, apresentam-se como reduzidos. No caso dos aerogeradores,
que constituem elementos de projeto de difícil minimização pela altura e o seu
avistamento, o impacte é considerado moderado.

9.5

Fase de Desativação

Para o projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo prevê-se um período
de vida útil de 20 anos, após o qual poderá haver necessidade da sua atualização ou
desativação. A avaliação de impactes da desativação do projeto foi analisada
considerando duas etapas: os trabalhos de remoção dos equipamentos e a existência da
zona sem o projeto, após o desmantelamento.
A fase de desmantelamento do sobreequipamento, relacionada no caso concreto deste
estudo com a remoção dos nove aerogeradores, e da linha elétrica, envolverá a
circulação de veículos, máquinas e pessoas nesta área do parque. Tal como na fase de
construção, os impactes são classificados de negativos, diretos, temporários, reversíveis,
mas de magnitude reduzida.
Por sua vez, a remoção dos aerogeradores e da linha elétrica do local de implantação
constituirá, em termos de Paisagem, um impacte positivo, direto, permanente e de
magnitude reduzida a moderada.

9.6

Alternativa Zero

Com a adoção da Alternativa Zero manter-se-ão as características da paisagem atual,
com domínio dos matos e arrelvados, sendo previsível a média prazo uma expansão das
áreas de matos em detrimento dos arrelvados. Também se prevê uma expansão da área
florestal, nomeadamente na vertente nascente.
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9.7

Conclusões

Na fase de construção do projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo os
impactes negativos prendem-se com a construção das infraestruturas necessárias ao
funcionamento dos aerogeradores do sobreequipamento e da linha elétrica aérea e das
áreas necessárias à sua execução. Os impactes na paisagem são considerados, no
geral, de negativos, reduzidos, diretos, temporários e reversíveis. No caso da modificação
da estrutura visual da paisagem provocada pela implantação das fundações dos
aerogeradores, acessos a construir e subestação / edifício de comando, são
considerados permanentes e irreversíveis.
Na fase de exploração os principais impactes, decorrem da introdução de novos
elementos construídos, nomeadamente dos aerogeradores previstos e da linha elétrica
aérea. Os novos equipamentos apresentarão visibilidades a partir de alguns pontos de
observação da envolvente (povoações e vias de comunicação), podendo, os impactes
nesta fase classificar-se de negativos e reduzidos, (e moderados, no caso dos
aerogeradores), além de permanentes, diretos e irreversíveis.
Durante a fase de desativação o período de desmantelamento, tal como na fase de
construção, conduzirá a impactes negativos, diretos, temporários e de magnitude reduzida.
Refira-se, no entanto, que com a reposição das condições iniciais de paisagem, os
impactes previsíveis classificam-se de positivos, reduzidos a moderados, diretos e de
carácter permanente.
De acordo com os critérios utilizados para a classificação de impactes (Quadro V. 1), os
impactes para a fase de construção são considerados não significativos, apresentando-se
contudo significativos para as fases de exploração e desativação – no primeiro caso
apresentam-se negativos, atendendo à presença dos aerogeradores e linha elétrica na
paisagem e na fase de desativação positivos, devido ao desmantelamento desses
mesmos equipamentos, conforme constatado na análise do Quadro V. 24.

9.8

Medidas de Minimização

Referenciados os principais impactes previstos na implantação do projeto de
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, referem-se no presente ponto as
medidas e as recomendações a adotar durante as fases de construção, exploração e
desativação, de forma a minimizar os impactes paisagísticos decorrentes da sua
implantação.
Tais medidas visam sobretudo valorizar do ponto de vista paisagístico e ambiental a área
de implantação do projeto, contribuindo para a salvaguarda das estruturas visuais
presentes e para a integração na paisagem dos aerogeradores previstos.
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9.8.1

Fase de Construção

Na fase de construção deverão ser consideradas as seguintes medidas:
▪

Pintura da torre com tinta sem brilho (tinta mate) de cor cinzento claro,
minimizando o impacte visual dos aerogeradores;

▪

Utilização de betão-pronto na construção, de modo a evitar-se a instalação de
uma Central para Fabricação de Betão;

▪

Deverá proceder-se à delimitação das áreas a ocupar nas operações de
construção;

▪

O material vegetal proveniente das eventuais desmatações deverá ser removido
da área de intervenção ou incorporado na terra vegetal para posterior reutilização,
de forma a evitar situações de degradação visual;

▪

Deverão efetuar-se regas periódicas por aspersão, durante o período mais seco
do ano, em especial, em condições de vento forte, por forma a evitar o
levantamento de poeiras e a consequente afetação da qualidade visual da
paisagem e a deposição na vegetação envolvente;

▪

Efetuar a decapagem da camada arável do solo, devendo o seu armazenamento
ser feito em pargas, com altura não superior a 2 m. A terra armazenada deverá
ser reutilizada no revestimento e reposição das áreas afetadas no decorrer da
obra;

▪

Todos os materiais não necessários ao funcionamento dos aerogeradores
deverão ser completamente removidos da área, após a conclusão dos trabalhos;

▪

No final dos trabalhos, deverá efetuar-se a integração paisagística das áreas
afetadas com a construção, através da escarificação e consequente
descompactação e arejamento dos solos e a modelação da área destinada à
plataforma e depósitos de materiais, procedendo-se em seguida ao seu
revestimento com terra vegetal;

▪

No caso pouco provável de existirem, os eventuais materiais sobrantes deverão
ser encaminhados de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de
março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 junho;

▪

Na seleção dos locais de acesso à linha elétrica a construir dever-se-á dar
prioridade a caminhos florestais já existentes, de forma a minimizar as
intervenções necessárias.
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9.8.2

Fase de Exploração

Relativamente à fase de exploração deverão manter-se as características ambientais
previstas no início da fase de exploração tanto para os aerogeradores, e linha elétrica
aérea como para a área envolvente.
Deverá ter-se em atenção a manutenção do revestimento vegetal existente nas zonas
intervencionadas evitando-se, nomeadamente, o pisoteio de espaços ocupados por
vegetação em recuperação.

9.8.3

Fase de Desativação

Para a fase de desativação recomendam-se as seguintes medidas:
▪

Deverá efetuar-se a desmontagem e transporte para fora da área do parque
eólico de todas as estruturas desmontadas, quer do sobreequipamento, quer da
linha elétrica aérea;

▪

Deverão limitar-se no espaço e no tempo as operações de desmantelamento dos
aerogeradores / linha elétrica;

▪

Deverá efetuar-se a recuperação paisagística da área afetada com cobertura do
maciço dos aerogeradores, e dos apoios da linha elétrica, com terra vegetal;

▪

Retirar todos os resíduos e materiais resultantes do desmantelamento dos
aerogeradores, que deverão ser encaminhados de acordo com o disposto no
Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011,
de 17 junho.
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Escala

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Significância

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da
Área do Impacte

Duração

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

M (2)

NCL (2)

MC (1)

NS (14)

Modificação da estrutura visual da paisagem provocada pela implantação
das fundações dos aerogeradores

-

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

M (2)

C (1)

MC (1)

NS (16)

Desorganização espacial e funcional da paisagem provocada pela
construção da subestação / edifício de comando

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

M (2)

C (1)

MC (1)

NS (13)

Incidência sobre a estrutura visual da paisagem provocada pela implantação
da subestação e edifício de comando

-

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

M (2)

C (1)

MC (1)

NS (16)

Desorganização espacial e funcional da paisagem provocada pela
circulação de maquinaria pesada, deposição de materiais de construção,
desmatações e aumento de ruído e lamas

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

M (2)

NCL (2)

MC (1)

NS (14)

Incidência sobre a estrutura visual da paisagem provocada pela criação de
novos acessos

-

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

M (2)

C (1)

MC (1)

NS (16)

Desorganização espacial e funcional da paisagem provocada pela criação e
beneficiação de acessos

-
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R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

M (2)

NCL (2)

MC (1)

NS (14)

Desorganização espacial e funcional da paisagem provocada pela abertura
das valas para a instalação de cabos elétricos

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

M (2)

NCL (2)

MC (1)

NS (14)

Incidência sobre a estrutura visual da paisagem provocada pela construção
e presença dos apoios da linha elétrica aérea

-

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

M (2)

C (1)

MC (1)

NS (16)

-

Dir.

M (3)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

M (2)

NC (3) NMC (2)

S (21)

+

Dir.

M (3)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

M (2)

NC (3) NMC (2)

S (21)

Incidência

E

Introdução de "elementos estranhos"
aerogeradores e linha elétrica

no

ambiente

visual

D

Desativação dos aerogeradores / parque eólico e da linha elétrica

Fase: Construção (C), Exploração (E), Desativação (D)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)
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local

–

Frequência

Magnitude

Probabilidade de
Ocorrência

Efeito

-

Sentido

Desorganização espacial e funcional da paisagem provocada pela
construção das fundações dos aerogeradores e pela criação das
plataformas para montagem e elevação dos aerogeradores

Fase

C

Reversibilidade

Quadro V. 24 – Paisagem
Síntese de Impactes | Fases de Construção, Exploração e Desativação

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)
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10.

SOCIOECONOMIA

10.1 Metodologia

Neste ponto faz-se a identificação e avaliação dos impactes socioeconómicos gerados
pelo projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo nas fases de
construção, exploração e desativação.
Para avaliação dos impactes na fase de construção, apresenta-se um enquadramento
geral dos aspetos relativos ao projeto com interesse para a análise socioeconómica,
seguida da avaliação dos impactes ao nível da demografia, emprego, atividades
económicas, economia local, regional e nacional e qualidade de vida das populações
locais.
No que respeita à fase de exploração, os impactes socioeconómicos gerados pelo projeto
foram identificados e avaliados face às caraterísticas e âmbito do projeto em estudo
seguindo dois tipos de abordagem:
▪

Análise local, em que são avaliados os efeitos da implantação do projeto a nível
da demografia, emprego, atividades económicas e qualidade de vida das
populações locais;

▪

Análise nacional, em que se considera a influência do projeto na economia
nacional e no cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito
da Diretiva Comunitária das energias renováveis e, consequentemente, na
qualidade de vida da população.

Os impactes gerados na fase de desativação foram identificados e avaliados segundo a
metodologia adotada para a fase de construção.
De seguida faz-se a avaliação da Alternativa Zero.
Face aos impactes identificados são recomendadas medidas de minimização com vista à
redução dos impactes negativos e medidas de valorização dos impactes positivos.

10.2 Fase de Construção

A construção do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo implica
várias fases de trabalho, entre elas a preparação do terreno com operações de
decapagem, de regularização e escavação do solo, instalação do estaleiro, preparação
das fundações dos aerogeradores, abertura de valas de cabos, construção e
beneficiação de acessos, entre outras. Para além disso, exige o transporte dos materiais
de construção e dos vários componentes dos aerogeradores.
Todas estas operações exigirão mão de obra, que poderá ser local ou não, e que se
estima, na época de pico de construção, de 30 trabalhadores para o sobreequipamento e
20 trabalhadores para a linha elétrica. De referir que, em média, prevê-se a presença de
15 trabalhadores para o sobreequipamento e 10 trabalhadores para a linha elétrica.
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Para além desta força de trabalho, será empregue neste projeto outra mão de obra não
contabilizada atrás, nomeadamente em:
▪

Tarefas de projeto e gestão da obra, de construção dos aerogeradores e
respetivas torres, no fornecimento de equipamentos e serviços vários, etc. Esta
mão de obra será empregue diretamente no projeto, mas exercerá a sua atividade
fora da área de influência imediata do mesmo;

▪

Fornecimento de serviços e produtos do tipo alojamento, alimentação, limpeza,
serralharia, carpintaria, manutenção, abastecimento e reparação automóvel, etc.,
é uma mão de obra envolvida no projeto de forma indireta, mas cuja atividade se
situa na área de influência imediata do mesmo.

As atividades e a mão de obra atrás enumeradas terão impactes socioeconómicos, os
quais se descrevem em seguida.

a) Impactes Locais e Regionais
a.1) Demografia

O principal impacte desta obra a nível da demografia será um aumento da população
presente na área de intervenção.
Tendo em consideração que, segundo os dados dos Censos de 2011, a população
residente nas freguesias abrangidas pelo projeto em estudo é de 3 233 indivíduos,
compreende-se que a presença de um acréscimo da população local que pode chegar no
máximo às 30 pessoas não se revela significativo. Na freguesia de Alcofra (concelho de
Vouzela) desenvolver-se-ão trabalhos afetos à implantação da linha elétrica, pelo que no
máximo nesta freguesia só se encontrarão 20 trabalhadores associado ao projeto, pelo
que se pode considerar que o seu impacte em termos demográficos não tem significado.
Estima-se que o impacte provocado na demografia seja positivo, embora de magnitude
reduzida. Este impacte será temporário, reversível e direto, uma vez que só se fará sentir
na população presente.
a.2) Emprego

As operações de instalação dos aerogeradores, colocação de cabos, etc., requerem
trabalhadores especializados que virão maioritária ou integralmente de fora da região
No entanto, há outros trabalhos que poderão ser executados por mão de obra local, como
é o caso das obras de construção civil. Se esta mão de obra for contratada na envolvente
da área das intervenções registar-se-á um efeito positivo na taxa de desemprego, embora
de muito pequena expressão.
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Também o aumento da procura de serviços pode contribuir para criar um ou outro posto
de trabalho, ainda que temporário, nas empresas da região, nomeadamente nas de
restauração e hotelaria.
Assim, o impacte deste projeto no emprego é positivo, no entanto, de magnitude
reduzida. Será também direto e temporário.

a.3) Atividades Económicas

Prevê-se que a execução destas obras venha a ter uma influência positiva ao nível da
dinamização das atividades económicas na envolvente da área em estudo, o que se fica
a dever ao aumento da procura de produtos e serviços gerado pelos trabalhadores das
obras.
A força de trabalho virá, pelo menos em parte (a mão de obra especializada), de fora da
região, necessitando por isso de procurar alojamento e alimentação nos lugares que se
situam nas proximidades. Assim, será de esperar algum incremento económico na
atividade hoteleira e de restauração.
A par disto, alguns serviços poderão também ter maior volume de negócios devido à
procura gerada pela construção, como é o caso da carpintaria, serralharia, manutenção e
reparação automóvel, venda de combustível, fornecimento de betão, etc.
Este incremento nas atividades económicas representa um impacte positivo, no entanto,
face à dimensão dos trabalhos a desenvolver, ao número de trabalhadores envolvidos e à
duração prevista para a fase de construção, de reduzida magnitude. Será também direto,
e temporário.

a.4) Qualidade de Vida

A construção do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo implica o
transporte de materiais e equipamentos, o que envolve obrigatoriamente a circulação de
veículos pesados e ruidosos. Esta movimentação dará origem a perturbações devido aos
ruídos provocados pela maquinaria e à libertação de poeiras e outros materiais o que
poderá causar incómodo às populações.
No entanto, o transporte de materiais e equipamentos, será efetuado, sempre que
possível, evitando o atravessamento de núcleos populacionais, o que minimiza este tipo
de impactes. Consideram-se, assim, os impactes gerados de negativos, temporários e de
magnitude reduzida na qualidade de vida das populações.
As ações de escavação com eventual recurso a explosivos poderão afetar a população
residente em redor da área do sobreequipamento. Atendendo à distância entre esses
lugares e os locais de intervenção, a afetação poderá assumir maior significado
particularmente para as povoações de Monteteso e Caselho, que se localizam a cerca de
780 m e 645 m, respetivamente. Contudo, apesar de negativo, este impacte apresenta-se
como de magnitude reduzida, ocasional, temporário, reversível e de âmbito local.
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Ao nível de poeiras causadas pela obra em si, não se preveem impactes nas populações
locais, atendendo à distância considerável entre as áreas de intervenção e as povoações
mais próximas dos locais de obra.
Globalmente, os impactes gerados na qualidade de vida das populações são
classificados de negativos, mas de magnitude reduzida. Serão também impactes diretos
e temporários.
É ainda de referir que os locais onde será implantado o projeto do Sobreequipamento do
Parque Eólico do Caramulo, correspondem a terrenos baldios, sendo pertença de
entidades com as quais foram estabelecidos acordos e para as quais reverterão as
receitas. Estas receitas irão constituir um importante complemento ao rendimento destas
entidades na fase de exploração, embora na fase de construção já ocorra o pagamento
de verbas. Considera-se nesta fase este impacte como positivo e de magnitude moderada,
sendo direto, permanente e irreversível.
b) Impactes Nacionais

Para a construção do sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo prevê-se um
investimento na ordem dos 20 milhões de euros. Este investimento corresponde a
incorporação nacional, tendo reflexo a nível regional e nacional, apesar de reduzida
magnitude. Sendo assim, para a fase de construção prevê-se um impacte positivo,
permanente, irreversível e de magnitude reduzida na economia nacional.

10.3 Fase de Exploração
a) Impactes Locais
a.1)

Demografia

Na fase de exploração não são esperados quaisquer impactes a nível demográfico uma
vez que o sobreequipamento / parque eólico funcionará de forma “autónoma”, sendo
controlado remotamente sem que seja necessária a presença de técnicos no local, com
exceção dos períodos de manutenção e/ou reparação, mas que não terão qualquer
significado na demografia local.
a.2)

Atividades Económicas e Emprego

Apesar do funcionamento de um parque eólico não exigir trabalhadores permanentes no
local, é necessária a visita periódica de técnicos que assegurem a manutenção e regular
funcionamento do equipamento instalado.
Assim, é de esperar que as atividades hoteleiras e de restauração, bem como outros
pequenos serviços de apoio, venham a beneficiar durante a fase de exploração deste
empreendimento.
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Quanto ao emprego direto local não se espera que o projeto em estudo tenha qualquer
impacte significativo, uma vez que a operação e reparação de um parque eólico exige
mão de obra especializada, a qual poderá não se encontrar disponível no local.
Já a nível regional e nacional não se passa o mesmo, sendo criados postos de trabalho
especializados e em número que não pode ser desprezado.
O impacte na fase de exploração do projeto, nas atividades económicas e emprego local,
será positivo, mas de magnitude reduzida, direto e temporário.

a.3)

Qualidade de Vida

Como já foi atrás referido para a fase de construção, a entidade exploradora deverá
pagar aos proprietários uma renda pelo arrendamento do espaço onde irá implantar o
projeto.
Esta renda irá, durante toda a vida útil do projeto, que se prevê de 20 anos, aumentar os
rendimentos daqueles proprietários e aumentar as receitas locais. Este será um impacte
positivo e de magnitude moderada. Será também direto, permanente durante a fase de
exploração e irreversível.
As Autarquias beneficiarão também, por via da legislação em vigor (Decreto-Lei
n.º 339-C/2001, de 29 de dezembro), de uma renda mensal de 2,5% do rendimento bruto
ao longo do período de exploração do Parque localizado no seu território, pelo que
poderão investir em infraestruturas locais, criando melhores condições para a população.
Também neste caso os impactes serão positivos e de magnitude moderada a nível local.
Serão também indiretos e permanentes.
Adicionalmente, a produção de energia por via eólica é menos agressiva para o meio
ambiente que outras formas convencionais, apresentando ganhos em termos de
qualidade do ar devido às emissões de poluentes atmosféricos evitadas, que de uma
forma indireta, se irá refletir na qualidade de vida da população em geral, e
consequentemente nos concelhos onde se desenvolve o projeto.
b) Impactes Nacionais

A nível económico, a utilização de um recurso endógeno (o vento) na produção de
energia elétrica assume particular importância em países como Portugal, que são
fortemente dependentes do exterior em termos energéticos.
Assim, ao produzir energia elétrica com recurso a meios internos, o projeto do
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo contribuirá para diminuir a saída de
recursos para o exterior necessários à aquisição das matérias-primas (crude, carvão e
gás) utilizados no funcionamento das instalações convencionais de produção de energia
por via térmica.
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Também o facto do parque eólico onde se desenvolve o projeto se encontrar integrado
num centro electroprodutor localizado mais perto dos locais de consumo,
descentralizando-se assim a produção de energia elétrica, contribui para a redução dos
custos no transporte de energia elétrica e para a diminuição das perdas durante o
transporte. Além disso, a criação de postos de trabalho direto ou indireto promovida pela
implementação do projeto, a maioria dos quais altamente qualificados, contribui também
para o desenvolvimento da economia nacional.
Os impactes na economia a nível nacional podem ser classificados de
magnitude reduzida, indiretos, permanentes e irreversíveis.

positivos,

de

Salienta-se contudo, o facto, de que este projeto e o parque eólico não deverão ser vistos
apenas de forma individual, mas como integrados na globalidade do conjunto do parque
eólico previstos a nível nacional, com os quais se pretende atingir até 2020 a meta de
60 % de consumo final bruto de energias renováveis e assim concretizar os
compromissos internacionais assumidos.

