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IBERDROLA RENEWABLES PORTUGAL
PARQUES EÓLICOS TÂMEGA NORTE E TÂMEGA SUL E SUAS
LIGAÇÕES À REDE ELÉTRICA DE SERVIÇO PÚBLICO
ESTUDO PRÉVIO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
VOLUME II: RELATÓRIO SÍNTESE

1

INTRODUÇÃO

1.1

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E DA SUA FASE DE DESENVOLVIMENTO
O presente documento refere-se ao Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental
que avalia os Parques Eólicos Tâmega Norte e Tâmega Sul, ou Complexo Eólico do
Tâmega (com potências totais instaladas médias de 210,8 MW e 241,8 MW,
respetivamente para cada parque) e alternativas de transporte e conexão por linha
elétrica (400 kV como solução base, avaliando-se ainda como alternativa tecnológica a
solução de evacuação a 60 kV) entre os Parques Eólicos e dois Postos de Corte (Daivões
e Gouvães), integradas no Sistema Eletroprodutor do Tâmega), que por sua vez
permitem a ligação à Rede Elétrica de Serviço Público (RESP).
Salienta-se que o presente projeto permite a produção energia a partir de fontes
renováveis, contribuindo os desígnios estratégicos a nível comunitário e nacional,
constituindo uma hibridização com o SET, pelo que a sua localização encontra-se na
envolvente do mesmo, por forma a minimizar, por um lado a dispersão ao nível do país,
por outro as infraestruturas novas de conexão à RESP a construir.
Os Projetos dos Parques Eólicos Tâmega Norte e Tâmega Sul em avaliação encontramse em fase de Estudo Prévio, abrangendo os concelhos de Ribeira de Pena, Montalegre,
Vila Real, Vila Pouca de Aguiar, Boticas, Mondim de Basto e Cabeceiras de Basto.
Sempre que haja necessidade de fazer referência ao projeto como um todo utilizar-se-á
a designação de “Projeto” (no singular), explicitando, em caso de referência particular,
se se trata das seguintes componentes e sua codificação, considerando a solução base
de evacuação a 400 kV:
•

Parque Eólico Tâmega Norte – PETN (que engloba o projeto do respetivo parque
eólico – PE.PETN – e as subestações alternativas 400/30 kV para a solução a
400 kV – STA.PETN e STB.PETN – e subestações 60/30 kV (análogas às
subestações 400/30 kV) e 400/60 kV para a solução a 60 kV– ST400/60.PETN,
opções 1 e 2);
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•

Parque Eólico Tâmega Sul – PETS (que engloba o projeto do respetivo parque
eólico – PE.PETS – e as subestações alternativas 400/30 kV para a solução a
400 kV – STA.PETS e STB.PETS – e subestações 60/30 kV (análogas às
subestações 400/30 kV) e 400/60 kV para a solução a 60 kV– ST400/60.PETS);

•

Corredores de Ligação Parque Eólico Tâmega Norte ao PC (Posto de Corte)
Daivões – CL.PETN, onde se desenvolverá o futuro projeto da linha elétrica
(LE.PETN);

•

Corredores de Ligação Parque Eólico Tâmega Sul ao PC (Posto de Corte) Gouvães
– CL.PETS, onde se desenvolverá o futuro projeto da linha elétrica (LE.PETN).

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E PROJETISTA
O proponente do projeto é a IBERDROLA RENEWABLES PORTUGAL, S.A., pessoa coletiva
de NIPC 506 442 586, com sede na Av. D. João II – Edifício Meridiano, 30 – 3º andar,
1990-092 Lisboa.
O projeto de engenharia dos parques eólicos foi criado pela empresa Empresarios
Agrupados Internacional, sendo que os projetos de subestações e linhas de evacuação
são da responsabilidade da IBERDROLA.

1.3

ENTIDADE LICENCIADORA E LICENCIAMENTO DO PROJETO
A entidade licenciadora dos projetos é a DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia.

1.4

AUTORIDADE DE AIA E ENQUADRAMENTO NO PROCESSO DE AIA
A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), nos termos do definido nas subalíneas i) e ii) da alínea a) do n.º 1 do
Art. 8º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º
47/2014, de 24 de março, Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, e Lei n.º 37/2017,
de 2 de junho, e Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que o republica.
Nos termos do estabelecido no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental
(RJAIA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013 acima mencionado (e suas
alterações), o projeto está sujeito a Processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
nos termos das seguintes alíneas, na sua configuração base (evacuação a 400 kV):
•

Anexo I:
o

19. Construção de linhas aéreas de transporte de eletricidade com uma
tensão igual ou superior a 220 kV e comprimento seja superior a 15 km;
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•

Anexo II: 3 – Indústria da energia:
o

b) Instalações industriais destinadas ao transporte de gás, vapor e água
quente e transporte de energia elétrica por cabos aéreos (não incluídos
no anexo I):
▪

Linhas de transporte de eletricidade ≥ 110 kV e extensão ≥ 10 km;

▪

Subestações com linhas ≥ 110 kV e área ≥ 1 ha;

▪

Linhas de transporte de eletricidade ≥ 110 kV, em áreas sensíveis;

▪

Subestações com linhas ≥ 110 kV, em áreas sensíveis.

o

i) Aproveitamento da energia eólica para produção de eletricidade:
▪

Parques eólicos ≥ 20 torres ou localizados a uma distância inferior a
2 km de outros parques similares;

▪

Parques eólicos ≥ 10 torres ou localizados a uma distância inferior a
2 km de outros parques similares, em área sensível.

Conforme se explicita adiante, propõe-se para avaliação uma solução tecnológica
alternativa à evacuação de energia a 60 kV, ao invés de 400 kV conforme preconizado
na solução base proposta. Esta solução de transporte de energia por linha aérea de
60 kV, e suas subestações elevadoras, não tem enquadramento direto nas tipologias de
projeto sujeitas a Estudo de Impacte Ambiental, isto é:
•

Anexo II: 3 – Indústria da energia:
o

b) Instalações industriais destinadas ao transporte de gás, vapor e água
quente e transporte de energia elétrica por cabos aéreos (não incluídos
no anexo I):
▪

Linhas de transporte de eletricidade ≥ 110 kV e extensão ≥ 10 km –
linhas de transporte de 60 kV, inferiores ao limiar de 110 kV; os troços
a 400 kV serão de extensão reduzida, nunca igual ou superiores a
10 km;

▪

Subestações com linhas ≥ 110 kV e área ≥ 1 ha – apenas
potencialmente aplicável às subestações elevadoras 400/60 kV já
próximas dos postos de corte, caso estas totalizem mais de 1 ha de
área;

▪

Linhas de transporte de eletricidade ≥ 110 kV, em áreas sensíveis – os
troços a 400 kV, entre as subestações 400/60 kV e os postos de corte,
localizam-se já fora de áreas sensíveis;

▪

Subestações com linhas ≥ 110 kV, em áreas sensíveis– as subestações
400/60 kV localizam-se já fora de áreas sensíveis.
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Não obstante, atendendo a que no n.º 3 do Art. 1.º se refere como sujeitos a AIA
projetos tipificados no Anexo II que se ”localizem, parcial ou totalmente, em área
sensível e sejam considerados, por decisão da autoridade de AIA (…) como suscetíveis de
provocar impacte significativo no ambiente em função da sua localização, dimensão ou
natureza, de acordo com os critérios estabelecidos no anexo III (…)” ou “não estando
abrangidos pelos limiares fixados, nem se localizando em área sensível, sejam
considerados, por decisão da entidade licenciadora ou competente para a autorização
do projeto nos termos do artigo 3.º, como suscetíveis de provocar impacte significativo
no ambiente em função da sua localização, dimensão ou natureza, de acordo com os
critérios estabelecidos no anexo III“, opta-se desde já por incluir a avaliação desta
alternativa de evacuação a 60 kV, numa lógica de comparação tipificada com a solução
base a 400 kV para enriquecimento e apoio à decisão da autoridade de AIA.
1.5

EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA
O presente EIA é da responsabilidade da QUADRANTE, Engenharia e Consultoria, S.A.,
empresa do Grupo QUADRANTE. A Equipa Técnica foi selecionada com base em critérios
de pluridisciplinaridade e experiência, assegurando o conhecimento aprofundado das
matérias em análise e um relevante know-how em projetos idênticos, sendo formada
por técnicos com competência confirmada. Apresenta-se no quadro seguinte o corpo
técnico designado para a elaboração do EIA.
Quadro 1.1 – Equipa técnica responsável pela elaboração do EIA
NOME
Margarida
Magina
Pedro Miguel
Moreira

QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

FUNÇÃO / ESPECIALIDADE
A ASSEGURAR

Licenciada em Engenharia do Ambiente, IST

Coordenação do EIA

Licenciado em Engenharia do Ambiente, FCT

Coordenação técnica do EIA

Margarida
Guerra

Mestrado em Engenharia do Ambiente, IST

Sara Crespo
Capela

Licenciada em Engenharia do Ambiente, pela
UA
Mestre em Engenharia do Ambiente, pela
UTAD

Patrícia Fiadeiro

Licenciatura em Engenharia do Ambiente,
pela Universidade Lusófona de Humanidades
e Tecnologias

Ilda Oliveira
Calçada

Licenciada e Mestre em Geologia Aplicada e
do Ambiente, FCUL

Maria Inês
Ribeiro

Mestrado em Engenharia do Ambiente, FEUP

Apoio à coordenação
Ordenamento do território e
condicionantes
Clima e alterações climáticas
Qualidade do ar
Saúde Humana
Análise de vulnerabilidades e
riscos relevantes
Ocupação do Solo
Geologia e geomorfologia
Recursos Hídricos
Sistema de Informação
Geográfica
Clima e alterações climáticas
Qualidade do ar
Saúde humana
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NOME

Diego Fernández
Menéndez
Ángel Fernández
González
Susana Dias
Pereira
Vitor Rosão
Rui Leonardo

QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL
Licenciatura em Biologia, Universidade
Oviedo
Pós-Graduação, Universidade Oviedo
Mestrado em Ecologia de Sistemas Aquáticos
e Terrestres, Universidade de Oviedo
Licenciado em Biologia, especialidade em
Biologia Ambiental, Universidade de Oviedo
Licenciada Pré-Bolonha em Arquitetura
Paisagista
Pós Graduação em Jardins e Paisagem
Licenciado em Engenharia Física, FCUL
Físico Especialista em Acústica, Doutorado
em Acústica, UAlgarve
Mestre em Engenharia do Ambiente,
UAlgarve

Rui Barbosa

Cátia Sousa

Carla Lourenço

Tiago Peralta

Licenciado em História
Licenciada em Engenharia do Ambiente, pela
ESTGV
Mestre em Tecnologias Ambientais, pela
ESTGV
Licenciada em Engenharia do Ambiente, pela
ESTGV
Mestrado em Engenharia do Ambiente, pela
UA
Licenciado em Geografia, pela UC
Mestre em Sistemas de Informação
Geográfica-Tecnologias e Aplicações, pela
FCUL

FUNÇÃO / ESPECIALIDADE
A ASSEGURAR

Biodiversidade

Paisagem

Ambiente sonoro

Património arqueológico e
etnológico

Solos
Recursos hídricos e qualidade da
água

Sistema de Informação
Geográfica

O EIA foi desenvolvido no período compreendido entre outubro e julho de 2021.
1.6

ANTECEDENTES DO EIA
A pretensão corresponde a um novo projeto, sem qualquer antecedente de Avaliação
de Impacte Ambiental a registar, nem tão pouco antecedentes relacionados com
versões anteriores de projeto.
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1.7

METODOLOGIA GERAL E ESTRUTURA DO EIA

1.7.1

METODOLOGIA GERAL
A elaboração do EIA e todo o processo metodológico inerente teve como objetivo
essencial a identificação, caracterização e avaliação dos impactes ambientais previsíveis,
resultantes das fases de construção e de exploração do projeto em análise, e a proposta
de medidas de mitigação (prevenção, minimização e/ou compensação de impactes) e
potenciação de impactes positivos que deverão ser refletidas e acauteladas, em fases
posteriores de desenvolvimento do projeto, na fase de obra ou já na fase da sua
implementação.
Para esse efeito, e de forma a assegurar um completo e eficiente exercício de Avaliação
de Impacte Ambiental, o EIA foi desenvolvido de acordo com as seguintes fases
principais, esquematizadas segundo o cronograma seguinte.

