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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 
de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, a Direção Geral de Energia e 
Geologia (DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, comunicou à Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA) que a 
empresa Parque Eólico Serra do Ralo, S.A., proponente do projeto “Sobreequipamento do Parque eólico da Serra do 
Ralo”, submeteu o processo naquela entidade. Para o efeito, o proponente submeteu no módulo LUA da plataforma 
SILIAMB, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) sobre o referido projeto, em fase de estudo prévio.  

A fim de dar cumprimento à legislação em vigor sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nomeadamente ao artigo 
9º do RJAIA, a APA, na qualidade de autoridade de AIA, considerou que estavam reunidos os elementos necessários à 
correta instrução do procedimento de AIA, pelo que nomeou a seguinte Comissão de Avaliação (CA): 

 APA: Eng.ª Catarina Fialho (preside a CA) 

 APA: Dr.ª Clara Sintrão (consulta pública) 

 APA/ARH Centro: Eng. Nelson Martins 

 APA/DGA: Eng.ª Maria João Leite 

 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF): Eng. Jacinto Diamantino 

 Direção-Geral do Património Cultural (DGPC): Dr.ª Ana Nunes 

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG): Dr. Narciso Ferreira 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro): Arq. Luís Gaspar 

 Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG): Eng. José Carlos Couto 

 Administração Regional de Saúde do Centro (ARS Centro): Dr.ª Ana Viseu 

 Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (CEABN): Arq. Paisagista João Jorge 

 

Dado que o projeto consiste num sobreequipamento de um parque eólico anteriormente sujeito a AIA, o mesmo 
enquadra-se na subalínea i) da alínea c) do n.º 4 do artigo 1.º do referido diploma, carecendo como tal de uma 
apreciação prévia nos termos do disposto no artigo 3.º do mesmo Decreto-Lei. Tendo em consideração que, à 
semelhança do Parque Eólico da Serra do Ralo (anterior Parque Eólico de Videmonte), o Sobreequipamento localiza-se, 
na sua totalidade, em área pertencente ao Parque Natural da Serra da Estrela e Sítio de Interesse Comunitário Serra da 
Estrela (PTCON0014), revelando preocupações ao nível dos impactes sobre um conjunto de valores naturais inerentes 
a esta área classificada, a Autoridade de AIA considerou que o projeto devia ser sujeito a procedimento de AIA. 

No que se refere à tipologia do projeto, a mesma está definida no ponto 3i, do Anexo II, do diploma mencionado, 
respeitante a “Aproveitamento da energia eólica para produção de eletricidade”. 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em avaliação é composto pelos seguintes documentos: 

 Volume I: Relatório Síntese 

 Volume II: Resumo Não Técnico 

 Volume III: Anexos Técnicos 

 Volume IV: Plano Geral de Gestão Ambiental 

 Aditamento 

 Elementos Complementares 

O EIA foi elaborado pela empresa Matos, Fonseca & Associados, Estudos e Projetos Lda., no período compreendido 
entre outubro e novembro de 2019. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

O procedimento de avaliação contemplou o seguinte: 

1. Instrução do processo de Avaliação de Impacte Ambiental, e nomeação da respetiva Comissão de Avaliação. 

2. Análise técnica do EIA e documentação adicional. 

- No decurso da análise da conformidade do EIA, a CA considerou necessário a solicitação de elementos 
adicionais, ao abrigo do n.º 9, do Artigo 14º, do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 

- O proponente entregou elementos adicionais, tendo sido considerado que, de uma maneira geral, a 
informação contida no Aditamento dava resposta às questões levantadas pela CA, pelo que foi declarada a 
conformidade do EIA.  

3. Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 13 de julho a 21 de agosto 
de 2020. 

4. Análise técnica do EIA e elaboração de pareceres setoriais. 

5. Elaboração do parecer final. 

 

3. O PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA). 

3.1 ENQUADRAMENTO E LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O projeto em análise é o Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo, que contempla a instalação de mais três 
aerogeradores com 2 MW, de potência unitária, no Parque Eólico da Serra do Ralo, atualmente constituído por 16 
aerogeradores e com 32 MW de potência instalada.  

O Parque Eólico da Serra do Ralo (anterior Parque Eólico de Videmonte) foi sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental, 
em fase de estudo prévio, pelo que posteriormente foi apresentado o respetivo RECAPE. O projeto teve assim, uma DIA 
favorável condicionada (julho de 2004) e um Parecer da DGEG que considerou que o projeto de execução estava 
conforme com a DIA (janeiro de 2005). 

A área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo compreende a extremidade nordeste no 
Parque Natural da Serra da Estrela, que se levanta a partir do planalto do Mondego, abrangendo a união de freguesias 
de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do Mondegos, a freguesia de Vale de Azares e a união de freguesias da 
Serra do Cortiçô, Vide-Entre-Vinhas e Salgueirais, do concelho de Celorico da Beira. 

A área de implantação do projeto é marcada por um relevo de alta altitude, manifestando uma variação altimétrica 
entre os 675 m (junto à EM553 – parte inicial do acesso ao Sobreequipamento) e os cerca de 939 m (proximidade da 
subestação atualmente existente). Os aerogeradores localizam-se em cotas entre os cerca de 810 m (AG19) e os cerca 
de 870 (AG18), confirmando a presença de um relevo ondulado, mas tendencialmente suave, intercalado por escassas 
cumeadas mais proeminentes. 

A localização do sobreequipamento encontra-se totalmente inserida no Parque Natural da Serra da Estrela, conforme 
o Decreto Regulamentar n.º 83/2007, de 10 de outubro, e dentro da Zona Especial de Conservação PTCON0014 – Serra 
da Estrela, conforme Decreto Regulamentar n.º 1/2020, de 16 de março, que integram o Sistema Nacional de Áreas 
Classificadas, conforme definido no Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado pelo Decreto-lei n.º 242/2015, 
de 15 de outubro.  

A localização do projeto ocorre ainda numa área protegida, que contempla a inventariação, caracterização e 
preservação do Património Geológico, nomeadamente o Geoparque Estrela, Geoparque Mundial da UNESCO. 

As áreas previstas para a instalação dos elementos do projeto não coincidem com áreas submetidas ao regime florestal 
e não incluem áreas situadas na zona de proteção de 50 m de arvoredo de interesse público classificado ou em vias de 
classificação (Lei n.º 53/2012, de 5 de setembro). 
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A figura que se segue apresenta a localização do Parque Eólico da Serra do Ralo, com os três aerogeradores previstos 
do sobreequipamento. 

 

Localização do projeto 
Fonte: EIA 

 

Na envolvente do projeto (raio de 20 km) existem atualmente alguns parques eólicos, apresentados na figura que se 
segue. 
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Parques Eólicos presentes na envolvente (num raio de 20km) da área de estudo 
Fonte: EIA 

3.2 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo tem como objetivo a produção de energia elétrica a 
partir de uma fonte renovável e não poluente - o vento, contribuindo 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 redução em 40% da emissão de gases com efeito de estufa até 2030. 

Prevê-se a instalação de uma potência na ordem dos 6 MW com a qual se estima produzir cerca de 32 GWh/ano. 
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3.3 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

O Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo será constituído por três aerogeradores, de 2 MW de potência 
unitária.  

A energia elétrica produzida pelos novos aerogeradores será conduzida, através de cabos subterrâneos, para a 
Subestação do Parque Eólico da Serra do Ralo a qual, por sua vez, através de uma linha aérea de 60 kV já existente, liga 
à rede pública (RESP) através da Subestação da REN de Chafariz. Destaca-se que a referida ligação à RESP se mantém 
inalterada com a implementação do sobreequipamento. 

Fazem assim parte do projeto em análise as seguintes infraestruturas: 3 aerogeradores, beneficiação e construção de 
acessos aos aerogeradores, e cabos elétricos subterrâneos instalados em vala. 

Relativamente ao modelo de aerogeradores a utilizar, o EIA refere que nesta fase do projeto ainda não está definido, 
sendo que se considerou o modelo de aerogerador com maior impacte, face a cada um dos descritores em análise. 
Assim, a torre do aerogerador terá no máximo cerca de 125 m de altura e um diâmetro de rotor até 150 m. 

Os aerogeradores são basicamente constituído por uma estrutura tubular cónica, que suporta no topo uma unidade 
designada por cabina ou nacelle, no interior da qual se encontram alojados os equipamentos, entre os quais o gerador, 
que é acionado por um rotor constituído por três pás. 

Para apoio à construção e montagem dos 3 novos aerogeradores, serão necessárias três plataformas, localizadas junto 
dos mesmos, cada uma com cerca de 2 073 m2 de área. 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. As referidas plataformas serão mantidas durante toda a vida útil do 
projeto, uma vez que poderão ser necessárias durante a fase de exploração, para a substituição de grandes 
componentes, que exijam a utilização de gruas. Contudo, serão realizados trabalhos de recuperação paisagística sobre 
as plataformas, de forma a minimizar o impacte paisagístico e a prevenir possíveis ações erosivas. 

A energia elétrica produzida pelos novos aerogeradores será conduzida, através de cabos subterrâneos, para a 
subestação do Parque Eólico da Serra do Ralo a qual, por sua vez, através de uma linha aérea de 60 kV já existente, liga 
à rede pública (RESP) através da Subestação da REN de Chafariz. Destaca-se que a referida ligação à RESP se mantém 
inalterada com a implementação deste projeto. A vala de cabos terá cerca de 1 487 m de extensão, seguirá traçados, 
sempre que possível, paralelos à berma dos acessos. 

O acesso principal ao local do Sobreequipamento será realizado através da Estrada Municipal 553, que fará a ligação a 
caminhos de terra batida existentes e que dão acesso ao parque eólico a sobreequipar, que serão alvo de beneficiação 
(cerca de 2 684 m), nomeadamente alargamento e modificação de raios de curvatura. Para se realizar o acesso aos 
aerogeradores será necessário construir três novos troços, numa extensão total de cerca de 485 metros, com uma área 
total de plataformas de 4 145 m, incluindo a faixa de rodagem e respetivas valetas e taludes.  

Os acessos a construir/reabilitar terão uma largura normal de 5 m, e serão em terreno estabilizado sem camada de 
revestimento betuminoso. As transições laterais nas zonas de aterro são em talude, e nas zonas de escavação terão 
uma valeta de drenagem com largura média de 1 m e profundidade de 0,5 m. Os taludes de escavação de solo terão 
uma inclinação normal de 1/1 e nos taludes de aterro terão inclinação de 1/2 (V/H), sendo revestidos com terra vegetal 
na espessura média de 20 cm para estabilização dos mesmos. 

Toda a rede de acessos será pavimentada com uma camada de 30 cm de ABGE – Agregado Britado de Granulometria 
Extensa “tout-venant”. Junto do acesso existirão valetas e travessias hidráulicas para escoamento de águas pluviais. Na 
fase de exploração será necessário manter uma via de acesso a cada aerogerador sobre a plataforma construída. 

O EIA propõe a instalação de um estaleiro, com cerca de 400 m2 (com dois contentores) sendo que ainda não foi definido 
o local escolhido. 

Os valores de escavação e aterros associados à movimentação de terras necessária à implantação das várias 
componentes do projeto são um total de cerca de 13 477 m3 de escavação e de cerca de 4 937 m3 de aterro. 

Assim, verifica-se que a implantação do sobreequipamento implica a instalação/execução dos seguintes trabalhos: 

 Instalação e utilização do estaleiro; 

 Limpeza dos terrenos / desmatação, escavação / aterros / compactação; 

 Construção e beneficiação de acessos; 
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 Construção das plataformas de apoio à montagem dos aerogeradores; 

 Montagem dos aerogeradores; 

 Abertura das valas para instalação da rede de cabos; 

 Movimentação de máquinas, veículos e pessoas afetas à obra; 

 Depósito temporário de terras e materiais; 

 Produção de resíduos e efluentes; 

 Desativação do estaleiro e recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

O EIA perspetiva uma duração aproximada de 6 meses para a construção do Sobreequipamento do Parque Eólico da 
Serra do Ralo. 

Para a fase de exploração realçam-se as seguintes atividades: 

 Presença e funcionamento dos aerogeradores; 

 Manutenção e reparação de equipamentos; 

 Produção de energia elétrica. 

Das visitas a alguns parques eólicos que se encontravam em manutenção, mais concretamente em mudança das pás 
dos aerogeradores, verificou-se uma movimentação significativa de máquinas e veículos afetos à mesma e a destruição 
do coberto vegetal das plataformas de montagem em recuperação. Assim, considera-se que além destas atividades 
previstas poderão ocorrer outras com impactes semelhantes aos da fase de construção.  

A fase de exploração (vida útil) prevista para o projeto é de 25 anos. 

 

4. APRECIAÇÃO DO PROJETO 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A CA entende que na globalidade, com base no EIA, nos elementos adicionais e nos pareceres recebidos foi reunida a 
informação necessária para a compreensão e avaliação do projeto. 

No âmbito da avaliação e dadas as características e dimensão do projeto e do seu local de implantação considera-se 
como fator determinante os Sistemas ecológicos, e como relevantes a Paisagem, e a Socioeconomia.  

Foram também analisados os seguintes fatores ambientais: Recursos Hídricos, Geologia e Geomorfologia, Solos e 
Ocupação do Solo, Ambiente Sonoro, Património Cultural e Saúde Humana. 

No presente parecer foi igualmente verificada a compatibilização do projeto com os Instrumentos de Gestão do 
Território no capítulo referente ao Ordenamento do Território. 

4.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

4.2.1 Caracterização da Situação Atual 

A caracterização geológica e geomorfológica da área de estudo é efetuada com base na folha 17-B (Fornos de Algodres), 
da Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000, em estudos que englobam a área de estudo e no reconhecimento 
local. 

Geomorfologia 

Do ponto de vista geomorfológico a região do Parque Natural da Serra da Estrela tem a sua origem, essencialmente das 
deslocações tectónicas provocadas pela orogenia Alpina, que levantaram a montanha dos planaltos envolventes e a 
balançaram para Nordeste. As escarpas que a limitam são escarpas de falha com uma evolução relativamente longa, 
que deram origem à atual Serra da Estrela. Contudo, os grandes desníveis que se observam na Serra da Estrela não são 
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originados apenas pelas movimentações tectónicas, devendo-se, também, aos profundos entalhes dos rios, induzidos 
pelo próprio levantamento da montanha a partir dos planaltos marginais.  

Nas formações das linhas gerais do relevo da Serra da Estrela é evidente a interação permanente entre a tectónica e a 
erosão fluvial. O encaixe dos rios resulta frequentemente do aproveitamento das zonas de esmagamento associadas às 
importantes e extensas falhas regionais, originando entalhes profundos. 

A área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo compreende a extremidade nordeste no 
Parque Natural da Serra da Estrela, que se levanta a partir do planalto do Mondego, correspondente à grande superfície 
fundamental da meseta, que foi arrastada e aplanada durante o Meso-Cenozóico. 