10.4 Fase de Desativação

A fase de desativação do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
consiste na remoção integral dos aerogeradores instalados e linha elétrica, não
implicando a execução de demolições ou outros trabalhos de vulto.
Sendo assim as atividades e mão de obra necessárias à fase de desativação terão os
impactes socioeconómicos que se descrevem em seguida.
a) Demografia

Tal como para a fase de construção, o principal impacte a nível de demografia na fase de
desativação será um aumento da população presente na área de intervenção.
No entanto, e dado o curto prazo de tempo estimado para as operações de remoção das
infraestruturas e a reduzida mão de obra necessária, o impacte prevê-se positivo e de
magnitude reduzida. Este impacte será direto e temporário.
b) Emprego

Durante a fase de desativação existem trabalhos que podem ser executados por
mão de obra local. Se esta mão de obra for contratada na envolvente das áreas de
intervenção registar-se-á um efeito positivo na taxa de desemprego embora de muito
pequena expressão.
Assim, o impacte desta fase no emprego é positivo e de magnitude reduzida. Será
também direto e temporário.
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c) Atividades Económicas

Prevê-se que a desativação do projeto não venha a ter influência ao nível da evolução
das atividades económicas na envolvente da área em estudo, devido à curta duração das
atividades e ao muito reduzido número de mão de obra necessária.
Sendo assim o impacte nas atividades económicas considera-se nulo na fase de
desativação.
d) Qualidade de Vida

A desativação do sobreequipamento implica o transporte de materiais e equipamentos, o
que envolve a circulação de veículos pesados e máquinas.
Esta movimentação, à semelhança do descrito para a fase de construção, dará origem a
perturbações devido aos ruídos provocados pela maquinaria e à libertação de poeiras, o
que irá causar incómodo às populações das povoações atravessadas durante o
transporte de materiais.
No entanto, o ruído e poeiras gerados pela remoção dos aerogeradores não terão grande
impacte nas populações locais, uma vez que estas se situam a mais de 600 m da área de
estudo.
Para além disso, e tal como o previsto para a fase de construção, o transporte de
materiais e equipamentos será efetuado, sempre que possível evitando o atravessamento
de núcleos populacionais.
A circulação de veículos pesados poderá acelerar a degradação das estradas na região.
No entanto, e devido ao curto período de tempo que as obras irão durar, o impacte será
negativo e de magnitude reduzida, sendo direto e permanente.
Ainda de referir que a desativação do sobreequipamento poderá levar a um incremento
da produção de energia por outras formas convencionais, as quais têm um maior impacte
ambiental devido às emissões de poluentes atmosféricos, e que de uma forma indireta,
se irá refletir num decréscimo da qualidade de vida da população em geral, e
consequentemente no concelho onde se desenvolve o projeto.
Com a desativação dos aerogeradores e da linha elétrica, os proprietários dos terrenos
onde estava implantado o projeto deixarão de receber a renda pelos terrenos, e as
autarquias diretamente envolvidas, deixarão de receber a renda relativa à exploração do
projeto, diminuindo assim os seus rendimentos. Considera-se que este será um impacte
negativo e de magnitude moderada. Será também direto, permanente e irreversível.

10.5 Alternativa Zero

No que respeita à socioeconomia, a não concretização do projeto, manterá no geral o
descrito na situação de referência.
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A não concretização do projeto elimina um potencial desenvolvimento humano e
socioeconómico na área em estudo, uma vez que, na fase de construção deste projeto,
se prevê a utilização, apesar de reduzida, de mão de obra local, com reflexos no
emprego e atividades económicas.
As autarquias e os proprietários dos terrenos não receberão rendas favoráveis ao
desenvolvimento da região, prevendo-se que a Alternativa Zero seja também a menos
favorável deste ponto de vista.
Por outro lado também não se verificará a realização de um investimento significativo.
A instalação de empreendimentos desta natureza, pelo facto de gerar receitas locais,
corresponde, financeiramente, a uma oportunidade para o desenvolvimento local.
Desta forma, do ponto de vista socioeconómico, e ponderando os vários fatores,
prevê-se que a Alternativa Zero tenha uma incidência negativa, permanente, direta,
irreversível e de magnitude moderada.

10.6 Conclusões

Na fase de construção os impactes considerados positivos, apresentam-se temporários,
e de magnitude reduzida, no investimento nacional, criação de postos de trabalho e
dinamismo de algumas atividades económicas, sendo permanentes e de magnitude
moderada em relação ao aumento do rendimento dos proprietários dos terrenos de
implantação do projeto.
Os impactes negativos são de magnitude reduzida e temporários e são originados pela
perturbação pontual do quotidiano das populações e condições de conforto.
Na fase de exploração estão previstos impactes positivos, de magnitude reduzida a
moderada e temporários a permanentes. Este projeto contribuirá para o desenvolvimento
da região.
Relativamente à fase de desativação verificam-se impactes com a criação de postos de
trabalho, embora de magnitude reduzida. No que se refere aos impactes relativos aos
distúrbios causados com a remoção das infraestruturas e com a quebra dos rendimentos
provenientes das taxas de exploração, preveem-se negativos e de magnitude reduzida a
moderada.
Assim, de acordo com o Quadro V. 25, os impactes classificam-se como significativos ao
nível do investimento nacional, do aumento dos rendimentos das autarquias e dos
proprietários dos terrenos de implantação do projeto (Comissão de Baldios) da
dinamização da economia local durante a construção. Para as restantes incidências os
impactes classificam-se como não significativos.
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10.7 Medidas de Minimização
10.7.1

Fases de Construção e de Desativação

Com o objetivo de minimizar os impactes negativos na componente social e económica e
valorizar os positivos, recomenda-se que sejam adotadas as seguintes medidas durante
as fases de construção e desativação do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico
do Caramulo:
▪

Promover, sempre que possível, a utilização de mão de obra local;

▪

Interferir o mínimo possível com caminhos e serventias atualmente utilizados;

▪

Definir antecipadamente os trajetos para a circulação das máquinas e veículos
afeto à obra, de forma a evitar o trânsito desordenado e promover a segurança de
trabalhadores e utentes das vias públicas;

▪

Informar a população sobre a eventual utilização de explosivos, nomeadamente
através da divulgação nas juntas de freguesias ou outros locais públicos;

▪

Repor em condições adequadas todas as infraestruturas e acessos que
eventualmente possam ser afetados pela obra;

▪

Aplicar todas as medidas preconizadas nos descritores do ruído, qualidade do ar
e paisagem.
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Escala

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Significância

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Duração

Dir.

R (1)

T (1)

Irrev. (3)

P (2)

OS (2)

M (2)

NCL (2)

MC (1)

NS (14)

Dinamização da economia local (matérias primas, restauração e atividades
hoteleiras)

+

Dir.

R (1)

T (1)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

M (2)

NCL (2) NMC (2)

Alteração na qualidade ambiental devido ao ruído e poeiras

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

OS (2)

R (1)

NCL (2)

MC (1)

NS (12)

Aumento do rendimento dos proprietários

+

Dir.

M (3)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

M (2)

C (1)

NMC (2)

S (19)

Dinamização da economia local (restauração e atividades hoteleiras)

+

Dir.

R (1)

T (1)

Irrev. (3)

C (3)

OS (2)

M (2)

NCL (2) NMC (2)

NS (16)

Investimento na região resultante do aumento dos rendimentos das
autarquias

+

Indir.

M (3)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

M (2)

NCL (2) NMC (2)

S (20)

Aumento do rendimento dos proprietários

+

Dir.

M (3)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

M (2)

C (1)

NMC (2)

S (19)

Investimento nacional

+

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

R (1)

NC (3)

MC (1)

S (17)

Aumento temporário de postos de trabalho

+

Dir.

R (1)

T (1)

Irrev. (3)

P (2)

OS (2)

M (2)

NCL (2)

MC (1)

NS (14)

Alteração na qualidade ambiental devido ao ruído e poeiras

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

OS (2)

R (1)

NCL (2)

MC (1)

NS (12)

Cessação do rendimento das autarquias

-

Dir.

M (3)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

M (2)

NCL (2) NMC (2)

Cessação do rendimento dos proprietários

-

Dir.

M (3)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

M (2)

Incidência

Frequência

Magnitude

E

Probabilidade de
Ocorrência

Efeito

+

Sentido

Aumento temporário de postos de trabalho

Fase

C

Reversibilidade

Quadro V. 25 – Socioeconomia
Síntese de Impactes | Fases de Construção, Exploração e Desativação

S (17)

D

Fase: Construção (C), Exploração (E), Desativação (D)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)
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C (1)

NMC (2)

S (20)
S (19)

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)
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11.

PLANOS DE ORDENAMENTO E CONDICIONANTES

11.1 Metodologia

Na presente secção é efetuada uma avaliação quantitativa dos impactes do projeto em
análise nas diferentes figuras de ordenamento e condicionantes abrangidas pelo mesmo.
Os impactes resultantes da construção, exploração e desativação do projeto do
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo prendem-se com a interferência de
áreas classificadas nos diversos instrumentos de gestão territorial, quer de cariz local,
regional e nacional.
Para a avaliação dos impactes decorrentes da construção do sobreequipamento foi tido
em conta as características do projeto e as principais ações previstas, nomeadamente a
implantação dos aerogeradores, a linha elétrica, a construção de acessos de ligação ao
sobreequipamento, a execução de valas de cabos subterrâneos e a execução da
subestação.
A área de implantação do aerogerador Z04 e parcialmente do aerogerador Z09, da vala
de cabos, bem como do acesso a construir entre os aerogeradores Z04 e Z03 e parte do
troço do acesso entre a subestação e o aerogerador Z09, localizam-se no concelho de
Oliveira de Frades.
Por sua vez, no concelho de Tondela localiza-se o acesso a construir aos aerogeradores
Z01, Z02, Z03, Z05, Z06 e Z07, a vala de cabos e os aerogeradores Z01, Z02, Z03, Z05,
Z06 e Z07, sendo que em relação ao aerogerador Z03 este insere-se apenas em parte da
área neste concelho.
No concelho de Vouzela localiza-se o acesso a construir entre os aerogeradores Z03,
Z08 e Z09, a subestação, o corredor da linha elétrica, a vala de cabos, bem como os
aerogeradores Z08, Z09 e Z03, sendo que os dois últimos ocupam apenas parcialmente
território deste concelho.
Na estimativa das áreas afetadas pelo projeto considerou-se os valores identificados no
ponto 1 – Metodologia, do presente capítulo.
De referir, que o corredor da linha elétrica aérea a construir apresenta uma extensão de
cerca de 1 400 m. Contudo, não se encontra ainda definida a localização dos respetivos
apoios, pelo que apesar de se perspetivar a afetação de áreas de ordenamento e
condicionantes, nesta fase não é possível efetuar uma contabilização das mesmas, nem
identificar quais as áreas afetadas.
Relativamente ao estaleiro de obra, que ocupará uma área de cerca de 1000 m2, nesta
fase não se encontra identificada a sua localização, no entanto será tida em conta na
escolha do local de implantação a minimização da afetação de áreas de ordenamento e
evitada a localização em áreas condicionadas.
Após a identificação e avaliação dos impactes, para as várias fases do projeto, foi
avaliada a Alternativa Zero. Em função dos impactes identificados foram propostas
medidas minimizadoras.
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11.2 Fase de Construção
11.2.1

Ordenamento do Território

Do ponto de vista do Ordenamento do Território, a área de intervenção encontra-se
abrangida pelo Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4),
pelo Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) Centro e pelo Plano Regional
de Ordenamento Florestal (PROF) do Dão e Lafões.
Estes instrumentos possuem um grau de generalização elevado e um âmbito de
intervenção setorial muito especializado, pelo que da sua análise não resultam
condicionantes para o projeto em questão, de acordo com a análise feita no Capitulo IV
(ponto 11).
Deste modo, no presente descritor, são sobretudo os Planos Diretores Municipais dos
concelhos interferidos que, pela sua maior especificidade, poderão ter condicionamentos
ao projeto.
O projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo abrange no concelho de
Oliveira de Frades uma área de Espaço Florestal de Conservação de cerca de 8 350 m2,
decorrente da implantação do aerogerador Z04 e parcialmente do Z09, do acesso a
construir entre os aerogeradores Z04 e Z03, parte do acesso entre a subestação e o
aerogerador Z09 e a vala de cabos.
No concelho de Tondela, a construção dos aerogeradores Z01, Z02, Z05, Z06 e Z07 e
parcialmente do aerogerador Z03, o acesso a construir aos aerogeradores Z01, Z02, Z03,
Z05, Z06 e Z07 e a vala de cabos, ocupam uma área estimada de 24 980 m2 de Área
Florestal de Conservação e 4 829 m2 de espaço classificado de Parque Eólico.
Relativamente ao concelho de Vouzela, o aerogerador Z08 e parcialmente os
aerogeradores Z03 e Z09, o acesso a construir aos aerogeradores Z03, Z08 e Z09, a
subestação e a vala de cabos ocupam uma área de Espaço Florestal de Conservação,
estimada de 17 819 m2, e uma área de Parque de Desporto Radicais de Montanha,
aproximadamente de 8 853 m2 (Quadro V. 26). Neste concelho também poderão ser
afetadas áreas pelo corredor da linha elétrica, no entanto, como referido, nesta fase ainda
não foram definidas as localizações dos respetivos apoios.
Tendo ainda em consideração que após a montagem dos aerogeradores, a área afeta à
plataforma será recuperada, excetuando uma faixa de 4 a 5 m de raio em redor da base
da torre de suporte dos aerogeradores, por razões de segurança e para permitir a
manutenção, as áreas que realmente serão abrangidas pelo projeto serão bastante
reduzidas.
No Quadro V. 26 apresenta-se a ocupação das áreas de ordenamento, por concelho,
abrangidas pelos elementos definitivos do projeto e pela plataforma de montagem dos
aerogeradores.
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Quadro V. 26 – Áreas de Ordenamento Abrangidas
Concelho

Oliveira de
Frades

Ordenamento

Solo Rural: Espaço Florestal
de Conservação

Solo Rural: Área Florestal de
Conservação

Tondela

Elemento

Área afetada (m2)

Plataforma de Montagem
e Aerogerador (Z04 e
parte do Z09)

3 448

Vala de Cabos

1 900

Acesso a Construir

2 534

Acesso a Beneficiar

468

Plataforma de Montagem
e Aerogerador (Z01, Z02,
Z05, Z06, Z07 e parte do
Z03)

12 304

Vala de Cabos

4 325

Acesso a Construir

5 257

Acesso a Beneficiar

3 094

Plataforma de Montagem
e Aerogerador (Z01)

2 814

Acesso a construir

675

Acesso a Beneficiar

602

Vala de Cabos

738

Parque Eólico

Vouzela

Solo Rural: Espaços Florestais
de Conservação

Plataforma de Montagem
e Aerogerador (Z08 e
parte do Z03 e Z09)

5 772

Vala de Cabos

4 680

Acesso a Construir

4 580

Acesso a Beneficiar

2 187

Subestação
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(cont.)
Concelho

Vouzela

Ordenamento

Elemento

Área afetada (m2)

Plataforma de Montagem
e Aerogerador (Z08 e
parte do Z09)

3 644

Vala de Cabos

2 106

Acesso a Construir

1 991

Acesso a Beneficiar

1 112

Parque de desporto Radicais
de Montanha

Total

64 831

De referir que o projeto é compatível com os PDM em vigor, uma vez que, no caso do
PDM de Oliveira de Frades, de acordo com artigo 17º, ponto 2, Secção I, do Capítulo IV
“2- Em solo rural, são permitidas todas as infraestruturas, designadamente viárias, de
saneamento básico, de eletricidade, de telecomunicações, de gás, de energia eólica e de
defesa de floresta contra incêndios”.
No que se refere ao PDM de Tondela, de acordo o ponto 5, do artigo 28º, do Capítulo I,
do Título V “5 – Em casos de reconhecido interesse público municipal e regional é
admitida a instalação de qualquer tipo de indústria em solo rural com este compatível“.
De referir, que neste concelho algumas infraestruturas a construir abrangem a classe de
ordenamento Parque Eólico, que de acordo com o artigo nº87, Título VIII “As
infraestruturas existentes ou previstas são as identificadas na Planta de Ordenamento, a
saber: …d) Parque Eólico”, cujo Regime de Edificabilidade, de acordo com o artigo 88º
refere “1 – O regime de uso do solo é o correspondente à categoria em que se
implantam, salvo nas situações de servidões e restrições administrativas, em que se
aplica o regime desta.
2 – A edificabilidade a adotar para cada uma das áreas integradas nesta categoria será a
estritamente exigida pela própria natureza das infraestruturas ou instalações especiais
que nelas venham a ser criadas”.
Relativamente ao PDM de Vouzela de acordo o ponto 1, do artigo 21º, da Subsecção II,
no caso dos Espaços Florestais de Conservação:
“A edificabilidade, quando permitida, fica sujeita aos parâmetros constantes no Anexo A
e B.”
De acordo com o Quadro Regulamentar do Anexo A, o uso “Parques de Energias
Renováveis” é possível em espaços florestais de conservação “desde que o uso seja
complementar com as atividades instaladas, cumprido o Regime Jurídico da Reserva
Ecológica Nacional.” Uma vez que o presente projeto corresponde a um
sobreequipamento de um Parque Eólico que já existe, o uso que se pretende instalar é
complementar com as atividades instaladas (produção de energias renováveis), pelo que
o mesmo é compatível com o definido neste instrumento de planeamento.
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Algumas infraestruturas a construir do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
abrangem, no concelho de Vouzela, classe de ordenamento classificada como Parque de
Desportos Radicais de Montanha, que de acordo com o artigo nº75º são Unidades
operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) que “demarcam espaços de intervenção
com uma planeada ou pressuposta coerência, que requerem uma abordagem integrada e
de conjunto, com programas diferenciados, para tratamento a um nível de planeamento
mais detalhado, com vista à sua execução, prevalecendo as suas disposições sobre as
restantes“ presentes no regulamento do PDM. Neste caso esta unidade está classificada
como U6 – Parque de Desportos Radicais de Montanha. De acordo com o ponto 3, do
referido artigo a execução das UOPG “é efetuada através… de estudos de
enquadramento urbanístico/projetos de execução para as …U6”. É referido no ponto 4 do
mesmo artigo que a “delimitação das UOPG pode sofrer pequenos ajustes para
adequação a limites cadastrais e a limites físicos”.
Da análise do acima exposto, os impactes sobre o ordenamento do território são
reduzidos, uma vez que não se verifica incompatibilidades do projeto com o uso do solo
previsto nos IGT.