Figura 1.1 – Faseamento e metodologia geral do EIA
6
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A elaboração do EIA decorreu no respeito integral e conformidade com:
•

•

Quadro-legal que rege a Avaliação de Impacte Ambiental:
o

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº
47/2014 de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, e
pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de setembro;

o

Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro;

Outros procedimentos, diretrizes e normas recomendadas, nomeadamente as
definidas pela Agência Portuguesa do Ambiente:
o

Critérios de boa prática para a elaboração e avaliação de Resumos Não
Técnicos de Estudos de Impacte Ambiental” (APAI&APA, 2008);

o

Documento orientador “Normas técnicas para a elaboração de Estudos de
Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto
de Execução”, para projetos não abrangidos pelas Portarias n.º 398/2015 e
n.º 399/2015, 5 de novembro (GAIA, 2015);

o

Requisitos técnicos e número de exemplares de documentos a apresentar
em suporte digital: Avaliação de Impacte Ambiental (APA, 2015);

o

Energia Eólica – Guia para a Avaliação Ambiental (APA, s.d.).

A definição da metodologia teve ainda em conta a experiência e o conhecimento dos
impactes ambientais provocados por projetos desta tipologia, das características e
dinâmicas dos fatores biofísicos e socioeconómicos em ação e a experiência da equipa
técnica na realização de estudos ambientais. A metodologia de caracterização e análise
de cada fator ambiental é apresentada de forma detalhada no subcapítulo específico de
cada um deles.
Em termos genéricos, a abordagem metodológica sintetiza-se como:
•

Obtenção e análise dos elementos e informação necessários à elaboração do
EIA:
o

Projeto, elementos complementares ao mesmo e demais informação
cedida pelo proponente;

o

Recolha e análise da bibliografia temática disponível e outra documentação
e estudos relevantes para o âmbito de avaliação;

o

Análise da cartografia topográfica e temática da área de estudo;

o

Análise dos PDM dos concelhos abrangidos e outras figuras de
ordenamento abrangidas pela área de estudo;

7

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

o

Contactos com autoridades e entidades locais relevantes, regionais e
nacionais, de natureza pública ou privada, com jurisdição, responsabilidade
ou interesse na área de estudo do projeto com o objetivo de solicitar
informação que pudesse contribuir para a caracterização a efetuar no EIA
e/ou identificar potenciais condicionantes ao projeto. Enumeram-se em
seguida as entidades contactadas, apresentando-se no Volume IV – Anexos/
ANEXO I – Registo de contacto com entidades, as respostas obtidas e uma
sistematização das mesmas em quadro-resumo:
▪

Associação Florestal e Ambiental do concelho de Chaves - AFAC

▪

Associação Florestal de Ribeira de Pena - AFRIBEIRAPENA

▪

Associação Florestal e Ambiental de Vila Pouca de Aguiar –
AGUIARFLORESTA

▪

Águas do Norte - AdNorte

▪

ASCENDI Norte

▪

Autoridade Nacional de Aviação Civil - ANAC

▪

Autoridade Nacional de Comunicações - ANACOM

▪

Autoridade Nacional de Proteção Civil - ANPC

▪

Agência Portuguesa do Ambiente - APA

▪

Administração Regional de Saúde do Norte - ARS Norte

▪

Câmara Municipal de Ribeira de Pena - CMRP

▪

Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar - CMVPA

▪

Câmara Municipal de Montalegre - CMMont

▪

Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto - CMCB

▪

Câmara Municipal de Boticas - CMBot

▪

Câmara Municipal de Vila Real - CMVR

▪

Câmara Municipal de Mondim de Basto - CMMB

▪

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte CCDRN

▪

Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes - CVRVV

▪

Direção Geral das Atividades Económicas - DGAE
8
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▪

Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural - DGADR

▪

Direção Geral de Energia e Geologia - DGEG

▪

Direção Geral de Energia e Geologia da Área do Norte - DGEG Norte
(Divisão de Pedreiras do Norte)

▪

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares - DSR Norte

▪

Direção Geral do Património Cultural

▪

Direção Geral de Cultura do Norte

▪

Direção Geral do Território

▪

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte - DRAP Norte

▪

Empresa de Desenvolvimento Mineiro – EDM

▪

EDP Distribuição - Direção de Planeamento de Rede

▪

EDP Produção - Gestão da Produção de Energia, S.A.

▪

Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de Ribeira de Pena GTF/CMRP

▪

Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de Vila Pouca de
Aguiar - GTF/CMVPA

▪

Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de Montalegre GTF/CMMont

▪

Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de Cabeceiras de
Basto - GTF/CMCB

▪

Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de Boticas GTF/CMBot

▪

Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de Vila Real GTF/CMVR

▪

Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de Mondim de Basto
- GTF/CMMB

▪

Guarda Nacional Republicana

▪

Grupo Lobo

▪

Instituto da Conservação da Natureza e Florestas - Direção Regional do
Norte
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•

▪

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas – IFAP

▪

Instituto da Mobilidade e dos Transportes - IMT

▪

Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Norte

▪

IP - Infraestruturas de Portugal

▪

Instituto da Vinha e do Vinho - IVV

▪

Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia - LNEG

▪

Ministério da Administração Interna/Secretaria Geral - MAISGMAI/DSPPI

▪

Ministério da Defesa Nacional/ Direção de Recursos da Defesa Nacional
- MDN-DGRDN

▪

Ministério da Defesa Nacional/ Estado Maior da Força Aérea - MDNEMFA

▪

Polícia de Segurança Nacional (Departamento de Armas e Explosivos da
PSP) - PSP

▪

Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. - REN

▪

REN Gasodutos

▪

Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal SIRESP

▪

Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves - SPEA

▪

Turismo de Portugal

▪

Turismo do Porto e Norte de Portugal

▪

SONORGAS

o

Visitas e reconhecimentos de campo realizados na área de intervenção
pelos especialistas envolvidos no EIA;

o

Reuniões de trabalho com os diferentes elementos da equipa técnica.

Estudo de Grandes Condicionantes
o

Seleção de variáveis críticas condicionantes à definição de corredores de
linha elétrica;
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•

•

o

Produção de cartografia para enquadramento do projeto das linhas
elétricas no que respeita às grandes condicionantes, servidões e
restrições legais existentes na área;

o

Caracterização da área de estudo geral, direcionada para a identificação
dos principais constrangimentos e grandes condicionantes aos vários
troços alternativos;

o

Propostas e recomendações para a otimização de corredores de linha
elétrica a submeter a avaliação em EIA em fase de Estudo Prévio.

Caracterização da situação de referência e da sua evolução na ausência do
projeto:
o

Produção de cartografia para enquadramento do projeto e específica nos
domínios de análise relevantes no caso em estudo;

o

Diagnóstico e análise do cenário atual para cada um dos fatores ambientais
relevantes, com detalhe proporcional à importância das principais questões
significativas e à escala definida segundo a metodologia específica de cada
descritor;

o

Prospetiva qualitativa da situação de referência da área de estudo segundo
os padrões passados e atuais, isto é, descrição dos cenários de evolução
previsível do ambiente na ausência do projeto, com base nos fatores
apropriados para o efeito, bem como na inter-relação entre os mesmos nas
vertentes analisadas;

Avaliação de impactes ambientais e proposta de medidas:
o

Identificação, caracterização e avaliação dos potenciais impactes
ambientais determinados pela construção, exploração e desativação do
projeto, comparando as alterações e efeitos decorrentes das ações de
projeto geradoras de impacte relativamente aos cenários de evolução da
situação de referência sem o projeto e utilizando uma metodologia assente
em critérios que permitem a respetiva classificação em termos de potencial,
significância e magnitude, para referir apenas os mais relevantes, conforme
se detalha no subcapítulo 5.1;

o

Identificação e avaliação de impactes residuais, considerando a
possibilidade de mitigação dos impactes e as medidas a propor nesse
sentido;

o

Análise de vulnerabilidades e riscos relevantes;

o

Identificação e avaliação de impactes cumulativos, analisando a presença e
efeito cumulativo e/ou sinérgico de outros projetos passíveis de gerar
impactes cumulativos com o projeto em análise;
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o

Identificação e descrição de medidas de minimização de impactes
ambientais do projeto para as fases de construção, exploração e
desativação, tendo em conta a avaliação de impactes realizada. Essas
medidas e técnicas terão como objetivo evitar, reduzir ou compensar os
impactes negativos e potenciar os eventuais impactes positivos, sendo
cumulativamente exequíveis e viáveis técnica e economicamente;

•

Avaliação global de impactes, estruturando e destacando os impactes residuais
significativos e muito significativos, evidenciando questões controversas e
decisões a tomar em sede de AIA, permitindo uma rápida visualização das
consequências do projeto para o ambiente e constituindo-se como uma
ferramenta de apoio à decisão.

•

Monitorização e gestão ambiental:

•

•

o

Identificação e descrição de medidas de minimização de impactes
ambientais do projeto para as fases de construção, exploração e
desativação e recomendações a considerar para o Projeto de Execução,
tendo em conta a avaliação de impactes realizada. Essas medidas e
técnicas terão como objetivo evitar, reduzir ou compensar os impactes
negativos e potenciar os eventuais impactes positivos, sendo
cumulativamente exequíveis e viáveis técnica e economicamente, bem
como contribuir para a prevenção de impactes em função de propostas e
incluir e considerar no desenvolvimento do Projeto de Execução;

o

Proposta de diretrizes para o programa de acompanhamento e
monitorização de impactes significativos, a qual poderá abranger
diferentes fases da implementação do projeto, para os casos em que
persiste um grau de incerteza sobre a importância de um determinado
impacte ambiental, ou sobre a eficácia das medidas de mitigação
propostas para o minimizar;

Análise comparativa de troços alternativos e corredor alternativo preferencial:
o

Definição dos critérios que suportaram a análise comparativa;

o

Análise de troços alternativos por intermédio de quadros-síntese
comparativos

o

Proposta de corredores preferenciais, sustentada na análise conclusiva da
viabilidade dos troços considerados, sendo o desenvolvimento do projeto
de execução da linha efetuado tendo em consideração o corredor
preferencial que vier a ser indicado na DIA;

Lacunas técnicas ou de conhecimento e síntese conclusiva.
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Estes passos não são entendidos como meras etapas sucessivas, mas como um processo
iterativo, em que, dentro dos limites temporais inerentes a um EIA, cada momento vai
sendo revisitado e aprofundado sempre que a necessidade de integração de nova
informação relevante assim o exija.
1.7.2

ESTRUTURA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
O EIA será composto globalmente pelos quatro seguintes volumes:

Cada volume será estruturado conforme se detalha em seguida.
1.7.2.1

VOLUME I – RESUMO NÃO TÉCNICO (RNT)
•

•

Capítulo 1 – Introdução, abrangendo:
o

Identificação do projeto e da sua fase de desenvolvimento;

o

Identificação do proponente, projetista e entidade licenciadora;

o

Autoridade de AIA e Enquadramento do projeto no Regime Jurídico de
AIA;

o

Antecedentes;

Capítulo 2 – Descrição do projeto, incluindo:
o

Localização do projeto;

o

Objetivo e descrição do projeto;
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1.7.2.2

o

Descrição das alternativas consideradas para desenvolvimento dos
projetos, nomeadamente apresentação de variáveis críticas ao
desenvolvimento do projeto e apresentação do estudo de grandes
condicionantes desenvolvido para a seleção de alternativas de corredores
das linhas elétricas;

o

Breve descrição dos projetos associados e complementares e
programação temporal prevista para a execução do projeto;

•

Capítulo 3 – Diagnóstico da situação atual, contendo uma breve descrição do
estado atual do ambiente;

•

Capítulo 4 – Impactes ambientais, resumindo os principais impactes residuais
identificados;

•

Capítulo 5 – Mitigação e monitorização, indicando a informação relativa a
condicionantes, medidas de minimização, compensação e potenciação e planos
de monitorização propostos;

•

Capítulo 6 – Conclusões.