Em termos de geomorfologia local, refere-se que a área de implementação do projeto é marcada por um relevo de alta 
altitude, manifestando uma variação altimétrica entre os 675 m (junto à EM553 – parte inicial do acesso ao 
Sobreequipamento) e os cerca de 939 m (proximidade da subestação atualmente existente). Os aerogeradores 
localizam-se em cotas entre os cerca de 810 m (AG19) e os cerca de 870 (AG18), confirmando a presença de um relevo 
ondulado, mas tendencialmente suave, intercalado por escassas cumeadas mais proeminentes. 

Deve ainda referir-se que ocorrendo a área do projeto em rochas graníticas, podem ser observados aspetos de 
geomorfologia granítica a diversas escalas desde a pequena (pias), média (bolas graníticas) e grande escala (tors 
graníticos, kopje/amontoado de blocos e caos de blocos). 

Geologia 

À escala geológica regional a área em estudo enquadra-se na Zona Centro Ibérica do quadro das divisões 
paleogeográficas da Península Ibérica (Farias et al 1987 e Julivert et al 1974). 

A região abrangida pelo projeto desenvolve-se essencialmente em formações graníticas que se instalam na vigência da 
F3 hercínica, ocorrendo também formações metassedimentares do Neoproterozoico-Paleozoico e aluviões atuais. Na 
área de implantação do projeto ocorre uma fácies granítica pertencente ao grupo dos granitos biotíticos com plagioclase 
cálcica, geralmente designados por “Granito das Beiras”. Corresponde a um monzogranito essencialmente biotítico, 
com rara moscovite, porfiroide, de grão grosseiro. A rocha é, no geral, leucomesocrática de tom azulado quando sã, 
predominantemente porfiroide, com grandes cristais de feldspato K (microclina-pertite). O quartzo é abundante, o 
feldspato K é microclina e a plagioclase corresponde a oligoclase ou albite-oligoclase. A região em estudo é rica em 
rochas de natureza filoniana, destacando-se filões apliticos e aplito-pegmatíticas de direcção NNE-SSW. A informação 
geológica no EIA é complementada com um excerto da referida Carta Geológica, que abrange a área em estudo e onde 
se encontra assinalado o local de implantação do projeto. 

Tectónica Neotectónica 

De acordo com a Carta Neotectónica de Portugal Continental, (Cabral & Ribeiro 1988), a área em estudo encontra-se 
afetada por estruturas tectónicas com atividade recente, nomeadamente da Falha Seia-Lousã de direcção NE.SW e 
sistema de falhas paralelas associadas, através das quais se deu a elevação da Serra da Estrela, segundo o modelo de 
“pop-up” (Ribeiro, 1988). A elevação da Serra através de blocos diferencialmente desnivelados terá originado uma 
estrutura em escadaria identificada na Serra da Estrela (Ribeiro 1949, Daveau 1969) ocupando a área do projeto um dos 
degraus da vertente NW. A área do projeto encontra-se igualmente nas proximidades de uma importante falha ativa 
designada por falha de Bragança-Vilariça-Manteigas de direção NNE-SSW. 

Sismicidade 

Segundo o Regulamento de Segurança e Ação para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP), a área de estudo insere-
se na zona sísmica C, zona de moderado risco sísmico, a que corresponde um coeficiente de sismicidade de (α) de 0,5. 

De acordo com a sismicidade histórica (1901-1972) para o território continental (Carta de Intensidade Sísmica, Atlas do 
Ambiente – Instituto de Ambiente 1974), a zona em estudo apresenta valores de intensidade sísmica máxima de grau 
IV (Escala Internacional). Considerando os dados compilados do Instituto de Meteorologia (2008) na Carta de Isossistas 
de Intensidades Máximas - Sismicidade Histórica e Atual (escala de Mercalli, modificada 1956) a região em que se inserte 
o projeto é uma zona de intensidade sísmica VI. 

Recursos Minerais  

Segundo informação disponível na DGEG (outubro de 2019), não existem na área de estudo do Sobreequipamento do 
Parque Eólico da Serra do Ralo áreas associadas de ocorrência de recursos minerais, salvaguarda de exploração de 
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urânio, áreas com período de exploração experimental, áreas de reserva e cativas, áreas de exploração e pesquisa de 
massas minerais (pedreiras), pedidos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais e concessões mineiras. 

Contudo, tem-se conhecimento que a área de estudo do projeto se situa dentro de área potencial em quartzo, feldspato 
e lítio de Mangualde-Aguiar da Beira-Guarda-Sabugal. 

Refere-se ainda que o projeto desenvolve-se na proximidade da área de antigas concessões mineiras do Campo Mineiro 
do Rio Mondego (2023 Sn, Ti) o qual se encontra abandonado desde 1992 

Património Geológico 

De acordo com o referido no EIA, nas listagens de elementos geológicos com valor conservacionista (geosítios) 
disponíveis em sítios da internet oficiais e fontes bibliográficas, para a área em estudo, não estão identificadas 
ocorrências que possam constituir Património Geológico. Refere ainda, que a informação contida no sítio da internet 
Roteiro de Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal não refere a existência de património de 
interesse mineiro ou geológico na área de estudo.  

A falta de referências a Património Geológico, não significa contudo a sua inexistência, mas apenas que este não se 
encontra inventariado, sendo sempre necessário salvaguardar a sua existência e garantir a sua preservação.  

Considera-se, que ocorrendo a área de desenvolvimento do projeto numa zona granítica, é espectável a ocorrência de 
geomorfologia granítica de pequena, média e grande escala que potencia a existência de aspetos de património 
geológico. A sua preservação está contudo contemplada nas medidas de minimização preconizadas: "No caso de 
ocorrência de afloramentos rochosos deve, sempre que possível, ser evitada a sua destruição, por potenciarem a 
existência de património geológico."  

Assinala-se que a área de desenvolvimento do projeto ocorre em duas áreas protegidas, parcialmente sobreponíveis, 
que contemplam a inventariação, caracterização e preservação do Património Geológico nomeadamente o Parque 
Natural da Serra da Estrela e o Geoparque Estrela (Geoparque Mundial da UNESCO). Para além dos geossítios 
inventariados pelas duas instituições, existem Percursos Geológicos e Percursos de Natureza, bem como informação e 
sinalética instalada no local, que poderá ser afetada com a implementação do projeto. Recomenda-se assim, em fase 
de projeto de execução, a submissão do projeto às referidas instituições para avaliação de possíveis afetações. 

4.2.2 Avaliação de Impactes 

As ações geradoras de efeitos ambientais fazem-se sentir ao longo da vida útil do projeto, ocorrendo desde o seu 
planeamento até à sua desativação ou possível reconversão. A magnitude e intensidade destas ações é variável, sendo 
prática corrente diferenciá-las por diferentes fases, nomeadamente: planeamento/projeto, fase de construção, fase de 
exploração e fase de desativação 

Na fase de projeto ou planeamento prevê-se uma perturbação muito reduzida, não sendo assim considerada. 

Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais 

Na fase de construção, os principais impactes diretos de natureza geológica estão associados essencialmente à 
construção das fundações dos aerogeradores, à criação e beneficiação dos acessos, para além da abertura das valas de 
cabos, que afetarão essencialmente, ainda que de modo reduzido, os diferentes maciços. 

Em termos geomorfológicos, refere-se que não se esperam alterações significativas, uma vez que as movimentações de 
terras associadas serão reduzidas e de carácter pontual, atendendo ao facto de que o projeto será composto apenas 
por três aerogeradores, considerando que grande parte dos acessos já existem (cerca de 485 m novos e 2 654 m 
beneficiados) e que as valas de cabos acompanham preferencialmente os acessos existentes e a construir. 

Prevê-se que as alterações mais relevantes da topografia original ocorram sobretudo na implantação das plataformas 
dos AG17 e AG19, uma vez que a pendente da área de implementação do AG18 se manifesta suave. É de referir que 
estas plataformas são contíguas à localização dos aerogeradores, minimizando a área afetada na sua implementação. 
Contudo, ressalva-se que após a implementação dos aerogeradores propostos estas áreas serão 
recuperadas/renaturalizadas de modo a não se assumirem como áreas degradadas, permanecendo apenas os acessos 
aos aerogeradores e uma circular em torno dos mesmos com “tout-venant”, apenas com a largura necessária para que 
um veículo ligeiro os contorne. 

A abertura das valas para a passagem dos cabos de ligação será efetuada preferencialmente ao longo dos acessos 
existentes (que serão alvo de beneficiação), pelo que ao nível do substrato envolverá impactes mínimos, de fácil 
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recuperação geomorfológica e paisagística. Prevêem-se apenas pequenos troços na envolvente dos aerogeradores não 
coincidentes com os acessos, mas interferindo com áreas de morfologia suave, estando prevista a cobertura com 
materiais semelhantes ao meio geológico envolvente e posterior cobertura vegetal. Os trabalhos de construção civil 
associados provocarão a alteração da morfologia local do terreno numa pequena extensão. 

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 400 m2. 

Na acessibilidade aos aerogeradores será dada prioridade ao aproveitamento do acesso existente, no entanto, o mesmo 
terá que sofrer alterações, nomeadamente, alargamento e modificação de raios de curvatura, no sentido de permitir o 
transporte dos componentes dos aerogeradores, sofrendo por isso uma beneficiação. Antevê-se que nestas retificações 
de traçado não sejam gerados taludes de aterro nem escavações significativas. Ainda assim será necessário construir 
novos ramais de ligação aos novos aerogeradores, todos coincidentes com zonas de morfologia suave a moderada. 

No total estima-se que os acessos a beneficiar/ construir tenham uma afetação total de aproximadamente 15 695 m2 
(13 270 m2 de área a requalificar e 2 425 m2 de área nova a construir). Contabilizou-se um volume aproximado de 
2 862 m3 de terra vegetal decapada, em que 100% das terras serão aproveitadas para modelar as plataformas e revestir 
os taludes de aterro. Contabilizou-se em projeto um volume total de escavação dos acessos e plataformas de cerca de 
13 477 m3 e volume total de aterro de 4 937 m3. O excesso de terras deverá ser conduzido a vazadouro, na quantidade 
aproximada de 8 540 m3. No que se refere aos caboucos das fundações dos aerogeradores, estima-se um volume de 
escavação para as sapatas de cerca de 2 946 m3, em que 25% serão reaproveitados para o aterro sobre a sapata, ou 
seja, cerca de 737 m3. 

Estas intervenções, tendo em consideração a morfologia existente, permite-nos concluir que não existirão movimentos 
de terras significativos. Refere-se ainda, que as terras sobrantes serão aplicadas na construção das plataformas de 
montagem dos aerogeradores, ou usados para atenuação de depressões no traçado longitudinal do caminho previsto a 
reabilitar/alargar. Procurar-se-á que o volume escavado compense na integra o volume de aterro, minimizando o 
transporte a vazadouro. Ainda assim, o material excedente (caso venha a verificar-se), bem como os escombros 
resultantes da construção das diferentes estruturas não deverão constituir um impacte negativo, uma vez que, serão 
acondicionados e transportados para locais autorizados, para o seu tratamento. 

Em temos geológicos, um aspeto importante diz respeito à eventual utilização de explosivos para o desmonte de rocha, 
nomeadamente nos locais das fundações dos aerogeradores, 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 geológico. 

Face ao anteriormente descrito, os impactes na geologia e geomorfologia nesta fase podem classificar-se como 
negativos, certos, de âmbito local, permanentes (considerando o tempo de vida útil do projeto), diretos, reversíveis 
(anula-se a longo prazo com a desativação do projeto), de magnitude reduzida e pouco significativos, atendendo a que 
não estão previstas afetações de recursos geológicos de interesse ou alterações significativas na morfologia local. 

Relativamente a recursos geológicos de valor económico e conservacionista, o levantamento efetuado concluiu que 
apesar de não se encontrarem inventariados geossítios é provável a sua existência, pelo que serão tomadas medidas de 
salvaguarda do património geológico que venha a ser revelado na área em estudo e de que serão consideradas as 
respetivas medidas de minimização. 

Na fase de exploração manter-se-ão os impactes resultantes da artificialização das formas não suscetíveis de 
minimização, sobretudo devido à presença dos acessos e das plataformas dos aerogeradores (incluindo os taludes, as 
torres e os aerogeradores), que serão negativos, sendo as perturbações de magnitude reduzida, pouco significativas, de 
âmbito estritamente local, certas, permanentes (considerando o tempo de vida útil do projeto), reversível, com efeito 
direto. A minimização é conseguida pelas ações de renaturalização dos taludes e de grande parte da plataforma de 
montagem dos aerogeradores (ficando somente o acesso aos aerogeradores e uma circular em torno dos mesmos em 
“tout-venant”. Ainda que não sejam efetuadas alterações à morfologia resultante no final da obra, as ações de 
renaturalização permitem a regeneração do coberto vegetal, o que consequentemente induz uma boa integração das 
novas formas do terreno, em harmonia com os terrenos envolventes. 

Na fase de desativação ocorrerão impactes decorrentes da remoção integral de todos os equipamentos e instalações 
do projeto, o que originará algumas perturbações, em parte semelhantes às ocorrentes durante a fase de construção. 
Contudo, a reposição da maior parte das condições naturais do terreno constituirá um impacte globalmente positivo, 
direto, local, de magnitude reduzida e pouco significativo. 
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Riscos Associados á Construção, Presença e Funcionamento do Sobreequipamento do Parque Eólico  

Os riscos associados à construção, presença e funcionamento do projeto são os riscos de acidentes relativos às fases de 
construção, nomeadamente as escavações e as movimentações de terras, tendo como medida de minimização 
associada os cuidados na realização dos trabalhos, tendo em conta as condições do terreno e as condições atmosféricas. 
É referido que os riscos associados à fase de desativação são similares aos identificados para a fase de construção. 

Medidas de Minimização 

Os principais impactes decorrentes deste projeto terão lugar na fase de construção da obra, sendo nesta fase que se 
concentram as principais medidas de minimização propostas. 

Neste contexto, e com o objetivo de minimizar os impactes negativos que possam ocorrer na zona de implantação do 
Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo, durante a execução das obras, são apresentadas no EIA um 
conjunto de normas que o empreiteiro deve cumprir, e que devem constar nos cadernos de encargos das obras que 
integram o empreendimento.  

Relativamente ao património geológico espectável na área de desenvolvimento do projeto (geomorfologia granítica) 
devem ser tomadas medidas de minimização no sentido da sua preservação, tal como se encontra prevista para a Fase 
de Construção, relativamente às atividades de Desmatação e Movimentação de Terras, conforme estabelecido no ponto 
2.1.1. do Aditamento ao EIA: "No caso de ocorrência de afloramentos rochosos deve, sempre que possível, ser evitada 
a sua destruição, por potenciarem a existência de património geológico." 