11.2.2

Condicionantes

De acordo com a Carta de Condicionantes, apresentada no Capítulo IV,
e dos elementos do projeto, é possível constatar que a área de implantação do
sobreequipamento, incluindo as instalações associadas (plataformas dos aerogeradores,
acessos a construir, valas de cabos, subestação e linha elétrica), integra-se, no concelho
de Oliveira de Frades, em áreas de REN (sob a classificação de Cabeceiras de Linhas de
Água”) e Domínio Público Hídrico. No concelho de Tondela, interfere com área de REN
(sob a classificação de Cabeceiras das Linhas de Água e Áreas com Risco de Erosão),
Regime Florestal Parcial e Domínio Público Hídrico. Relativamente ao concelho de
Vouzela, abrange áreas de REN (sob a classificação de Cabeceiras das Linhas de Água)
e Domínio Público Hídrico.
No Quadro V. 27 apresenta-se a ocupação das áreas condicionadas abrangidas pelos
elementos do projeto.
Nas áreas classificadas como REN é aplicado o regime previsto na legislação atualmente
em vigor (Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, que corresponde à primeira
alteração ao Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, que estabelece o Regime
Jurídico da Reserva Ecológica Nacional).
Neste contexto, e no que diz respeito ao regime de REN, este diploma refere (Art.º 20º,
n.º 1 e 2) que naquelas áreas são “proibidas ações, públicas ou privadas, que se
consubstanciem em operações de loteamento, obras de urbanização, construção e ou
ampliação, obras hidráulicas, vias de comunicação, aterros, escavações e destruição do
coberto vegetal”, excetuando aquelas consideradas “insuscetíveis de prejudicar o
equilíbrio ecológico das áreas integradas na REN”.
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Quadro V. 27 – Áreas Condicionadas Abrangidas

Concelho

Condicionante

REN
Cabeceiras das Linhas de Água
(pelo atual decreto-lei é denominada de
Áreas estratégicas de proteção e recarga
de aquíferos )

Oliveira de
Frades

Elemento

Área afetada (m2)

Plataforma de Montagem e
Aerogerador (Z04 e parte do
Z09)

2 401

Vala de Cabos

1 557

Acesso a Construir

1 521

Acesso a Beneficiar

274
Total

5 753

Vala de Cabos

61

Acesso a Construir

164

Domínio Público Hídrico

Total

REN
Cabeceiras das Linhas de Água
(pelo atual decreto-lei é denominada de
Áreas estratégicas de proteção e recarga
de aquíferos )

Plataforma de Montagem e
Aerogerador (Z01, Z02, Z05,
Z06, Z07 e parte do Z03)

12 304

Vala de Cabos

4 325

Acesso a Construir

5 257

Acesso a Beneficiar

3 094
Total

Tondela

Plataforma de Montagem e
Aerogerador (Z01, Z02, Z05,
Z06, Z07 e parte do Z03)
REN
Áreas com Risco de Erosão
(pelo atual decreto-lei é denominada de
Áreas de elevado risco de erosão hídrica
do solo)
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24 980

1 330

Vala de Cabos

509

Acesso a Construir

350

Acesso a Beneficiar

221
Total
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(Cont)
Concelho

Condicionante

Elemento

Área afetada (m2)

Plataforma de Montagem e
Aerogerador (Z05, Z06 e
Z07)

6 825

Vala de Cabos

2 601

Acesso a Construir

3 272

Acesso a Beneficiar

1 342

Regime Florestal Parcial

Tondela (Cont)
Total

Domínio Público Hídrico

14 040

Vala de Cabos

142

Acesso a Construir

144

Acesso a Beneficiar

85
Total

371

Plataforma de Montagem e
Aerogerador (parte do Z03)

2 128

Vala de Cabos

3 341

Acesso a Construir

2 719

Acesso a Beneficiar

1 745

REN
Cabeceiras das Linhas de Água
Vouzela

(pelo atual decreto-lei é denominada de
Áreas estratégicas de proteção e recarga
de aquíferos )

Subestação

600
Total
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10 533
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(Cont)
Concelho

Condicionante

Elemento

Área afetada (m2)

Vala de Cabos

81

Acesso a Beneficiar

63

Domínio Público Hídrico
Vouzela (Cont)

Total

144

Total

89 237

No n.º 3 do mesmo artigo é ainda referido que “Consideram-se compatíveis com os
objetivos mencionados no número anterior os usos e ações que, cumulativamente: a)
Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I; e b)
Constem do anexo II do presente decreto-lei, que dele faz parte integrante (…)”.
De acordo como Anexo II do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, verifica-se que a implantação de
infraestruturas de Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia
renováveis em áreas estratégicas de proteção e recarga de aquífero e áreas de elevado
risco de erosão hídrica do solo, estão sujeitas a Comunicação Prévia, conforme
estipulado no artigo 22º do referido Decreto-Lei.
De referir também que, de acordo com o Anexo II da Portaria n.º 419/2012, de 20 de
dezembro, que procede à definição das condições e requisitos a que ficam sujeitos os
usos e ações referidos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de
agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, a implantação de
infraestruturas de Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia
renováveis, “(…) carece de parecer obrigatório e vinculativo da APA, I.P., nos casos em
que o uso ou ação se localize em: (…) ii) Áreas de elevado risco de erosão hídrica do
solo”.
No artigo 5º, ponto 1, do mesmo documento é referido que “Ficam sujeitos a parecer
obrigatório e vinculativo da APA, I.P., (…) a emitir mediante solicitação da comissão de
coordenação e desenvolvimento regional, doravante designada por CCDR, o qual deve
ser emitido no prazo de 10 dias, encontrando-se o procedimento suspenso até à emissão
deste parecer”. Nos casos em que os usos “estejam sujeitos a avaliação de impacte
ambiental ou a avaliação de incidências ambientais, a pronúncia da APA, I.P. nessa sede
compreende a emissão do parecer obrigatório e vinculativo referido (…)”. Assim, o projeto
do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo é compatível com a legislação
aplicável a este nível.
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No que se refere ao Regime Florestal Parcial, de acordo com a Carta de Condicionantes
apresentada no Capítulo IV do EIA, os aerogeradores Z05, Z06 e Z07, bem como parte
do acesso a construir/beneficiar, no concelho de Tondela, encontram-se inseridos nesta
área condicionada.
Assim, deverá ser observado o disposto na legislação aplicável, nomeadamente:
▪

Decreto de 24/12/1901 – Estabelece o regime florestal;

▪

Decreto de 24/12/1903 – Regulamento para execução do regime florestal;

▪

Decreto de 11/07/1905 – Estabelece instruções sobre o regime florestal nos
terrenos e matas de particulares

De referir, que de acordo com o parecer recebido pelo ICNF e legislação aplicável, para a
implantação das infraestruturas em áreas de Perímetro Florestal será necessário prévia
autorização do INCF. Esta entidade será consultada aquando da elaboração do Projeto
de Execução.
Ao nível da área em estudo, verifica-se a presença de numerosas linhas de água não
navegáveis na envolvente de projeto e pequenas linhas de água de carácter torrencial.
Nestes cursos de água não navegáveis, não flutuáveis e não sujeitos à influência de
marés, o Domínio Público Hídrico é delimitado por uma faixa de 10 m de largura ao longo
dos cursos de água, sendo que das áreas a intervencionar estão incluídos nesta
condicionante alguns troços do acesso a construir/beneficiar e vala de cabos nos
concelhos de Tondela, Vouzela e Oliveira de Frades.
De acordo com a Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (artigos 2.º e 5.º), alterada pela
Lei n.º 78/2013, de 21 de novembro, e pela Lei n.º 34/2014, de 19 de junho, as linhas de
água atravessadas pelo corredor da linha elétrica, alguns troços do acesso a
construir/beneficiar e vala de cabos são designadas por áreas de Domínio Público
Hídrico, mais concretamente, pelo que devem ser respeitadas as servidões e restrições
de utilidade pública associadas.
A utilização privativa do domínio público hídrico, de acordo com o artigo nº59º da lei
nº58/2005, só pode ser atribuída por licença ou por concessão qualquer que seja a
natureza e a forma jurídica do seu titular. De referir, contudo, que durante os
levantamentos de campo realizados não foi verificado no local a existência de nenhuma
linha de água.
Sendo assim, os impactes nas condicionantes legais para o projeto de
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, podem classificar-se como negativos,
contudo de magnitude reduzida, uma vez que a implementação do projeto não é
incompatível com os objetivos definidos para as áreas condicionadas. Estes impactes
serão ainda permanentes e diretos.
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11.2.3
➢

Outros Condicionamentos

Risco de Incêndio

Com base na análise efetuada no Capítulo IV do EIA, a zona de implantação do
sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo insere-se, no caso do aerogerador
Z04, em Classe de Risco de Incêndio Muito Baixa, no caso dos aerogeradores Z08 e
Z09, em Classe de Risco de Incêndio Muito Alta e, no caso do aerogerador Z03, em
Classe de Risco de Incêndio Média. Relativamente aos aerogeradores Z01, Z02, Z05,
Z06 e Z07, localizados no concelho de Tondela, não foi possível a análise da Classe de
Risco de Incêndio na qual se inserem, dado não ter sido rececionada, até à data de
conclusão do estudo, a carta de risco de incêndio florestal deste concelho.
O n.º 2 do art.º 16.º do Decreto-lei n.º 124/2006, de 28 de junho, com a redação dada
pelo Decreto-lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, refere que “A construção de edificações
para habitação, comércio, serviços e indústria fora das áreas edificadas consolidadas é
proibida nos terrenos classificados nos PMDFCI com risco de incêndio das classes alta
ou muito alta, sem prejuízo das infraestruturas definidas nas RDFCI“.
De referir que os aerogeradores do sobreequipamento que se inserem no concelho de
Tondela encontram-se inseridos total ou parcialmente em Rede Primária de Faixas de
Gestão de Combustível, conforme descrito no parágrafo seguinte, sendo estas áreas
submetidas a regulares intervenções de controlo de material combustível, o que
determina que o risco de incêndio associado seja baixo.
➢

Faixas de Gestão de Combustível

De acordo com a análise efetuada no Capítulo IV do EIA, algumas infraestruturas do
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, nomeadamente aerogerador Z01, e
parcialmente os aerogeradores Z02, Z05, Z06 e Z07, bem como alguns troços do acesso,
encontram-se inseridos em Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível.
Assim, de acordo com o n.º 2 do art.º 14.º do Decreto-lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, as
Redes Primárias de Faixas de Gestão de Combustível (RPFGC) definidas no âmbito do
planeamento distrital de defesa da floresta contra incêndios devem ser declaradas de
utilidade pública, ficando qualquer alteração ao uso do solo ou do coberto vegetal sujeita
a parecer vinculativo da Autoridade Florestal Nacional (atual ICNF), sem prejuízo dos
restantes condicionalismos legais. Todavia, de acordo com as Regras Técnicas para o
Planeamento da Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível (20/05/2014), mais
precisamente no seu anexo II, disponível na página do ICNF, os Parques Eólicos são
considerados como de usos do solo compatível com a manutenção da RPFGC.
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➢

Rede Elétrica de Média Tensão

Verifica-se que a área de estudo é atravessada por linhas elétricas (de acordo com a
Carta de Condicionantes apresentada no Capitulo IV do EIA), contudo as infraestruturas
a construir não intercetam a mesma, pelo que não se verifica qualquer condicionante a
este nível.
➢

Zona de Caça Associativa (ZCA)

A área de implantação do projeto abrange a Zona de Caça Associativa do Caramulo
(ZCA), concessionada por um período de 12 anos, renováveis automaticamente por dois
períodos iguais, à Associação de Caçadores do Caramulo, pela Portaria n.º 854/2005, de
21 de setembro (processo n.º 4126-DGRF).
A ZCA do Caramulo compreende uma área de 1 169 ha, que se desenvolve ao longo da
Serra do Caramulo, sensivelmente entre as povoações de Jueus e Caselho. O local de
implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo abrange esta área no
seu extremo nordeste.
De referir, no entanto, que não existem incompatibilidades entre as diferentes utilizações
do espaço.
➢

Áreas Ardidas

De referir, que de acordo com a Carta de Condicionantes do Capitulo IV do EIA relativa
aos concelhos interferidos, verifica-se que a zona de estudo foi percorrida por incêndios
em 2013, e também uma pequena parte em 2007.
Assim, e de forma a cumprir com o estipulado no Decreto-Lei nº327/90, de 22 de outubro,
nomeadamente no referido na alínea e), do ponto 1 do artigo 1º, foi já solicitado
despacho na entidade competente em cumprimento com o definido no ponto 2, do artigo
1º do mesmo Decreto-Lei, que refere “2 – A proibição referida no número anterior apenas
pode ser levantada mediante despacho conjunto dos Ministros do Planeamento e da
Administração do Território, da Agricultura, Pesca e Alimentação e do Ambiente e
Recursos Naturais, sobre pedido fundamentado dos interessados em que se demonstre,
nomeadamente, que o incêndio da propriedade em causa se ficou a dever a causas
fortuitas, a quês estes interessados são totalmente alheios.” No Anexo 9 do Volume 3 –
Anexos Técnicos, apresenta-se o pedido efetudado à entidade competente
(ref. GE17000682_aig, de 04 de maio de 2017), bem como informação das entidades
consultadas de relevo sobre este tema, nomeadamente a declaração da Guarda Nacional
Repúblicana incluido na correspondência recebida nesse mesmo anexo.
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➢

Captação de Águas Privadas, Públicas e Zona de Proteção de Água de Abastecimento
Público

Na zona de estudo verifica-se a presença de algumas captações particulares,
principalmente associadas às povoações existentes e a zonas de vales agrícolas. Ao
longo da cumeada da Serra do Caramulo, a presença de captações é praticamente
inexistente, não sendo de assinalar captações nos locais de implantação dos elementos
de projeto.
São contudo de salientar algumas captações na sua envolvente mais próxima,
destacando-se a captação de Monteteso (união das freguesias de Arca e Varzielas), que
abastece os fontanários dessa mesma localidade, com perímetro de proteção delimitado
pela Portaria n.º 195/2010, de 8 de abril.
Destacam-se ainda vários furos da empresa Água do Caramulo, na envolvente a
Varzielas, ao longo da vertente oeste da Serra do Caramulo (união das freguesias de
Arca e Varzielas), contudo situados a mais de 1 km da área de implantação do projeto.
Dado que nenhuma infraestrutura do projeto interfere com estas captações, não se
verifica restrições a este nível.
➢

Marco Geodésico

Na área de estudo localiza-se um marco geodésico (Cruzinha). O Decreto-Lei n.º 143/82,
de 26 de abril, estabelece uma servidão dos marcos geodésicos, que se institui
automaticamente com a sua construção. As zonas de proteção abrangem a área de um
círculo com raio mínimo de 15 m, ficando os proprietários ou usufrutuários dos terrenos
situados dentro dessa zona de proteção impedidos de fazer plantações, construções e
outras obras ou trabalhos que impeçam a visibilidade das direções constantes das
minutas de triangulação.
➢

Pedreira

De referir a existência de duas pedreiras, uma delas dentro da área de estudo, em
território do concelho de Oliveira de Frades – pedreira “Porpita” (Pedreira 5117),
localizada em Varziela, e a outra imediatamente a SW, a pedreira “Monteteso” (Pedreira
6786), situada em Monteteso. Realça-se contudo que estas pedreiras estão localizadas
fora da área de implantação do projeto.
➢

Pareceres

O parecer emitido pela ANA – Aeroportos de Portugal, refere na sua carta com a
referência P.º3351/02-6.1, de 24 de outubro de 2016 (Anexo 9 do Volume 3 – Anexos
Técnicos), “do ponto de vista das servidões aeronáuticas civis, a instalação dos
aerogeradores em causa é viável condicionada a que sejam dotados com balizagem
aeronáutica os aerogeradores 1,2,4,5,7,8 e 9, em cumprimento do disposto na Circular de
Informação Aeronáutica nº10/03, de 06 de Maio, da Autoridade Nacional de Aviação Civil.
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Com uma antecedência de 15 dias relativamente à data da instalação dos aerogeradores
deste Sobreequipamento, deverá ser comunicado à Autoridade Nacional de Aviação Civil
o início dos trabalhos…
Da Circular acima referida, para além das caracteristicas das balizagens revela-se:
a) A necessidade de se estabelecer um programa de monitorização e manutenção
da balizagem…”.
No que diz respeito ao parecer emitido pela DGT – Direção Geral do Território, na sua
carta com a referência 263/DSGCIG/Dgeod/2016, de 25 de outubro de 2016 (Anexo 9),
“…verificou-se que a instalação destas infraestruturas não constitui impedimento para as
atividades geodésicas desenvolvidas pela Direção-Geral do Território uma vez que
respeita o estabelecido no Decreto-Lei nº143/82 de 26 de abril, no que diz respeito às
visibilidades dos vértices geodésicos, bem como às suas zonas de respeito”.
O Parecer emitido pela ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil, na carta de
referência OF/30282/DRO/2016, de 07 de novembro de 2016 (Anexo 9), “…esta
Autoridade Nacional considera que a área de implantação do projeto não interferirá nas
comunicações de emergência suportadas pelas redes utilizadas pela ANPC, nem na
utilização dos locais de scooping para os aviões anfíbios pesados de combate aos
incêndios florestais.
Porém, atendendo à tipologia do projeto e ao facto de a sua localização abranger os
perímetros florestais da Serra de Montemuro, na zona crítica de incêndios florestais de
Dão-Lafões, de acordo com a Portaria nº1056/2004, de 19 de agosto, realça-se a
necessidade de serem adotadas medidas de mitigação:
Fase de projeto
1 – (…)
2 – Deverá assegura-se que as infraestruturas a construir não interferem na visibilidade e
qualidade de comunicação radioelétrica da Rede Nacional de Postos de Vigia, pelo que
deverá ser solicitado parecer à Guarda Nacional Republicana;
3 – Deverá ser evitada a construção das infraestruturas em áreas geologicamente
instáveis ou sujeitas a movimentos de vertente.
Fase de execução
1 – Deverão ser observadas as medidas decorrentes da aplicação do Decreto-Lei
nº220/2008, de 12 de novembro, e portarias complementares, de acordo com o qual num
Parque Eólico, enquadrado na tipologia de edifícios Tipo XII (indústria e armazenagem),
deverão aos edifícios (e não às torres eólicas) aplicar-se as medidas de autoproteção
adequadas à tipologia e à categoria de risco dos edíficios existentes;
2 – (…)
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4- Deverá ser assegurado o cumprimento das normas legais vigentes em relação à
balizagem aeronáutica dos aerogeradores (torres e pás) e linha de transporte de energia,
no sentido de serem facilmente referenciáveis pelos meios aéreos, minimizando o risco
de acidentes por colisão com aqueles obstáculos. A balizagem deverá ser a constante na
Circular de Informação Aeronáutica (CIA) nº10/03, de 6 de maio, do ex-Instituto Nacional
de Aviação Civil, incluindo-se a balizagem luminosa para o período naturno. As
balizagens constantes do nº7 da CIA supramencionada deverão ser cumulativas e não
opcionais;
5 – Os aerogeradores deverão estar dotados de mecanismos adequados à retenção de
eventuais faíscas, devendo igualmente, como medida preventiva de ignição e
transmissão de incêndios, proceder-se à limpeza regular do mato na envolvente próxima
dos aerogeradores;
(…)