VOLUME II – RELATÓRIO SÍNTESE DO EIA
•

•

Capítulo 1 – Introdução:
o

Identificação do projeto e da sua fase de desenvolvimento;

o

Identificação do proponente e projetista;

o

Entidade licenciadora e licenciamento do projeto;

o

Autoridade de AIA e enquadramento no processo de AIA;

o

Equipa técnica e período de elaboração do EIA;

o

Antecedentes do EIA;

o

Metodologia geral e estrutura do EIA;

Capítulo 2 – Descrição do projeto:
o

o

Objetivos e justificação do projeto:
▪

Objetivos e necessidade do projeto;

▪

Antecedentes do projeto;
Localização e enquadramento do projeto:
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▪

Enquadramento administrativo;

▪

Áreas sensíveis;

▪

Enquadramento e conformidade com instrumentos de gestão
territorial existentes;

▪

Enquadramento e conformidade com condicionantes, restrições de
utilidade pública e servidões administrativas;

o

Descrição das alternativas consideradas ou ausência de intervenção
▪

Alternativas de localização (parques eólicos, subestações e corredores
de linha elétrica);

▪

Alternativas tecnológicas (solução de evacuação por linha elétrica de
400 kV e 60 kV);

o

Descrição técnica do projeto:
▪

Características físicas, estruturais e funcionais do projeto dos parques
eólicos;

▪

Características físicas, estruturais e funcionais do projeto das linhas de
ligação à Rede Elétrica de Serviço Público;

o

Atividades de construção, exploração e desativação geradoras de
impactes;

o

Consumos e recursos:
▪

Matérias-primas e materiais;

▪

Água;

▪

Energia e combustíveis;

▪

Mão-de-obra;

o

o

Cargas ambientais geradas pelo projeto:
▪

Águas residuais;

▪

Emissões sonoras e vibrações;

▪

Emissões atmosféricas;

▪

Resíduos sólidos;
Projetos associados, complementares e/ou subsidiários;
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•

•

•

•

o

Programação temporal das fases de projeto;

o

Investimento previsto;

Capítulo 3 – Definição do âmbito:
o

Área de estudo;

o

Dimensões e variáveis de caracterização do meio;

Capítulo 4 – Caracterização da situação atual do ambiente:
o

Considerações gerais;

o

Diagnóstico por descritor;

o

Evolução do estado do ambiente sem projeto;

Capítulo 5 – Identificação e avaliação de impactes ambientais:
o

Considerações gerais e aspetos metodológicos;

o

Avaliação de impactes por descritor, incluindo âmbito e metodologia
específica (quando aplicável), ações geradoras de impacte por fase de
projeto, identificação e avaliação de impactes por fase e quadro-síntese de
impactes;

o

Análise de vulnerabilidades e riscos relevantes;

o

Avaliação de impactes cumulativos;

Capítulo 6 – Medidas de mitigação:
o

Considerações gerais;

o

Medidas de carácter geral e/ou transversais, para a fase prévia à
construção, fase de construção, fase de exploração e fase de desativação;

o

Medidas de âmbito específico, por descritor e por fase;

•

Capítulo 7 – Avaliação global de impactes;

•

Capítulo 8 – Monitorização e gestão ambiental dos impactes:
o

Considerações gerais;

o

Planos de monitorização;

o

Diretrizes para Plano de Gestão Ambiental
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•

1.7.2.3

Capítulo 9 – Avaliação de impactes comparativa de corredores de linha elétrica
e seleção de corredores preferenciais para Projeto de Execução
o

Definição de critérios para a análise comparativa;

o

Identificação de condicionantes territoriais e socioambientais;

o

Análise comparativa de corredores

o

Corredor preferencial;

•

Capítulo 10 – Lacunas técnicas ou de conhecimento;

•

Capítulo 11 – Síntese conclusiva;

•

Capítulo 12 – Bibliografia e documentação consultada.

VOLUME III – PEÇAS DESENHADAS
DESENHO 01 – Enquadramento geográfico e administrativo do projeto
DESENHO 02 – Implantação do projeto
DESENHO 03 – Enquadramento do projeto face a áreas sensíveis
DESENHO 04 – Extratos cartográficos do Plano de Ordenamento do Parque Natural
do Alvão
04.1 – Planta de ordenamento
04.02 – Planta de condicionantes
DESENHO 05 – Extrato das cartas de ordenamento dos PDM
05.1 – Conjunto de plantas de ordenamento
05.2 – Montalegre: Planta de ordenamento – Anexo – Zonamento
acústico
05.3 – Mondim de Basto: Planta de ordenamento – Anexo I –
Planta de proteções
05.4 – Mondim de Basto: Planta de ordenamento – Anexo II –
Estrutura ecológica municipal
05.5 – Vila Real: Planta de ordenamento – Anexo – Zonamento
acústico (Dia)
05.6 – Vila Real: Planta de ordenamento – Anexo – Zonamento
acústico (Noite)
05.7 – Áreas de suspensão do SET
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DESENHO 06 – Extrato das cartas de condicionantes dos PDM
06.1 – Conjunto de plantas de condicionantes
06.2 – Ribeira de Pena: Planta de condicionantes – Zonamento
acústico – período diurno
06.3 – Ribeira de Pena: Planta de condicionantes – Zonamento
acústico – período noturno
DESENHO 07 – Carta de outras condicionantes
DESENHO 08 – Carta de RAN
DESENHO 09 – Carta de REN
DESENHO 10 – Cartas de unidades de vegetação e habitats de interesse
comunitário
10.1 – Carta de unidades de vegetação
10.2 – Carta de habitats de interesse comunitário (HIC)
DESENHO 11 – Extrato da carta geológica
DESENHO 12 – Carta de solos
DESENHO 13 – Carta de aptidão do solo
DESENHO 14 – Enquadramento hidrográfico e inventário de captações
14.1 – Enquadramento hidrográfico
14.2 – Inventário de captações de água
DESENHO 15 – Ambiente sonoro
DESENHO 16 – Carta de uso e ocupação do solo
DESENHO 17 – Património
17.1 – Carta de património
17.2 – Carta de visibilidades
DESENHO 18 – Unidades de paisagem
DESENHO 19 – Carta de hipsometria
DESENHO 20 – Carta de declives
DESENHO 21 – Carta de exposição de encostas
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DESENHO 22 – Carta de absorção visual
DESENHO 23 – Carta de qualidade visual
DESENHO 24 – Carta de sensibilidade paisagística
DESENHO 25 – Cartas de bacias visuais
25.1 – Bacia visual PETN: aerogeradores
25.2 – Bacia visual PETN: subestações
25.3 – Bacia visual PETN: corredores/troços de linha elétrica
25.4 – Bacia visual PETS: aerogeradores
25.5 – Bacia visual PETS: subestações
25.6 – Bacia visual PETS: corredores/troços de linha elétrica
DESENHO 26 – Carta de Grandes Condicionantes
DESENHO 27 – Identificação dos corredores preferenciais de ligação à RESP a
propor para desenvolvimento em sede de Projeto de Execução
DESENHO 28 – Mapas de ruído particular (sem e com medidas de minimização)
28.1 – Mapa de ruído particular sem medidas de minimização para
o indicador Ln (aerogeradores e subestações – opção A)
28.2 – Mapa de ruído particular sem medidas de minimização para
o indicador Lden (aerogeradores e subestações – opção A)
28.3 – Mapa de ruído particular sem medidas de minimização para
o indicador Ln (aerogeradores e subestações – opção B)
28.4 – Mapa de ruído particular sem medidas de minimização para
o indicador Lden (aerogeradores e subestações – opção B)
28.5 – Mapa de ruído particular com medidas de minimização para
o indicador Ln (aerogeradores e subestações – opção A)
28.6 – Mapa de ruído particular com medidas de minimização para
o indicador Lden (aerogeradores e subestações – opção A)
28.7 – Mapa de ruído particular com medidas de minimização para
o indicador Ln (aerogeradores e subestações – opção B)
25.8 – Mapa de ruído particular com medidas de minimização para
o indicador Lden (aerogeradores e subestações – opção B)
DESENHO 29 – Infraestruturas/ projetos existentes e previstos passíveis de induzir
impactes cumulativos
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1.7.2.4

VOLUME IV – ANEXOS
ANEXO I

– Registo de contacto com entidades
I.1 – Quadro-síntese de contacto com entidades
I.2 – Registos de resposta de entidades
I.3 – Figura de contacto a entidades

ANEXO II – Memórias descritivas e peças desenhadas dos Projetos
ANEXO III – Cronograma do projeto
ANEXO IV – Alternativas do Projeto
IV.1 – Histórico de Alternativas do Projeto
IV.2 - Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais de corredores de
linhas
ANEXO V – Ambiente sonoro
VI.1 – Certificado de acreditação do laboratório de medições acústicas
VI.2 – Fichas de Cálculo do Modelo EN/ACC para prospetiva de níveis
sonoros da linha LMAT
ANEXO VI – Património
VI.1 – Relatório patrimonial
VI.2 – Registo de entrega do Relatório patrimonial na DRC
ANEXO VII – Análise da intrusão visual do Projeto
ANEXO VIII – Territórios de Aves de Rapina
ANEXO IX – Bibliografia de referência para o tema lobo
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2

DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1

OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

2.1.1

OBJETIVOS E NECESSIDADE DO PROJETO
O Projeto dos Parques Eólicos Tâmega Norte e Tâmega Sul destina-se a aumentar a
produção anual de energia elétrica, a partir de uma fonte renovável e não poluente – o
vento – através da proposta de instalação de 73 aerogeradores (34 no PETN e 39 no
PETS), com uma potência nominal instalada de 6,0-6,2 MW por aerogerador. A potência
nominal do PETN será, assim, de cerca de 211 MW enquanto que no PETS esta será de
242 MW. A produção total estimada corresponde 1.150 GWh/ano (cerca de
575 GWh/ano/parque).
Um dos objetivos do complexo eólico é maximizar a produção de energia eólica e o
aproveitamento da hibridização com o complexo hidráulico do Sistema Eletroprodutor
do Tâmega (SET), que possui uma licença de produção de 1,2 GW, estando previstos
atualmente no SET uma potência de 1.158 MW. Esta hibridização vem condicionar a
localização dos próprios parques, à envolvente do SET, minimizando tanto quanto
possível o comprimento das soluções de conexão à rede e novas infraestruturas.
No que diz respeito à maximização da produção de energia eólica, o parque foi estudado
tendo em conta o potencial eólico da região do Tâmega e foram tidas em conta
máquinas de maior potência (SG170 com gamas de potências de 6 a 6,2 MW) que
começam a surgir no mercado e se esperam disponíveis a médio prazo. Desta forma,
maximiza-se a potência e a energia produzida por zona abrangida, minimizando o
número de máquinas e trazendo maior eficiência e otimização do terreno ocupado, e
consequentemente uma mitigação da pegada territorial e ambiental dos parques.
Foram estudadas soluções de evacuação direta e evacuação por hibridização, sendo que
esta última tem claras vantagens e, como tal, justifica a opção por esta solução:
•

Evacuação direta através de ligação direta à Subestação de Ribeira de Pena
(REN, S.A.) – a zona de chegada a este ponto de ligação é caracterizada por
elevada complexidade do ponto de vista técnico e ambiental devido à
necessidade de múltiplas travessias com linhas existentes de 400 kV que se
conectam a esta subestação;

•

Evacuação direta através de ligação direta à Subestação de Vila Pouca de Aguiar
(REN, S.A.) – onde se verifica a interligação atual do Parque Eólico de Serra do
Alvão apresenta limitações devido à distância, o que implica a utilização de um
maior número de condutores e maiores perdas dada a potência de ligação e o
nível de tensão. Do ponto de vista da tramitação do processo, a solução tem
ainda subjacente uma solicitação de acordo de ligação que poderá não ser viável
em tempo útil devido à afluência de solicitações ao Operador de Rede de Serviço
Público;
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•

tendo em consideração o disposto no Decreto-Lei n.º 76/2019, de 3 de junho,
isto é, “numa perspetiva de otimização do sistema, permitir o licenciamento de
unidades de produção em centros eletroprodutores preexistentes, que utilizando
diversa fonte de energia renovável, não requeiram aumento de capacidade de
injeção na RESP, assim se assegurando maior produção com base na mesma
infraestrutura sem onerar os consumidores de novos investimentos em
infraestruturas de rede”, a hibridização entre o complexo eólico e o Sistema
Eletroprodutor do Tâmega é possível tendo em conta que este último tem um
título de reserva de capacidade de 1,2 GW. Isto é, o título de reserva de
capacidade do complexo eólico que seria necessário para uma solução de
evacuação direta é assim substituído por autorização do titular da licença
preexistente, a quem foi atribuído o ponto de injeção na rede a utilizar,
permitindo assim agilizar o processo e antecipar o aproveitamento do complexo
hídrico, para o qual se prevê o funcionamento em 2023-2024.

Através da utilização de uma fonte de energia renovável e não poluente – o vento – os
Parques Eólicos do Tâmega destinam-se a aumentar a produção anual de energia
elétrica a ser injetada no Sistema Elétrico Nacional (SEN) partilhando infraestruturas de
ligação (subestações e linhas de muito alta tensão) construídas para o aproveitamento
hidroelétrico, eliminando o impacte que adviria da construção de novas linhas de
evacuação e subestações para a conexão direta à RESP.
A hibridização entre os Parques Eólicos e o Sistema Eletroprodutor do Tâmega (SET) é
possível, tal como referido anteriormente, tendo em conta que este último tem um
título de reserva de capacidade (capacidade permitida para injeção na rede) de 1,2 GW.
O SET, por ser uma central hidroelétrica de bombagem, possui uma tecnologia única
capaz de armazenar energia elétrica de forma massiva e eficiente, ou seja, armazenam
energia em períodos com excesso de produção, permitindo regular excedentes de
energia de outras fontes não geríveis e intermitentes e funcionando como uma
“gigabateria” renovável. Adicionalmente, são instalações muito flexíveis e capazes de
prestar uma infinidade de serviços de ajuste e estabilidade ao SEN e que permitem a
integração segura de outras tecnologias de geração não geríveis. Assim, sendo o vento
uma fonte de energia não gerível e intermitente, a complementaridade dos dois
sistemas faz-se ideal para a otimização do SEN.
Assim, durante o funcionamento diário do sistema, em períodos de elevado recurso
eólico, a energia hidráulica poderá ficar armazenada sob a forma de água nos
reservatórios, priorizando a utilização do recurso eólico. Em períodos de baixo recurso
eólico, no qual podem aparecer pontas elevadas de preços de eletricidade, a geração
hidráulica poderá ser priorizada.
Por outras palavras, e sabendo que o sistema hidráulico não opera sempre a 100% de
sua potência máxima (ou seja, não produz todas as horas do ano a 100% da sua potência
nominal), o dimensionamento dos Parques Eólicos assentou no facto de existirem esses
períodos temporais nos quais, tanto as barragens como as infraestruturas de conexão
permitirão a evacuação de mais energia, energia essa que resulta da diferença entre a
potência concedida no ponto de ligação e a produção do SET. Ou seja, a implementação
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dos Parques Eólicos do Tâmega otimizará esses “períodos mortos”, aumentando a
energia fornecida ao sistema, sem ultrapassar a potência de ligação atribuída.
O projeto da hibridização no Tâmega, considera a instalação de uma potência adicional,
de fonte eólica, de cerca de 453 MW, através da instalação de 73 aerogeradores de alta
potência unitária, conforme referido anteriormente, de forma a minimizar os impactes
ambientais.
Em termos de energéticos, a otimização do ponto de conexão é produzida por:
•

A produção estimada das três centrais hidroelétricas, Daivões, Gouvães e Alto
Tâmega, é de 1.700 GWh, com cerca 1.500 horas equivalentes por ano (ou seja,
um fator de capacidade de 17%);

•

A produção estimada para os Parques Eólicos do Tâmega é de 1.150 GWh/ano;

•

No sistema híbrido, considera-se a produção conjunta dos 2 centros
electroprodutores, mas limitada, em todos os momentos, ao limite de
evacuação de 1,2 GW, sendo as perdas de produção calculadas, bastante
reduzidas (abaixo de 1%), dada a capacidade de regulação dos reservatórios da
hidroelétrica que permitem deslocar a produção para alturas de menor
produção de energia eólica, minimizando as perdas de energia.

Atendendo ao exposto, a produção estimada para hibridização será da ordem de
2.700 GWh, e a eficiência do ponto de conexão aumenta, das 1.500 horas equivalentes
(considerando apenas operação do SET), para 2.300 horas equivalentes anuais para o
sistema que inclui o SET e os Parques Eólicos do Tâmega.
A importância do projeto dos Parques Eólicos sustenta-se em ter sido dimensionado e
estar projetado para funcionar em regime de hibridização com o Complexo Hidroelétrico
do Alto Tâmega, projeto setorial do Estado Português para o setor energético,
fundamental e determinante para garantir a segurança de funcionamento do sistema,
em linha com a decisão do Governo de encerrar as centrais termoelétricas de Sines e do
Pego, cujo funcionamento resultará manifestamente otimizado com a implementação
deste sistema híbrido.
A produção de energia elétrica através de fontes renováveis, conduzem ao esforço para
a concretização dos objetivos fixados no Acordo de Paris e nos ODS (Sustainable
Development Goals) da ONU (Organização das Nações Unidas) e, no âmbito nacional,
para o cumprimento das metas assumidas interna e externamente pelo Estado
Português em matéria de geração renovável (PNEC 2030), tal como se apresentará de
seguida, e em particular de geração eólica.
Em resumo, a hibridização do SET com o Complexo Eólico permitirá:
•

Desenvolvimento de energias renováveis sem necessidade de novos pontos de
ligação ou de realização de reforços nas linhas decorrentes de pedidos de nova
capacidade;
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•

Maximizar a utilização da capacidade de acesso à Rede Nacional de Transporte,
aumentando o fator de capacidade da ligação autorizada;

•

Reduzir o desenvolvimento e impacte nas redes de evacuação, utilizando
infraestruturas existentes ou em desenvolvimento e, consequentemente,
reduzindo o investimento público e encargos associados ao desenvolvimento e
exploração da RESP;

•

Energia mais firme. Com a hibridização de recursos é possível obter uma energia
renovável de maior qualidade, mais estável e firme, em linha com os objetivos
da política energética.

•

Aumentar a capacidade instalada de produção de eletricidade a partir de fontes
renováveis de energia, promovendo a diversificação do recurso renovável
explorado na região;

Atendendo ao exposto, importa ainda notar que, considerando os já conhecidos
“períodos mortos” de geração hidráulica, o projeto dos Parques Eólicos do Tâmega foi
dimensionado para maximizar a produção de energia eólica e o aproveitamento da
hibridização nesses períodos temporais, como forma de otimiza o investimento
financeiro e a própria orografia da zona de implantação, aumentando a energia
fornecida ao sistema, sem ultrapassar a potência de ligação atribuída.
Para alcançar essa otimização, o Complexo Eólico considera a instalação de uma
potência adicional, de fonte eólica, de cerca de 453 MW, através da instalação de 73
aerogeradores de alta potência unitária, de forma a minimizar os impactes ambientais.
Essa nova potência representa aproximadamente 30% do Sistema Electroprodutor do
Tâmega (fator de capacidade aumenta de 17% para 26%).
Com a potência estimada de cerca de 453 MW, estima-se alcançar a viabilidade
económica do projeto, dificultada pelo elevado desafio tecnológico e pela complexidade
da orografia da zona de implantação, além dos altos custos fixos associados. A logística
de instalação e a operação e manutenção do conjunto de aerogeradores durante toda
a vida útil das máquinas, estimada em cerca de 30 anos, foram alguns dos fatores
considerados no dimensionamento, numa ótica de maximização da economia de escala.
Uma eventual redução da potência total a instalar nos Projeto dos Parques Eólicos do
Tâmega impactaria na otimização do investimento do projeto, ao nível da economia de
escala que se obterá nas diferentes fases de desenvolvimento do projeto.
Além disso, há que considerar a contribuição dessa potência eólica em cerca 453 MW
para as metas assumidas pelo governo português no âmbito da incorporação da
produção de eletricidade por fontes renováveis, especificamente da energia eólica, no
mix energético nacional, tal como definido no o Plano Nacional Energia e Clima – PNEC
(analisado em detalhe no subcapítulo seguinte), prevendo-se em Portugal uma quota de
47% de energias renováveis no consumo final bruto até 2030, sendo que a energia eólica
continuará a ter um papel preponderante (entre 33% a 35% da produção renovável
estimada em 2030).
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Se considerarmos que o Projeto dos Parques Eólicos do Tâmega produzirá cerca de
1.150 GWh/ano e considerando o mix energético português no ano 2019, que se traduz
em 228 g/kWh de CO2, estima-se que se evitem anualmente a emissão de cerca de
262.200 ton de CO2 para a atmosfera, contribuindo-se de forma bastante ambiciosa para
a redução da emissão de gases com efeito de estufa, colocando Portugal como um dos
países mais ambiciosos no combate às alterações climáticas.
2.1.1.1