4.3 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

4.3.1 Caracterização da Situação Atual 

A área prevista para a implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo coincide com o Parque 
Natural da Serra da Estrela (PNSE), conforme o Decreto Regulamentar n.º 83/2007, de 10 de outubro, e com a Zona 
Especial de Conservação PTCON0014 – Serra da Estrela, conforme Decreto Regulamentar n.º 1/2020, de 16 de março, 
que integram o Sistema Nacional de Áreas Classificadas, conforme definido no Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, 
alterado pelo Decreto-lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. 

Os locais previstos intervencionar para instalação dos elementos no projeto, de acordo com o zonamento dos Regimes 
de Proteção estabelecido no Plano de Ordenamento do PNSE (POPNSE), publicado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 83/2009, de 9 de setembro, localizam-se em Área de Proteção Parcial do tipo III e em Área de Proteção 
Complementar. 

Naqueles regimes de proteção do POPNSE a “instalação de aproveitamentos de energias renováveis” constitui um ato 
condicionado, conforme o estabelecem a alínea d) do n.º 2 do Artigo 16.º e a alínea d) do n.º 1 do Artigo 18.º, ambos 
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 83/2009, de 9 de setembro. 

As áreas previstas para a instalação dos elementos do projeto não coincidem com áreas submetidas ao regime florestal 
e não incluem áreas situadas na zona de proteção de 50 m de arvoredo de interesse público classificado ou em vias de 
classificação (Lei n.º 53/2012, de 5 de setembro). 

Flora, Vegetação e Habitats 

O EIA refere que a caracterização da flora e vegetação na área de estudo foi realizada com recurso a consulta 
bibliográfica e prospeção em campo. A visita de campo foi efetuada a 23 de agosto de 2019, sendo que este período 
não é adequados à recolha de informação para recenseamento e caraterização da generalidade dos grupos taxonómicos 
e verificou-se que a intensidade de amostragem é muito fraca e desadequada. 

A visita de campo efetuada permitiu identificar, caracterizar e cartografar as unidades de vegetação e habitats presentes 
na área de estudo, assim como, inventariar as espécies florísticas presentes. 

Foram recenseadas para a área de estudo seis unidades de vegetação: giestal, afloramentos rochosos, carvalhal, pinhal, 
áreas agrícolas e áreas artificializadas, sendo dominante o giestal, que corresponde a cerca de 66% da área, seguindo 
se as áreas agrícolas, que correspondem a cerca de 21% da área. 

De acordo com a cartografia relativa à Rede Natura 2000, 3º Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007 
2012) (ICNF, 2013), a área de estudo sobrepõe à área de distribuição dos seguintes habitats incluídos no Anexo B I do 
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Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro (vide Anexo 4) Habitats 
de interesse comunitário com distribuição na área de estudo de acordo com 3º Relatório Nacional de Aplicação da 
Diretiva Habitats (2007 2012)): 

- 6220* Subestepes de gramíneas e anuais da Thero Brachypodietea; 

- 6510 Prados de fenos pobres de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). 

No entanto, o EIA refere que não foi identificado na visita de campo qualquer habitat incluído no Anexo B I do Decreto-
Lei n.º 140/99, de 24 de abril. 

No EIA é referido que para a área de estudo foram recenseadas 206 espécies de flora, distribuídas por 53 famílias, e que 
durante a vista de campo foi possível confirmar a presença de 55 espécies na área de estudo. 

Foram identificadas 17 espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção) 
Extinção), 8% do elenco florístico, e espécies com estatuto de proteção, a Centaurea micrantha subsp. hermini, Veronica 

micrantha, Ruscus aculeatus e Ilex aquifolium. 

Relativamente a espécies exóticas, encontram-se elencadas para a área de estudo apenas oito, das quais cinco foram 
confirmadas em campo, em que duas têm carácter invasor, a mimosa (Acacia dealbata) e a avoadinha (Conyza 

bonariensis. 

Fauna 

A caracterização da fauna na área de estudo foi realizada com recurso a consulta bibliográfica e prospeção em campo. 
A visita de campo à área de estudo foi realizada a 23 de agosto de 2019. O EIA refere que não foi efetuado trabalho de 
campo direcionado para os vários grupos faunísticos uma vez que existem dados recentes de monitorizações 
(2017/2018) na área de estudo (Noctula, 2018), sendo que as espécies registadas nesse último ano de monitorização 
foram consideradas como confirmadas. 

Devido às características comportamentais de muitas espécies faunísticas (e.g. elevada mobilidade, comportamentos 
esquivos, diferentes fenologias, diferentes períodos de atividade) apenas foi possível detetar a presença de algumas das 
espécies potenciais na área de estudo. Contudo, através dos habitats existentes foi possível avaliar o elenco da fauna 
com ocorrência potencial na área de estudo. 

Relativamente à comunidade de anfíbios o EIA refere que foram elencadas para a área de estudo 9 espécies de anfíbios, 
distribuídas por quatro famílias, sendo Salamandridae a mais representativa com 3 espécies. No entanto, aquando do 
trabalho de campo não foi possível confirmar a presença de nenhuma espécie de anfíbio. De entre as espécies de 
anfíbios elencadas contam-se três endemismos ibéricos: a rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi), a rã-
ibérica (Rana iberica) e o tritão-de-ventre-laranja (Lissotriton boscai). A maioria das espécies de anfíbios elencadas estão 
classificadas com o estatuto “Pouco preocupante” de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, exceto 
a rã-de-focinho-pontiagudo que está classificada com “Quase ameaçada” (Cabral et al., 2006). 

Relativamente à comunidade de répteis que foram elencadas 15 espécies de répteis, distribuídas por 7 famílias, sendo 
Lacertidae a mais representativa com 5 espécies, tendo sido confirmada, na área de estudo, a presença de lagartixa-do-
mato (Psammodromus algirus). 

Do elenco de répteis da área de estudo contam-se 3 endemismos ibéricos, a lagartixa-de Carbonell Podarcis carbonelli, 
o lagarto-de-água Lacerta schreiberi e a cobra-de-pernas-pentadáctila Chalcides bedriagai. Apenas uma das espécies 
elencadas, a lagartixa-de Carbonell apresenta estatuto de ameaça desfavorável, estando classificada como “Vulnerável” 
(Cabral et al., 2006). 

Relativamente à comunidade de aves, o elenco avifaunístico para a área de estudo engloba 115 espécies, pertencentes 
a 43 famílias. Daquelas, 18 têm estatuto de conservação desfavorável, conforme o Livro Vermelho dos Vertebrados de 
Portugal (Cabral et al., 2005): 

 Criticamente em Perigo: Circus cyaneus e Aegypius monachus; 

 Em Perigo: Aquila fasciata, Aquila chrysaetos, Neophron percnopterus, Pandion haliaetus, Circus pygargus e 
Monticola saxatilis; 

 Vulnerável: Milvus milvus, Ciconia nigra, Clamator glandarius, Caprimulgus europaeus, Pernis apivorus, Accipiter 

gentilis, Falco subbuteo, Falco peregrinus, Falco columbarius e Oenanthe hispânica. 

O elenco faunístico da área de estudo engloba um total de 34 espécies de mamíferos, distribuídas por 13 famílias. A 
família de mamíferos mais bem representada na área de estudo é a Vesperlilionidae com 19 espécies. Daquelas, nove 
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têm estatuto de conservação desfavorável, conforme o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 
2005): 3 classificadas como “Criticamente em perigo”, o morcego-rato-pequeno (Myotis blythii), o morcego-de-
ferradura-mediterrânico (Rhinolo phus euryale) e o morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi); 1 espécie 
classificada como “Em perigo”, o morcego-de-Bechstein (Myotis bechsteinii); e 6 espécies classificadas como 
“Vulneráveis”: o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), o morcego-de-ferradura-pequeno 
(Rhinolophus hipposideros), o morcego-de-franja do Sul (Myotis escalerai), o morcego-rato-grande (Myotis myotis) e o 
morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii). 

O EIA refere que, de acordo com a Cartografia de Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas 
aéreas de distribuição e transporte de energia eléctrica (ICNB, 2010), a área de estudo não se sobrepõe com nenhum 
abrigo de importância nacional, regional ou local de quirópteros conhecido. Contudo, existe na envolvente da área de 
estudo (num raio de 20 km) vários abrigos conhecidos de quirópteros que foram monitorizados em estudo de parques 
eólicos na envolvente. 

Segundo o EIA, não é potencial na área de estudo a presença de lobo, sendo que a alcateia mais próxima (alcateia de 
Pisco) se encontra a 10 km a norte da área de estudo (Pimenta et al., 2006). Contudo, de acordo com o Plano de Ação 
para a Conservação do Lobo ibérico em Portugal (Álvares et al., 2015), publicado pelo Despacho nº 9727/2017, de 8 de 
novembro, a área de estudo está englobada numa área de incidência específica de lobo; e de acordo com dados do ICNF 
recentemente foram recenseados vestígios de presença de lobo na região do Parque Natural da Serra da Estrela. 
Contudo, o EIA refere que se desconhece se o lobo utiliza de forma regular a área de estudo, nomeadamente dada a 
presença de aerogeradores e acessos previamente existentes. 

4.3.2 Avaliação de Impactes 

Flora, Vegetação e Habitats 

Na fase de construção, as ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas para as áreas 
de implantação das plataformas e fundações, valas de cabos e acessos, irão conduzir à destruição da vegetação presente 
nessas áreas. Para a instalação dos aerogeradores (fundações e plataformas) prevê se a afetação de giestal e pinhal. 

A abertura de vala de cabos e abertura e beneficiação de acessos (e respetivos trabalhos na sua envolvente) 
potencialmente poderá afetar áreas de giestal, pinhal, carvalhal ou áreas agrícolas, contudo, o EIA refere que estando 
ainda o projeto em estudo prévio não é possível prever com exatidão quais as afetações que daí advém. 

O EIA caracteriza o impacte de destruição de vegetação como sendo negativo, permanente, direto, certo, local e 
reversível. A magnitude do impacte é reduzida pois as áreas a afetar são de reduzida dimensão e será um impacte pouco 
significativo, não havendo afetação de qualquer habitat de interesse comunitário. É referido ainda no EIA, que a área 
das plataformas será recuperada após a construção, sendo por isso o impacte nessa área apenas temporário. 

A instalação do estaleiro resultará também em destruição de vegetação, contudo, este é um impacte temporário e 
minimizável pela escolha do local de instalação do mesmo numa área de baixo valor ecológico. 

As ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas para as áreas de implantação do 
projeto, irão conduzir também à destruição de espécimes de flora. A maioria dos espécimes cuja destruição está prevista 
correspondem a espécies de baixo valor ecológico. Destaca se, contudo, a presença de indivíduos de espécies RELAPE, 
nomeadamente Centaurea micrantha subsp. Herminii. 

O impacte de destruição de espécimes de flora é caracterizado no EIA como sendo negativo, permanente, direto, 
provável, local e reversível. A magnitude do impacte é reduzida pois as áreas a afetar, onde estas espécies estarão 
presentes, são de reduzida dimensão e reduzida significância. 

O EIA considera que durante a fase de exploração esperam se poucos impacte s adicionais sobre a flora e vegetação. 
As movimentações de veículos no e ações de manutenção de acessos poderão ser responsáveis pela suspensão de uma 
pequena quantidade de poeiras, produção de gases de combustão e de outras substâncias poluentes. Este é um impacte 
que foi identificado também na fase de construção e cujos efeitos esperados são semelhantes aos descritos para essa 
fase, contudo prevê se uma magnitude ainda mais baixa, sendo por isso este um impacte muito pouco significativo. 

Tal como identificado na fase de construção, a presença de veículos na zona de implantação do Sobreequipamento do 
Parque Eólico poderá funcionar como facilitador da dispersão de espécies de caráter invasor. Contudo, nesta fase as 
movimentações de veículos serão menores e como tal este é um impacte muito pouco significativo. 
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Embora o EIA recenseie a presença de afloramentos rochosos na área de estudo e nos locais de intervenção do projeto 
não apresenta uma caraterização da vegetação associada às estruturas rochosas naquela região e também não descreve 
suficientemente a vegetação existente naquele tipo de estruturas geológicas recenseadas na área de estudo. 

A análise e avaliação dos impactes encontram-se condicionadas pela informação utilizada para a caracterização da 
situação atual relativa aos sistemas ecológicos (vegetação, Habitats, flora e fauna), a qual resulta, essencialmente de 
pesquisa bibliográfica e trabalho de campo. 

As medidas de minimização apresentadas no EIA não comtemplam a necessidade de fazer uma gestão diferenciada da 
biomassa de espécies exóticas com caráter invasor, conforme o Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho, e dos solos 
mobilizados nos locais onde ocorram estas espécies, para minimizar a possibilidade de dispersão daquelas espécies. 

Fauna 

Na fase de construção, o EIA refere que os impactes previstos sobre a fauna serão maioritariamente resultantes das 
atividades que provocam a perda de habitat e o aumento da perturbação. 

A perda dos biótopos irá conduzir à perda de habitat de espécies de herpetofauna, aves e mamíferos, contudo, estas 
encontrarão habitat semelhante em áreas contíguas. Como tal, o EIA considera que este é um impacte negativo, 
permanente, local, certo, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

Aquando da caracterização da situação de referência o tartaranhão caçador (Circus pygargus) foi detetado em diversos 
estudos realizados no parque eólico atualmente existente (Noctula, 2018) e foi também detetada a presença de outras 
espécies ameaçadas em estudos realizados na envolvente da área de estudo, sendo que a nidificação destas espécies 
não foi confirmada. No entanto, o EIA refere que, embora não tenha sido confirmada a nidificação de espécies 
ameaçadas, a área de estudo apresenta características favoráveis. 

As áreas de matos são utilizadas por diversas espécies de aves como área de alimentação, nomeadamente as aves de 
rapina que poderão ver as suas áreas de caça pontualmente reduzidas. A afetação será mais significativa para as 
espécies com estatuto de conservação desfavorável. 

Segundo o EIA, a área de estudo oferece áreas de habitat favorável para estas espécies, e como tal considera que a 
eventual afetação de áreas de nidificação e de alimentação resultante da destruição de coberto vegetal durante a fase 
de construção será negativa, provável, de magnitude reduzida, temporária, local, minimizável e pouco significativa, 
tendo em conta que existe disponibilidade de habitat semelhante na envolvente da área de estudo.  

O EIA prevê ainda que a circulação de maquinaria e veículos pesados levará ainda ao aumento do risco de 
atropelamento, sobretudo sobre espécies com menor mobilidade, como os anfíbios, os répteis e os micromamíferos. 
Considera este impacte negativo, temporário, local, provável, imediato, direto, irreversível, de magnitude reduzida, 
pouco significativo e minimizável pelo estabelecimento de medidas de minimização. 