Fase de Exploração
1 – (…)
2 – Deverão ser fornecidas à Autoridade Nacional de Proteção Civil as coordenadas
exatas dos novos aerogeradores, edifícios anexos, bem como do acesso a este parque,
por forma a agilizar, junto dos Corpos de Bombeiros da área, a chegada dos meios de
socorro;
(…)”
Relativamente ao parecer emitido pelo ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e
das Florestas, com referência 5293/2016/DCNF/DGOF, de 20 de janeiro de 2016
(Anexo 9), “a) Parte considerável da área assinalada no estudo para implementação do
sobreequipamento, foi percorrida por incêndio no ano 2013, pelo que terá de ser
levantada a interdição determinada no DL 327/90, de 22 de outubro alterado pelo
Decreto-Lei nº55/207, já que se verifica a condição disposta no nº1 do artigo 1º desse
diploma, i.e., o terreno percorrido por incêndio florestal estava ocupado, à data, por
povoamentos florestais.
b) A área de estudo referenciada na cartografia apresentada, abrange uma
considerável área baldia submetida a Regime Florestal e integrando o Perímetro
Florestal do Caramulo, pelo que qualquer processo de implementação carece da
prévia autorização do ICNF.
c) Porque se tratar de áreas baldias em regime de co-gestão com ICNF, o processo
de instalação (incluindo os modelos dos respetivos contratos de arrendamento),
devem ser submetidos à deliberação das Assembleias de Compartes que tutelam
a área, (Assembleia de Compartes dos Baldios do Guardão – Concelho de
Tondela e Assembleia de Compartes dos Baldios de Nogueira – Concelho de
Vouzela), tal como estabelecido no Dec. Lei nº68/93 alterado pelo Dec. Lei
nº72/14 de a2 de maio).
(…)
Solicita-se finalmente a V. Exª que nos processos futuros a remeter ao ICNF,
anexe cartografia digital em formato shape em sistema de coordenadas
(ETRS89/Portugal TM06), da área abrangida.”
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O parecer emitido pela GNR – Guarda Nacional Republicana, no email datado de 17 de
outubro de 2016, com referência 320.05.15 (Anexo 9), “…Não existem instalações nos
locais de passagem da linha eléctrica a construir, bem como nos locais de construção do
Sobreequipamento do Parque eólico do Carmulo….A Guarda tem instalado o Posto de
Vigia 9, da rede Nacional de Postos de Vigia de incêndios florestais a cerca de 2 km, em
linha reta do local previsto para construção/implantação das referidas
infrestruturas…..São desconhecidas condicionantes aos referido projeto, não se
verificando qualquer interferência na visibilidade do já referido Posto de Vigia….”.
De referir a Declaração emitida pelo Comando Territorial de Viseu da GNR – Guarda
Nacional Republicana, em 21 de novembro de 2016 (Anexo 9), referente as áreas
ardidas, onde refere “Para os devidos efeitos e no seguimento do requerimento solicitado
nos termos do Artº. 1º, nº6 do Decreto Lei nº327/90, de 22 de outubro, com as alterações
introduzidas pelo decreto-Lei nº55/2007, de 12 de março, declaro que:
•
•

A área de implantação do projeto de sobreequipamento do parque Eólico do
caramulo, de acordo com os registos desta Guarda, foi percorrido por um grande
incêndio no verão de 2013 e que devastou a serra do caramulo.
Contudo, no decurso das investigações sobre os incêndios ocorridos desde 2004
na referida área de implantação, os cidadãos identificados e/ou detidos não têm
qualquer ligação com os titulares dos direitos sobre os imóveis, os transmitentes e
os atuais interessados, podendo-se concluir que os referidos incêndios ficaram-se
a dever a causas a que estes são alheios. ”

11.3 Fase de Exploração

Na fase de exploração apenas se encontram previstas ações de manutenção das
diversas infraestruturas que constituem o projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico
do Caramulo, não estando prevista a ocupação de áreas adicionais, pelo que é
considerado que os impactes serão inexistentes.

11.4 Fase de Desativação

Na fase de desativação serão desocupadas as diversas áreas abrangidas pelo projeto,
pelo que se poderão “retomar” os usos atualmente existentes nestas mesmas áreas,
nomeadamente no caso da área de gestão de combustível, em que será garantido que
esta não ficará ocupada com vegetação.
Neste sentido, os impactes do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo em análise são considerados de positivos, no entanto de magnitude reduzida,
face à compatibilidade da tipologia de projeto em estudo com os diversos instrumentos de
gestão territorial.
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11.5 Alternativa Zero

A Alternativa Zero, correspondente à não concretização do projeto do Sobreequipamento
do Parque Eólico do Caramulo em análise, implica a manutenção do local com as suas
características atuais, descritas na situação de referência.
A Alternativa Zero terá assim um impacte nas condicionantes legais classificado de
inexistente.

11.6 Conclusões

Na fase de construção, no que diz respeito às condicionantes territoriais, os impactes
induzidos pela implantação dos elementos do projeto, induzem impactes que se podem
classificar como negativos, contudo de magnitude reduzida, permanentes e diretos.
Durante a fase de exploração os impactes são considerados inexistentes, dado não se
preverem afetações de áreas adicionais.
Na fase de desativação os impactes são considerados de positivos e de magnitude
reduzida, devido à desocupação de áreas classificadas como REN, como Perímetro
Florestal Parcial e Domínio Público Hídrico.
No Quadro V. 28 apresenta-se uma síntese dos impactes nas figuras de ordenamento e
condicionantes, constatando-se que os mesmos se apresentam, respetivamente, como
não significativos e significativos.

11.7 Medidas de Minimização
11.7.1

Fase de Construção

Para minimizar os potenciais impactes da implantação do Sobreequipamento do Parque
Eólico do Caramulo, o projeto já contempla um conjunto de medidas que deverão ser
cumpridas na fase de construção das quais se salienta:
▪

Limitar as áreas estritamente necessárias relativas às ações de desmatação,
movimentação de terras, circulação e parqueamento de máquinas e veículos;

▪

Os acessos a utilizar e a plataforma de montagem não deverão ser revestidos, o
que minimizará a impermeabilização do solo;

▪

Remover de modo controlado todos os despojos de eventuais ações de
desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores, cumpridas que sejam as
disposições legais que regulam esta matéria. Estas ações deverão ser realizadas
fora do período crítico de incêndios florestais e utilizando mecanismos adequados
à retenção de eventuais faíscas;
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▪

Considerar, sempre que possível, o armazenamento de matérias perigosas no
espaço físico do estaleiro, devendo ser assegurado o cumprimento das normas de
segurança respeitantes. Os locais de armazenamento deverão estar devidamente
assinalados e compartimentados, com vista a evitar situações de derrame,
explosão ou incêndio;

▪

Não colocar depósitos de inertes em áreas classificadas como REN;

▪

Remover, durante a fase de desmontagem do estaleiro, todos os materiais
sobrantes, não devendo permanecer no local quaisquer objetos que possam
originar ou alimentar a deflagração de incêndios;

▪

Comunicar à Autoridade Nacional de Aviação Civil, com uma antecedência de
15 dias relativamente à data da instalação do aerogerador, o início dos trabalhos;

▪

Garantir que o projeto não provocará interferências/perturbações na receção
radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de emissões de
radiodifusão televisiva.

11.7.2

Fase de Exploração

Relativamente à fase de exploração deverá ser garantida a manutenção das faixas de
gestão de combustível.
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Escala

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Significância

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Duração

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (15)

Afetação de áreas condicionadas (REN, Domínio Público Hídrico e
Perímetro Florestal Parcial)

-

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

M (3)

C (1)

MC (1)

S (17)

Desocupação de Áreas de Ordenamento (Espaço Florestal de Conservação,
Parque Eólico e Parque de Desportos Radicais e de Montanha)

+

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (15)

Desocupação de áreas classificadas como REN Domínio Público Hídrico e
Perímetro Florestal Parcial

+

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

M (3)

C (1)

MC (1)

S (17)

Incidência

Fase: Construção (C), Exploração (E), Desativação (D)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)
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Frequência

Magnitude

D

Probabilidade de
Ocorrência

Efeito

-

Sentido

Afetação de Áreas de Ordenamento (Espaço Florestal de Conservação,
Parque Eólico e Parque de Desportos Radicais e de Montanha)

Fase

C

Reversibilidade

Quadro V. 28 – Ordenamento e Condicionantes
Síntese de Impactes | Fases de Construção e Desativação

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)
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12.

PATRIMÓNIO

12.1 Metodologia

A avaliação dos impactes no património decorrentes da implantação do projeto de
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo teve por base a caraterização da
situação atual do ambiente e as características do projeto.
Foi efetuada a análise de impactes para as fases de construção, exploração e
desativação do projeto.

12.2 Fase de Construção

Os trabalhos arqueológicos (levantamento de informação bibliográfica e prospeção
arqueológica do terreno), realizados no âmbito do EIA do projeto do Sobreequipamento
do Parque Eólico do Caramulo (Vouzela, Oliveira de Frades e Tondela), formado por 9
aerogeradores e infraestruturas associadas e por uma linha elétrica, com cerca de
1 400 m, tiveram como resultado o registo de três ocorrências patrimoniais na área de
incidência do projeto, designadamente 2 abrigos de pastor (n.º 1 – Abrigo da Cruzinha 2
e n.º 3 – Abrigo da Cruzinha) e uma cruz gravada no afloramento rochoso (n.º 2 – Marca
da Cruzinha).
As três ocorrências patrimoniais, de cronologia contemporânea, têm uma natureza
etnográfica, localizando-se o Abrigo da Cruzinha 2 (n.º 1) na área de implantação do
Aerogerador Z01 e a Marca da Cruzinha (n.º 2) e o Abrigo da Cruzinha (n.º 3) ao longo do
acesso para os aerogeradores Z08 e Z09.
Assim, das três ocorrências patrimoniais identificadas, duas apresenta-se com impactes
negativos diretos (n.º 1 – Abrigo da Cruzinha 2; n.º 2 – Marca da Cruzinha) e uma com
impacte nulo (n.º 3 – Abrigo da Cruzinha), conforme mostra o Quadro V. 29:
▪

A ocorrência n.º 1 (Abrigo da Cruzinha 2) encontra-se na área de implantação do
aerogerador Z01 e será afetada durante o processo de escavação do afloramento
granítico. De referir que se trata contudo de um elemento com um valor
patrimonial muito reduzido;

▪

A ocorrência n.º 2 (Marca da Cruzinha) encontra-se contígua ao limite do caminho
de ligação ao aerogerador Z08 que será beneficiado, podendo o afloramento
rochoso ser cortado durante o alargamento da via ou da escavação da vala de
cabos e da vala de drenagem. Contudo, os impactes negativos poderão ser
evitados, caso a intervenção de beneficiação incida no outro lado da via;

▪

A ocorrência n.º 3 (Abrigo da Cruzinha) encontra-se referenciada como estando
localizada junto ao limite do acesso entre os aerogeradores Z08 e Z09. De referir,
contudo, tal como se verificou na Situação de Referência, que não foi possível
localizar o sítio durante as prospeções, podendo este estar mal georeferenciado
na bibliografia consultada ou ter sido recentemente destruído (hipótese mais
provável).

No corredor da linha elétrica não foram inventariadas ocorrências patrimoniais.
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

Cap.V – pág.139

Volume 2_Relatório Síntese

Quadro V. 29 – Análise de impactes patrimoniais
N.º Designação Tipo de Sítio

Valor de Classe de
Impacte Incidência Duração Ocorrência Dimensão Reversibilidade
Impacte Impacte

1

Abrigo da
Cruzinha 2

Abrigo

14,73

D

Negativo

Direto

Permanente

Certo

Local

Irreversível

2

Marca da
Cruzinha

Marca de
termo

16,51

D

Negativo

Direto

Permanente

Certo

Local

Irreversível

3

Abrigo da
Cruzinha

Abrigo

--

--

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Em síntese, consideram-se os impactes na fase de construção a nível de património,
apesar de negativos, como reduzidos, e ainda permanentes e irreversíveis.
Por forma a seguir-se o princípio da prevenção de impactes negativos, na Planta de
Condicionamentos, apresentada no Anexo 6 do Volume 3 – Anexos Técnicos, estão
representados estas ocorrências com potencial arqueológico, que deverão ser tidas em
conta aquando do desenvolvimento do Projeto de Execução, de forma a poderem ser
evitados eventuais impactes negativos.

12.3 Fase de Exploração

Não se preveem impactes negativos (diretos ou indiretos) no decorrer da exploração do
projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo.

12.4 Fase de Desativação

Consideram-se como inexistentes os impactes nesta fase.

12.5 Alternativa Zero

A Alternativa Zero correspondente à não concretização do projeto, implica a manutenção
da situação atual.

12.6 Conclusões

Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património contribuíram para o
inventário de três ocorrências patrimoniais na área de incidência do sobreequipamento,
duas das quais com impactes negativos diretos (n.º 1 – Abrigo da Cruzinha 2;
n.º 2 – Marca da Cruzinha).
No corredor da linha elétrica não foram inventariadas ocorrências patrimoniais.
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Apesar do valor patrimonial dos locais identificados, não existem motivos para inviabilizar
este projeto, desde que conservada in situ a ocorrência n.º 2 (Marca da Cruzinha) e
sejam cumpridas as medidas mitigadoras preconizadas, pelo que globalmente os
impactes conhecidos na fase de construção são minimizáveis e na fase de exploração
serão nulos.
No Quadro V. 30 apresenta-se uma síntese dos impactes a nível do património,
constatando-se que os mesmos se apresentam como não significativos.
Assim, em termos patrimoniais podem considerar-se como viável o projeto proposto
para análise.

12.7 Medidas de Mitigação
12.7.1

Fase de Construção

No caso específico do Abrigo da Cruzinha 2 (n.º 1) será necessário proceder à sua
limpeza, registo fotográfico completo e memória descritiva exaustivo do conjunto
edificado, numa fase preliminar à empreitada. Depois, o processo de desmontagem da
estrutura terá de ter necessariamente acompanhamento arqueológico permanente.
Da mesma forma, será necessário garantir a conservação in situ da Marca da Cruzinha
(n.º 2), através da sua vedação com placas fixas e respetiva sinalização para se evitar
qualquer incidente em obra.
Embora não tenha sido observado no local mencionado na bibliografia consultada, a
ocorrência n.º 3 – Abrigo da Cruzinha, recomenda-se a não interferência com aquele
local.

12.7.2

Medidas genéricas

Acompanhamento Arqueológico

A construção do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo terá que ter
acompanhamento arqueológico permanente e presencial durante as operações que
impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens,
depósitos, etc.), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases
preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação.
Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospeções
arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as observações
constantes neste texto e identificar eventuais vestígios arqueológicos, numa fase prévia à
escavação, nomeadamente em áreas de má visibilidade do terreno.
Antes das obras terem início deverá ser apresentado e discutido, por todos os
intervenientes, o Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

Cap.V – pág.141

Volume 2_Relatório Síntese

As observações realizadas pela equipa de arqueologia afeta a cada obra deverão ser
registadas em Fichas de Acompanhamento, que têm os seguintes objetivos principais:
▪

Registar o desenvolvimento dos trabalhos realizados.

▪

Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento
arqueológico (de caráter natural e de caráter antrópico) que fundamentam as
decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem necessidade de medidas de
minimização extraordinárias ou a interrupção da mesma para proceder ao registo
dos contextos identificados e realizar ações de minimização arqueológica, como
por exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico.

Sempre que for detetado um novo local com interesse patrimonial, este deverá ser alvo
de comunicação ao Dono de Obra, ao respetivo Empreiteiro e à Direção Regional de
Cultura do Centro, pelos canais que vierem a ser combinados em sede própria.
No final dos trabalhos de campo, deverá ser entregue um relatório final, que deverá
corresponder à síntese de todas as tarefas executadas. Assim, deverá ser feito um texto,
no qual serão apresentados os objetivos e as metodologias usadas, bem como uma
caraterização sumária do tipo de obra, os tipos de impacte provocados e um retrato da
paisagem original.
Por fim, deverão ser caraterizadas todas as medidas de minimização realizadas, os locais
de incidência patrimonial eventualmente identificados e descritos criteriosamente todos
os sítios afectados pelo projeto.
As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais, eventualmente
identificados durante a obra, na zona abrangida pelo projeto, são as seguintes:
▪

▪

Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de sítios que eventualmente
venha a ser identificados, desde que não seja afetado diretamente pelo projeto.
o

A área de proteção deverá ter cerca de 5 m em torno do limite máximo da
área afetada pela obra. No entanto, podem ser mantidos os acessos à
obra já existentes

o

A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita
sinalizadora, que deverão ser regularmente repostas.

Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem
contextos habitacionais ou funerários, passíveis de serem diretamente afetados
pela obra, durante o acompanhamento arqueológico.
o

As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objetivos:
identificação e caraterização de contextos arqueológicos; avaliação do
valor patrimonial do local; apresentação de soluções para minimizar o
impacto da obra.
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Fase: Construção (C), Exploração (E), Desativação (D)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)
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R (1)

Significância

D (3)

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

C (3)

Escala

Irrev. (3)

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

P (2)

Frequência

R (1)

Probabilidade de
Ocorrência

Dir.

Reversibilidade

Duração

-

Magnitude

Afetação de elementos patrimoniais

Efeito

C

Incidência

Sentido

Fase

Quadro V. 30 – Património
Síntese de Impactes | Fase de Construção

C (1)

MC (1)

NS (15)

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)
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PROJETO DO SOBREEQUIPAMENTO DO
PARQUE EÓLICO DO CARAMULO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Estudo Prévio

CAPÍTULO VI
SÍNTESE DE IMPACTES.
AVALIAÇÃO GLOBAL DE ALTERNATIVAS

1.

ENQUADRAMENTO GERAL E OBJETIVOS

No Capítulo V foi feita, para cada área temática, a avaliação dos impactes associados ao
projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo. Naturalmente nessa
avaliação cada especialidade não teve em conta o valor relativo da sua área temática em
relação às restantes.
Assim, neste capítulo far-se-á uma síntese das avaliações realizadas por área temática e
por fase de construção, exploração e desativação através de uma matriz global de
avaliação de impactes.
Na matriz global de avaliação de impactes será ainda integrada a Alternativa Zero, ou
seja, a alternativa correspondente à não realização do projeto.
Posteriormente será realizada a introdução e discussão dos principais projetos
associados, de modo a introduzir na avaliação global final a ponderação dos impactes
cumulativos.
De notar que o projeto em estudo trata-se de um sobreequipamento, que utiliza e
rentabiliza infraestruturas já existentes (acesso ao Subparque de Caselho e a linha de
Alta Tensão existente que faz a ligação entre as subestações da Bezerreira e do
Caramulo e permite a ligação à rede elétrica nacional), permitindo um aumento de
potência instalada e de produção, com um mínimo de intervenção. Deste modo, os
impactes induzidos são inferiores àqueles que seriam expectáveis no caso da construção
de um parque eólico de raiz.
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2.