ENQUADRAMENTO GERAL DO PROJETO NO DESAFIO GLOBAL DE COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
O projeto, ao permitir o aumento da energia produzida por fontes renováveis, contribui
para o combate às Alterações Climáticas, uma vez que promove a redução das emissões
de gases com efeito de estufa (GEE) associadas à utilização de combustíveis fósseis para
produção de energia. Adicionalmente, contribui para o cumprimento dos objetivos
nacionais de produção de energia elétrica por fontes renováveis.
Na sequência da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de
1992, a comunidade internacional adotou, em 1997, o Protocolo de Quioto, com vista a
combater as alterações climáticas através do estabelecimento de compromissos
quantificados de limitação ou de redução dos principais Gases com Efeitos de Estufa
(GEE) (United Nations Climate Change, 2014).
Passados 18 anos, a comunidade internacional voltou a reunir-se e, na Cimeira das
Nações Unidas (COP 21), em Paris, acordou um compromisso histórico, com a finalidade
de estabelecer novas metas para a redução dos GEE e, por consequência, conter o
aquecimento global. Em 2016, Portugal retificou o Acordo de Paris e estabeleceu a
redução de 30 a 40% das emissões até 2030 (relativamente aos valores de 2005)
(Agência Portuguesa do Ambiente (a,b)) (United Nations Climate Change, 2017).
A resposta política e institucional de Portugal em matéria das Alterações Climáticas é
atualmente apresentada nas propostas relativas ao Quadro Estratégico para a Política
Climática (QEPiC), que integra os seguintes principais instrumentos de política nacional
nesta matéria:
•

Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2020/2030), que visa a
redução das emissões nacionais de GEE, em 18% a 23%, em 2020, e em 30% a
40%, em 2030, face a 2005;

•

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020 (ENAAC 2020),
que descreve o modelo organizacional a seguir para cumprir os objetivos de
adaptação aos efeitos das alterações climáticas até ao ano 2020, resultado da
execução de soluções apoiadas no conhecimento técnico-científico e em boas
práticas (Agência Portuguesa do Ambiente (c,d)).

O QEPiC procura, assim, garantir a resposta aos compromissos nacionais existentes para
2020 e às metas para 2030, promovendo a transição para uma economia de baixo
carbono, gerando mais riqueza e emprego, contribuindo para o crescimento verde
(CCV), assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE e reforçar
a resiliência e as capacidades nacionais de adaptação.
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De realçar ainda que, em resposta à Diretiva 2009/28/CE do Parlamento Europeu
relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis, que
refere que “a utilização crescente de energia proveniente de fontes renováveis, a par da
poupança de energia e do aumento da eficiência energética, constituem partes
importantes do pacote de medidas necessárias para reduzir as emissões de gases com
efeito estufa”, Portugal criou o Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis
(PNAER).
O PNAER é um plano com horizonte temporal de 2020 e fixa o caminho a seguir
relativamente às fontes de energia renovável (FER) e os setores de eletricidade,
transporte e aquecimento/arrefecimento. Possibilita ainda, através de medidas de
monitorização, estimar o consumo de energia primária e averiguar o cumprimento de
metas (União Europeia, 2009; Agência para a Energia, 2013).
Mais recentemente, e numa aposta clara em se posicionar como líder no combate às
Alterações Climáticas, Portugal desenvolveu o Roteiro para a Neutralidade Carbónica
2050 (RNC 2050), que tem como objetivo suportar tecnicamente o compromisso de
longo prazo assumido por Portugal de ser neutro em termos de emissões de GEE até
2050.
2.1.1.2

ENQUADRAMENTO DO PROJETO NO PNEC2030
Alinhado com a visão e desenvolvido em articulação com o RNC2050, foi apresentado,
em janeiro de 2019, o Plano Nacional integrado Energia e Clima de Portugal (PNEC), que
será o principal instrumento de política energética e climática para a década 2021-2030.
O PNEC 2030, para além de estabelecer metas de redução de emissões de GEE ainda
mais ambiciosas que o estabelecido no Acordo de Paris (45 a 55% de redução de
emissões), estabeleceu uma meta de 47% de incorporação de renováveis no consumo
final de energia. O PNEC prevê ainda uma reconfiguração do sistema elétrico nacional,
quer permita alcançar os 80% de fontes renováveis na produção de eletricidade em 2030
(duplicação da produção renovável e o encerramento das centrais electroprodutoras a
carvão), com a energia eólica a apresentar-se como uma das principais apostas para as
próximas décadas, pelo facto de constituírem uma das tecnologias com menores custos
associados. Nas perspetivas de evolução da capacidade de instalada, prevê-se um
crescimento de cerca de 3 GW entre 2020 e 2030.
Assim, se por um lado a utilização de fontes renováveis para produção de energia
elétrica é uma das vias para atingir os objetivos de redução de emissões de GEE
propostos, constitui por si só um eixo de atuação prioritário para a governação nacional.
A promoção da eletricidade produzida a partir de fontes renováveis é assim uma alta
prioridade comunitária, que tem vindo a ganhar uma importância cada vez maior. A
Figura 2.1 compara a utilização de energia proveniente de fontes renováveis em vários
países europeus, no ano de 2018 (informação mais recente disponibilizada).
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Figura 2.1 – Comparação da utilização de energia proveniente de recursos renováveis na
Europa, no ano de 2018 (DGEG, 2020)

Em 2018, Portugal foi o quarto país da União Europeia, a seguir à Áustria, Suécia, e
Dinamarca, com maior incorporação de energias renováveis na produção de energia
elétrica. Esta posição deve-se principalmente ao contributo das fontes hídricas (44%) e
eólica (41%). Na componente renovável da produção de eletricidade, a eólica contribui
com cerca de 50% da produção total renovável, seguido da hídrica com 31%, a Biomassa
com 13%, o Solar com 4% e a Geotermia, cuja produção se verifica apenas na Região
Autónoma dos Açores, com 1%. (PNEC 2030, 2019).
No período entre outubro de 2019 e setembro de 2020 o peso da energia renovável
atingiu 61% em Portugal relativamente à produção bruta + saldo importador (DGEG,
2020).
A Figura 2.2 apresenta a evolução de energia produzida em Portugal, a partir de fontes
renováveis, no período de 2011 a 2020, onde é possível observar uma tendência
generalizada crescente na produção de energia a partir destas fontes.
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Figura 2.2 – Evolução de energia elétrica produzida em Portugal, a partir de fontes
renováveis, no período de 2011 a 2020 (DGEG, 2020)

Situações pontuais de variabilidades estão diretamente relacionadas com a
dependência de condições naturais relacionadas com estas fontes de energia. Constatase que a queda na produção de energia por fontes renováveis em 2012 e 2017, em
particular na produção da energia hídrica, foi resultado da seca prolongada sentida em
todo o país. Em 2020 (outubro de 2019 a setembro de 2020) constatou-se uma subida
de 13% na produção de energia através de fontes de energia renováveis relativamente
ao ano de 2019, tendo a hídrica aumentado 38%.
Desde 2005 que se tem vindo a registar um crescimento médio anual de 7% e, em
contrapartida, desde 2011 a potência fóssil tem registado valores cada vez menores
(APREN - Associação de Energias Renováveis, 2020).
Relativamente à distribuição geográfica destas fontes de energia em Portugal
Continental, na Figura 2.3 é possível visualizar e identificar as diferentes fontes de
energia renovável e a sua distribuição no território nacional. Na Figura 2.4 encontra-se
representada a quantidade de energia produzida proveniente de fontes de energia
renováveis nas diferentes zonas de Portugal.
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Figura 2.3 – Distribuição das fontes de energia renovável no território nacional (e2p, 2020)

Figura 2.4 – Quantidade de energia elétrica produzida proveniente de FER nas diferentes
zonas de Portugal (DGEG, 2020)

Comprova-se assim que é nas regiões Norte e Centro do país que ocorre a produção de
mais de 86% de energia, sendo as zonas com maior potência instalada. Verifica-se ainda,
pela Figura 2.5, que desde 2011, a energia hídrica é a tecnologia com maior crescimento
em potência instalada (1,8 GW). No entanto, em termos relativos, a energia fotovoltaica
foi a tecnologia que apresentou mais crescimento apresentou, tendo evoluído de uma
potência instalada residual para 993 MW.
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Figura 2.5 – Total de Potência instalada de energias renováveis em território português
(DGEG, 2020)

É possível assim afirmar que a energia eólica está a ganhar um papel mais importante
na produção energética dos dias de hoje, embora desde 2016 a potência instalada desta
tecnologia se tenha mantido relativamente constante.
Na Figura 2.6 apresenta-se a densidade de potência disponível no vento na Europa
(W/m2), em Portugal e na zona da área de estudo. Face a outros países da Europa, a
potência disponível em Portugal é reduzida. Devido à sua situação geográfica e
geomorfologia, apenas nas montanhas a velocidade e a regularidade do vento é
suscetível de aproveitamento energético, facto que se comprova na área de estudo do
projeto onde o maior potencial eólico é atingido nas regiões montanhosas.
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Figura 2.6 – Densidade de potência disponível no vento na Europa, em Portugal e na zona da
área de estudo (Global Wind Atlas, 2020)

Atualmente em Portugal, é na região centro que é produzida 48% da energia eólica e
juntamente com a região Norte este peso eleva-se para 88% (DGEG, 2020). A Figura 2.7
apresenta a evolução da produção de energia eólica em Portugal, por região, nos últimos
10 anos onde é possível verificar o elevado contributo da produção na região centro e
norte do país.
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Figura 2.7 – Evolução da produção de energia eólica em Portugal, por região (DGEG, 2020)

Grande parte dos aerogeradores atualmente existentes, cerca de 4 GW, foram
instalados entre 2005 e 2012. Desde 2016 que a potência instalada nacional se mantém
na ordem dos 5 GW tendo vindo a crescer ligeiramente (cerca de 50 MW por ano). Desde
2013, a energia eólica é responsável pela produção de mais de 13 TWh/ano (DGEG,
2020), tendo atingido os 13,7 TWh/ano em 2019.
Estando localizada na região Norte, o Projeto dos Parques Eólicos do Tâmega Norte e
Sul terão a potencialidade para produzir, anualmente, uma média de cerca de
1.150 GWh/ano, apresentando desta forma um contributo para a prossecução dos
objetivos assumidos pelo Estado Português, nomeadamente ao nível do Acordo de Paris
e do Roteiro para a Neutralidade Carbónica.
Adicionalmente, o presente Projeto será responsável pela diminuição das emissões de
CO2 e de outros poluentes associados à produção de energia elétrica por outras fontes,
bem como pela diminuição do consumo e recursos, nomeadamente combustíveis
fósseis utilizados nas centrais de produção de energia.
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Tendo em conta a produção de energia a partir de fontes habituais, como o gás natural
ou o carvão, verifica-se que a entrada em funcionamento do presente projeto poderá
evitar emissões anuais em cerca de 234.324 tCO2 no caso de uma central a gás natural,
ou de 422.280 tCO2 no caso de uma central a carvão1. Considerando o “mix” energético
dos diferentes comercializadores em Portugal continental conclui-se que a construção
deste projeto irá permitir evitar cerca de 262.200 toneladas de CO2 anuais2.
Em suma, a energia eólica contribui para a redução das emissões de gases com efeito
de estufa e o desenvolvimento deste tipo de tecnologia vai ao encontro das prioridades
estabelecidas, quer internacionalmente, quer ao nível europeu. Portugal é o quarto país
da União Europeia com maior incorporação de energias renováveis na produção de
energia elétrica, sendo a energia eólica uma grande fração da origem das energias
renováveis. Embora a instalação de mais capacidade desta tipologia de energia não
tenha evoluído muito nos anos mais recentes, Portugal ainda tem potencial por
aproveitar, principalmente nas regiões Centro e Norte do país. Assim, considera-se que
o Projeto é uma mais-valia a nível nacional e regional.
De referir ainda que, quando comparado com outros tipos de tecnologias de produção
de energia existentes, a eólica apresenta uma baixa produção de resíduos durante a fase
de exploração e uma baixa incidência ambiental.