Durante a fase de exploração os impactes mais significativos são a mortalidade e perturbação (efeito de exclusão) de 
aves e quirópteros. A mortalidade de aves num parque eólico é um dos principais impactes decorrentes deste tipo de 
projeto. O risco de colisão de aves com aerogeradores está associado a interações complexas entre diversos fatores, 
como as características das espécies (morfologia, perceção sensorial, fenologia, comportamento e abundância), a 
localização dos aerogeradores (paisagem, padrões de voo, disponibilidade de alimento e condições meteorológicas) e 
as características do parque eólico (tipo e configuração dos aerogeradores e iluminação) (Marques et al., 2014). 

O EIA considerou a informação recolhida em diversos parques eólicos na envolvente da área de estudo (num raio de 20 
km), o que permitiu a recolha de informação relativa à mortalidade de aves na região provocada pelo funcionamento 
dos aerogeradores. Com base nessa informação, considera que a mortalidade de espécies de aves, com estatuto de 
conservação desfavorável, por colisão com aerogeradores na área de estudo, é um impacte negativo, permanente, local, 
provável (pois existem evidências de mortalidade em parques eólicos nas proximidades), imediato, direto, irreversível, 
de magnitude moderada e significativo, constituindo um impacte de carácter cumulativo dada a presença de vários 
parques eólicos já instalados nas proximidades. 

No caso dos quirópteros, a mortalidade nos parques eólicos é provocada pela colisão com os aerogeradores, ou devida 
a lesões internas provocadas pela descompressão súbita (barotrauma) (Amorim, 2009; Amorim et al., 2012; Arnett et 
al., 2013a; Baerwald et al., 2008; Eurobats, 2013; Jones et al., 2009; Rodrigues et al., 2015; Rydell et al., 2010a; Rydell 
et al., 2012). Apesar de ainda não serem conhecidos com exatidão os fatores que aumentam o risco de mortalidade dos 
quirópteros nos aerogeradores, são apontadas várias hipóteses. 

É considerado no EIA, que a mortalidade de quirópteros, pela presença do projeto, será um impacte negativo, direto, 
local, muito provável, permanente, irreversível, imediato, de magnitude reduzida a moderada (dependendo das 
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espécies afetadas) e pouco significativo a significativo (dependendo das espécies afetadas). Acresce ainda que este é 
um impacte de carácter cumulativo dada a presença de parques eólicos já instalados nas proximidades. 

Tendo em consideração que os locais previstos para a instalação dos três novos aerogeradores se situam na encosta, 
locais com maiores declives do que a generalidade dos locais onde se situam os aerogeradores do atual Parque Eólico 
da Serra do Ralo, o impacte negativo é mais significativo, uma vez que o risco de colisão aumenta quando os 
aerogeradores estão localizados em zonas declivosas ou na proximidade destas. Acresce ainda o facto de terem sido 
identificadas, na área de estudo, espécies da avifauna com estatuto de conservação desfavorável, prevendo-se um 
impacte negativo muito significativo com a afetação destas espécies. 

No EIA, não foi avaliada a possibilidade de instalar os aerogeradores em locais menos declivosos, de forma a minimizar 
a mortalidade de aves por colisão com esses aerogeradores, e consequentemente diminuir a significância do impacte 
previsto, pelo que se considera que os três aerogeradores e a localização proposta para os mesmos não é viável em 
termos de afetação dos sistemas ecológicos, nomeadamente para as espécies de avifauna com estatuto de conservação 
presentes na área de estudo. 

No que se refere aos impactes cumulativos, o projeto com os aerogeradores do Parque Eólico da Serra do Ralo e de 
aerogeradores de outros parques eólicos na envolvente, irá perfazer um total de 40 aerogeradores. Quando 
considerados os locais previstos para instalação do projeto, e os aerogeradores existentes, com as espécies de 
quirópteros e as espécies das aves com ocorrência comprovada na área de estudo, designadamente as dezoito espécies 
de aves com estatuto de conservação desfavorável e com estatuto de proteção legal, a generalidade das quais constam 
no rol de espécies cuja ecologia de alimentação e de reprodução comporta maior risco de colisão com as pás dos 
aerogeradores, prevê-se que os impactes cumulativos negativos serão muito significativos e não minimizáveis. 

4.4 PAISAGEM 

4.4.1 Caracterização da Situação Atual 

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e 
caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. Em termos paisagísticos e de acordo com o Estudo 
“Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de Cancela d'Abreu et al. 
(2004), a Área de Estudo a uma escala regional (macroescala) insere-se em três dos Grandes Grupos de Unidades de 
Paisagem (macroestrutura): Grupo F - Beira Alta; Grupo G - Beira Interior e Grupo I – Maciço Central. Num nível 
hierárquico inferior a área de estudo interseta 3 das 22 Grandes Unidades: “Cova de Celorico (n.º 46) ”; “Planalto da 
Beira Transmontana” (n.º 47) e “Serra da Estrela (n.º 62) ”. Cada uma das referidas Unidades insere-se, respetivamente, 
nos grupos atrás referidos. 

No que se refere à localização do projeto, todas as suas componentes localizam-se no Grande de Unidades de Paisagem 
Grupo I – “Maciço Central” e, num nível hierárquico inferior, na Grande Unidade: “Serra da Estrela (n.º 62)” e, por sua 
vez, na Subunidade de Paisagem “Contrafortes Setentrionais da Serra da Estrela” que corresponde ao terceiro nível 
hierárquico. 

Análise Visual da Paisagem 

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, com base em três parâmetros: Qualidade Visual, 
Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem que se passam a descrever, em termos de caracterização 
da área de estudo, tendo esta sido definida por um buffer com 10 km de raio e uma área com cerca de 32 842 ha. 

No que se refere à Qualidade Visual, considera-se que a área de estudo se encontra, maioritariamente, inserida na 
classe de Qualidade Visual “Média”, correspondendo a cerca de 18 896 ha, ou seja, a cerca de 58% da área de estudo 
de acordo com o Aditamento ao EIA. 

Considera-se, no entanto, que as áreas de Qualidade Visual “Elevada” deveriam ter maior representatividade, ou seja, 
superior aos valores apresentados que se traduzem em 7 463 ha, ou seja, cerca de 23% da área de estudo. Regista-se a 
desvalorização de situações como formas de relevo mais singulares, extensas áreas de afloramentos rochosos e de 
blocos, extensas áreas de matos, áreas de várzea das ribeiras e do próprio rio Mondego, áreas compartimentadas por 
sebes vivas, áreas de importância patrimonial como o Castro de Santiago (que integra o sistema de vistas existente) e o 
efeito visual de mosaico cultural. 
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Foi considerada a classe de Qualidade visual “Muito Elevada” dentro da qual se destaca o curso do rio Mondego. 

As áreas de Qualidade visual “Baixa” têm reduzida expressão e estão associadas a áreas artificializadas, sobretudo, às 
vias de comunicação mais relevantes, como é o caso da A25, dada a extensão que intercepta a área de estudo. 

No que se refere a localização das componentes do projeto, verifica-se que todas se situam, de acordo com a carta 
apresentada, em áreas que integram a classe de Qualidade Visual “Elevada”. 

Relativamente à Capacidade de Absorção, considera-se que a área de estudo se encontra, maioritariamente, inserida 
na classe de Capacidade de Absorção Visual “Baixa” e apresenta uma grande continuidade espacial. 

As componentes do projeto, de acordo com a carta apresentada, situam-se maioritariamente em áreas da classe de 
Capacidade de Absorção Visual “Baixa”. 

A área de estudo caracteriza-se maioritariamente por se situar na classe de Sensibilidade Visual “Média” e apresenta 
uma grande continuidade espacial. 

No que se refere à localização das componentes do projeto, de acordo com a carta apresentada, todas se situam em 
áreas da classe de Sensibilidade Visual “Elevada”. 

4.4.2 Avaliação de Impactes 

De uma forma geral, a implantação das componentes de um parque eólico induz, necessariamente, a ocorrência de 
impactes negativos na Paisagem. A magnitude de ocorrência dos impactes, temporal e espacial, depende da intensidade 
e duração da ação, ou seja, do grau de desorganização e da extensão da destruição física dos valores em presença, 
geradores de descontinuidade funcional e visual, bem como do grau de visibilidade existente para a área de intervenção. 

Genericamente, as ações infligidas refletem-se em alterações diretas/físicas do território, isto é, sobre os seus 
valores/atributos - naturais, patrimoniais e culturais -, e indiretas, em termos visuais, com consequência na dinâmica e 
escala de referência desses locais e/ou dos referidos valores, por se constituírem como estruturas de escala 
desmesurada, condicionando assim negativamente a leitura da Paisagem.  

As disrupções físicas e visuais mais significativas, criadas durante a fase de construção, onde se inclui a crescente 
“afirmação” física do projeto e/ou de suas componentes, permanecerão de forma irreversível no tempo, ou seja, 
durante a fase de exploração, com clara perda de valor cénico dos locais afetados. 

Da avaliação efetuada considera-se que o projeto não se traduz, na sua globalidade, num impacte negativo muito 
significativo, pese embora, considerar-se que existem várias situações, claramente, com impactes significativos, quer 
ao nível estrutural quer visual, e de perda de valores/atributos visuais naturais, devidamente identificados ao longo do 
parecer. Alguns são de natureza temporária outros permanecerão no tempo.  

Na fase de construção, no que se refere aos impactes estruturais e funcionais as situações mais graves, ou significativas, 
decorrem da abertura dos acessos e da abertura das fundações e formação das plataformas, com afetação de 
afloramentos rochosos, caso dos aerogeradores AG17 e AG19. 

Na fase de exploração, o principal impacte visual negativo sobre a Paisagem resulta, sobretudo, da presença 
definitiva/permanente da componente “aerogeradores”, uma vez que, finalizada a sua montagem integral, passam a 
surgir no campo visual, ou no horizonte, como uma intrusão visual. São entidades que se interpõem entre o observador 
e a Paisagem, determinando, por um lado, um seccionamento/compartimentação do campo visual e, por outro, por se 
constituírem como estruturas de escala desmesurada, determinam alterações na dinâmica e escala de referência dos 
elementos constituintes da Paisagem. A sua presença condicionará assim negativamente a leitura da Paisagem por parte 
dos observadores permanentes ou temporários. No presente caso, a implantação dos 3 aerogeradores determinará um 
prolongar, sensivelmente, para Norte a linha dos aerogeradores existentes. 

Os impactes visuais negativos sobre Observadores Permanentes registam-se, sobretudo, sobre as povoações de Aldeia 
da Serra, de Soutinho, de Fonte da Arcada e Vide Entre Vinhas. A intrusão visual de cada aerogerador traduz-se, 
sobretudo, no seccionamento do horizonte visual. 

No caso dos Observadores Temporários os impactes visuais fazem-se sentir sobre as vias que ligam as povoações acima 
referidas. Destacam-se ainda as principais vias que atravessam a área de estudo pelo maior número potencial de 
observadores temporários: A25/IP5, IP2, N16, N17 e N102. Apesar de o projeto ser visível a partir das referidas vias, 
dada a distância de separação não se considera o impacte negativo muito significativo. 
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No caso das áreas de Qualidade Visual “Muito Elevada” destaca-se o ribeiro de Salgueirais e a ribeira da Cabeça Alta 
pela maior proximidade. Destaca-se também uma extensão muito significativa do curso do rio Mondego que atravessa 
a área de estudo, com cerca de 21,5 km. Contudo, a distância a que o mesmo se situa em relação à posição de qualquer 
um dos três aerogeradores, superiores a 4,5 km, não determina um impacte que se considere como muito significativo. 
No entanto, os aerogeradores serão ainda visíveis do miradouro de Montemuro. 

No que se refere aos Impactes Cumulativos, o acréscimo de três aerogeradores (sobreequipamento) irá perfazer um 
total de 40 aerogeradores. Em termos de aumento do número pode considerar-se que o Sobreequipamento representa 
um impacte cumulativo que tende para significativo, dentro da área de estudo. A sua implantação determinará um 
prolongar, sensivelmente, para norte da linha dos aerogeradores existentes em mais de 700 m, ou seja, registar-se-á a 
ocupação total da cumeada e, consequentemente, uma maior dispersão destes elementos artificiais. No entanto, não 
determinará um aumento significativo de contaminação de novas áreas dado os níveis existentes desta serem já 
elevados. 

Os Parques Eólicos da Guarda, Prados e Serra do Ralo, perfazem, atualmente 37 aerogeradores: quatro na cumeada de 
Pedra do Vento-Barrocal, 17 na cumeada Pedra Sobreposta-Soida e 16 na cumeada Pedra da Atalaia-São Cornélio, que, 
no seu conjunto, determinam, atualmente, uma elevada e significativa a muito significativa contaminação visual da Área 
de Estudo. A intrusão visual de cada componente dos parques eólicos traduz-se, sobretudo, no seccionamento do 
horizonte visual, tal como acontece com as linhas elétricas e respetivos apoios existentes. Do conjunto dos diversos 
projetos, que ocorrem na área de estudo, resultam impactes desqualificadores da Paisagem que contribuem para a 
alteração do caráter da paisagem, conferindo-lhe um maior grau de artificialização e para a perda de valor cénico da 
Paisagem. 

No que se refere à paisagem considera-se que os impactes negativos significativos poderão ser minimizados com a 
implementação de medidas adequadas. 

4.5 SOLOS E USO DO SOLO 

4.5.1 Caracterização da Situação Atual 

A unidade pedológica presente na área de estudo corresponde a Cambissolos Dístricos e Cambissolos húmicos 
(associados a Cambissolos dístricos - rochas eruptivas). Relativamente à capacidade de uso do solo, a área de estudo 
assenta sobre 4 das 5 classes de uso do solo, designadamente B, C, D e E.  

As principais infraestruturas do projeto, como os aerogeradores, respetivas plataformas de montagem, valas de cabos 
e acessos a construir encontram-se em solos do tipo E com “Limitações muito severas; riscos de erosão muito elevados; 
não suscetível de utilização agrícola; severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal; 
ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de proteção ou de recuperação ou não suscetível de qualquer 
utilização” e do tipo D com “Limitações severas; riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados não suscetível 
de utilização agrícola, salvo casos muito especiais; poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de 
matos e exploração florestal”. 

Em relação às subclasses, estes solos inserem-se na subclasse “e” que apresenta suscetibilidade à erosão e subclasse 
“s” que significa solos com limitações na zona radicular. 

A área de estudo abrange principalmente áreas de matos (giestal) representando cerca de 66,22% do total das áreas 
(85,79 ha), seguida de áreas de Pastagens/forragens com 24,35 ha (18,80%). A área de estudo incide ainda sobre outros 
usos com menor expressividade, tais como áreas artificializadas (e.g. edifícios de apoios agrícola, vias de comunicação, 
habitações), povoamentos florestais – pinhal, área de olival, souto (conjunto de castanheiros), florestas de folhosas e 
afloramentos rochosos de natureza granítica. 