SÍNTESE DE AVALIAÇÃO POR ÁREA TEMÁTICA

2.1

Matriz Global da Avaliação de Impactes

2.1.1

Metodologia

A avaliação global do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo será feita sob a
forma de uma matriz síntese, onde se pretende traduzir os seus impactes por área
temática e para as fases de construção, exploração e desativação.
Esta matriz tem por objetivo apresentar uma visão global da relação da significância dos
impactes em termos absolutos e da qualificação positiva ou negativa, permitindo uma
visão adequada da significância relativa dos impactes.
Assim, a matriz global de impactes corresponde a uma tabela de dupla entrada, que
relaciona as atividades previstas no projeto com os diversos indicadores de impacte.
No eixo horizontal da matriz apresentam-se as fases de projeto e a Alternativa Zero e no
eixo vertical os impactes gerados sobre os diversos fatores do ambiente eventualmente
afetados, divididos em fatores físicos, fatores de qualidade do ambiente, fatores
biológicos e ecológicos e fatores humanos e socioeconómicos.
As relações entre os dois eixos são expressas através de indicadores qualitativos e
quantitativos referentes aos descritores que são:


Natureza do Impacte

+ Positivo
– Negativo



Significância

O valor de significância determinado para cada fator ambiental, em relação a cada
uma das fases de projeto, corresponde à média ponderada dos valores de
significância calculados nas tabelas síntese de impactes para cada fator
ambiental, apresentadas no Capítulo V. Assim, foram atribuídas as seguintes
classes de significância:
1 Não Significativo (NS) – média ponderada inferior ou igual a 16 valores
2 Significativo (S) – média ponderada superior a 16 e igual ou inferior a 22 valores
3 Muito Significativo (MS) – média ponderada superior ou igual a 22 valores
X Inexistente/Nulo (na ausência de impactes)

Os impactes considerados correspondem aos que se ponderam após a aplicação das
medidas de mitigação recomendadas para cada área temática.
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2.1.2

Análise da Matriz Global

No Quadro VI. 1 apresenta-se a matriz global de avaliação de impactes para o
projeto em relação às diferentes fases (construção, exploração e desativação) e para
a Alternativa Zero.
Da análise da referida matriz constata-se que é na fase de construção que se observam
os principais impactes negativos associados ao projeto, os quais, se apresentam na sua
maioria como não significativos. Os impactes negativos e significativos ocorrem ao nível
do fator ambiental Flora e Vegetação (associados à destruição de coberto vegetal e
consequente perda de habitat) e ao nível do fator ambiental Condicionantes (devendo-se
à afetação de áreas condicionadas, nomeadamente REN, Domínio Público Hídrico e
Perímetro Florestal Parcial).
Os impactes positivos que ocorrem nesta fase correspondem a aspetos
socioeconómicos, nomeadamente relacionados com as Atividades Económicas, Emprego
e Qualidade de Vida, devido essencialmente à dinamização da economia local, à criação
de postos de trabalhos e ao aumento dos rendimentos dos proprietários dos terrenos
afetos ao projeto.
É na fase de exploração do projeto que se verificam os principais impactes de natureza
positiva, que ocorrem de modo direto na Qualidade do Ar, nas Atividades Económicas e
na Qualidade de Vida (face ao aumento de rendimentos dos proprietários dos terrenos
afetos ao projeto), e de forma indireta ao nível da Economia Nacional (tendo em conta o
provável aumento do investimento na região resultante do aumento dos rendimentos da
autarquia) e Clima, estando este último associado ao cumprimento dos objetivos da
Estratégia Nacional de Energia, aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros
n.º 29/2010, de 15 de abril de 2010, bem como os compromissos assumidos por Portugal
no contexto das políticas europeias de combate às alterações climáticas.
Esta estratégia implica a necessidade de reduzir, por um lado, a dependência energética
do País (energia primária) para 74% em 2020, e por outro atingir, para a mesma data, a
meta de 60% de eletricidade produzida tenha origem em fontes renováveis, e igualmente
reduzir em 25% o saldo importador energético com a energia a partir de fontes
endógenas gerando uma redução nas importações. Neste sentido, o Sobreequipamento
do Parque Eólico do Caramulo assume neste esforço um papel importante.
Na fase de exploração os impactes negativos incidem nos fatores ambientais Solos e
Usos do Solo, Recursos Hídricos, Ambiente Sonoro, Fatores Biológicos e Ecológicos, e
Paisagem, sendo na sua maioria não significativos. Apenas se destaca com um impacte
significativo na Paisagem, associada à introdução de novos “elementos” na paisagem, e
ao nível Fauna, associada à mortalidade devida à presença e funcionamento dos
aerogeradores. Para os restantes fatores ambientais (Geologia e Hidrologia,
Ordenamento e Condicionantes, e Património) os impactes, nesta fase, são considerados
de inexistentes/nulos.
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Na fase de desativação os impactes são essencialmente não significativos,
apresentando-se positivos ao nível da Paisagem, do Emprego e Atividades Económicas e
em termos de Ordenamento e Condicionantes e negativos em relação aos restantes
fatores ambientais. De destacar os impactes significativos na Paisagem, nomeadamente
com a desmobilização das diferentes infraestruturas do parque e consequente remoção
de “elementos novos na paisagem”, e Condicionantes, com a desocupação de áreas
classificadas como REN, Domínio Público Hídrico e Perímetro Florestal Parcial.
A Alternativa Zero, ou seja, a não concretização do projeto, implica, para alguns fatores
ambientais, impactes negativos. Estes são, no entanto, não significativos, e
essencialmente relacionados com os Usos do Solo e os Aspetos Socioeconómicos, uma
vez que não haveria lugar aos rendimentos devidos ao aluguer dos terrenos de
implantação do projeto e às receitas devida à sua exploração.
Há ainda de referir que a não realização do Sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo terá repercussões negativas no cumprimento dos compromissos
internacionalmente assumidos por Portugal relativamente às alterações climáticas (no
contexto das políticas europeias) e no âmbito da Estratégia Nacional de Energia 2020.
Por outro lado, a não realização do projeto implicaria que a energia elétrica que seria
produzida pelo projeto teria de continuar a ser produzida pelos processos convencionais,
que têm associados a emissão de poluentes atmosféricos, responsáveis pela degradação
da qualidade do ar e consequentemente com implicações negativas nos fatores
climáticos.

2.1.3

Conclusões

Da análise do valor de significância determinado para cada fator ambiental, em cada uma
das fases de projeto, destacam-se como principais impactes:
Fase de construção



Impactes negativos, relativos aos fatores biológicos e ecológicos, e
condicionantes, mais precisamente com a perda e/ou alteração de habitats, e com
a afetação de áreas condicionadas, nomeadamente REN, Domínio Público Hídrico
e Perímetro Florestal Parcial;



Impactes positivos,

como o aumento temporário e dinamização da economia
local, bem como do aumento do rendimento dos proprietários dos terrenos
abrangidos pelo projeto;
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Fase de exploração



Impactes negativos,

relativos à fauna, mais concretamente com o risco de
mortalidade de aves e morcegos por colisão e ainda pela perturbação de
comunidades presentes, e paisagem, com a introdução de “novos elementos” no
ambiente visual local;



Impactes positivos,

nomeadamente o aumento dos rendimentos dos proprietários
e autarquia abrangidos pelo projeto (com implicações na economia local, regional
e nacional, e qualidade de vida), e igualmente os benefícios para a qualidade do
ar, ao nível global, em termos de redução de emissões de gases poluentes típicos
dos processos de combustão, que indiretamente beneficiam os compromissos
assumidos por Portugal no contexto das políticas europeias de combate às
alterações climáticas e cumprimento dos objetivos da Estratégia Nacional de
Energia;

Fase de desativação



Impactes negativos, a perda dos rendimentos dos proprietários e autarquia, que
potenciam o investimento local, regional e nacional, bem como, de forma indireta,
a melhoria da qualidade de vida, e a eliminação do efeito de redução dos gases e
poluentes atmosféricos associados ao efeito de estufa;



Impactes positivos,

relativos à paisagem, com a remoção de elementos
“estranhos” no ambiente visual local, e às condicionantes, com a desocupação de
áreas classificadas como REN, Domínio Público Hídrico e Perímetro Florestal
Parcial.
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Quadro VI. 1 – Matriz Global de Avaliação de Impactes

IM P A C T E S S O B R E O S F A T O R E S A M B IE N T A IS

FAUNA

PAISAGEM

X

-1

-1

X

-1/-2

-1

-1

FASE DE EXPLORAÇÃO

X

-1

+2

-1

+2

-1

-1

-1/-2

-2

+1

FASE DE DESATIVAÇÃO

-1

-1

-2

-1

-1

X

-1

-1

+2

ALTERNATIVA ZERO

X

-1

-1

X

-1

X

X

X

X

Natureza do Impacte:
+
-
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Positivo
Negativo

Significância:
X
1
2
3

X

-2

-1

-1

+2

+2

X

X

X

+1

-1/-2

-2

+2

+1

X

X

-2

-2

X

X

X

QUALIDADE DE VIDA

PATRIMÓNIO

FLORA E VEGETAÇÃO

-1

ORDENAMENTO

AMBIENTE SONORO

-1

FASES DO
PROJETO

CONDICIONANTES

QUALIDADE DO AR

FASE DE CONSTRUÇÃO

FATORES

ECONOMIA NACIONAL

RECURSOS HÍDRICOS

EMPREGO E ATIVIDADES ECONÓMICAS

H U M A N O S E S O C IO E C O N Ó M IC O S

CLIMA

E C O L Ó G IC O S

SOLOS E USO DO SOLO

D E Q U A L ID A D E

GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA

F í S IC O S

+1/+2 -1/+2

Inexistente/Nulo
Não Significativo
Significativo
M uito Significativo
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3.

IMPACTES CUMULATIVOS

3.1

Introdução

Neste ponto faz-se uma avaliação dos impactes cumulativos do projeto de
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo.
Os impactes cumulativos associados à existência de outros Projetos Eólicos na
envolvente do projeto do sobreequipamento em estudo dizem respeito ao próprio Parque
Eólico do Caramulo, e respetivos subparques de Bezerreira, Caselho, Fornelo do Monte e
Silvares e ao Parque Eólico do Guardão (FIG. II. 2 do Capítulo II).
O Parque Eólico do Caramulo apresenta atualmente 45 aerogeradores distribuídos por
quatro subparques (Subparque de Fornelo do Monte – 17 aerogeradores; Subparque de
Silvares / Carvalhal da Mulher – 4 aerogeradores; Subparque de Caselho – 7
aerogeradores; e Subparque de Bezerreira – 17 aerogeradores). O local de implantação
do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo insere-se entre os Subparques de
Bezerreira (a su-sudoeste) e de Caselho (nor-nordeste).
A área de estudo, assente num buffer de 5 000 m em torno dos elementos do projeto do
sobreequipamento, totaliza com este último 52 aerogeradores (9 do sobreequipamento e
43 do parques atualmente existentes – Parque Eólico do Caramulo e Parque Eólico do
Guardão).
Neste contexto, os impactes cumulativos restringir-se-ão à fase de exploração e incidirão
sobre os descritores Ambiente Sonoro, Clima, Qualidade do Ar, Socioeconomia,
Paisagem e Fatores Biológicos e Ecológicos, por se considerar serem os eventualmente
afetados pelo funcionamento conjunto dos três projetos.
Tendo em vista a análise dos impactes cumulativos gerados pelos referidos projetos,
apresenta-se de seguida uma introdução do conceito de efeitos cumulativos e a
metodologia geral adotada na avaliação seguida da sua aplicação concreta às situações
em estudo.

3.2

Metodologia Geral

Genericamente pode-se considerar que a identificação e a avaliação dos impactes
cumulativos decorrem da necessidade de estudar e compreender quais os efeitos de
ações associadas a diferentes projetos, ao longo do espaço e do tempo, que,
individualmente podem até ser pouco representativas em termos de impacte, mas que,
coletivamente, tornam-se significativas.
A partir das definições de impacte cumulativo é possível antever orientações gerais para
a definição de uma metodologia de análise de impactes cumulativos no presente caso.
Constitui orientação importante deste tipo de análise, que esta se centre nos recursos,
nos ecossistemas ou nas comunidades humanas suscetíveis de serem afetados ou não
pelo projeto.
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Assim, entende-se constituir base importante da análise o conhecimento adquirido sobre
as características da zona, traduzido na situação atual do ambiente, assim como das
características do projeto, que possibilitou a identificação dos seus componentes
sensíveis e/ou relevantes. Adicionalmente houve que definir, quer o âmbito temporal da
análise quer o âmbito espacial, isto é, a área suscetível de ser afetada cumulativamente
pelos efeitos dos projetos.
Tomando em consideração os efeitos ambientais dos projetos considerados de forma
isolada, com especial atenção aos que são considerados relevantes em pelo menos um
destes, houve então que identificar os impactes resultantes da conjugação dos projetos,
fator a fator.
Os impactes cumulativos identificados foram posteriormente descritos, discutidos e
classificados.

3.3

Enquadramento

Tal como já referido, neste ponto realiza-se uma análise dos potenciais impactes
cumulativos do projeto em estudo com os parques eólicos existente na sua envolvente,
nomeadamente os subparques de Bezerreira, Caselho, Fornelo do Monte e Silvares, e o
parque eólico do Guardão.
Previamente ao desenvolvimento do processo que se pretende que conduza à
identificação dos eventuais impactes cumulativos que possam vir a ocorrer, afigura-se
importante efetuar uma definição do âmbito espacial e do âmbito temporal da análise,
ainda que de carácter geral.
No decurso do trabalho houve que ajustar estes âmbitos, fator a fator, consoante a
sensibilidade, distribuição espacial e outras características inerentes a cada um deles.
No que respeita à definição do âmbito espacial da análise, implica esta o estudo da
natureza dos projetos e a consideração das suas dimensões e dos seus efeitos, a
identificação do local de implantação e a consideração das fronteiras ecológicas
existentes (fisiográficas, vegetação, uso do solo, habitats, etc.).
A ligação à rede elétrica de distribuição dos aerogeradores do sobreequipamento será
efetuada através da subestação do Parque Eólico do Caramulo, onde esta chega através
de uma linha elétrica aérea de ligação entre a subestação do sobreequipamento e a linha
elétrica aérea que liga as subestações da Bezerreira e do Caramulo.
No que respeita ao âmbito temporal, é de referir que os parques eólicos considerados
nesta avaliação, como passíveis de provocarem impactes cumulativos, encontram-se em
fase de exploração. Sendo, assim, considera-se como relevante apenas a apreciação do
projeto durante esta fase.
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3.4

Identificação e Avaliação de Impactes Cumulativos

Tal como já referido, os efeitos cumulativos do projeto em estudo com a existência dos
subparques do Parque Eólico do Caramulo, localizados a uma distância inferior a 5 km,
apenas se verificarão na fase de exploração do projeto.
Durante a fase de exploração de um parque eólico os principais impactes estão ligados,
não só ao funcionamento do próprio parque, como também às operações de manutenção
e reparação dos equipamentos e infraestruturas.
Ao nível do Ambiente Sonoro, tendo por base as simulações efetuadas e demonstradas
no Capítulo V (Quadro V. 12), prevê-se, com a implantação do projeto em estudo, um
incremento dos níveis sonoros nos recetores sensíveis existentes nas povoações mais
próximas (Nogueira, Monteteso e Caselho), para os diferentes períodos. Todavia, apesar
do referido incremento, os níveis sonoros globais estimados são largamente inferiores
aos Valores Limite de Exposição estipulados para o ruído ambiente na alínea a) do n.º 1
do Art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 (Ln ≤ 55 dB(A) e Lden ≤ 65 dB(A)) no caso dos
recetores P1 e P3, e na alínea b) do n.º 1 do Art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007
(Ln ≤ 45 dB(A) e Lden ≤ 45 dB(A)), no caso do recetor P2.
Assim, embora se possa verificar um efeito cumulativo negativo, este último será de
Por outro lado, uma vez que serão assegurados, com boa margem
de segurança, os valores limites de exposição contemplados na legislação nacional, esse
mesmo impacte cumulativo poderá ser considerado de não significativo.

magnitude reduzida.

No que respeita à eventual ocorrência de impactes cumulativos em termos dos Fatores
teve-se em consideração que na envolvente próxima (área de
estudo assente num buffer de 5 000 m) encontrar-se-ão em funcionamento 52
aerogeradores aquando da entrada em funcionamento do sobreequipamento.
Considerando um impacte direto nos habitats existentes, e que cada aerogerador
apresenta uma afetação semelhante de aproximadamente 314 m2 (aerogerador e acesso
envolvente, com respetiva valeta – área da fundação), a implementação do
sobreequipamento irá representar um incremento de afetação de habitat de 21%
(assumindo que os habitats que foram afetados pelos diferentes aerogeradores eram
semelhantes, uma vez que todos ocupam uma posição ao longo de cumeadas), ou seja,
de 2 826 m2, aos cerca de 13 502 m2 já afetados. Relativamente aos acessos, o
incremento de afetação de habitat é inferior, sendo de aproximadamente de 12%, para
um total de afetação de 31 593 m (3 493 m do sobreequipamento e 28 100 m já
afetados). Quanto à linha elétrica aérea, o incremento de 1 400 m é ainda menos
importante (cerca de 9%), face à extensão total de linhas aéreas “internas” de ligação à
subestação do Caramulo de 15 600 m.