1 Cálculos elaborados com base na

nota informativa da APA com valores a serem utilizados na determinação
das emissões de CO2 ao abrigo do regime CELE
2

Cálculos elaborados com base nas emissões específicas de CO 2 por cada kWh produzido pelo setor
electroprodutor, considerando o mix energético português no ano 2019, que se traduzem em 228 g/kWh
de CO2.
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2.2

LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PROJETO

2.2.1

ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO
O Projeto dos Parques Eólicos do Tâmega Norte e Tâmega Sul e suas ligações à Rede
Elétrica de Serviço Público será desenvolvido nos concelhos de Montalegre, Cabeceiras
de Basto, Boticas, Ribeira de Pena, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real e Mondim de Basto,
tal como se apresenta na Figura 2.8. No Quadro 2.1 apresentam-se as freguesias e
uniões de freguesias abrangidas pelo projeto.
Quadro 2.1 – Freguesias e Uniões de Freguesia abrangidas pelo projeto

CONCELHO
Montalegre

Cabeceiras
de Basto

Boticas

Ribeira de
Pena

Vila Pouca
de Aguiar

Vila Real

Mondim de
Basto
TOTAL

FREGUESIA/UNIÃO DE
FREGUESIAS
Salto
União de Freguesias de
Gondiães e Vilar de Cunhas
Rio Douro
Abadim
Cavez
Dornelas
União de Freguesias de
Ribeira de Pena (Salvador) e
Santo Aleixo de AlémTâmega
União de Freguesias de
Cerva e Limões
Santa Marinha
Alvadia
União de Freguesias de
Pensalvos e Parada de
Monteiros
Telões
Alvão
União de Freguesias de
Adoufe e Vilarinho de
Samardã
União de Freguesias de
Borbela e Lamas de Olo
Bilhó

PETN
560,0

ÁREA DE ESTUDO/ÁREA (ha)
PETS
CL.PETN
―
245,4

CL.PETS
―

343,6

―

679,5

―

154,2
8,5
―
18,1

―
―
―
―

142,8
―
381,2
―

―
―
―
―

―

6,3

39,9

167,5

―

152,3

―

38,5

―
―

201,7
468,5

―
―

609,0
306,8

―

40,2

―

9,1

―
―

47,1
454,0

―
―

―
595,1

―

13,7

―

―

―

75,1

―

―

―

25,3

―

―

1.085,1

1.484,3

1.488,9

1.726,0

No DESENHO 01 do Volume III – Peças Desenhadas apresenta-se o enquadramento
regional e administrativo do Projeto em detalhe. Remete-se para a consulta da secção
3.1 o detalhe da definição das áreas de estudo apresentadas no referido DESENHO 01 e
figura seguinte.
34

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Figura 2.8– Enquadramento Administrativo do Projeto
35

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

2.2.2

ÁREAS SENSÍVEIS
Na Figura 2.9 observa-se o enquadramento do projeto em áreas sensíveis e, em maior
detalhe, o mesmo pode ser visto no DESENHO 03 do Volume III – Peças Desenhadas.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com a redação que lhe
foi dada pela última alteração e republicação no Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de
dezembro, define-se como áreas sensíveis:
•

Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de
julho (e suas alterações);

•

Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção
especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril (e
suas alterações), no âmbito das Diretivas n.ºs 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de
abril, relativa à conservação das aves selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de
21 de maio, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora
selvagens;

•

Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação
definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.

O Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei
n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de
15 de outubro, para além de incluir a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), as
áreas classificadas que integram a Rede Natura 2000, inclui ainda, as áreas classificadas
ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português,
designadamente Important Bird Areas (IBA), sítios Ramsar e áreas da Rede de Reservas
da Biosfera, tendo-se incluído as mesmas na presente análise.
As Reservas da Biosfera são áreas designadas para promover e demonstrar uma relação
equilibrada entre as populações e a natureza. Estas reservas devem cumprir três funções
complementares: 1- uma função de conservação, para proteger os recursos genéticos,
as espécies, os ecossistemas e as paisagens; 2- uma função de desenvolvimentos para
promover um desenvolvimento económico e sustentável do ponto de vista sociocultural
e ecológico e; 3- uma função de conhecimento científico e apoio logístico para apoiar e
incentivar atividades de investigação, educação, formação e monitorização
permanentes, relacionadas com atividades de interesse local, nacional e mundial
visando a conservação e o desenvolvimento sustentável.
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Figura 2.9 – Enquadramento do Projeto em Áreas Sensíveis
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O presente projeto, encontra-se parcialmente inserido na zona de transição da Reserva
da Biosfera do Gerês, conforme se pode observar na Figura 2.9, nomeadamente a área
de estudo do PETN e a área de estudo dos CL.PETN.
Conforme se pode observar na Figura 2.9 a área de estudo dos Parques Eólicos e
Corredores de Linha abrangem um conjunto de áreas sensíveis (ver Quadro 2.2),
designadamente: a Zona Especial de Conservação (ZEC) do Alvão Marão, a IBA da Serra
do Alvão e Marão e ainda o Parque Natural do Alvão, ainda que muito parcialmente.
Quadro 2.2 – Enquadramento do Projeto em Áreas Sensíveis
ÁREA DE ESTUDO
ÁREAS SENSÍVEIS
AE.PETN
Reservas Biosfera Gerês – Xurês (Área de
Transição)

AE.PETS

560,9 ha
(STN_B, TN15,10-20,28)

―

CL.PETN
245,7 ha
(TLN01,14,15)

CL.PETS
―

1.365,9 ha

Rede Natura 2000 – ZEC
(Zonas Especiais de
Conservação)

Alvão Marão
(PTCON0003)

Importante Bird Areas (IBA)

Serras do
Alvão e Marão
(PT049)

―

Rede Nacional de Áreas
Protegidas

Parque
Natural do
Alvão

―

―

(STA.PETS,
STB.PETS,
TS1-36)

―

1.122,5 ha
(TLS1-11,13-15)

1.368,0 ha
(STA.PETS,
STB.PETS,
TS1-36)

56,9 ha (só
acessos e rede
MT)

―

―

1.123,1 ha
(TLS1-11,13-15)

―

Da análise da Figura 2.9, observa-se ainda a proximidade de outras áreas sensíveis, mas
sem a interseção com elementos de projeto, nomeadamente:
•

Parque Nacional Peneda-Gerês, integrado na Rede Nacional de Áreas Protegidas

•

ZEC do Parque Nacional Peneda-Gerês, integrado na Rede Natura 2000

Relativamente às “Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de
classificação”, remete-se esta análise para o capítulo 4.12.
2.2.3

ENQUADRAMENTO E CONFORMIDADE COM INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL
No presente capítulo proceder-se-á à análise específica de possíveis interferências do
projeto em análise, com as disposições estabelecidas nos instrumentos de gestão
territorial (IGT) que vigoram na sua área de implantação, e noutras condicionantes
legais, sejam elas de natureza biofísica, urbanística ou administrativa.
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A análise efetuada teve como principais fontes de informação:
•

Informação disponibilizada pela DGOTDU sobre os IGT em vigor (através do
Sistema Nacional de Informação do Território – SNIT), incluindo as Cartas de
Ordenamento e de Condicionantes dos Planos Diretores Municipais (PDM) dos
Concelhos atravessados, as quais foram conferidas junto das Câmaras
Municipais a sua respetiva atualização e a existência de outros Planos com
incidência na área a estudar, bem como eventuais revisões dos PDM;

•

Pesquisa documental relativa às várias condicionantes;

•

Consulta direta de diversas entidades (listadas no capítulo 1.7.1 anterior). A
documentação relativa a esses contactos apresenta-se no ANEXO I do Volume
IV do EIA.

Como resultado foi elaborado um conjunto de peças desenhadas apresentadas no
Volume III – Peças Desenhadas correspondentes a:
•

Enquadramento do Projeto em Áreas Sensíveis (DESENHO 03 do Volume III –
Peças Desenhadas);

•

Enquadramento do Projeto no Plano de Ordenamento do Parque Natural do
Alvão (DESENHOS 04.1 e 04.2 do Volume III – Peças Desenhadas);

•

Enquadramento do Projeto nos extratos da Carta de Ordenamento dos
Municípios abrangidos (DESENHOS 05.1 a 05.7 do Volume III – Peças
Desenhadas);

•

Enquadramento do Projeto nos extratos das Cartas de Condicionantes de cada
Município abrangido (DESENHOS 06.1 a 06.3 do Volume III – Peças Desenhadas);

•

Carta de Outras Condicionantes, onde se inclui a informação de condicionantes
existentes enviadas pelas várias entidades contactadas (DESENHO 07 do
Volume III – Peças Desenhadas);

•

Enquadramento do Projeto na RAN (DESENHO 08; Volume III – Peças
Desenhadas);

•

Enquadramento do Projeto no Extrato da Carta de REN (DESENHO 09; Volume
III – Peças Desenhadas).

No quadro legislativo, o ordenamento do território assenta num sistema de gestão
territorial, concretizado através de Instrumentos de Gestão Territorial - IGT, sendo o
respetivo regime jurídico regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
setembro, tendo sido revogado pelo Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio.
No Quadro 2.3 identificam-se os principais instrumentos de ordenamento territorial em
vigor na área do corredor, incluindo planos especiais, sectoriais, de âmbito regional e
municipal.
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Quadro 2.3 – Instrumentos de gestão territorial em vigor na área de estudo
Âmbito

NACIONAL

SETORIAL

REGIONAL

MUNICIPAL

Instrumentos de Gestão Territorial (IGT)
Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT)
Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro
Revoga a Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, constituindo a primeira revisão do
Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território
Plano Setorial da Rede Natura 2000
Resolução de Conselho de Ministros nº 115A/2008 de 21 de julho
Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (PGRH2)
Resolução de Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada
e republicada pela Declaração de Retificação Nº 22-B/2016, de 18 de novembro
Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (PGRH3)
Resolução de Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada
e republicada pela Declaração de Retificação Nº 22-B/2016, de 18 de novembro
Encontra-se em fase de consulta pública a revisão do PGRH3, ao abrigo do 3º
ciclo de planeamento da região hidrográfica RH3 determinado pelo Despacho
n.º 11955/2018, de 12 de dezembro.
Plano de Gestão de Riscos de Inundações das Regiões Hidrográficas do Cávado,
Ave e Leça (RH2) e do Douro (RH3)
Resolução de Conselho de Ministros nº 51/2016, de 20 de setembro, alterado
pela Declaração de Retificação 22-1A/2016, de 18 de novembro
Plano de Ordenamento do Parque Natural do Alvão (POPNAL)
Aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 62/2008, de 7 de abril
Plano Regional de Ordenamento Território da Região Norte (PROT - Norte)
Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2006, de 23 de março
Programa Regional de Ordenamento Florestal de Trás-os-Montes e Alto Douro
(PROF TMAD)
Aprovado e publicado pela Portaria n.º 57/2019 de 11 de fevereiro, retificado
pela Declaração de Retificação n.º 15/2019, de 12 de abril
Programa Regional de Ordenamento Florestal de Entre Douro e Minho (PROF
EDM)
Aprovado e publicado pela Portaria n.º 58/2019 de 11 de fevereiro, retificado
pela Declaração de Retificação n.º 14/2019, de 12 de abril
Plano Diretor Municipal de Montalegre
Publicado pelo Aviso n.º 11700/2013, de 18 de setembro, retificado através da
Declaração de Retificação n.º 230/2014, de 3 de março, tendo a última correção
correspondido à Declaração n.º 140/2014, de 31 julho, e alterada através do
Aviso n.º 1069/2020
Plano Diretor Municipal de Cabeceiras de Basto
Revisto pelo Edital n.º 1244/2008, de 15 de dezembro, e alterado pela última vez
através do Aviso n.º 8679/2018, de 16 de junho, tendo sido sujeito a suspensão
em áreas afetas ao SET através da Resolução do Conselho de Ministros n.º
86/2019, de 3 de junho.
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Âmbito

Instrumentos de Gestão Territorial (IGT)

MUNICIPAL
(cont.)