4.5.2 Avaliação de Impactes 

Durante a fase de construção, o impacte sobre o solo, decorrente da implantação do projeto resulta fundamentalmente 
da ocupação das zonas de implantação das várias infraestruturas, nomeadamente aerogeradores e plataformas de 
montagem, estaleiro e valas de cabo e acessos a construir/beneficiar. Geralmente, a área efetivamente ocupada pela 
instalação dos elementos definitivos que constituem um parque eólico corresponde a uma área reduzida. Assim, 
considera-se que se gera um impacte negativo que, face à dimensão da obra, é de magnitude reduzida, pouco 
significativo, certo, direto, local, permanente e reversível. 
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Globalmente, os principais impactes nos solos são negativos, diretos e de âmbito local. Resultam, no presente caso, da 
ocupação dos Cambissolos Húmicos decorrentes da instalação dos elementos definitivos do Sobreequipamento 
(aerogeradores, acessos, valas de cabos) e, por outro, da presença de elementos temporários tais como o estaleiro de 
obra e maquinaria, locais de depósito de terras e materiais e plataformas de apoio à montagem dos aerogeradores. No 
entanto, estes impactes são pouco representativos tendo em conta a reduzida dimensão da área a ser afetada.  

Face à composição pedológica da área em causa, bem como à não suscetibilidade de utilização agrícola e limitações 
para pastagens, matos e exploração florestal que esses mesmos solos apresentam, este impacte considera-se negativo, 
direto, certo, local, permanente, reversível, de reduzida magnitude e significância. 

No que diz respeito à beneficiação do acesso existente, a interferência com as unidades pedológicas em presença é 
marginal, consubstanciando um impacte negativo, direto, certo, local, permanente e reversível, pouco significativo e de 
magnitude reduzida.Verificam-se situações de necessidade de abertura de novos ramais de acesso, face à localização 
dos aerogeradores em pontos sem acesso, sendo nestes casos o impacte um pouco mais significativo, mas de magnitude 
reduzida tendo em conta a reduzida dimensão da área a ser afetada (cerca de 2 425 m2 de área nova a construir). 

Durante a fase de construção os trabalhos de desmatação, preparação de terrenos e movimentação de terras, tornarão 
os solos mais suscetíveis à ação dos agentes erosivos, podendo acentuar ou determinar processos de erosão e 
arrastamento de solos. O impacte associado à erosão é negativo, direto, certo, de magnitude reduzida, pouco 
significativo, local, reversível e temporário. A conceção do projeto, procurando minimizar a movimentação de terras e 
as medidas de minimização que restringem as ações às áreas estritamente necessárias, minimizam os impactes desta 
natureza.  

No que diz respeito ao uso atual do solo, os terrenos onde serão implantadas as estruturas associadas ao projeto são 
maioritariamente dominados por matos. Realça-se, que do ponto de vista dos usos atuais as afetações diretas 
interferirão com as utilizações existentes, mas de forma pouco percetível, tendo em conta a disponibilidade existente 
na envolvente da mesma classe de Espaço.  

Assim, admite-se que globalmente, os principais impactes na ocupação e uso do solo serão negativos, diretos, de 
magnitude reduzida, pouco significativos, certos, de âmbito local, irreversível para os elementos definitivos e reversível 
para os elementos temporários.  

O tráfego de veículos afetos à obra, o funcionamento de máquinas e equipamentos, são ações suscetíveis de originar 
derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outras substâncias poluentes que podem originar contaminação pontual 
do solo. A eventual ocorrência de situações deste tipo representa um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, 
pouco significativo, temporário, reversível e localizado.  

Na fase de exploração verifica-se que os impactes negativos identificados, previstos e avaliados relativamente à fase de 
construção e considerados permanentes, se vão manter.  

Durante a fase de exploração do projeto, poderá ocorrer pontualmente pisoteio dos solos envolventes aos caminhos e 
aos aerogeradores, associado a eventuais tarefas de manutenção (manutenção e reparação de equipamentos, e 
manutenção de caminhos). Face ao caráter pontual e localizado destas intervenções, consideram-se os impactes como 
negativos, diretos, temporários, reversíveis, pouco significativos e de magnitude reduzida devido à pequena expressão 
espacial da afetação. 

Durante as ações de manutenção ou reparação/substituição de materiais e equipamentos, poderão ocorrer derrames 
acidentais de óleos e/ou combustíveis decorrentes dessas operações. Os mesmos terão que ser imediatamente 
contidos, de acordo com as medidas de minimização propostas. O adequado encaminhamento dos resíduos resultantes 
da fase de exploração é também um fator crucial para a minimização dos impactes. A eventual ocorrência de situações 
deste tipo representa um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, pouco significativo, temporário, reversível 
e localizado. 

4.6 RECURSOS HÍDRICOS 

4.6.1 Caracterização da Situação Atual 

Recursos hídricos superficiais 

A área em estudo localiza-se nas massas de água superficiais das sub-bacias da ribeira da Cabeça Alta (PT04MON0581) 
e ribeira de Salgueirais (PT04MON0585), que se encontram na bacia hidrográfica do rio Mondego. 
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As linhas de água existentes na área de estudo, não apresentam expressividade e são de carácter torrencial, com 
escoamento efémero, escoando apenas durante ou imediatamente após os períodos de precipitação intensa. 

A área em estudo localiza-se na massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego 
(PTA0X2RH4). 

Recursos hídricos subterrâneos 

Na área de estudo (com buffer de 200 m em redor das estruturas previstas no projeto), são referenciadas 5 captações 
de águas subterrâneas (um poço, com cerca de 5 m de profundidade no Lugar Vide Entre Vinhas, e outros 4 poços com 
3,5 m de profundida, localizados a cerca de 200 m a oeste da subestação do parque eólico, atualmente existe). O EIA 
refere ainda que nas imediações do acesso (e que será apenas alvo de beneficiação) existem duas nascentes que 
estariam associadas a uma conduta adutora de água, que se encontra atualmente desativada. Tendo em consideração 
que nas suas imediações, a obra de construção civil restringir-se-á ao estradão atualmente existente não se perspetiva 
qualquer afetação sobre estas nascentes. 

Aplicando o índice EPPNA (Equipa de Projeto do Plano Nacional da Água, 1998), na área de estudo, temos que a massa 
de água apresenta vulnerabilidade “baixa e variável”, tendo em conta que é composta por rochas ígneas fraturadas e 
alteradas. 

Dada a inexistência de pressões ambientais significativas, assume-se que esta massa de água não se encontra em risco. 

Reserva ecológica nacional (REN) 

Conforme se pode verificar na figura seguinte, a área em estudo encontra-se parcialmente integrada em espaços 
pertencentes à Reserva Ecológica Nacional (REN), nas tipologias áreas com risco de erosão (correspondente à nova 
categoria de “áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”) e áreas de infiltração máxima (integradas na nova 
categoria de “áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos”). 

Os aerogeradores AG18 e AG19, respetivas plataformas e ramais de acesso a estes aerogeradores encontram-se 
integralmente inseridos em áreas com risco de erosão, assim como grande parte das valas de cabos. A área de infiltração 
máxima é intersectada pelo acesso existente, o qual apenas será alvo de beneficiação sem utilização de pavimento 
impermeável. 

Em resultado da implantação deste projeto no solo e da sua exploração, não parece resultar aumento da erosão hídrica 
do solo (nas áreas com risco de erosão), nem diminuição significativa da infiltração da água no solo (nas áreas de 
infiltração máxima), dada a modelação final do solo e as ações de recuperação ambiental e paisagística a implementar 
no local. 

Deste modo, a implementação do projeto em análise neste espaço não parece comprometer a conservação do solo, o 
ciclo hidrológico da água, nem a segurança de pessoas e bens, uma vez que serão adotadas medidas de minimização 
adequadas pelo proponente, pelo que projeto será compatível com a classificação REN atribuída a estes espaços. 
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Reserva Ecológica Nacional (REN) 

4.6.2 Avaliação de Impactes 

Recursos hídricos superficiais 

Os impactes ambientais no sistema hidrológico estão fundamentalmente relacionados com a compactação de terrenos, 
redução da área de infiltração e com a eventualidade de contaminação devido a derrames acidentais de substâncias 
poluentes. 

Relativamente aos recursos hídricos superficiais, as principais ações da fase de construção que poderão, 
potencialmente, causar impactes relacionam-se com a desmatação e movimentação de terras (decapagem e 
escavação), circulação de veículos e maquinaria junto a linhas de água e manuseamento de substâncias poluentes. 
Como resultado destas ações, é possível a ocorrência de efeitos negativos, tais como: potenciação do risco de erosão, 
ou seu incremento, quando esse fenómeno é já existente, com consequente aumento do transporte de sedimentos; 
cargas elevadas de material sólido por arrastamento devido a escorrências da água da chuva que podem provocar a 
colmatação dos leitos dos cursos de água e a obstrução de passagens e estrangulamentos naturais ou artificiais neles 
existentes, assim como contaminação das linhas de água, por arrastamento de substâncias poluentes resultantes de 
eventuais derrames, ou do seu inadequado armazenamento. 

No entanto, verifica-se que os trechos de linhas de água existentes na área de estudo são de carácter torrencial, com 
escoamento efémero, escoando apenas durante ou imediatamente após os períodos de precipitação intensa. Acresce 
que o projeto prevê a execução de um sistema de drenagem adequado, nomeadamente valetas de drenagem, que 
permitem a manutenção do normal escoamento superficial, considerando-se que esta é uma medida que anula os 
impactes desta natureza. Refere-se ainda que durante a fase de construção se garante que as linhas de água existentes 
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na área de estudo, não são obstruídas, com a execução das infraestruturas que integram o projeto e com a deposição 
indevida de materiais resultantes das escavações. Deste modo, os impactes ambientais associados esperados são 
negativos, de magnitude reduzida face à reduzida dimensão da obra prevista, local, improvável, reversível, direto e 
pouco significativo desde que tomadas as adequadas medidas de minimização. 

Nas atividades de limpeza na zona de implantação das obras que envolvem essencialmente operações de desmatação, 
remoção da camada superficial do solo e terraplenagens, quando ocorrer precipitação, poderão ocorrer fenómenos 
erosivos, produzindo sedimentos que poderão afluir às linhas de água, causando a sua turvação e afetando a sua 
qualidade. Mas pelo facto de não ocorrerem linhas de água com expressão significativa, e em regime permanente, na 
área de estudo e envolvente próxima o impacte ambiental embora negativo será pouco provável. 

O tráfego de veículos afetos à obra e, o funcionamento de equipamentos, são ações suscetíveis de originar derrames 
acidentais de hidrocarbonetos ou outras substâncias poluentes que podem originar contaminação pontual dos recursos 
hídricos. Também as atividades de estaleiro, concretamente os WC’s, podem conduzir à produção de escorrências de 
águas residuais que, em caso de infiltração provocarão alterações na qualidade físico-química e bacteriológica da água. 
Dado que a obra tem uma dimensão reduzida e que serão utilizadas quantidades pequenas de substâncias poluentes, 
considera-se que essa eventual ocorrência pode implicar um impacte ambiental negativo de magnitude reduzida, pouco 
significativo, local, pouco provável, temporário, reversível, direto e minimizável (uma eventual ocorrência seria 
imediatamente contida de acordo com as medidas e cuidados a considerar em fase de obra,) se aplicadas medidas de 
minimização adequadas. 

Na fase de exploração as ações decorrentes da fase de “normal” exploração não afetarão a qualidade da água. Contudo, 
durante as ações de manutenção ou reparação/substituição de materiais e equipamentos, poderão ocorrer derrames 
acidentais de óleos e/ou combustíveis decorrentes dessas operações. Os mesmos terão que ser imediatamente 
contidos, de acordo com as medidas de minimização propostas. A eventual ocorrência de situações deste tipo 
representa um impacte negativo sobre a qualidade da água, direto, improvável, de magnitude reduzida, localizado, 
temporário, reversível e pouco significativo. 

Recursos hídricos subterrâneos 

A desmatação interfere negativamente no papel importante que a vegetação tem na retenção e infiltração da água. No 
entanto, esta ação será restrita ao local de implantação dos aerogeradores e respetivas plataformas, valas de cabos, e 
à envolvente dos acessos a beneficiar e a construir. Este facto, associado também à impermeabilização provocada pela 
instalação de algumas infraestruturas, favorece um maior escoamento superficial. Estes impactes embora negativos 
não representam consequências significativas, tendo em conta que a extensão das áreas a limpar/ desmatar, 
impermeabilizar e compactar é muito reduzida. 

Atendendo ao facto de a dimensão das intervenções ser pequena, e tendo em consideração que as escavações 
necessárias à instalação das diferentes estruturas atingirão pequena profundidade (cerca de três metros no caso das 
fundações dos aerogeradores), e que estas fundações se situam em área de cumeada ou próximo do topo de vertente, 
não se prevê que os trabalhos inerentes à fase de construção do parque eólico intersetem o nível freático. 

Na fase de construção, a movimentação de equipamentos na área de intervenção provocará a compactação dos 
terrenos, modificando as condições naturais de infiltração. A presença das plataformas e do estaleiro, dos acessos (ainda 
que o pavimento destes não seja impermeável), e dos aerogeradores, que se prolongam para a fase de exploração, 
diminuem a área de infiltração das águas de precipitação. 

A eventual utilização de explosivos na abertura da fundação de cada aerogerador e na abertura dos novos troços do 
acesso aos aerogeradores e das valas para instalação dos cabos elétricos poderá contribuir para alterar localmente o 
padrão de fracturação do maciço rochoso e, consequentemente, do padrão de circulação das águas subterrâneas. No 
entanto, considera-se essa eventual afetação pouco provável e sem efeitos na utilização da água subterrânea. 

A diminuição de infiltração das águas, tanto pela redução da porosidade dos terrenos, como pela diminuição da área de 
infiltração, provocará nesses locais uma redução da recarga do sistema hidrogeológico da área em estudo, mas que 
dada a reduzida dimensão deste fenómeno, não é previsível que o conjunto do sistema possa ser afetado 
significativamente. Considera-se, por isso, a redução da área de infiltração um impacte negativo, direto, certo, de 
magnitude reduzida, permanente, de âmbito local e pouco significativo, se tomadas as adequadas medidas de 
minimização. 

Conforme já referido, na envolvente próxima do local de implantação do projeto existem 5 captações de águas 
subterrâneas. Face à distância a que se encontram das áreas a intervencionar, não se perspetiva qualquer impacte 
nestas captações de água. Relativamente às duas nascentes, anteriormente mencionadas, existentes nas imediações 
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do acesso, o qual será alvo de beneficiação, tendo em consideração que se prevê a adoção de medidas de mitigação 
adequadas, designadamente respeito pela integridade física das nascentes identificadas e assumindo-se que não serão 
efetuadas quaisquer obras de construção civil a menos de 10 m das mesmas, os impactes em termos de afetação do 
uso, assim como da quantidade e da qualidade da água será nulo. 