Biológicos e Ecológicos,

Assim, embora negativo, a magnitude do impacte cumulativo é reduzida. É igualmente de
salientar que os habitats predominantemente afetados pela nova infraestrutura apresenta
uma distribuição alargada no território nacional, sendo as comunidades vegetais afetadas
comuns e abundantes, pelo que este impacte será igualmente não significativo.
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No que se refere ao principal impacte de infraestruturas eólicas nos fatores biológicos e
ecológicos durante a fase de exploração, nomeadamente a mortalidade de aves e
morcegos por colisão com as pás e torres dos aerogeradores, e por barotrauma, é
igualmente expectável que, em termos globais, o mesmo seja não significativo. Estudos
decorrentes da monitorização da avifauna e quirópteros na área do Parque Eólico do
Caramulo demonstram que as estimativas de mortalidade neste referido parque são
reduzidas, com exceção do sub-parque do Fornelo do Monte onde a mortalidade é mais
expressiva, mas cuja localização é no extremo oposto ao do local de implantação do
sobreequipamento.
Para os três anos de monitorização (2006 a 2008), a mortalidade média observada para o
parque eólico foi de 1,27 aves/aerogerador/3anos, sendo a mortalidade estimada média
(após aplicação de fatores de correção das taxas de detetabilidade e taxas de
remoção/decomposição) de 2,11 aves/aerogerador/3anos. Estes resultados apontam
para uma mortalidade estimada de 0,7 aves/aerogerador/ano, o que, extrapolando para o
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, se traduz numa mortalidade estimada
de 6,3 aves/ano (para o total dos 9 aerogeradores).
Desta forma, a implantação dos novos aerogeradores, no pior dos cenários, poderá um
incremento da mortalidade de cerca de 27,3 aves/ano, para 33,6 aves/ano (23%), o que
não constitui um impacte cumulativo muito significativo. Importa contudo salientar que, no
período anteriormente referido, a estimativa de mortalidade para as aves de grande porte
foi de 0,07 aves/aerogerador/ano que, apesar de reduzida, é significativa, pois
corresponde maioritariamente à espécie Tartaranhão-caçador (5 em 6 indivíduos). No
caso concreto do presente projeto de sobreequipamento a mortalidade de Tartaranhãocaçador poderá portanto ser, no pior dos cenários, de 0,63 ave/ano. Convém no entanto
recordar, que a área de projeto apresentou uma probabilidade de utilização da área muito
reduzida, pelo que o valor expectável seja muito inferior ao anteriormente definido.
Em suma, apesar de se verificar um incremento pouco expressivo da mortalidade de
aves, tendo em conta a possibilidade de mortalidade de um indivíduo de Tartaranhãocaçador em dois anos, no pior dos cenários (pouco provável), com estatuto de
conservação “Em Perigo” face à redução gradual da população nacional, o impacte
cumulativo considera-se negativo e de moderada magnitude.
Relativamente à comunidade de quirópteros, os resultados da monitorização apontam
para uma taxa de mortalidade estimada de 2,5 morcego/aerogerador/ano, o que,
extrapolado para o projeto em estudo, corresponde a uma estimativa de
22,5 morcego/ano. À semelhança da comunidade avifaunística, no pior dos cenários, o
possível incremento de mortalidade é de cerca de 23%, não sendo de destacar espécies
de relevante interesse de conservação. Neste caso, o impacte cumulativo considera-se
assim de negativo e de reduzida magnitude.
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No que se refere à perturbação (afastamento e alteração dos padrões de deslocamento
na área), estes mesmos estudos demonstraram uma redução da utilização do espaço,
por parte da avifauna, durante a fase de construção, que se foi atenuando ao longo do
tempo, provavelmente devido a um fenómeno de habituação à presença das respetivas
infraestruturas. Uma vez que os aerogeradores do sobreequipamento serão implantados
já numa zona perturbada, com presença de outros aerogeradores não são expectáveis
alterações significativas de comportamento, pelo que o impacte é igualmente considerado
de negativo, de reduzida magnitude e não significativo.
Face ao exposto, será de esperar que os impactes cumulativos relativos aos fatores
biológicos e ecológicos sejam significativos a não significativos.
Em termos da avaliação de impactes cumulativos na Paisagem, os maiores impactes
visuais resultantes da implantação de um parque eólico estão geralmente associados às
povoações mais próximas da área de intervenção e aos acessos da envolvente.
Na FIG. VI. 1 apresentam-se os perfis de visibilidade a partir dos aerogeradores dos
subparques do Parque Eólico do Caramulo, para os pontos potenciais de maior
acessibilidade visual (principais povoações e acessos da envolvente). Na FIG. VI. 2, para
além dos perfis de visibilidade dos aerogeradores atualmente existentes, apresentam-se
ainda, cumulativamente, os perfis dos aerogeradores do sobreequipamento, de modo a
permitir analisar qual o acréscimo do número de máquinas visíveis a partir das principais
povoações e vias de comunicação da envolvente, e se o mesmo é significativo.
A contabilização do número de aerogeradores visíveis de cada povoação e vias de
comunicação é apresentada no Quadro VI. 2.
No caso em estudo os aerogeradores do sobreequipamento serão visíveis a partir dos
aglomerados mais próximos, nomeadamente Monteteso e Varzielas, a SW da área do
projeto, Carvalhal da Mulher e Caselho, a NE, e Outeiro/Nogueira, a NW. Estes últimos
são ainda visíveis a partir dos principais aglomerados presentes, na envolvente alargada,
como Alcofra, Arca e Carvalhal de Vermilhas, a poente, Campo de Besteiros, Guardão,
Santiago de Besteiros e Silvares, a nascente. Importa contudo salientar que apenas de
alguns pontos destas povoações é possível ter visibilidades para a zona do projeto, por
um lado, devido ao facto destas povoações se situarem preferencialmente em áreas de
encosta contíguas à cumeada do projeto, limitando por isso as visibilidades para o
sobreequipamento, e por outro lado, face aos obstáculos existentes, nomeadamente
construções e vegetação arbórea envolvente.
Pela análise da FIG. VI. 1 e Quadro VI. 2, é possível verificar que a maioria das
povoações que apresentarão visibilidades para o projeto, apresentam igualmente, na
atualidade, visibilidades para vários aerogeradores.
De entre as povoações mais próximas, Monteteso, localizada a cerca de 760 m,
apresenta visibilidades para 15 aerogeradores, passando após a implantação do projeto
a apresentar visibilidades também para 7 dos aerogeradores do sobreequipamento.
Neste caso, a concretização do projeto representa um acréscimo de 47% para esta
localidade, passando assim a apresentar visibilidades para 22 aerogeradores.
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No caso da povoação de Nogueira, que das povoações mais próximas, corresponde a
uma daquelas que atualmente apresenta menor visibilidade para os aerogeradores
existentes (6 aerogeradores no total), com a implantação do projeto verifica-se um
acréscimo de 33%, isto é, visibilidade de 6 para 8 aerogeradores. A povoação de
Caselho, a cerca de 645 m, transita de uma situação de visibilidade de 6 para 12
aerogeradores, ou seja o dobro (acréscimo de 100%).
Numa vertente mais alargada, para os aglomerados populacionais mais importantes,
verificam-se igualmente situações bastantes distintas. No caso de Alcofra, com a
implantação de projeto, verifica-se um acréscimo de visibilidade para aerogeradores de
18 para 21, ou seja cerca de 17%. Esta localidade corresponde aquela com menor
impacte cumulativo, sendo apenas "ultrapassada" por Carvalhal Vermilhas, que não
apresentará visibilidade para nenhum dos aerogeradores do sobreequipamento. Outra
situação é o caso da povoação de Campo de Besteiros, que apresenta atualmente
visibilidade 10 para aerogeradores e passa a observar um total de 17, o que corresponde
a um acréscimo de 70%. A situação mais extremada corresponde à povoação de Farves,
que atualmente apenas apresenta visibilidade para 2 aerogeradores, passando a
verificar-se visibilidade para 7 aerogeradores (acréscimo de 250%).
De referir que em relação às povoações que se situam a maiores distâncias, o
sobreequipamento apenas é visível como um conjunto inserido no Parque Eólico do
Caramulo, num plano muito afastado, em que as várias máquinas que o compõem
apresentam-se como elementos longínquos.
Em suma, uma vez que, de um modo geral, os locais que apresentarão visibilidade para
a área de projeto já apresentam visibilidades para vários aerogeradores, o mesmo não irá
introduzir nenhum elemento “estranho” na paisagem. Nalguns casos, a implantação de
novos aerogeradores não constitui um acréscimo significativo de visibilidades, porém,
pontualmente, verificam-se povoações em que o impacte poderá ser significativo, com
visibilidade igual ou superior ao dobro das respetivas visibilidades atuais. Assim,
considera-se um efeito cumulativo do projeto variável, de magnitude reduzida a
moderada.
No que se refere às vias mais próximas do projeto, nomeadamente a EN 230, onde se
assume um maior tráfego rodoviário, verifica-se a existência de visibilidades, em alguns
dos seus troços, para um máximo de 26 aerogeradores. Importa salientar que
atualmente, nos respetivos troços, é possível observar um máximo de 19 aerogeradores,
pelo que o acréscimo (de 37%) não é muito significativo. Curiosamente, na via mais
próxima do projeto, o CM 1506, o aumento de visibilidades é o menos significativo, com
troços em que esta varia de 17 para 24 (41%). A situação de maior acréscimo de
visibilidades verifica-se na EM 625, na sua passagem por Varzielas, onde o número de
aerogeradores visíveis passa de 17 para 26 (53%).
À semelhança dos aglomerados populacionais importa referir que somente apenas de
alguns pontos destas vias é possível ter visibilidades para a zona do projeto, face aos
obstáculos existentes, nomeadamente construções e vegetação arbórea envolvente.
Desta forma, o impacte cumulativo sobre as principais vias de comunicação pode ser
considerado de reduzido.
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Quadro VI. 2 – Número de aerogeradores visíveis a partir dos principais pontos de
análise visual da envolvente
Ponto de
Análise
Visual

Distância ao
Projeto (km)

Alcofra

3,3

Arca

3,6

Barrô

3,5

Bezerreira

3,7

Campo
Besteiros

de

Caramulo
Carvalhal
Mulher

4,1

2,0
da

1,9

Carvalhal de
Vermilhas

5,2

Caselho

0,7

Espinho

3,9

Farves

5,0

Guardão

2,0

Monteteso

0,8

Nogueira

1,6

Paranho

4,7

Santiago
Besteiros
Silvares

de

3,2

2,9

Parque Eólico
Sobreequipamento do Caramulo

3

Aerogeradores existentes

18

Sobreequipamento do Caramulo

9

Aerogeradores existentes

21

Sobreequipamento do Caramulo

7

Aerogeradores existentes

11

Sobreequipamento do Caramulo

8

Aerogeradores existentes

14

Sobreequipamento do Caramulo

7

Aerogeradores existentes

10

Sobreequipamento do Caramulo

4

Aerogeradores existentes

9

Sobreequipamento do Caramulo

7

Aerogeradores existentes

15

Sobreequipamento do Caramulo

0

Aerogeradores existentes

6

Sobreequipamento do Caramulo

6

Aerogeradores existentes

6

Sobreequipamento do Caramulo

9

Aerogeradores existentes

23

Sobreequipamento do Caramulo

5

Aerogeradores existentes

2

Sobreequipamento do Caramulo

4

Aerogeradores existentes

4

Sobreequipamento do Caramulo

7

Aerogeradores existentes

15

Sobreequipamento do Caramulo

2

Aerogeradores existentes

6

Sobreequipamento do Caramulo

9

Aerogeradores existentes

15

Sobreequipamento do Caramulo

7

Aerogeradores existentes

10

Sobreequipamento do Caramulo

6

Aerogeradores existentes

7
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Número de aerogeradores
visíveis

Efeito
cumulativo (1)

21

17%

30

43%

18

64%

24

71%

17

70%

13

44%

22

47%

6

0%

12

100%

32

39%

7

250%

8

100%

22

47%

8

33%

24

60%

17

70%

13

86%
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(Cont.)
Ponto de
Análise
Visual

Distância ao
Projeto (km)

Souto Bom

4,6

Varziela

1,4

EN 230

---

CM 1506

---

EM 625

---

Número de aerogeradores
visíveis

Parque Eólico

Sobreequipamento do Caramulo

6

Aerogeradores existentes

9

Sobreequipamento do Caramulo

9

Aerogeradores existentes

14

Sobreequipamento do Caramulo

7

Aerogeradores existentes

19

Sobreequipamento do Caramulo

7

Aerogeradores existentes

17

Sobreequipamento do Caramulo

9

Aerogeradores existentes

17

Efeito
cumulativo (1)

15

67%

23

64%

26

37%

24

41%

26

53%

(1)
– Quociente entre o número de aerogeradores do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo que serão visíveis e o número de
aerogeradores atualmente visíveis expresso em percentagem. Valor traduz a “taxa de crescimento” do número de aerogeradores
visíveis.

n.a – Não aplicável.

Importa ainda referir que o sobreequipamento se localiza maioritariamente em áreas de
sensibilidade da paisagem média a baixa. Considerando um impacte direto de áreas de
sensibilidade média a baixa, e que cada aerogerador apresenta uma afetação
semelhante de aproximadamente 314 m2 (aerogerador e acesso envolvente, com
respetiva valeta – área da fundação), a implementação do sobreequipamento irá
representar um incremento de afetação de áreas de sensibilidade média a baixa de 21%,
ou seja, de 2 826 m2, aos cerca de 13 502 m2 já afetados. Relativamente aos acessos, o
incremento de afetação é inferior, sendo de aproximadamente de 12%, para um total de
afetação de 31 593 m (3 493 m do sobreequipamento e 28 100 m já afetados).
Quanto à linha elétrica aérea, o incremento de 1 400 m é ainda menos importante (cerca
de 9%), face à extensão total de linhas aéreas “internas” de ligação à subestação do
Caramulo. Assim, embora negativo, a magnitude do impacte cumulativo é reduzida.
Indiretamente, os impactes do funcionamento do Sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo também se refletirão ao nível do Clima e da Qualidade do Ar, uma vez que
permitirão a produção de energia sem emissão de poluentes atmosféricos típicos dos
processos de combustão e sem a utilização de combustíveis fósseis, permitindo reduzir,
consequentemente, a produção de gases com efeito de estufa, contribuir para as metas
estabelecida para Portugal em termos de produção de energia elétrica a partir de fontes
renováveis e garantir uma maior independência energética do país.

Cap.VI – pág.18

Volume 2_Relatório Síntese

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

Em termos Socioeconómicos, o projeto permitirá o acréscimo no volume das receitas
pagas à Câmara Municipal de Tondela, à Câmara Municipal de Vouzela e à Câmara
Municipal de Oliveira de Frades com o consequente aumento das possibilidades de
aplicação dessas verbas no desenvolvimento destas regiões.
Todos estes impactes indiretos apresentam uma natureza positiva.
De acordo com o apresentado no Capítulo V do presente EIA, os impactes expectáveis
para os descritores Geologia, Património, Ordenamento e Condicionantes, para a fase de
exploração do projeto são nulos, não se prevendo, face à sua tipologia, que possam
sofrer alterações da sua natureza quando avaliados em conjunto com os parques eólicos
da envolvente, pelo que, para estes fatores ambientais, os impactes cumulativos serão
inexistentes.
Assim, de acordo com acima exposto os potenciais impactes cumulativos negativos a
verificar-se ocorrerão ao nível dos Fatores Biológicos e Ecológicos (Avifauna e
Quirópteros, e Flora e Vegetação) e Paisagem.

3.5

Conclusões

Em conclusão, no que respeita aos impactes cumulativos, cuja ocorrência, ainda que
pouco provável, se apresenta possível, refira-se que, de uma forma geral, não é previsível
que assumam grande significado.
Contribuem para este facto a inclusão e o cumprimento desde o início
dos trabalhos e do desenvolvimento do projeto relativo ao Sobreequipamento do Parque
Eólico do Caramulo de aspetos e recomendações / condicionantes de ordem ambiental.
Parte-se naturalmente das premissas de que será aplicado o conjunto de medidas de
minimização que se encontra preconizado no EIA, com reflexos positivos a vários níveis.
Considera-se desnecessário efetuar qualquer tipo de recomendação adicional,
especificamente dirigida aos impactes cumulativos.
Na devida altura a GENERG deverá ter em conta a introdução e o cumprimento das
medidas agora preconizadas, bem como concertar a introdução de alguma alteração que
seja entendida como necessária.
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PROJETO DO SOBREEQUIPAMENTO DO
PARQUE EÓLICO DO CARAMULO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Estudo Prévio

CAPÍTULO VII
MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL

1.

INTRODUÇÃO

Nos capítulos anteriores foram desenvolvidas a justificação e descrição do projeto em
análise e da situação atual do ambiente e identificados os principais impactes e medidas
mitigadoras a adotar com vista à redução ou compensação dos impactes negativos e à
valorização dos impactes positivos, de modo a assegurarem-se níveis aceitáveis de
qualidade do ambiente.
No presente capítulo apresenta-se o Programa de Acompanhamento Ambiental da Obra
a adotar para a fase de construção do projeto e as diretrizes a que deverá obedecer o
Plano Geral de Monitorização.
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2.

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA

Para a fase de construção, e tendo em conta as avaliações feitas, recomenda-se a
implementação de procedimentos de Gestão Ambiental da Obra.
Neste ponto será apresentado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra,
sendo desenvolvidas as principais linha orientadoras do Plano no Anexo 8.1 do
Volume 3 – Anexos Técnicos, adiante designado por PAAO, que prevê a fiscalização
durante a execução das obras para verificação do cumprimento das medidas de
minimização constantes do EIA.
Este Plano deverá ser atualizado em fase de Projeto de Execução, nomeadamente em
relação ao projeto da linha elétrica, uma vez que nesta fase apenas está definido um
corredor.
O PAAO constará dos documentos integrantes do Caderno de Encargos, devendo
também integrar os documentos cuja responsabilidade de implementação são do
empreiteiro, e que consistem nas medidas de minimização para a fase de construção, no
Plano de Gestão de Resíduos, na Declaração de Impacte Ambiental a emitir para o
projeto, bem como na Planta de Condicionamentos e na Carta de Recuperação,
comprometendo, desta forma, o empreiteiro ao seu cumprimento.
Os diversos documentos que integrarão o Caderno de Encargos serão inseridos em
anexo próprio daquele documento, Anexo Ambiental, e são apresentados no presente
EIA no Volume 3 – Anexos Técnicos, com exceção da Declaração de Impacte Ambiental
(DIA), que será emitida posteriormente, no âmbito deste processo.
No Anexo 8 do Volume 3 – Anexos Técnicos apresentam-se o PAAO (Anexo 8.1), o Plano
de Gestão de Resíduos (Anexo 8.2) e listagem das medidas de minimização para a fase
de construção do sobreequipamento assim como da linha elétrica (Anexo 8.3).
No Anexo 6 é apresentada a Planta de Condicionamentos (para o sobreequipamento e
linha elétrica) e no Anexo 7 a Carta de Recuperação (para o sobreequipamento, uma vez
que nesta fase ainda não é possível apresentar as áreas sujeitas a recuperação para a
linha elétrica).
Integram o PAAO:
-

-

Cronograma dos Trabalhos do projeto;
Planta de Condicionamentos, à escala 1:5 000, em que são cartografadas as
áreas de trabalho, bem como áreas de proteção a salvaguardar, áreas sujeitas a
legislação específica, as de intervenção reduzida e as de intervenção proibida. Os
elementos de projetos encontram-se cartografados em localizações próximas das
definitivas, de forma a ilustrar as faixas integrantes das áreas de trabalho que
serão intervencionadas de forma efetiva;
Planta de Recuperação, à escala 1:5 000, onde são localizadas as áreas sujeitas
a recuperação;

Cap.VII – pág.2

Volume 2_Relatório Síntese

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

Memória descritiva do PAAO, apoiada nos dois elementos antecedentes e nas
medidas de minimização e compatibilização ambiental relativas à fase de
construção do projeto e que constituem a base principal do Plano;

-

Plano de Gestão de Resíduos (PGR), onde são identificados e classificados os
resíduos produzidos no âmbito das diferentes atividades a desenvolver para a
instalação do projeto

-

2.1

Cronograma dos Trabalhos

Tendo em conta a descrição do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo anteriormente efetuada, apresenta-se, neste ponto, o respetivo cronograma
dos trabalhos envolvidos na respetiva construção.
No Quadro VII. 1 encontra-se ilustrado o cronograma de realização do trabalho de
construção deste sobreequipamento, o qual permite enquadrar temporalmente os
diferentes momentos de aplicação das medidas de minimização e compatibilização
ambiental.
Quadro VII. 1 – Programação dos Trabalhos do Sobreequipamento do
Parque Eólico do Caramulo
Ano/Mês
Tarefas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Abertura de Estaleiro
Beneficiação e execução de acessos
Abertura de fundações dos aerogeradores
Betonagem de sapatas dos aerogeradores
Edificio de Comando
Subestação
Vala de cabos
Montagem dos Aerogeradores
Recuperação Ambiental/paisagística
Levantamento do Estaleiro

Da análise do quadro verifica-se que, globalmente, o período de construção do
sobreequipamento terá a duração aproximada de 18 meses.
Pode considerar-se que as intervenções de maior vulto e mais generalizadas a nível do
sítio apresentam uma duração de cerca de 11 meses, tendo em atenção que os
4 primeiros meses considerados se destinam essencialmente a garantir o acesso aos
locais de implantação dos elementos de projeto e à instalação do respetivo estaleiro de
apoio à obra.
Os últimos meses correspondem fundamentalmente a trabalhos de modelação final dos
terrenos nos locais onde ocorreram movimentos de terras e à subsequente recuperação
paisagística, à desmobilização do estaleiro, bem como os ensaios dos equipamentos.
Relativamente à linha elétrica ainda não está definida a programação dos trabalhos.
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2.1

Planta de Condicionamentos

No âmbito do presente estudo foram produzidas duas Plantas de Condicionamentos
(uma para o sobreequipamento e outra para a linha elétrica, apresentadas
respetivamente nos Anexos 6.1 e 6.2 do Volume 3 – Anexos Técnicos), onde foram
cartografados os elementos do projeto, bem como áreas de proteção a salvaguardar
durante a fase de construção, as quais deverão ser, sempre que aplicável, devidamente
vedadas antes do início das obras. Em relação à linha elétrica, a planta produzida
contempla apenas um corredor, uma vez que nesta fase ainda não foi desenvolvido o
projeto da linha.
Em fase de Projeto de Execução estas plantas deverão ser complementadas com áreas
de estaleiro, apoios da linha elétrica e respetivos acessos, entre outros elementos ainda
não definidos nesta fase.