Plano Diretor Municipal de Boticas
Revisto pelo Edital n.º 1007/2008, de 8 de outubro e retificado posteriormente
pelo Aviso n.º 849/2010, tendo sido sujeito a suspensão em áreas afetas ao SET
através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2019, de 3 de junho.
Plano Diretor Municipal de Ribeira de Pena
Regulamento n.º 376/2009, de 1 de setembro, alterado pelo Aviso n.º 1489/2017,
tendo sido suspenso nas áreas afetas ao SET através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 86/2019, de 3 de junho, e numa outra área de suspensão mediante
iniciativa do município e Aviso n.º 10296/2020, de 10 de julho.
Plano Diretor Municipal de Vila Pouca de Aguiar
Revisto através do Aviso n.º 12613/2012, de 20 de setembro, sujeito a 1ª correção
material através do Aviso n.º 8810/2019, de 21 de maio, e tendo seguidamente
sido suspenso nas áreas afetas ao SET através da Resolução do Conselho de
Ministros 86/2019, de 3 de junho

Ainda no âmbito municipal, proceder-se-á à análise do Plano Municipal de Defesa Contra
Incêndios (PMDFCI) de cada município abrangido.
2.2.3.1

ÂMBITO NACIONAL
PROGRAMA NACIONAL DE POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (PNPOT)
O primeiro Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) foi
aprovado pela Assembleia da República através da Lei nº 58/2007 de 4 de setembro,
retificado pelas Declarações de Retificação nº 80-A/2007, de 7 de setembro e nº 103A/2007, de 2 de novembro). Recentemente foi publicada a versão revista deste
programa, pela Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro, revogando a anterior.
O PNPOT é o instrumento de topo do sistema de gestão territorial, define objetivos e
opções estratégicas de desenvolvimento territorial e estabelece o modelo de
organização do território. Este programa constitui-se como o quadro de referência para
os demais programas e planos territoriais e como instrumento orientador das
estratégias com incidência territorial.
Neste âmbito, o PNPOT reconhece que “A energia será um fator crítico para a mitigação
e adaptação às alterações climáticas (…). A opção por fontes de energia renovável e por
formas de consumo locais devem ser reforçadas, com benefícios ambientais, sociais e
económicos.” A transição energética é, assim, um dos compromissos que o PNPOT
estabelece para o território, devendo ser incentivada a produção e consumo de energia
a partir de fontes renováveis.
Como tal, são estabelecidas diretrizes de conteúdo para a elaboração dos diferentes
instrumentos de gestão territorial, da qual se destaca para os Planos Diretores
Municipais:
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“77. Identificar os territórios com potencial, aptidão e condições para a instalação de
fontes de energias renováveis e para a exploração de recursos naturais e estabelecer os
requisitos de conciliação de usos e de exploração, sem prejuízo da manutenção do seu
entretanto aproveitamento agrícola, florestal ou outro, que não condicione uma opção
futura.”
Deste modo, considera-se que o Projeto está enquadrado nos objetivos estratégicos do
PNPOT.
2.2.3.2

ÂMBITO SETORIAL
PLANO SETORIAL DA REDE NATURA 2000
O Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000), aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho, é um instrumento de gestão
territorial, que visa a salvaguarda e valorização dos Sítios de Importância Comunitária
(SIC) e das Zonas de Proteção Especial (ZPE) do território continental, bem como a
manutenção das espécies e habitats num estado de conservação favorável nestas áreas.
Trata-se de um Plano desenvolvido a uma macro escala (1:100.000) para o território
continental, que caracteriza os habitats naturais e seminaturais e as espécies da flora e
da fauna presentes nos Sítios e ZPE, e define as orientações estratégicas para a gestão
do território abrangido por aquelas áreas, considerando os valores naturais que nelas
ocorrem.
Esta estratégia materializa-se por intermédio de:
•

Fichas de caracterização ecológica e de gestão dos valores naturais, que contêm
a caracterização ecológica, a identificação de ameaças à sua manutenção, os
objetivos de conservação a atingir e as orientações de gestão necessárias para
assegurar a conservação dos valores naturais a médio e longo prazo;

•

Fichas de Sítios e ZPE, que englobam uma caracterização da área sob os pontos
de vista biogeográfico, ecológico, agroflorestal, do uso e ocupação do solo,
incluindo alguns indicadores socioeconómicos, e a lista dos valores naturais que
nela ocorrem. Estas Fichas incluem também referência aos principais fatores de
ameaça à conservação dos valores naturais e com particular destaque,
determina as orientações de gestão a promover.

O SIC Alvão/Marão integra a Lista Nacional de Sítios, primeira fase, aprovada pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto, totalizando uma área
de 58.784 ha. Numa segunda fase, e ao abrigo do Decreto Regulamentar n.º 1/2020, de
16 de março, foi então designado como Zona Especial de Conservação (ZEC), não
estando disponível o respetivo plano de gestão.
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Alguns dos seus valores mais destacados nesta área de ZEC prendem-se com a
predominância de carvalhais (habitat 9230) e matos baixos sobre substratos duros
(4030), com densidades importantes a nível nacional de alcateias de lobo e ocorrência
de várias espécies de morcegos ameaçadas. Alguns dos principais fatores de ameaça
identificados são o abate de carvalhal, fogos florestais, abertura de vias de comunicação
e a implantação de parques eólicos. Estes valores serão devidamente mais detalhados
no capítulo 4.3.
As áreas de estudo do PETS e CL.PETS são abrangidas por a referida área de ZEC, tal
como apresentado nos subcapítulos anteriores. Face ao exposto, no Quadro 2.4
apresentam-se a quantificação das áreas afetas ao projeto do PETS inseridas em ZEC e
no Quadro 2.5 apresentam-se as áreas de ZEC abrangidas por cada um dos troços
alternativos dos CL.PETS. De referir que do total de aerogeradores que integram o
projeto do PETS, 36 deles se inserem em ZEC e apenas 3 – TS37, TS38 e TS39 – se inserem
fora desta área sensível. Verifica-se também que ambas as subestações alternativas do
PETS em análise se insere nesta área sensível, assim como as demais áreas temporárias
afetas à construção do projeto do PETS.
Quadro 2.4 – Áreas de ZEC abrangidas pelos elementos afetos ao Projeto do PETS
ELEMENTOS DO PROJETO
AFETAÇÃO PERMANENTE
Implantação de plataformas e maciços de fundação, incluindo taludes de
aterro e escavação
Acessos, incluindo taludes de aterro e escavação
Valas da rede de média tensão
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV (equivalente às
plataformas de subestação 60/30kV para a solução de evacuação a 60kV),
incluindo taludes de aterro e escavação – alternativas A
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV (equivalente às
plataformas de subestação 60/30kV para a solução de evacuação a 60kV),
incluindo taludes de aterro e escavação – alternativas B
AFETAÇÃO TEMPORÁRIA
Estaleiros
Áreas de apoio à obra: zona de deposição temporária de terras
Áreas de apoio à obra: área de implantação de centrais de betão
Faixa de afetação temporária para construção, incluindo áreas de manobra de
pesados
TOTAL AFETAÇÃO PERMANENTE
TOTAL AFETAÇÃO TEMPORÁRIA

ÁREA DE ZEC
ALVÃO/MARÃO (ha)

36,80
57,26
14,16
1,53

1,85

1,00
0,25
1,00
47,38
111,6
49,63

No que se refere aos troços alternativos do CL.PETS, verifica-se que todos se inserem
em área de Rede Natura com exceção do TLS12. Constata-se ainda que a maioria dos
troços alternativos se insere em toda a sua extensão em ZEC, não obstante existirem
troços apenas parcialmente em ZEC, como é o caso do TLS9 e TLS13.
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Quadro 2.5 – Áreas de ZEC abrangidas pelos troços alternativos do CL.PETS
CORREDOR DE LINHA TROÇOS ALTERNATIVOS

CL.PETS

TOTAL CL.PETS

ÁREA DE ZEC
ha

%

TLS1
TLS2
TLS3
TLS4
TLS5
TLS6

154,84
17,06
41,12
101,17
117,37
0,01

TLS7
TLS8
TLS9
TLS10
TLS11
TLS12
TLS13
TLS14
TLS15

100,97
21,24
48,73
234,03
167,4
23,63
44,28
50,62
1.122,47

100
100
100
100
81
0
100
100
27
100
99
17
100
100
65%

No que respeita à ocorrência de impactes do Projeto sobre a Rede Natura 2000, importa
referir que estes se prendem com a potencial afetação dos valores naturais presentes
(nomeadamente a fauna, flora e habitats) e na interferência com os objetivos de gestão
definidos para os Sítios da Rede Natura 2000.
Não obstante o Plano Setorial da Rede Natura 2000, enquanto figura de Ordenamento
Territorial, não incluir nenhuma referência ou condicionante direta à implantação de
infraestruturas de produção de energia a partir de fontes renováveis e transporte de
energia, considera-se que a tipologia de projeto em análise e sua implementação podem
conflituar com as orientações de gestão definidas para a ZEC Alvão/Marão:
•

“Promoção e acompanhamento de um modelo de gestão de uso múltiplo, com
o objectivo de promover uma agricultura e pastorícia extensivas, em mosaico
com manchas florestais autóctones. Igualmente para áreas de matos é
necessário desenvolver uma gestão adaptada à realidade local, envolvendo a
pastorícia, a apicultura, os fogos controlados e a utilização para lenhas” – a
implantação do projeto não inibe a promoção de modelos de gestão de uso
múltiplo, dado que as infraestruturas representam uma implantação pontual no
território, e não áreas contínuas de solo ocupado/artificializado;

•

“Implementação de medidas de conservação dos carvalhais e de manchas
florestais naturais mais desenvolvidas, as quais desempenham ainda um papel
importante como locais de abrigo e reprodução para o lobo” – o projeto mitiga
tanto quanto possível a ocupação destas manchas florestais, promovendo
medidas compensatórias sempre que tal ocorra. Esta análise é mais detalhada
na secção 5.3;
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•

“Protecção estrita de algumas formações com enorme valor natural como as
turfeiras, as florestas de vidoeiros, as matas de loureiros e alguns prados
naturais” – potencial conflito se a ocupação das infraestruturas afetar estas
áreas, remetendo-se essa análise para a secção 5.3 e respetiva proposta de
medidas de mitigação e/ou compensatórias sempre que aplicável, que
minimizem o conflito identificado;

•

“Preservação das linhas de água e vegetação ribeirinha (freixiais, amiais,
salgueirais), habitats fundamentais para a conservação de espécies da fauna
associadas a este meio. Deverá ser dada uma particular atenção à zona da foz
do Rio Corgo, por se tratar do único local conhecido de ocorrência de Marsilea
quadrifólia” – o projeto, pela sua tipologia, desenvolve-se em zonas de cumeada
(exceto as infraestruturas lineares associadas – acessos, valas da rede de média
tensão e linhas de transporte), pelo que não se prevê a afetação de linhas de
água, com exceção de linhas de escorrência ou cabeceiras de linhas de água,
com vegetação ribeirinha incipiente.