Na fase de exploração a área a ocupar pelas infraestruturas do projeto é inferior à registada na fase de construção, 
dado que foram, entretanto, repostas/renaturalizadas as áreas de trabalhos anexas aos acessos, valas de cabos e 
plataformas dos aerogeradores. Considera-se, por isso, a presença da área impermeabilizada como um impacte 
negativo, direto, de magnitude praticamente nula, permanente, local, certo, e pouco significativo. 

 

Em conclusão considera-se que os impactes ambientais sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 
resultantes deste projeto se consideram globalmente negativos e de baixa significância, se adotadas as adequadas 
medidas de mitigação. 

4.7 PATRIMÓNIO CULTURAL 

4.7.1 Caracterização da Situação Atual 

Para efeitos da descrição do ambiente, no que concerne ao fator ambiental Património Cultural, o EIA refere que a 
metodologia utilizada teve como base de orientação da Circular “Termos de Referência para o Descritor Património 
Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, publicada pelo extinto Instituto Português de Arqueologia a 
10/09/2004, que preconiza uma fase de pesquisa documental e uma outra de trabalho de campo, de prospeção 
sistemática da área de incidência do projeto. Foi aplicada a “metodologia específica prevista para as estruturas lineares, 
considerando-se com esta tipologia todas as afetações previstas em projeto – plataformas, caminhos e vala de cabos. 
Esta metodologia estabelece a necessidade de avaliação de um corredor de 400 metros de largura em toda a extensão 
dos traçados e quando este não ultrapasse os 20 quilómetros de implantação. Para efeitos deste projeto, o corredor foi 
identificado como pertencendo à sua Área de Incidência Direta (AId), embora apresente características de partida e 
níveis potenciais de afetação bastante diferentes conforme o tipo de infraestrutura a ser construída ou instalada” 
(Relatório Síntese EIA, adiante designado de EIA, p. 184). 

De acordo com o estudo a área de estudo corresponde à “zona que se estende até cerca de 2 000 metros para além dos 
limites definidos em projeto, com o objetivo de contextualizar e caracterizar de forma mais efetiva as potenciais 
realidades culturais inventariadas na AId e na AIi”. 

 A Área de Incidência direta do projeto (AId) – corresponde à zona que é afetada diretamente pelos trabalhos de 
construção ou outro tipo de modificações da topografia pré-existente; 

 A Área de Incidência indireta (AIi) – A área que se estende entre a AId e cerca de 50 metros para além dos seus 
limites e que poderá vir a ser eventualmente afetada por trabalhos associados ao sobreequipamento do parque 
eólico, como a movimentação de maquinaria; 

 A Zona de Envolvente (ZE) – corresponde à faixa envolvente da AI situada entre o limite da AIi e o limite da área 
de estudo. 

Metodologicamente foi efetuada a pesquisa de base documental na área de estudo e respetiva zona envolvente que 
incluiu a consulta das bases de dados patrimoniais das entidades oficiais, de IGT, seguida da prospeção arqueológica 
sistemática da AId e AIi do projeto. 

Na fase de pesquisa bibliográfica e documental o trabalho foi orientado para a recolha de informação referente ao 
património arqueológico, arquitetónico e etnográfico dos concelhos da área de estudo e respetiva envolvente, assim 
como para a análise da dinâmica ocupacional da região. 

Da pesquisa documental resultou a inventariação na ZE de 15 ocorrências patrimoniais, 14 das quais de cariz 
arqueológico (oc. 1 a oc. 14) e uma (oc. 15) de cariz arquitectónico. Dado que se localizam na ZE não foi realizada a 
reprospeção. 
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 Oc 1 – (CNS 24555) Ribeiro Pinheiro / Necrópole /Alta Idade Média; valor cultural elevado; 

 Oc 2 – (CNS 24554) Quinta do Vilhagre / Mancha de ocupação / Romano/Id. Média; valor cultural elevado; 

 Oc 3 – (CNS 3605) Quintã I / Sepultura / Alta Id. Média; valor cultural elevado; 

 Oc 4 – (CNS 24557) Quintã II / Mancha de ocupação / Romano/Id. Média; valor cultural elevado; 

 Oc 5 – (CNS 24559) Quintã III / Casal Rústico / Romano/Id. Média; valor cultural elevado; 

 Oc 6 – (CNS 19167) Casa da Fonte Arcada I / Necrópole /Alta Id. Média; valor cultural elevado; 

 Oc 7 – (CNS 24581) Casa da Fonte Arcada II/ Mancha de ocupação / Romano/Id. Média; valor cultural elevado; 

 Oc 8 – (CNS 8089) Capela de Santa Eulália / Achado isolado / Id. Média; valor cultural elevado; 

 Oc 9 – (CNS 19234) Capela do Espírito Santo / Inscrição / Romano; valor cultural elevado; 

 Oc 10 – (CNS 24583) Quinta do Azar I / Achado isolado / Romano; valor cultural elevado; 

 Oc 11 – (CNS 24584) Quinta do Azar II / Sepultura / Alta Id. Média; valor cultural elevado; 

 Oc 12 – (CNS 24585) Capela de Nossa Senhora dos Azares / Inscrição / Romano; valor cultural elevado; 

 Oc 13 – (CNS 24588) Ribeira II/Alto da Devesa / Necrópole /Alta Id. Média; valor cultural elevado; 

 Oc 14 – (classificado IM) Tapada dos Caixões / Necrópole /Alta Id. Média; valor cultural elevado; 

 Oc 15 – (CNS 24590) Solar da Fonte Arcada/Solar dos Amarais/ Solar /Contemporâneo; valor cultural elevado. 

 

Ocorrências patrimoniais registadas 
Fonte: EIA, Anexo 3.1 
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Síntese da situação de Referência 

 

Fonte: EIA, Tabela 61 

 

Na fase de trabalho de campo foi efetuada prospeção intensiva da área de incidência do projeto. 

No que se refere às condições de visibilidade da prospeção o estudo considera o seguinte zonamento:   

 Zona A – zona de visibilidade razoável a deficiente para estruturas e deficiente a muito deficiente para artefactos 
(0,31% da AID). Corresponde a uma parcela de terreno com visibilidade direta do solo; 
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 Zona B – zona de visibilidade deficiente a muito deficiente para estruturas e muito deficiente para artefactos 
(71,33% da AID). Corresponde a zonas de terreno ocupadas com vegetação arbustiva e herbácea muito densa, 
algumas parcelas com povoamento florestal com sub-bosque espontâneo muito denso, por vezes de penetração 
muito difícil ou impossível. 

 Existem poucas clareiras e com uma distribuição muito esparsa; 

 Zona C – zona não prospetada devido a impossibilidade de acesso motivada por outros fatores não incluídos na 
Zona B, por exemplo, parcelas vedadas e terrenos agrícolas», correspondente a cerca de 28,36% da AID (idem, 
p.187-188) (EIA, p. 187-188). 

Face às condições de visibilidade salienta que apenas na Zona A e, parcialmente, na Zona D foi possível realizar uma 
prospeção com cobertura eficaz do terreno, concluindo-se assim que não foi possível realizar a prospeção sistemática 
com o rigor pretendido. 

Acrescenta ainda que, “sempre que o coberto vegetal permitia, foram prospetadas intensivamente as áreas de 
implantação dos novos aerogeradores e, na medida do possível, uma margem com pelo menos dez metros para cada 
lado dos caminhos a reabilitar, bem como os novos acessos (idem, p. 188). Ressalva que foi tida “especial atenção na 
verificação dos penedos graníticos, mormente daqueles que se situavam nas imediações das áreas que serão 
diretamente afetadas pelos trabalhos de construção, com vista à despistagem da existência de sepulturas escavadas na 
rocha (comuns na região, mas com baixa frequência nestas altitudes) e rochas decoradas com “covinhas” ou outras 
manifestações de arte rupestre” (idem, p. 188). 

4.7.2 Avaliação de Impactes 

A implementação do projeto irá implicar durante a fase de construção um conjunto de ações passíveis de gerar 
incidência negativa, direta e irreversível sobre eventuais vestígios arqueológicos inéditos, nomeadamente relacionadas 
com a preparação do terreno e construção do projeto (escavação do cabouco para a fundação do aerogerador, 
construção da plataforma para a montagem, abertura do acesso, abertura da vala para instalação elétrica subterrânea) 
como desmatações, mobilizações de solo, escavações de valas e fundações e circulação de máquinas e recuperação 
paisagística das zonas intervencionadas. 

Face aos resultados obtidos, o EIA avalia as 15 ocorrências, identificadas na ZE, com classificação de “impacte 
compatível, sem medidas de minimização específicas” (idem, p. 273).  

Na fase de exploração o EIA não aponta impactes. Considera-se que os eventuais impactes negativos decorrentes das 
ações de remodelação ou reparação das infraestruturas do projeto relacionados com remeximentos no solo, deverão 
ser avaliados tendo por base os resultados obtidos durante a fase de construção. 

A avaliação de impactes sobre os elementos patrimoniais inventariados encontra-se expressa na Tabela 63 do EIA: 
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Síntese da situação de Referência – classificação de impactes 

 

 

Fonte: EIA, Tabela 63 

 

Dadas as condições de visibilidade deficientes a muito deficientes em grande parte da área de implantação do projeto, 
a par das áreas não prospetadas devido à “impossibilidade de acesso”, a prospeção arqueológica foi condicionada, 
impedindo uma correta observação dos solos. Como tal, considera-se que a validade do estudo, no que se refere aos 
trabalhos de campo, é diretamente proporcional ao grau de visibilidade dos solos. 

Tendo presentes os dados disponíveis, não se deve excluir a possibilidade de ocorrência de impactes sobre o património 
arqueológico durante a fase de construção, fase esta potencialmente impactante para eventuais vestígios arqueológicos 
que se possam encontrar ocultos quer pela vegetação, quer pelo subsolo. 
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Face aos resultados obtidos, avaliados os impactes e dadas as condições de má visibilidade, o EIA preconiza algumas 
medidas de minimização genéricas que incluem o acompanhamento arqueológico integral e contínuo dos trabalhos que 
envolvam a remoção e o revolvimento e a escavação no subsolo. 

Considera-se na generalidade as medidas adequadas, devendo, no entanto, ser ainda ajustadas e complementadas por 
outras. 

O EIA considera ser possível ocorrerem impactes cumulativos negativos para o património “(no caso da existência de 
bens)”, sendo contudo de “reduzida expressão e, por isso, compatíveis com o desenvolvimento do projeto de 
Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo” (idem, p. 311). 

 

Em síntese, verifica-se que o projeto é passível de gerar impactes negativos, diretos e indiretos sobre eventuais 
ocorrências patrimoniais, na fase de preparação do terreno, envolvendo a desmatação e remoção da camada vegetal, 
bem como a circulação de máquinas. 

A área de implantação do projeto insere-se num território com elevada sensibilidade patrimonial atestada pela 
existência de testemunhos de ocupação antrópica antiga (Romano/ Alta Idade Média), localizados na área de 
enquadramento do projeto, cujas estruturas, de difícil identificação, são muitas vezes só percetíveis na fase de 
desmatação e de retrospeção.   

Dadas as condições de visibilidade deficientes a muito deficientes em grande parte da área de implantação do projeto, 
a par das áreas não prospetadas devido à “impossibilidade de acesso”, a prospeção arqueológica foi condicionada, 
impedindo uma correta observação dos solos. Como tal, considera-se que a validade do estudo, no que se refere aos 
trabalhos de campo, é diretamente proporcional ao grau de visibilidade dos solos. 

Tendo presentes os dados disponíveis, não se deve excluir a possibilidade de ocorrência de impactes sobre o património 
arqueológico durante a fase de obra, fase esta potencialmente impactante para eventuais vestígios arqueológicos que 
se possam encontrar ocultos quer pela vegetação, quer pelo subsolo, pelo que se considera ser necessária a adoção de 
medidas de minimização para a fase projeto de execução, prévia e fase de construção, fase de exploração e de 
desativação, de modo a garantir a salvaguarda de património arqueológico que não tenha sido detetado. 

Face ao exposto, considerando que os impactes do projeto sobre o Património são suscetíveis de serem minimizados 
através da adoção das medidas previstas no capítulo VI do presente parecer, conclui-se que projeto se apresenta viável 
no contexto deste fator ambiental. 

4.8 SOCIOECONOMIA 

4.8.1 Caracterização da Situação Atual 

A área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo, está inserida no distrito da Guarda, 
concelho de Celorico da Beira, abrangendo três freguesias, designadamente, a União de Freguesias de Celorico (São 
Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do Mondego, freguesia de Vale de Azares e União de Freguesias da Serra do Cortiçô, 
Vide-Entre-Vinhas e Salgueirais. O projeto em estudo desenvolve-se no município de Celorico da Beira, distrito da 
Guarda, NUTS II – Centro e NUTS III – Beiras e Serra da Estrela.  

O concelho de Celorico da Beira, alberga uma área de 247,22 km² e possui 7 693 habitantes residentes, à data dos 
censos de 2011 (INE, Censos 2011). Em 2017, o concelho de Celorico da Beira apresentava uma densidade populacional 
de 28,6 hab/km2, significativamente abaixo ao registado na região Centro (79,1 hab/km2), Sub-região Beiras e Serra da 
Estrela (34,3 hab/km2) e no Continente (109,9 hab/km2) (INE, 2017). 

A taxa de crescimento natural da população, em 2017, apresenta-se negativa quer ao nível da NUT II e NUT III em estudo, 
quer ao nível do concelho de Celorico da Beira. Em 2011, no concelho onde se insere o projeto, cerca de 88,87% da 
população economicamente ativa encontrava-se empregada. No concelho de Celorico da Beira, 2 786 pessoas tinham 
atividade económica, o que significa que a taxa de atividade na área em análise era de 40,75%. Em todas as freguesias 
em estudo, a empregabilidade da população deve-se maioritariamente ao setor terciário. No concelho de Celorico da 
Beira também predominam, as atividades ligadas ao sector terciário, seguindo-se as atividades do setor secundário. 
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4.8.2 Avaliação de Impactes 

Em geral os projetos relacionados com energias renováveis representam benefícios económicos e sociais para a região 
onde se inserem. Os benefícios decorrem das contrapartidas financeiras a atribuir às partes envolvidas, do emprego 
direto e indireto durante as três fases do projeto (construção, exploração e desativação) e de sinergias que se 
estabelecem, através da articulação com outras iniciativas de desenvolvimento local e regional, designadamente de 
cariz sociocultural. Os impactes esperados deste projeto, neste descritor, resultam essencialmente num conjunto de 
impactes positivos. 