2.2

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO)

O PAAO, instrumento de grande importância, permitirá detetar atempadamente a
ocorrência e avaliar a evolução de alguns impactes potenciais identificados no âmbito
deste estudo, assim como estabelecer a eficácia das medidas de minimização indicadas
na Lista de Medidas de Minimização a aplicar pelo empreiteiro e no Plano de Gestão de
Resíduos. O PAAO inclui ainda o acompanhamento arqueológico.
Os principais aspetos a verificar durante o desenvolvimento da obra, dizem respeito,
nomeadamente, à movimentação de terras, controlo de resíduos sólidos e controlo do
funcionamento dos equipamentos presentes na obra, assim como a recuperação das
áreas intervencionadas.
Do ponto de vista da recuperação será implantado um conjunto de medidas preventivas
durante a fase de construção e garantido o seu acompanhamento. No final da fase de
construção, haverá que proceder ao acompanhamento de todas as áreas
intervencionadas (ver Planta de Recuperação incluída no Anexo 7 do Volume 3 – Anexos
Técnicos).
No início da fase de exploração, concretamente nos dois primeiros anos, deverá ser feito
um acompanhamento da evolução do revestimento vegetal, para introdução das
correções que possam vir a mostrar-se necessárias.
Na prática, o controlo da execução deste plano deverá ser assegurado pela existência de
um elemento agregado à equipa de gestão e fiscalização da obra do empreendimento,
com formação na área ambiental, que promova, aos diversos níveis (projeto, cadernos de
encargo e obra), a adoção das medidas integrantes do plano e tenha competências em
termos da fiscalização da sua efetiva implementação no terreno.
Assim, controlando e assegurando o cumprimento das medidas específicas contidas no
PAAO, será possível obter informação acerca da qualidade e funcionalidade prática das
mesmas, e, ao mesmo tempo, detetar e corrigir atempadamente desvios que possam,
eventualmente, ocorrer face aos impactes esperados.
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Propõe-se que a GENERG – Ventos do Caramulo, Sobreequipamento, S.A. produza
quatro relatórios de monitorização, com a periodicidade seguidamente indicada:


O primeiro, no final da fase de movimentação de terras (decapagem e abertura
das fundações);



O segundo, no final da fase de construção, numa altura em que já estarão
concluídas as operações de modelação dos terrenos e espalhamento de terra
vegetal nas áreas intervencionadas;



O terceiro e o quarto, no final do primeiro e segundo anos de exploração, dando
conta da evolução do revestimento vegetal e dos resultados obtidos na
monitorização realizada.

A periodicidade do acompanhamento ambiental deverá ser ajustada em função das
diferentes fases da obra, designadamente nas fases preliminar, inicial e final de obra.
Tal como já referido, o PAAO do projeto constitui o Anexo 8.1 do Volume 3 – Anexos
deste EIA.

Técnicos

2.3

Lista de Medidas de Minimização a Aplicar pelo empreiteiro

O Empreiteiro responsável pela construção do sobreequipamento terá de cumprir todas
as disposições legais e regulamentares em vigor de carácter ambiental, bem como
respeitar rigorosamente todos os condicionamentos e medidas ambientais previstas na
Lista de Medidas de Minimização aplicáveis à construção do Sobreequipamento do
Parque Eólico do Caramulo incluída no Anexos 8.3 do Volume 3 – Anexos Técnicos.
Esta lista foi definida tendo em consideração a legislação aplicável e as características
específicas da área de implantação do projeto em estudo.

2.4

Planta de Recuperação

De forma a apresentar as áreas sujeitas a recuperação, foi produzida uma Planta de
Recuperação (ver Anexo 7 do Volume 3 – Anexos Técnicos).
Como áreas a recuperar foram consideradas as faixas laterais dos acessos a
intervencionar no âmbito do projeto, onde se integram os taludes, as valas de cabos, as
plataformas de montagem dos aerogeradores e as zonas em redor da subestação e
edifício de comando.
A zona do estaleiro e os apoios da linha elétrica e respetivos acessos a criar, serão
também alvo de recuperação. Contudo, ainda não é possível apresentar nesta fase as
áreas sujeitas a recuperação, uma vez que não está ainda definida a localização destes
elementos de projeto.
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2.5

Plano de Gestão de Resíduos

O Plano de Gestão de Resíduos (PGR) da fase de construção do projeto do
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo constitui um instrumento importante
para assegurar uma correta prevenção e gestão dos resíduos de obra, de forma a
minimizar os impactes ambientais associados e garantir o cumprimento de todos os
requisitos legais aplicáveis.
Naquele documento são identificados e classificados os resíduos produzidos no âmbito
das diferentes atividades a desenvolver para a instalação do projeto do parque eólico,
sendo igualmente descritos os objetivos e as tarefas a executar na gestão dos mesmos,
bem como as responsabilidades associadas e os meios envolvidos.
O modelo do PGR a implementar durante a fase de construção do sobreequipamento em
estudo é apresentado no Anexos 8.2. do Volume 3 – Anexos Técnicos.
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3.

PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO

O Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo irá induzir impactes diretos
negativos em vários fatores ambientais, em particular durante a fase de construção.
Durante a fase de exploração os impactes negativos limitar-se-ão ao uso do solo, aos
recursos hídricos, ao ambiente sonoro, aos fatores biológicos e ecológicos e à paisagem.
Estes impactes são, contudo, de uma maneira geral, de magnitude reduzida e,
globalmente, face ao carácter localizado e às áreas reduzidas de afetação do projeto,
bem como ao seu afastamento de áreas povoadas, pouco significativos.
Atendendo às avaliações realizadas no presente EIA, considera-se apenas necessário
implementar planos de monitorização em relação aos fatores biológicos e ecológicos para
a comunidade de Aves e Quirópteros, tendo em conta os valores avifaunístico presentes
na área de projeto e envolvente alargada, e o risco associado de mortalidade por colisão
com os aerogeradores, e para a Flora e Vegetação, dada a afetação, embora pontual e
marginal, de comunidades pioneiras enquadráveis em habitat prioritário. Está ainda
previsto um plano de monitorização para o ambiente sonoro.
Relativamente aos fatores biológicos e ecológicos, os projetos de parque eólicos
apresentam, geralmente, como principal impacte a mortalidade de avifauna e quirópteros
por colisão com os aerogeradores ou por barotrauma. Acresce ainda, no caso da
construção de linhas elétricas aéreas de ligação dos projetos de parques eólicos à rede
nacional, o impacte associado à colisão/eletrocussão de aves com este tipo de
infraestruturas. É ainda de considerar as potenciais alterações de comportamento e de
utilização de espaço devido à presença de novas infraestruturas.
No caso do presente sobreequipamento, com base nos resultados da monitorização dos
diversos Subparques do Parque Eólico do Caramulo, presentes ao longo da cumeada da
Serra do Caramulo, estimam-se mortalidades com alguma expressividade, quer para a
avifauna (0,7 aves/aerogerador/ano), como para a comunidade de quirópteros
(2,5 morcego/aerogerador/ano). Ainda no caso da avifauna, para as aves de grande
porte,
apesar
da
frequência
de
mortalidade
ser
mais
reduzida
(0,7 aves/aerogerador/3anos), verificou-se que a espécie mais afetada correspondeu ao
Tartaranhão-caçador (Circus pygargus).
Assim, embora se tenha verificado a ausência de registos de ocorrência e mortalidade de
Tartaranhão-caçador para a área de projeto, tendo em conta que os biótopos ocorrentes
na área de estudo (matos rasteiros em mosaico com arrelvados vivazes e afloramentos
rochosos) são favoráveis à ocorrência desta espécie (designadamente como potencial
espaço de nidificação), considera-se que o impacte do sobreequipamento, apesar de
incerto, poderá ser significativo. Deste modo preconiza-se, no quadro do presente
projeto, uma monitorização direcionada para as comunidades avifaunística e de
quirópteros, na área de implantação de projeto.
Outro impacte assinalado, nos fatores biológicos e ecológicos, como de significativo,
prende-se com a afetação direta, embora reduzida e marginal, de comunidades pioneiras
da Stipo giganteae-Agrostietea castellanae enquadráveis no habitat 6220pt4. Nalguns
casos em espaços de ocupação temporária que, na fase de exploração, poderão ser
novamente ocupados por este tipo de comunidades, como é o caso das plataformas para
a montagem dos aerogeradores, ou ainda dos taludes de aterro/escavação.
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São igualmente afetados outras comunidades enquadráveis em habitats da Diretiva
Habitats (92/43/CEE), embora, à semelhança da comunidade enquadrável no habitat
622pt4, correspondem a comunidades com uma extensa área de ocupação atual em
Portugal devido à abundância de substratos ácidos, à oceanidade elevada e, sobretudo,
à imposição antrópica milenar de regimes de perturbação pelo fogo.
Posto isto, preconiza-se uma monitorização da flora e vegetação, como principal objetivo
a verificação da regeneração do coberto vegetal nas áreas temporariamente
intervencionadas, com vista à confirmação da necessidade, ou não, de implantação de
medidas adicionais de recuperação.
Quanto ao ambiente sonoro, as simulações efetuadas na avaliação de impactes
revelaram um incremento dos níveis sonoros para as povoações mais próximas do local
de implantação de projeto, que se traduz num impacte negativo. No entanto, os valores
globais estimados após a entrada em funcionamento dos aerogeradores do
sobreequipamento são largamente inferiores aos valores limites definidos na legislação.
Desta forma os impactes expectáveis consideram-se como pouco significativos.
Face ao significado muito reduzido dos impactes negativos decorrentes do projeto, não
se preconiza, numa primeira abordagem a necessidade de implementar um plano de
monitorização. Convém, no entanto, no caso específico do ambiente sonoro, proceder à
confirmação, numa fase inicial de projeto, dos níveis de ruído simulados no âmbito do
presente estudo.

3.1

Monitorização do Ambiente Sonoro

Os níveis de ruído apercebidos atualmente nos recetores sensíveis localizados na
envolvente do Parque Eólico do Caramulo, estão caracterizados no levantamento de
campo realizado e apresentado no Capítulo IV.
Os impactes previstos pelo funcionamento dos aerogeradores do Sobreequipamento do
Parque Eólico do Caramulo não sugerem a necessidade de realização de campanhas de
monitorização exaustivas, devendo haver, no entanto, algum acompanhamento no início
da fase de exploração, pelo que se propõe um plano de monitorização para esta fase.
Deste modo, propõe-se para a fase de exploração, o seguinte plano de monitorização:

3.1.1

Locais de Amostragem

Com base no levantamento da situação atual em termos acústicos e na avaliação de
impactes deverão ser realizadas medições do nível sonoro nos locais indicados na
caracterização da situação de referência - Capítulo IV. No caso de ocorrerem situações
de reclamação que o justifiquem deverão ainda ser efetuadas medições junto aos
recetores com sensibilidade ao ruído pertencentes aos reclamantes.
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3.1.2

Parâmetros a Monitorizar

Os parâmetros a medir, quer na caracterização do ruído ambiente quer na caracterização
do ruído residual, são:


LAeq – nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A;



LAeq, Impulsive – nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, medido com a
ponderação temporal impulsiva;



LAeq, Fast – nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, em cada banda de
terço de oitava, medido com a ponderação temporal Fast.

No caso da avaliação dos Valores Limite de Exposição, a análise será efetuada na
vigência dos três períodos de referência definidos na alínea p) do Artigo 3º do
Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela
Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de Março e alterado pelo Decreto-Lei n.º
278/2007, de 1 de agosto) – RGR.
No caso da avaliação do Critério de Incomodidade a análise será feita apenas nos
períodos de referência aplicáveis. Note-se que, a verificação do critério de incomodidade,
não é aplicável para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou
inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos
locais de receção igual ou inferior a 27 dB(A).

3.1.3

Frequência de Amostragem

Para a fase de exploração do projeto em estudo recomenda-se a monitorização dos
níveis sonoros apercebidos nos locais com interesse, no final do primeiro ano de
exploração, visto ser durante este período que se procede à afinação definitiva dos
aerogeradores.
Durante o restante período de vida útil, não sendo expectáveis alterações sensíveis dos
níveis sonoros com origem no Parque Eólico, poderão ser realizadas ações de
monitorização adicionais apenas nos casos em que se verifique alteração do regime de
funcionamento das máquinas ou surja alguma reclamação que o justifique.
Estas ações de monitorização destinam-se a verificar as previsões apresentadas e a
avaliar o cumprimento das exigências regulamentares aplicáveis, designadamente
no que respeita à necessidade de adoção de medidas de minimização do ruído
de funcionamento dos aerogeradores do Sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo.
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3.1.4

Métodos de Amostragem e Tratamento dos Dados e Equipamentos Necessários

Os métodos de amostragem e tratamento dos dados (nomeadamente o tratamento
estatístico) deverão ser realizados de acordo com os procedimentos constantes na
Norma Portuguesa aplicável, nomeadamente a NP ISO 1996 (2011), complementada
pelo Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente, emitido pela APA em 2011 e os
equipamentos de medição acústica deverão ser de modelo(s) homologado(s) pelo
Instituto Português de Qualidade e calibrados pelo Laboratório Primário de Metrologia
Acústica.

3.1.5 Identificação dos indicadores de atividade do projeto, associados à exploração,
ou de fatores exógenos, que tenham relação com os resultados da monitorização

O relatório de monitorização deverá permitir estabelecer uma relação dos dados obtidos
com as características do projeto ou do ambiente exógeno ao projeto. Pelo exposto, e
sem prejuízo de outra informação relevante, o relatório de ensaio deverá conter a
seguinte informação mínima:


Descrição qualitativa das fontes que compõem o ruído ambiente e particular
avaliado, nomeadamente, equipamentos em funcionamento durante as medições;



Descrição detalhada das condições meteorológicas prevalecentes e das
condições de funcionamento das fontes sonoras durante a medição, e descrição
do número de passagens de veículos por categoria.

De referir que, no decurso de uma determinada medição, o técnico deve procurar eliminar
ocorrências interferentes, que nitidamente não façam parte da componente acústica
“usual” do ruído ambiente do local em análise, ou seja, que não sejam representativas da
situação que se pretende caracterizar. Situações como cães a ladrar e pessoas a falarem
nas proximidades do local devem ser retiradas dos intervalos de amostragem, a menos
que, de facto, sejam parte integrante do ruído ambiente do local.

3.1.6

Critérios de Avaliação de dados

Os critérios de avaliação de dados para as medições acústicas a efetuar, serão os
estabelecidos na legislação sobre ruído ambiente em vigor, nomeadamente no RGR. De
acordo com aquele documento a atividade dos parques eólicos configura-se como uma
atividade ruidosa permanente e, sendo assim, estão sujeitas ao cumprimento de dois
critérios distintos: Valores Limite de Exposição e Critério de Incomodidade.
Os valores limite de exposição (art.º 11.º do RGR) aplicáveis, em função da classificação
da zona em questão, sintetizam-se no quadro seguinte:

Cap.VII – pág.10

Volume 2_Relatório Síntese

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

Condição 1 – Valores Limite de Exposição

Quadro VII. 2 – Valores Limite de Exposição
LDEN
[DB(A)]

LN
[DB(A)]

Zonas Mistas

65

55

Zonas Sensíveis

55

45

Zonas não Classificadas (1)

63

53

CRITÉRIO EXPOSIÇÃO MÁXIMA (LIMITES MÁXIMOS)

(1) Situação transitória até que a classificação seja realizada pelas câmaras municipais.

Condição 2 – Critério de Incomodidade

Para completar a caracterização da atividade ruidosa permanente em análise é
necessário verificar o critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o
valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído
particular da atividade ou atividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído
residual, diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período
do entardecer e 3 dB(A) no período noturno, nos termos do Anexo I do Decreto-Lei
n.º 9/2007, de 17 de janeiro, do qual faz parte integrante.
Os limites reais dependem no entanto da duração acumulada de ocorrência do ruído
particular no período de referência em análise, de acordo com o Anexo I do referido
regulamento.

3.1.7 Tipo de Medidas de Gestão Ambiental a Adotar na Sequência dos Resultados dos
Programas de Monitorização

Embora não seja expectável, caso se verifique que os resultados obtidos na
monitorização não estão em conformidade com a legislação, sempre que possível,
adotar-se-ão medidas de minimização suplementares e /ou deverão ser redimensionados
as medidas já implementadas.
Após a implementação das mesmas, serão realizadas novas medições para comprovar
que foi reposta a conformidade com a legislação ou que os impactes significativos foram
minimizados.

3.1.8

Periodicidade dos Relatórios de Monitorização

Na sequência da campanha de monitorização será elaborado um relatório de
monitorização, para envio à autoridade de AIA. Este relatório será desenvolvido nos
termos da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro.
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3.2

Monitorização da Avifauna e Quirópteros

O Plano de Monitorização a implementar no Sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo terá como objetivo global a avaliação dos efeitos do funcionamento do projeto
sobre a comunidade de avifauna e quirópteros.
Os objetivos específicos da monitorização da avifauna incluem:


A identificação das alterações na constituição da comunidade local e/ou no
modo como determinadas espécies (essencialmente aves planadoras) utilizam
a área de estudo (parque eólico e linha de transporte de energia), de modo a
detetar um potencial efeito de exclusão;



A determinação da taxa de mortalidade (percentagem de afetação da
população, quando possível) resultante do funcionamento do projeto;



A avaliação da eficácia das medidas de minimização implementadas
relativamente aos efeitos esperados.

Os objetivos específicos da monitorização de quirópteros incluem:


A determinação da variação da utilização da área de implantação do parque
eólico, ao longo do tempo, por parte destes mamíferos voadores (potencial
influência dos aerogeradores na utilização do espaço);



A análise da potencial afetação de abrigos;



A determinação da mortalidade
aerogeradores a implementar;



A avaliação da eficácia de medidas de minimização implementadas
relativamente aos efeitos esperados.

resultante

do

funcionamento

dos

Nos pontos seguintes são apresentadas linhas orientadoras para a elaboração de um
plano de monitorização da comunidade de avifauna e quirópteros, a desenvolver na fase
seguinte de projeto.
O programa de monitorização deverá incidir nas fases de pré-construção, construção e
exploração.

3.2.1
3.2.1.1

Parâmetros a Monitorizar
Avifauna

Os parâmetros a monitorizar serão diferentes em função dos impactes previstos.
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No caso dos impactes causados pela perturbação/perda de habitat, deverá ser efetuada
uma avaliação comparativa dos principais parâmetros que definem a composição e a
estrutura das comunidades de aves, nomeadamente:


Riqueza específica;



Abundância relativa;



Utilização da área



Diversidade;



Densidade.

do projeto e sua envolvente;

De modo a avaliar se o Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo constitui um
risco significativo de mortalidade deverão ser realizadas as seguintes tarefas: prospeção
de cadáveres, determinação da taxa de deteção e da taxa de remoção/decomposição.
Durante os trabalhos de prospeção são determinados os seguintes parâmetros:


Número de indivíduos mortos durante o período amostrado;



Número de indivíduos mortos durante o período amostrado, por aerogerador.

Na determinação da taxa de deteção são considerados os seguintes parâmetros:


Taxa de detetabilidade por dimensão de cadáver;



Taxa de detetabilidade por classe de visibilidade;



Taxa de detetabilidade por aerogerador.

Os testes de remoção consideram os seguintes parâmetros:


Taxa de remoção/decomposição por dimensão de cadáver;



Taxa de remoção/decomposição por época do ano.

Todos estes parâmetros serão considerados para a determinação da estimativa da
e taxa de mortalidade (TM).

mortalidade (M)

3.2.1.2

Quirópteros

Os parâmetros a monitorizar no que se refere à perturbação/perda de habitat e
mortalidade por colisão deverão ser os seguintes:


Diversidade específica;



Atividade



Mortalidade;



Causas de morte.

(número de passagem de quirópteros);
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Os parâmetros mortalidade e causas de morte serão avaliados na fase de exploração,
através da realização de prospeções em torno dos aerogeradores.
À semelhança da avifauna deverão ser igualmente determinados a taxa de deteção e a
taxa de remoção/decomposição, no intuito de determinar a estimativa da mortalidade (M)
e taxa de mortalidade (TM).

3.2.2

Locais e frequência de amostragem

3.2.2.1

Avifauna

Deverão ser definidos pontos de amostragem na área de influência direta do
sobreequipamento (área de impacte) e em área controlo, distribuídos de forma
representativa pelos principais biótopos ocorrentes.
Deverão ser definidos locais de amostragem distintos para a avifauna em geral e para o
uma vez que serão adotadas metodologias de amostragem distintas.

grupo das rapinhas,

Os locais de amostragem deverão ainda estar afastados o suficiente para que não se
verifique a pseudorreplicação.
A monitorização dos impactes derivados da perturbação/perda de habitat deverá ocorrer
em quatro períodos distintos, sendo contemplados os seguintes períodos fenológicos:
(dezembro a fevereiro);



Invernada



Reprodução



Dispersão pós-reprodutora



Migração pós-reprodutora

(abril a maio);
(julho a agosto);

(setembro a outubro).

Para cada uma das épocas fenológicas deverão ser realizadas pelo menos duas
campanhas de monitorização, de modo a existirem réplicas temporais de cada local de
amostragem.
A monitorização relativa à perturbação/perda de habitat deverá decorrer na fase de préconstrução (1 ano), na fase de construção (1 ano) e na fase de exploração (3 primeiros
anos).
No que diz respeito aos impactes causados pela colisão com os aerogeradores, durante
os 3 primeiros anos da fase de exploração serão realizadas campanhas de prospeção
semanais entre março e outubro de cada ano, de forma a contemplar simultaneamente
as principais épocas fenológicas das aves (invernada, reprodução, dispersão pósreprodutora e migração) e o período de atividade das espécies de quirópteros que serão
igualmente estudadas no âmbito do presente Plano de Monitorização. Nos restantes
quatro meses do ano as prospeções serão efetuadas com frequência mensal.
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3.2.2.2

Quirópteros

Para a avaliação da atividade de quirópteros, deverão ser definidos pontos de
amostragem na área de influência direta do sobreequipamento (área de impacte) e em
área controlo, distribuídos de forma representativa pelos principais biótopos ocorrentes.
Durante a fase de pré-construção, e pelo menos durante os 3 primeiros anos da fase de
exploração, entre os meses de março e outubro, deverão ser realizadas amostragens
mensais com detetores de ultrassons, nos locais de amostragem de impacte e controlo.
No que diz respeito aos impactes causados pela colisão com os aerogeradores, durante
os 3 primeiros anos da fase de exploração serão realizadas campanhas de prospeção
semanais entre março e outubro de cada ano, de forma a contemplar o período de
atividade das espécies de quirópteros.

3.2.3
3.2.3.1

Métodos de Amostragem e Tratamento dos Dados
Avifauna

Para a determinação dos parâmetros populacionais serão efetuados pontos de escuta
e/ou observação para a comunidade de aves em geral (pontos PE) e de observação
para a comunidade de aves de rapina e outras planadoras (pontos PO)
representativos dos principais biótopos presentes na envolvente, bem como da extensão
de ocupação do projeto.
No caso das aves de rapina e outras planadoras serão igualmente contemplados, com
base nos pontos PO, parâmetros de comportamento, tais como: Mapeamento de rotas,
Tipo de voo e Altura de voo.
Para os pontos PE deverão ser anotados todos os contactos visuais e auditivos inseridos
nos raios de 50 e 250 durante um período de 5 minutos. Nos pontos PO deverão ser
registados todos os indivíduos da espécie detetados, tendo o cuidado de observar
detalhadamente os seus movimentos. O registo de indivíduos será efetuado de acordo
com a distância ao observador (< 100 m; 100-250 m; 250-500 m; 500-1000 m; > 1 000).
Deverão igualmente ser registadas as características dos indivíduos (idade, sexo, etc.) e
o comportamento (tipo e direção de voo, altura de voo, etc.). As observações deverão
ainda ser cartografadas numa grelha regular de 500 x 500 m, definidas a partir das
quadrículas UTM 1 x 1 km existentes nas cartas militares.
Com os dados recolhidos em campo deverão ser calculados abundâncias relativas por
ponto e por área (impacte e controlo) e elaborada, em SIG, a cartografia de utilização do
espaço pelas rapinas e outras planadoras. Deverá ser ainda determinado o risco de
colisão com os aerogeradores do sobreequipamento, com base nas alturas de voo, tipos
de voo e distância aos aerogeradores.
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No âmbito da determinação da mortalidade, a prospeção de cadáveres deverá incidir nos
nove aerogeradores do sobreequipamento, numa área correspondente a uma
circunferência com raio de 50 m em torno de cada máquina. A prospeção deverá ser
realizada através de percursos paralelos entre si, durante 20 m por aerogerador.
Os testes de detetabilidade deverão incidir igualmente na envolvente imediata aos
aerogeradores. Serão utilizados modelos que simulam cadáveres de diferente porte
(pequeno, médio e grande), cerca de 10 modelos por classe de tamanho e biótopo
previamente identificados nas áreas de prospeção. Durante a prospeção, os
observadores nunca terão conhecimento do número total de modelos colocados em cada
área e registarão sempre a hora e minuto em que encontram cada modelo.
Os testes para a determinação do tempo de desaparecimento de cadáveres serão
realizados de acordo com a representatividade dos biótopos presentes na área de
estudo, e condições climatéricas distintas. Os cadáveres serão colocados de forma
aleatória mas estratificada pelos biótopos que ocorrem na área de Prospeção. Será
colocado um número limitado de cadáveres em simultâneo, de modo a não criar uma
situação artificial que enviese as taxas de remoção (que cause “zonas de atração” de
necrófagos e carnívoros). Posteriormente, deverão ser verificações diárias dos cadáveres
até a total remoção dos mesmos.
Através dos dados de prospeção e aplicação dos fatores de correção (taxa de
detetabilidade e remoção/decomposição de cadáveres) serão determinados a
mortalidade (M) e taxa de mortalidade (TM). A primeira (M) consiste no parâmetro
habitualmente utilizado a nível mundial para a determinação da mortalidade causada por
parques eólicos. A segunda (TM) fornece uma informação mais rigorosa, uma vez que
relaciona a mortalidade das espécies de aves com a sua densidade na área de estudo.

3.2.3.2

Quirópteros

Para a avaliação da atividade de quirópteros deverão ser realizados percursos de
amostragem com o auxílio de um aparelho de ultrassons e um gravador digital com uma
taxa de amostragem de 44 KHz. Concomitantemente deve ser considerado o recurso a
estações automáticas, a instalar no mastro de medição existente no subparque do
Caselho, para recolha de informação sobre a utilização do espaço para este grupo.
Para cada local de amostragem deverão ser contabilizadas todas as passagens de
quirópteros que sejam ou não gravadas. As emissões sonoras registadas são
posteriormente analisadas para a identificação de espécies. Deverão ser igualmente
registados dados referentes a de inclinação, exposição ao vento, orientação
predominante, habitat, proximidades à água e proximidade a abrigos, e ainda a
temperatura, fase da lua, intensidade e direção predominante do vento.
Ainda relativamente à atividade de quirópteros deverá ser efetuada a prospeção dos
abrigos, previamente identificados na monitorização de quirópteros no parque eólico do
Caramulo, presentes num raio de 10 km em torno dos aerogeradores do
sobreequipamento. A prospeção de abrigos contemplará visitas em cada estação do ano,
para determinação da categoria de abrigo presente.
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Os dados referentes à inventariação dos abrigos deverão ser avaliados em termos de
ocupação (período de reprodução ou hibernação), número de espécies presentes,
número de indivíduos e existência de vestígios de reprodução. Estes dados permitirão
determinar a taxa de utilização de abrigos, que permitirá uma análise comparativa,
através de índices de similitude, com as fases seguintes de projeto.
No âmbito da determinação da mortalidade, a prospeção de cadáveres deverá incidir nos
nove aerogeradores do sobreequipamento, numa área correspondente a uma
circunferência com raio de 50 m em torno de cada máquina. A prospeção deverá ser
realizada através de percursos paralelos entre si, durante 20 m por aerogerador.
Deverão ser igualmente realizados os testes de detetabilidade e
remoção/decomposição de cadáveres, à semelhança do descrito para a avifauna.

3.2.4

de

Relação Entre Fatores Ambientais e Parâmetros do Projeto

Os resultados obtidos nos censos de avifauna, na determinação da atividade dos
morcegos e da determinação das taxas de mortalidade para os dois grupos faunísticos
deverão ser correlacionados com a posição dos aerogeradores envolvidos, bem como
aos biótopos predominantes na sua envolvente. Também se deverá considerar o número
de aerogeradores em funcionamento, a altura do ano e a média mensal de velocidade de
vento.
No caso particular das aves de rapinas e outras planadoras, deverão ser ainda
consideradas os tipos e alturas de voo de modo a permitir determinar um risco de colisão
associado aos aerogeradores. Este risco deverá ainda ser correlacionado com as taxas
de mortalidade estimadas na fase de exploração.

3.2.5 Tipo de Medidas de Gestão Ambiental a Adotar na Sequência dos Resultados dos
Programas de Monitorização

Caso os resultados identifiquem essa necessidade, poderão ser adotadas medidas de
minimização/compensação a aplicar sobre a população ou sobre o meio, como sejam
medidas de gestão de habitat, estimando a sua eficácia na promoção da deslocação da
população para áreas marginais ao sobreequipamento, de modo a diminuir a utilização
espacial deste local e, consequentemente, reduzir o risco de colisão com os
aerogeradores.

3.2.6

Periodicidade dos Relatórios de Monitorização

Deverá ser realizado um primeiro relatório antes da construção do Parque.
Posteriormente deverão ser efetuados Relatórios de Monitorização anuais até ao terceiro
ano de exploração.
A revisão do programa de monitorização será efetuada com base nos resultados obtidos,
nomeadamente caso se confirme uma reduzida utilização do espaço no local de
implantação de projeto.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL | Estudo Prévio
Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Maio.2017
Rev.01

Cap.VII – pág.17
Volume 2_Relatório Síntese

3.3

Monitorização da Flora e Vegetação

A implantação do projeto do sobreequipamento implica, embora de forma pontual e
marginal, a afetação de comunidades pioneiras enquadráveis num habitat prioritário da
Diretiva Habitats (92/43/CEE). Verifica-se ainda a afetação de outros habitats da Diretiva,
embora de grande expressão no território nacional.
Algumas das intervenções da fase de construção são contudo temporárias, possibilitando
na fase de exploração, a médio prazo, uma regeneração natural do coberto vegetal
previamente existente, designadamente em taludes, plataforma para implantação de
aerogeradores, vala de cabos e áreas de trabalho.
A implementação de um plano de monitorização da flora e vegetação pretende assim
acompanhar a recuperação natural do coberto vegetal, bem como avaliar a necessidade
de adoção de medidas suplementares de recuperação.
Nos pontos seguintes são apresentadas linhas orientadoras para a elaboração de um
plano de monitorização da flora e vegetação, a desenvolver na fase seguinte de projeto.

3.3.1

Parâmetros a Monitorizar

Para o acompanhar a recuperação da vegetação nos locais de intervenção temporários
deverão ser considerados os seguintes parâmetros:


Elenco florístico e cobertura-abundância de cada espécie;



Riqueza específica e diversidade;



Cobertura-abundância de tipos fisionómicos.

3.3.2

Locais e frequência de amostragem

As amostragens direcionadas ao acompanhamento da recuperação do coberto vegetal
incidirão em áreas de impacte temporário (áreas temporariamente afetadas na fase de
construção) e áreas controlo (áreas com comunidades similares na envolvente de
projeto).
Recomendam-se três épocas de amostragem, designadamente primavera, verão e
outono. A amostragem deverá ser efetuada numa fase prévia à construção
(estabelecimento da situação de referência) e nos dois primeiros anos da fase de
exploração.

3.3.3

Métodos de Amostragem e Tratamento dos Dados

A monitorização da flora e vegetação terá por base o método dos quadrados.
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Deverão ser considerados quadrados de 4 x 4 m em zonas de intervenção temporária e
em zonas de controlo de estrutura e composição similar. Serão realizados inventários
florísticos em cada quadrado de amostragem, sendo determinada a abundância dos
elementos florísticos com recurso à escala de abundância / dominância de BraunBlanquet (1979). Este índice de classificação é baseado na percentagem de cobertura
que cada espécie possui relativamente ao solo (dominância) e na sua abundância, ou
seja, no número de indivíduos que representam a espécie.
Os dados obtidos com a referida escala deverão ser substituídos pelas medianas de
cobertura, em percentagem, correspondente para posterior tratamento estatístico,
nomeadamente para determinação de abundâncias relativas e riquezas.
As espécies identificadas deverão ser ainda enquadradas nos respetivos tipos
fisionómicos, para sua análise de abundância-cobertura.
A análise da recuperação da vegetação deverá ser efetuada através da comparação
entre locais de impacte e locais controlo, com base em ferramentas de estatística
multivariada, quer utilizando o elenco florístico (taxa) quer os tipos fisionómicos.

3.3.4

Relação Entre Fatores Ambientais e Parâmetros do Projeto

Os resultados da monitorização deverão ser correlacionados com os tipos de locais
intervencionados (plataformas, valas de cabo, taludes, faixas de trabalho),
nomeadamente se algum tipo de intervenção prejudica de forma mais significativa a
recuperação do coberto vegetal. Importa ainda verificar relacionar a evolução do coberto
vegetal com os solos e substratos rochoso (xisto ou granito) afetados, e se estes têm
influência na recuperação.

3.3.5 Tipo de Medidas de Gestão Ambiental a Adotar na Sequência dos Resultados dos
Programas de Monitorização

Caso os resultados identifiquem essa necessidade, poderão ser adotadas medidas
adicionais de recuperação para inclusão no Plano de Recuperação das Áreas
Intervencionadas (PRAI), como sejam medidas de descompactação de solos, aplicação
de solos vegetal, substratos rochosos artificiais, ou ainda de sementeiras.

3.3.6

Periodicidade dos Relatórios de Monitorização

Deverá ser realizado um primeiro relatório antes da construção do Parque, estabelecendo
a situação de referência. Posteriormente deverão ser efetuados Relatórios de
Monitorização anuais até ao segundo ano de exploração.
A revisão do programa de monitorização será efetuada com base nos resultados obtidos,
nomeadamente do grau de recuperação das comunidades nos locais temporariamente
intervencionados.
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PROJETO DO SOBREEQUIPAMENTO DO
PARQUE EÓLICO DO CARAMULO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Estudo Prévio

CAPÍTULO VIII
LACUNAS E CONCLUSÕES

1.

INTRODUÇÃO

Neste capítulo final sintetizam-se as lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas na
elaboração do Estudo de Impacte Ambiental e apresentam-se as conclusões principais
dos estudos realizados.

2.

LACUNAS DE CONHECIMENTO

As principais lacunas decorrem da não existência de alguma informação, nomeadamente
a insuficiência de dados de base para caracterização detalhada da qualidade do ar na
área de implantação do projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo.
No entanto, entende-se que os trabalhos de campo desenvolvidos e as avaliações
realizadas permitiram tirar conclusões, que não serão alteradas pelas incertezas
referidas, tendo em conta os objetivos do Estudo.
A metodologia de cálculo adotada no presente estudo para o descritor ambiente sonoro,
apesar de constituir o método mais eficaz e recomendado pelas entidades competentes
para análise das questões em apreço, tem algumas limitações e um grau de incerteza
associado, fatos que devem ser devidamente tidos em conta na interpretação dos
resultados apresentados. No entanto, atendendo, quer aos resultados da caracterização
da situação de referência, quer à distância dos recetores mais próximos do
sobreequipamento, não se prevê que este aspeto se apresente como relevante em
termos das conclusões deste fator ambiental.
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3.

CONCLUSÕES FINAIS

Os estudos desenvolvidos permitiram caracterizar, de forma detalhada, todos os fatores
de interesse ambiental, tendo sido avaliados os impactes nas fases de construção,
exploração e desativação do projeto. Procurou-se ainda demonstrar a compatibilidade do
projeto com as figuras de ordenamento aplicáveis.
É importante notar que, tratando-se de um projeto de sobreequipamento, que utiliza
acessos e linha de ligação à rede pública e respetiva subestação já existentes, e que
permite um aumento de potência instalada e de produção, com um mínimo de
intervenção, os impactes induzidos são pouco significativos, e muito inferiores àqueles
que seriam expectáveis no caso da construção de um parque eólico de raiz.
Com base nas avaliações realizadas e nos impactes comparados para a Alternativa Zero
(sem projeto) e para o projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo,
conclui-se objetivamente que estes são importantes e justificam-se:


Pelo crescimento que se tem registado na procura de eletricidade em Portugal e
pela necessidade de substituição de meios de produção antigos, nomeadamente
térmicos, por outros ambientalmente mais favoráveis;



Pelo facto do projeto em estudo produzir energia elétrica a partir de uma fonte
renovável de energia (vento), contribuindo assim para Portugal possa atingir até
2020 a meta de 60 % de consumo final bruto de energias renováveis e assim
concretizar os compromissos internacionais assumidos



Por aspetos de natureza ambiental, tais como, ausência de emissões gasosas
poluentes e/ou indutoras do efeito de estufa;



Pelos efeitos indiretos induzidos a nível socioeconómico e de qualidade de vida
decorrentes da utilização de um recurso natural endógeno na produção de
energia elétrica;



Pela criação direta e indireta de novas fontes de rendimento, particularmente a
nível local e por outros benefícios, entre os quais a viabilidade técnico-económica
do próprio projeto.

A não concretização do projeto corresponde assim a desperdiçar a possibilidade de
utilizar um potencial significativo para produção de energia elétrica por uma via renovável,
à qual não estão associados efeitos negativos significativos e persistentes sobre a
situação atual do ambiente.
No Estudo de Impacte Ambiental foi avaliado o projeto de Sobreequipamento do Parque
Eólico do Caramulo, tendo-se concluído ser ambientalmente viável.
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Os impactes residuais do projeto, ou seja, os que efetivamente permanecem após
aplicação das medidas de minimização propostas, dizem respeito no essencial à fase de
construção e têm um carácter temporário e reduzido.
Durante a fase de exploração, onde predominam os impactes positivos, prevêem-se
efeitos positivos a nível do clima, da qualidade do ar e dos fatores socioeconómicos.
É ainda de salientar que, das análises e avaliações efetuadas no decurso do estudo
ressalta o facto de não ser previsível a ocorrência de qualquer impacte negativo sobre o
ambiente que possa, de alguma maneira, colocar em questão a viabilidade ambiental do
projeto.
Desta forma, tomando em consideração os terrenos que a GENERG dispunha para
instalação do projeto, bem como todas as condicionantes identificadas em pontos
anteriores deste EIA, foi obtida, para o projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico do
Caramulo, uma disposição tecnicamente viável para as várias infraestruturas que se
pretendem implantar.
A aplicação efetiva das medidas de minimização e de valorização propostas e dos planos
de monitorização permitirá atenuar, ou até mesmo anular, os impactes de sentido
negativo e potenciar os impactes de sentido positivo, que se encontram previstos.
O Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
claramente positivo e com viabilidade ambiental. No

apresenta-se

assim

como

desenvolvimento do projeto
deverão ser implementadas as medidas ambientais propostas no EIA e adotado as
orientações do Plano de Monitorização definido.
Encontra-se nitidamente implícito nesta conclusão o cumprimento integral das restrições
traduzidas pela Planta de Condicionamentos e pelo conjunto de medidas de minimização
indicado, o qual sai até facilitado.

4.

ESTUDOS COMPLEMENTARES

Não existem estudos complementares.
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