O arrendamento dos terrenos dos locais destinados ao sobreequipamento do parque eólico implicará a realização de 
um contrato entre o proprietário do terreno e o promotor do projeto. Tal realidade gera um impacte positivo, de 
magnitude moderada e significativo, de âmbito local, certo, direto, permanente e irreversível. 

A construção do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo, implicará a criação de postos de trabalho, o que 
terá um efeito positivo localmente, caso a mão-de-obra seja contratada na região entre a população dos lugares 
existentes na área de estudo ou na sua proximidade. Considera-se este impacte positivo, direto, de magnitude reduzida, 
temporário e reversível, pouco significativo e de âmbito local/regional.  

A atividade económica durante a duração da obra irá beneficiar o setor da restauração, alojamento, pois é expetável 
um aumento temporário de população presente na freguesia, consequência da permanência de trabalhadores afetos à 
obra. O setor de materiais de construção na região poderá satisfazer eventuais encomendas geradas pela obra, pois os 
empreiteiros podem recorrer a matérias-primas. Este impacte traduz-se como positivo, de magnitude reduzida, direto, 
temporário e reversível, significativo para as atividades comerciais da região.  

O aumento do tráfego de veículos, pesados e viaturas comerciais, nos acessos às obras e nas vias de comunicação, 
conduzem a um aumento de emissões de poluentes para atmosfera, assim como de ruído, levando a uma alteração 
generalizada da qualidade ambiental, não só na área de intervenção, mas também na sua envolvente, afetando 
principalmente os aglomerados populacionais e habitações particulares dispostas ao longo das diferentes vias de acesso 
nas imediações da área de implantação do projeto. Considera-se este impacte negativo, de magnitude reduzida, pouco 
significativo, de âmbito local/regional, certo, temporário, reversível, direto, mas mitigável.  

Na fase exploração, segundo o estipulado na legislação em vigor, o concelho de Celorico da Beira beneficia diretamente 
com a implementação do presente projeto, recebendo 2,5% do rendimento resultante da exploração do 
Sobreequipamento. Este impacte é positivo, de magnitude reduzida, significativo certo, permanente, irreversível, 
imediato e direto. 

Outro impacte positivo será as contrapartidas financeiras pagas aos proprietários dos terrenos onde será instalado o 
projeto, resultantes do arrendamento dos terrenos, traduzindo-se este impacte positivo, com magnitude moderada e 
significativo, de âmbito local, certo, permanente, irreversível e direto. 

4.9 AMBIENTE SONORO 

4.9.1 Caracterização da Situação Atual 

Os potenciais recetores sensíveis (habitações) ao ruído gerado pelo projeto localizam-se nos lugares de Soutinho (ponto 
de medição A) a cerca de 630 m a este do projeto (a 633 m do AG19 que é o mais próximo), e de Vide entre Vinhas 
(ponto de medição B) a cerca 930 m a oeste do projeto (a 926 m do AG18 que é o mais próximo).  

O ambiente sonoro é considerado calmo e foi caracterizado por recurso a medições acústicas tendo-se obtido valores, 
para Soutinho (ponto A) de Lden=39 dB(A) e Ln=31 dB(A), e para Vide entre Vinhas (ponto B) de Lden=38 dB(A) e Ln=31 
dB(A). No ponto A não ocorrem ruídos relevantes de origem antropogénica; no ponto B é percetível o ruído dos 
aerogeradores existentes do Parque Eólico da Serra do Ralo. 

Contudo, verifica-se que as medições acústicas realizadas em 29-30 de outubro de 2019 para caracterizar os pontos 
recetores ocorreram, em particular, sob regime de velocidade baixa de vento nos aerogeradores existentes. Assim, em 
projeto de execução devem ser apresentados resultados de medições realizadas sob condições representativas do 
regime anual de ventos. 
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4.9.2 Avaliação de Impactes 

O EIA procede a uma avaliação genérica e qualitativa dos impactes gerados pela fase de construção, o que é aceitável 
para um estudo prévio, concluindo como previsível a ocorrência de impacte negativo não significativo e de baixa 
magnitude, face à distância a que se encontra o recetor mais próximo (habitação de Soutinho, a cerca de 630 m). 

Contudo, face ao ambiente sonoro muito calmo que caracteriza os locais recetores, deve ser imposto que a obra decorra 
apenas em período diurno de dias úteis, o que se afigura exequível numa obra deste tipo.  

Para a avaliação de impactes na fase de exploração estimou-se o nível sonoro do ruído particular dos aerogeradores 
com rotor a 80 m de altura e nível de potência sonora máxima Lw=108,0 dB(A) durante todos os períodos de referência, 
em condições de dispersão favorável das ondas sonoras (da fonte para o recetor, downwind), aplicando o modelo de 
cálculo NP ISO 9613-2.  

No quadro abaixo resumem-se os resultados obtidos. De acordo com informação técnica do fabricante dos 
aerogeradores, é garantida a inexistência de componentes tonais no ruído particular. 

 

  
Situação atual Ruído particular Ruido ambiente (final) Acréscimos 

Soutinho / A 

LAeq,T p.diurno 38.2 40.1 42.3 +4.1 

LAeq,T p.entardecer 30.8 40.1 40.6 +9.8 

LAeq,T p.noturno 30.7 40.1 40.6 +9.9 

Lden/Ln 39/31 - 47/41 - 

Vide entre 
Vinhas / B 

LAeq,T p.diurno 35.2 35.4 38.2 +3.0 

LAeq,T p.entardecer 32.7 35.4 37.1 +4.4 

LAeq,T p.noturno 31.4 35.4 36.7 +5.3 

Lden/Ln 38/31 - 43/37 - 

 

O critério de exposição máxima será cumprido.  

Quanto ao critério de incomodidade, é previsível não ser aplicável por não se preverem níveis de “ruído ambiente” 
superiores a 45 dB(A). Contudo, e admitindo uma incerteza dos resultados simulados de pelo menos ±4 dB(A) inerentes 
ao método de cálculo, em RECAPE, o modelo de simulação deveria ser revisto tendo em atenção o modelo de 
aerogerador a instalar e condições mais rigorosas de simulação (escala 1:5 000 com equidistâncias máximas de 2 m 
entre curvas de nível; coeficiente de absorção do solo α<1 tendo em conta que há afloramentos rochosos na área de 
propagação sonora; consideração do regime local de ventos a partir de dados da estação meteorológica do Parque 
Eólico da Serra do Ralo; consideração de dados médios anuais de temperatura e humidade relativa conforme dados 
daquela estação meteorológica). 

4.10 SAÚDE HUMANA 

No que se refere a este fator ambiental, optou-se por apresentar uma síntese dos principais impactes e os aspetos que 
devem ser tidos em consideração para minimizar os impactes do projeto na saúde humana da população. 

Relativamente à minimização da exposição das populações ao ruído/ infrassons (gamas de frequências não audíveis) 
dos aerogeradores, importa referir alguns aspetos. 

A legislação internacional relativa ao ruído, o nível de dB(A) constitui o parâmetro padrão de medição, isto é, mede a 
amplitude acústica média como se estivesse a ser percecionada pelo ouvido humano. O mesmo é definido no RGR, 
Decreto-Lei n.º9/2007, de 17 de janeiro. A perda progressiva da audição implica, geralmente serem necessárias maiores 
amplitudes acústicas para se conseguir ouvir. É a consequência mais importante da exposição excessiva a fenómenos 
acústicos audíveis. 

Os infrassons e o ruído de baixa frequência (IRBF) são fenómenos acústicos que podem afetar o organismo humano 
causando danos irreversíveis, mas que não provocam as perdas auditivas clássicas. 

Segundo (Almeida, 2019) os IRBF não têm características compartilhadas com ruídos de maior espectro, sendo 
considerado a superpotência das frequências por: 
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I. Atravessar grandes distâncias com pouca perda de energia (devido ao seu cumprimento de onda pelo facto 
dos dispositivos de proteção serem menos eficazes); 

II. Ter menor atenuação por muros e outras estruturas; 

III. Fazer vibrar paredes e objetos; 

IV. Produzir ressonância no corpo humano; 

V. Provocar grandes reações subjetivas (em estudos laboratoriais e na comunidade) e, em certa medida, reações 
fisiológicas nos seres humanos comparativamente às médias e altas frequências (Berglund et al., 1996). 

No Anexo 7 do aditamento ao EIA é referido o seguinte: Relativamente à tese de doutoramento intitulada, “Risco de 
exposição a infrassons e ruído de baixa frequência originados por turbinas eólicas (Almeida, 2018) verifica-se que a 

avaliação dos níveis de ruído é realizada em dB e não em dB(A), conforme definido no RGR. Qualquer relação causa/ 

efeito relativo a ruído de baixas frequências ou infrassons deverá ter um enquadramento definido especificamente na 

legislação nacional o que não acontece atualmente. 

A diferença entre medir o ruído em dB ou dB(A) é de facto bastante significativa, no entanto, devem os IRBF serem 
medidos em dB para melhor proteger a população. 

Efetuar medições em dB é ter em consideração informação rigorosa do contudo das frequências de um determinado 
ambiente acústico (fundamental para o estabelecimento de dose-resposta) (Alves-Pereira & Branco, 2007a, 2007b). 

Tendo em conta a tese de doutoramento já mencionada, o que se diz é que existe alguma evidência científica que os 
infrassons produzidos por aerogeradores podem ter efeitos nefastos na saúde das pessoas que se encontram expostas 
a este ruído com um espectro de frequências mais baixo e com intensidades elevadas. 

A investigação em causa “identificou duas categorias de consequências fisiológicas adversas para as populações 

residentes na proximidade de parques eólicos, associados à exposição a infrassons e ruído de baixa frequência: uma 

mais ligeira, que se caracteriza por mal-estar geral e prolongado, com dores de cabeça, dificuldade em dormir, falta de 

concentração ou irritabilidade, entre outros sintomas; e outra mais grave, com problemas pulmonares (muita tosse e 

dificuldade em respirar), apneias, arritmias cardíacas ou espessamento do pericárdio, a dupla membrana que envolve o 

coração.” 

No Anexo 7 do EIA, no que respeita ao ruído de baixa frequência e infrassons é referido que “… as características técnicas 
dos aerogeradores a instalar no projeto em análise, cumprem a legislação em vigor, fazendo referência ao nível de 
potência sonora emitido (neste caso, 108 dB), sendo contudo omissos no que respeita a ruído de baixa frequência e 
infrassons.” 

De facto existe um lapso na legislação portuguesa, que não prevê a medição e análise de infrassons, mas apenas do 
ruído audível. No entanto, tal situação não deverá ser motivo para que não se adotem medidas, contemplando o 
princípio da precaução, no sentido de minimizar o impacte que estes agentes de doença podem ter nas populações que 
residem mais próximo dos parques eólicos. 

Assim, de forma a minimizar os impactes negativos que esta tipologia de projeto pode gerar, considera-se importante 
implementar medidas de minimização tendo em consideração a exposição das populações aos infrassons, tais como: 

 Proceder ao isolamento acústico dos componentes dos aerogeradores por forma a minimizar o ruído/ infrassons 
cujas frequências estejam abaixo dos 20 Hz; 

 Implementar um plano de monitorização que tenha em conta a exposição das populações ao ruído/ infrassons 
emitidos pelos aerogeradores. 

4.11 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

De acordo com a carta de ordenamento, que faz parte integrante do Plano Diretor Municipal (PDM) do concelho de 
Celorico da Beira, eficaz, aprovado pela RCM 86/95 (DR 209, I-B, 1995.09.09) e conforme as classes de espaço definidas 
pelos artigos 24.º, 42.º e 45.º do Regulamento do PDM, a pretensão (aerogeradores e acessos) abrange solos 
classificados como “Espaços rurais”, integrados em “Espaços Naturais” da categoria “Tipo 1” e, parcialmente, em 
“Espaços florestais”. 

Relativamente à ocupação de solos integrados em “Espaços florestais”, o n.º 2 do artigo 44.º determina que nesta classe 
de espaços é possível implantar construções correspondentes a “(…) equipamentos e infraestruturas não desejáveis ou 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 3339                                                                                                                                                                                                              Pág. 30 
Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo 

dificilmente integráveis em espaço urbano (…), desde que a instalação dos mesmos não colida com solos da RAN e da 
REN. 

De acordo com o regulamento do PDM, a utilização de solos incluídos na Reserva Ecológica Nacional (REN) e na Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) encontra-se definida, respetivamente, nos artigos 10.º e 11.º, os quais referem que a ocupação 
de solos abrangidos por estas restrições de utilidade pública se encontra sujeita ao cumprimento dos respetivos regimes 
jurídicos, verificando-se que a pretensão é compatível com o RJREN e não ocupa solos da RAN. 

Relativamente aos “Espaços naturais”, do “Tipo 1”, os artigos n.º 46.º e 47.º do regulamento definem que os mesmos 
se localizam na área do Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE), estando a sua utilização sujeita a parecer a emitir 
pelo ICNF, entidade que integra a comissão de avaliação do presente procedimento de AIA. 

Assim, em termos de Ordenamento do Território, o regulamento do PDM de Celorico da Beira não impõe qualquer 
restrição à concretização da ação prevista, pelo que a pretensão não apresenta qualquer incompatibilidade com o PDM, 
em vigor, sem prejuízo da pronúncia do ICNF. 

De acordo com a Carta da Reserva Ecológica Nacional, em vigor no município de Celorico da Beira, aprovada pela RCM 
79/96 (DR 125, I-B, 1996.05.29), a qual faz parte integrante do PDM, verifica-se que a componente da pretensão relativa 
à instalação dos aerogeradores AG18 e AG19, incluindo as respetivas plataformas interfere com solos da REN, 
abrangidos pelo ecossistema “Áreas com risco de erosão” correspondente à atual categoria “Áreas de elevado risco de 
erosão hídrica do solo” no enquadramento dado pelo atual Regime Jurídico da REN (RJREN), publicado pelo Decreto-Lei 
n.º 166/2008 de 22 de agosto, na sua atual redação, sendo que o aerogerador AG17 e a respetiva plataforma não 
ocupam solos da REN. 

Relativamente aos acessos previstos, verifica-se que os mesmos ocupam, parcialmente, solos da REN, abrangidos pelos 
ecossistemas “Áreas com risco de erosão” e “Áreas de infiltração máxima”, correspondentes às atuais categorias “Áreas 
de elevado risco de erosão hídrica do solo” e “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”. 

Admitindo que a pretensão relativa à instalação dos aerogeradores AG18 e AG19, incluindo as respetivas plataformas, 
têm enquadramento na alínea f) do “Item II – Infraestruturas”, do Anexo II do RJREN, a sua concretização está sujeita a 
comunicação prévia à respetiva CCDR, conforme dispõe a subalínea ii) da alínea b) do n.º 3 do artigo 20.º do citado 
diploma legal, não estando o aerogerador 17 sujeito à aplicação do RJREN. 

Relativamente à componente relativa aos acessos, com enquadramento na alínea o) do “Item II – Infraestruturas”, do 
Anexo II do RJREN, a sua concretização está isenta de comunicação prévia, conforme dispõe a subalínea i) da alínea b) 
do n.º 3 do artigo 20.º do citado diploma legal. 

Em face do enquadramento da ação no RJREN, para além da verificação do cumprimento dos requisitos previstos no 
item II do Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro e tendo presente o disposto no n.º 1 do artigo 5.º e o 
Anexo II da referida Portaria, a aceitação da comunicação prévia está sujeita ao parecer obrigatório e vinculativo da 
APA, IP, a solicitar pela CCDRC. No caso da ação se encontrar sujeita ao procedimento de avaliação de impacte 
ambiental, como é a presente situação, a pronúncia da APA, IP. nessa sede, compreende a emissão do parecer 
obrigatório e vinculativo anteriormente referido. 

Conforme disposto no n.º 1 do artigo 24.º do RJREN e em virtude da pretensão se localizar numa área classificada, a 
CCDRC deveria promover a realização de uma conferência procedimental com o ICNF, a qual não se efetua dado que 
esta entidade integra a Comissão de Avaliação, sendo a apreciação da pretensão objeto do parecer a emitir pelo ICNF 
em sede de procedimento de AIA. 

Da análise dos elementos apresentados e relativamente à verificação do cumprimento do RJREN, constata-se que a ação 
é compatível com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução dos riscos naturais de áreas 
integradas em REN, cumprindo os requisitos exigidos na alínea f) do item II do Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20 
de dezembro – “Sem requisitos específicos” -, estando ainda salvaguardadas as funções das áreas “Áreas de elevado 
risco de erosão hídrica do solo”, nos termos do n.º 3 da alínea d) da Secção III do Anexo I do RJREN. 

De acordo com o disposto no n.º 7 do artigo 24.º, dado que a pretensão está sujeita a procedimento de avaliação 
ambiental, a pronúncia favorável da CCDRC no âmbito deste procedimento compreende a aceitação da comunicação 
prévia. 

De acordo com a Carta de Outras Condicionantes, em vigor no município de Celorico da Beira, que faz parte integrante 
do PDM, em vigor, verifica-se que o local em questão não se encontra localizado em solos classificados como RAN nem 
se encontra abrangido por outras restrições ou servidões de utilidade pública. 
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O local da pretensão situa-se na área do Parque Natural da Serra da Estrela, estando sujeito ao cumprimento das normas 
impostas para o local pelo Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela, aprovado pela Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 83/2009, publicada no Diário da República – 1.ª Série, n.º 175, de 9 de Setembro. 

A área em questão encontra-se igualmente integrada na Zona Especial de Conservação da Rede Natura 2000, Serra da 
Estrela – PTCON0014. 

Dado que a gestão do território, em termos de condicionantes ambientais, é da responsabilidade do ICNF. 

 

5. CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, de acordo com o disposto no artigo 15.º, n.º 1 do DL 151-B/2013, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 152B/2017, de 11 de dezembro, decorreu durante 30 dias úteis, de 13 de julho a 21 de agosto de 2020. 

Durante este período foram recebidos dois pareceres, com a seguinte proveniência: DGEG – Direção geral de Energia e 
Geologia; DGT - Direção geral do Território. 

A análise dos pareceres recebidos não traduz qualquer oposição ao projeto. Sublinha-se, no entanto, a sobreposição da 
área de projeto com a “área potencial de lítio Guarda Mangualde Bloco C6”, assinalada pela DGEG. Sintetiza-se em 
seguida os aspetos mais relevantes dos pareceres recebidos. 

A DGEG detetou a existência de sobreposição da área do projeto com a “área potencial de Lítio Guarda Mangualde 
Bloco C6”, que faz parte de um conjunto de áreas potenciais para lítio definidas na RCM n.º 11/2018, de 31 de janeiro, 
que tem como objetivo estabelecer as linhas de orientação estratégica, quanto à valorização do potencial de minerais 
de lítio em Portugal. Apesar da sobreposição identificada, entende esta entidade que as duas atividades poderão 
coexistir desde que o projeto não inviabilize a realização de eventuais futuros trabalhos de prospeção e pesquisa e /ou 
exploração nesta área. Adverte, ainda, que dado tratar-se de uma zona potencial de extrema importância os possíveis 
impactes gerados devem ser cuidadosamente ponderados. 

A dg território informa quanto à rede geodésica, que o projeto não constitui impedimento para as atividades 
geodésicas, por si desenvolvidas; e que nada tem a opor relativamente aos limites administrativo e à cartografia. 

 

6. CONCLUSÕES 

O projeto em análise é o Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo, que contempla a instalação de mais três 
aerogeradores com 2 MW, de potência unitária, no Parque Eólico da Serra do Ralo, atualmente constituído por 16 
aerogeradores e com 32 MW de potência instalada.  

A área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo compreende a extremidade nordeste no 
Parque Natural da Serra da Estrela, que se levanta a partir do planalto do Mondego, abrangendo a união de freguesias 
de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do Mondegos, a freguesia de Vale de Azares e a união de freguesias da 
Serra do Cortiçô, Vide-Entre-Vinhas e Salgueirais, do concelho de Celorico da Beira. 

A localização do sobreequipamento encontra-se totalmente inserida na Zona Especial de Conservação (ZEC) Serra da 
Estrela (PTCON0014), e no Parque Natural da Serra da Estrela, da Rede Natura 2000. 

A localização do projeto ocorre ainda numa área protegida, que contempla a inventariação, caracterização e 
preservação do Património Geológico, nomeadamente o Geoparque Estrela, Geoparque Mundial da UNESCO. 

A área de implantação do projeto é marcada por um relevo de alta altitude, manifestando uma variação altimétrica 
entre os 675 m (junto à EM553 – parte inicial do acesso ao Sobreequipamento) e os cerca de 939 m (proximidade da 
subestação atualmente existente). Os aerogeradores localizam-se em cotas entre os cerca de 810 m (AG19) e os cerca 
de 870 (AG18), confirmando a presença de um relevo ondulado, mas tendencialmente suave, intercalado por escassas 
cumeadas mais proeminentes. 

Com o projeto do Sobreequipamento pretende-se reforçar a capacidade de produção de energia elétrica do Parque 
Eólico da Serra do Ralo. A instalação de potência adicional permitirá um maior aproveitamento da produtividade da 
instalação, estimando-se que a produção média anual do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo seja de 
32 GWh/ano. 
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A energia elétrica produzida pelos novos aerogeradores será conduzida, através de cabos subterrâneos, para a 
Subestação do Parque Eólico da Serra do Ralo a qual, por sua vez, através de uma linha aérea de 60 kV já existente, liga 
à rede pública (RESP) através da Subestação da REN de Chafariz. Destaca-se que a referida ligação à RESP se mantém 
inalterada com a implantação do sobreequipamento. 

O projeto é constituído pelas seguintes infraestruturas: 3 aerogeradores, beneficiação e construção de acessos aos 
aerogeradores, e cabos elétricos subterrâneos instalados em vala. 

No âmbito da avaliação e dadas as características e dimensão do projeto e do seu local de implantação considera-se: 

 Como fator determinante, os Sistemas ecológicos, dada a localização do projeto coincidir com o Parque Natural 
da Serra da Estrela (PNSE), e com a Zona Especial de Conservação (ZEC) Serra da Estrela (PTCON0014), da Rede 
Natura 2000, e a presença, na área de estudo, de espécies RELAPE da flora, e espécies de quirópteros e avifauna 
com estatuto classificado. 

 Como fatores relevantes: 

- A Paisagem, tendo em consideração o que a implantação de um parque eólico implica numa área com 
qualidade visual média a elevada. 

- A Socioeconomia, tendo em consideração os objetivos do projeto, produção de energia elétrica a partir de 
uma fonte de energia renovável e não poluente contribuindo para a diversificação das fontes energéticas do 
país. 

Relativamente aos Sistemas Ecológicos, destaca-se essencialmente os impactes na fase de exploração do projeto. Os 
impactes mais significativos são a mortalidade e perturbação (efeito de exclusão) de aves e quirópteros. A mortalidade 
de aves num parque eólico é um dos principais impactes decorrentes deste tipo de projeto. O risco de colisão de aves 
com aerogeradores está associado a interações complexas entre diversos fatores, como as características das espécies, 
a localização dos aerogeradores, e as características do parque eólico. Com base em informação recolhida em diversos 
parques eólicos na envolvente da área de estudo, existem evidências de mortalidade, por colisão com os aerogeradores, 
de espécies de aves com estatuto desfavorável. Tendo em consideração que, na área de estudo foram identificadas 
espécies da avifauna com estatuto de conservação desfavorável, prevê-se que o impacte negativo seja muito 
significativo. Acresce ainda que os locais previstos para a instalação dos três novos aerogeradores se situam na encosta, 
locais com maiores declives do que a generalidade dos locais onde se situam os aerogeradores do atual Parque Eólico 
da Serra do Ralo, sendo que o risco de colisão da avifauna com os aerogeradores aumenta quando os aerogeradores 
estão localizados em zonas declivosas ou na proximidade destas.  

Não tendo sido avaliada a possibilidade de instalar menos aerogeradores (aumentando a sua potência unitária) em 
locais mais afastados da encosta e consequentemente com menores declives, de forma a minimizar a mortalidade de 
aves por colisão com esses aerogeradores, considera-se que o layout do projeto poderia ser revisto. Contudo, considera-
se que a relocalização dos aerogeradores deve ser precedida de uma avaliação ainda nesta fase de estudo prévio. Não 
se considera compatível com a sensibilidade e condicionalismos da área de estudo a apresentação de novas posições 
de aerogeradores em sede de projeto de execução e RECAPE, dado que a validação dos mesmos implicará uma 
ponderação de todos os valores e condicionantes em presença, exercício dificilmente conciliável com o simples 
procedimento de verificação da conformidade ambiental do projeto de execução. 

Ao nível da Paisagem, a presença de mais aerogeradores irá introduzir maior artificialidade na Paisagem em presença 
e, consequentemente, determinar perda de qualidade cénica local. Este impacte faz-se sentir, pela maior proximidade, 
sobretudo, sobre o Ribeiro de Salgueirais e Ribeira da Cabeça Alta, áreas de qualidade visual muito elevada. Destaca-
se também uma extensão muito significativa do curso do rio Mondego que atravessa a área de estudo. Contudo, a 
distância a que o mesmo se situa em relação à posição de qualquer um dos três aerogeradores, superiores a 4,5 km, 
não determina um impacte que se considere como muito significativo. Os aerogeradores serão ainda visíveis do 
miradouro de Montemuro. 

Para o fator ambiental Socioeconomia foram identificados impactes positivos a nível nacional e local. A nível nacional, 
o projeto contribuirá 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 redução 
em 40% da emissão de gases com efeito de estufa até 2030. A nível local, as contrapartidas financeiras pagas aos 
proprietários dos terrenos onde será instalado o projeto, e o aumento das fontes municipais de rendimento, já que a 
exploração fornecerá um rendimento fixo em benefício do município.  

Relativamente ao ordenamento do território, o regulamento do PDM de Celorico da Beira não impõe qualquer restrição 
à concretização da ação prevista, pelo que o projeto não apresenta qualquer incompatibilidade com o PDM, em vigor. 
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Face ao exposto, tendo em conta os resultados da avaliação desenvolvida, considera-se que, apesar dos impactes 
positivos do projeto na Estratégia Nacional de Energia, foram identificados impactes negativos muito significativos sobre 
espécies com estatuto de conservação desfavorável, pelo que a localização proposta para a implantação dos três 
aerogeradores, não é compatível com a salvaguarda dos valores ambientais existentes numa área de Rede Natura 2000 
(ZEC Serra da Estrela), pelo que a Comissão de Avaliação propõe a emissão de parecer desfavorável ao 
“Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo”. 
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ANEXOS 

 

 Planta de condicionamentos 



Área de estudo
Infraestruturas a construir

Aerogerador (Sobreequipamento)
Acessos a beneficiar
Acesso a construir
Vala de cabos
Plataforma

Infraestruturas existentes
Aerogerador
Subestação
Acessos existentes
Vala de cabos

CONDICIONANTES GERAIS
Marco geodésico 
Captações de água
Antena de telecomunicações

Nascentes
Ativa

Caixa de perda de carga
Desativadas
Ativa

Património
Sítios arqueológicos inventariados
Linhas de água Carta Militar 1/25000
Estradas e Caminhos Municipais
Linha Aérea de Média Tensão 
Raio de Proteção do Marco Geodésico
RAN
REN

Pov. percorridos incêndios
2010

LEGENDA:
Área de estudo

Infraestruturas a construir
Aerogerador (Sobreequipamento)
Acessos a beneficiar
Acesso a construir
Vala de cabos
Plataforma

Infraestruturas existentes
Aerogerador
Subestação
Acessos existentes
Vala de cabos

CONDICIONANTES GERAIS
Marco geodésico 
Captações de água
Antena de telecomunicações

Nascentes
Ativa

Caixa de perda de carga
Desativadas
Ativa

Património
Sítios arqueológicos inventariados
Linhas de água Carta Militar 1/25000
Estradas e Caminhos Municipais
Linha Aérea de Média Tensão 
Raio de Proteção do Marco Geodésico
RAN
REN

Pov. percorridos incêndios
2010

LEGENDA:

FONTES:
Extrato da Carta Militar de Portugal, Série M888, escala
1/25 000, folha n.º 191 (1999), Centro de Informação
Geoespacial do Exército (CIGeoE). Referência:
NE_1279/2019_2.
Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), Direção
Geral do Território (2018).
Carta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal do
Município de Celorico da Beira, consultado em 16/10/2019
pelo sítio http://www.igeo.pt/.

Escala - 1/14 000

1. Ribeiro Pinheiro (CNS 24555); 2. Quinta do
Vilhagre (CNS 24554); 3. Quintã I (CNS 3605); 4.
Quintã II (CNS 24557); 5. Quintã III (CNS 24559);
6. Casa da Fonte Arcada I (CNS 19167); 7. Casa
daFonte Arcada II (CNS 24581); 8. Capela de
Santa Eulália (CNS 8089); 9. Capela do Espírito
Santo (CNS 19234); 10. Quinta do Azar I (CNS
24583); 11. Quinta do Azar II (CNS 24584); 12.
Capela de Nossa Senhora dos Azares (CNS 24585);
13. Ribeira II/Alto da Devesa (CNS 24588); 14.
Tapada dos Caixões (CNS 24590); 15. Solar da
Fonte Arcada.

EPSG: 3763
Sistema de Projeção: Tranversa de Mercator
Elipsóide: GRS80
Datum: ETRS89
Sistema de Coordenadas: Cartesianas
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