No descritor específico designado “Biodiversidade” será avaliada esta temática na ótica
da afetação dos recursos naturais. Não obstante, e nos casos em que a implantação do
Projeto conflitue com as orientações de gestão definidas no PSRN2000, em sede de
Projeto de Execução será possível assegurar as devidas medidas para a minimização
adequadas para a mitigação da interferência com esta área classificada e seus habitats
e espécies fundamentais, bem como propostas medidas compensatórias sempre que tal
conflito for inevitável.
PLANOS DE GESTÃO DE REGIÃO HIDROGRÁFICA (PGRH)
Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) constituem o instrumento de
planeamento e de ordenamento ao nível dos recursos hídricos e visam a gestão, a
proteção e a valorização ambiental, social e económica das águas, ao nível das bacias
hidrográficas integradas numa determinada região hidrográfica. A Resolução do
Conselho de Ministros n.º 52/2016 de 20 de setembro aprovou os Planos de Região
Hidrográfica de Portugal Continental para o período 2016-2021.
OS PGRH estabelecem para as massas de água da sua jurisprudência um conjunto de
objetivos estratégicos e ambientais tendo em vista o adequado planeamento, o
controlo, gestão e valorização dos recursos hídricos. Estes definem um conjunto de
metas a atingir, segundo medidas desenhadas para o cumprimento desses objetivos.
Os objetivos estratégicos agregam e representam os grandes desígnios da política da
água que se pretendem atingir, a nível nacional e regional, sendo consolidados na forma
de objetivos operacionais, programas, medidas e metas.
Em geral os objetivos passam por:
•

promover a existência de um quadro institucional em termos de gestão de
recursos hídricos capaz e eficiente;
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•

por assegurar a gestão sustentável do recurso água (assegurando a
disponibilidade de água para os diversos usos – necessidades dos ecossistemas,
das populações e das atividades económicas);

•

por prevenir e mitigar os efeitos provocados por riscos naturais ou
antropogénicos; por promover o bom estado físico, químico e ecológico das
massas de água através da prevenção dos processos de degradação da água e
redução gradual da poluição, garantindo a qualidade dos recursos hídricos da
região para os ecossistemas e diferentes usos da água;

•

por promover o aumento do conhecimento dos recursos hídricos através de
inventário, monitorização do estado quantitativo e qualitativo das massas de
água e investigação direcionada; e

•

por promover a comunicação, sensibilização e articulação com os fatores-chave
em matéria de água, no decurso do processo de planeamento e gestão de
recursos hídricos.

Conforme foi referido anteriormente, as áreas de estudo em análise inserem-se nas
regiões hidrográficas do Cávado, Ave e Leça (RH2) e do Douro (RH3), que integram as
bacias hidrográficas dos rios com a mesma nomenclatura em Território Nacional.
Considerando a tipologia de projeto em análise, e dado que não se comportará como
fonte poluidora ou como significativa pressão sobre os recursos hídricos locais, não se
identificam diretrizes ou medidas dos PGRH em vigor e aplicáveis com as quais o mesmo
colida.
PLANOS DE GESTÃO DE RISCOS DE INUNDAÇÕES DAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DO
CÁVADO, AVE E LEÇA E DO DOURO
O PGRI, enquanto instrumento de planeamento das águas nas áreas de possível
inundação, visa uma redução do risco através da diminuição das potenciais
consequências prejudiciais para a saúde humana, as atividades económicas, o
património cultural e o meio ambiente. Este poderá ser atingido mediante os seguintes
objetivos estratégicos:
•

Aumentar a perceção do risco de inundação e das estratégias de atuação na
população e nos agentes sociais e económicos;

•

Melhorar o conhecimento e a capacidade de previsão para a adequada gestão
do risco de inundação;

•

Melhorar o ordenamento do território e a gestão da exposição nas áreas
inundáveis;

•

Melhorar a resiliência e diminuir a vulnerabilidade dos elementos situados nas
áreas de possível inundação;

•

Contribuir para a melhoria ou a manutenção do bom estado das massas de água.
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O PGRI é composto por um conjunto de medidas que têm como enquadramento
estratégico a obrigatoriedade de reduzir os riscos associados às inundações,
considerando o período temporal que demora a ser executada a medida e o tempo
disponível para a realizar até 2021.
O programa de medidas constitui uma das peças mais importantes do Plano de Gestão
dos Riscos de Inundações, definindo as ações, técnica e economicamente viáveis, que
permitam reduzir os riscos associados às inundações, em estreita articulação com os
objetivos e programa de medidas definidos nos Planos de Gestão de Região
Hidrográfica.
Recorre -se a três tipologias de medidas, prevenção, proteção e preparação para reduzir
as consequências prejudiciais das inundações para:
•

A saúde humana, representada pela população potencialmente atingida;

•

O ambiente, representado pelas massas de água, zonas protegidas definidas no
âmbito da Lei da Água (zonas de captação de água para consumo humano, zonas
designadas como sensíveis, zonas designadas como vulneráveis, águas
balneares, Diretiva Habitats e Diretiva Aves e áreas protegidas — sítios da Rede
Natura 2000) e Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) e RAMSAR;

•

As águas minerais naturais são apenas identificadas, considerando que medidas
de proteção dos recursos hídricos constituem uma mais-valia para estes
recursos específicos;

•

O património cultural, representado pelo Património Mundial, Monumento
Nacional, Imóvel de Interesse Público ou Municipal e Sítios Arqueológicos;

•

As infraestruturas, representadas pelos edifícios sensíveis, infraestruturas
rodoviárias e ferroviárias, de abastecimento público de água, de tratamento de
resíduos e de águas residuais;

•

As atividades económicas, representadas pela agricultura e florestas, pelo
turismo, pelas instalações abrangidas pelo regime jurídico PCIP e
estabelecimentos abrangidos pelo regime jurídico decorrente do Decreto-Lei n.º
150/2015, de 5 de agosto (estabelecimentos Seveso), e outros edifícios
sensíveis.

Com as medidas de «Prevenção» pretende-se reduzir os danos das inundações através
de políticas de ordenamento e utilização do solo, incluindo a sua fiscalização, e da
relocalização de infraestruturas. As medidas de «Preparação» têm como principais
objetivos preparar, avisar e informar a população e os serviços e agentes de proteção
civil sobre o risco de inundação, diminuindo a vulnerabilidade dos elementos expostos.
Estas medidas incluem a resposta à situação de emergência, ou seja, planos de
emergência em caso de uma inundação e sistemas de previsão e aviso, como é o caso
do SVARH.
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As medidas de «Proteção» enquadram-se no âmbito da redução da magnitude da
inundação, ora por atenuação do caudal de cheia ora pela redução da altura ou
velocidade de escoamento.
As medidas de «Recuperação e Aprendizagem» visam repor o funcionamento hidráulico
da rede hidrográfica e a atividade socioeconómica da população afetada por uma
inundação, sendo, também, uma oportunidade de aprender com as boas práticas do
passado.
Os referidos planos, enquanto instrumentos de planeamento das águas nas áreas de
possível inundação, e tendo em conta que o projeto em análise se refere à implantação
de estruturas de produção e transporte de energia, não se identificam medidas em vigor
e aplicáveis com as quais o mesmo seja incompatível, nem tão pouco a área de estudo
abrange áreas identificadas como inundáveis no seu âmbito (apesar de serem
identificadas nos PDM dos municípios e cartas de REN outras áreas inundáveis, análise
que se apresenta nos subcapítulos seguintes), pelo que não se considera que o projeto
interfira com os objetivos e diretrizes dos referidos Planos.
PLANO DE ORDENAMENTO DO PARQUE NATURAL DO ALVÃO (POPNAL)
Em 2008, por intermédio da Resolução do Conselho de Ministros n.º 62/2008, de 7 de
abril, é aprovado o Plano de Ordenamento do Parque Natural do Alvão (POPNAL) e seu
Regulamento e Planta Síntese e de Condicionantes (DESENHOS 04.1 e 04.2 do Volume
III – Peças Desenhadas).
Este “estabelece os regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais e fixa os usos
e o regime de gestão a observar na sua área de intervenção com vista a garantir a
conservação da natureza e da biodiversidade, a manutenção e a valorização da
paisagem, a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento económico das
populações aí presentes” (art. 2.º), sendo um dos seus objetivos gerais “fixar os usos e o
regime de gestão compatíveis com a protecção e a valorização dos recursos naturais e o
desenvolvimento das actividades humanas em presença, tendo em conta os
instrumentos de gestão territorial convergentes na área protegida”.
O POPNAL estabelece um conjunto de ações e atividades interditas, no seu artigo 7.º da
RCM n.º 62/2008, que incluem:
“c) A realização de cortes rasos e de arranques em maciço de espécies arbóreas de
folhosas e galerias ripícolas, excepto quando estiverem em causa razões fitossanitárias
devidamente comprovadas pela entidade competente na matéria e os planos de gestão
aprovados;
d) O enxugo ou a drenagem dos terrenos e a alteração da rede de drenagem natural e
da qualidade das águas superficiais e subterrâneas e respectivo caudal, com excepção
das acções de âmbito científico ou de gestão devidamente autorizadas pelo ICNB, I. P.;
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e) A deposição de ferro-velho, de sucata, de veículos, de inertes ou de outros resíduos
sólidos que causem impacte visual negativo ou poluam o solo, o ar ou a água, bem como
o vazamento de lixos, detritos, entulhos ou sucatas fora dos locais para tal designados;”.
No que se refere a atividades condicionadas nas áreas integrantes do Plano de
Ordenamento do Parque, e as que se revestem de relevância para a tipologia de projeto
em causa, são ações e atividades condicionadas a autorização ou parecer vinculativo do
ICNF, de acordo com o artigo 8.º da RCM n.º 62/2008:
“b) O desbaste, corte ou abate de soutos, castinçais, vidoais e carvalhais;
c) A alteração do coberto arbóreo ou arbustivo, incluindo vegetação ripícola,
exceptuando situações de emergência, nomeadamente as decorrentes de
protecção contra incêndios;
d) Alteração dos usos do solo ou da água, privilegiando-se a manutenção das
formas de exploração actuais, quando praticadas de forma tradicional;
t) A abertura de caminhos ou acessos, bem como a beneficiação, a ampliação ou
qualquer modificação dos existentes, incluindo caminhos carreteiros;
ab) A instalação de empreendimentos eólicos e de estruturas de aproveitamento
da energia solar e de microgeração hídrica com potência a entregar à rede
pública até 150 kW;
ae) A alteração à morfologia do solo pela extracção de materiais inertes ou por
escavações ou aterros, na área do PNAL;”
Conforme é possível verificar pela cartografia referenciada e quantificações
apresentadas no Quadro 2.6, nos limites do Parque as únicas intervenções previstas
prendem-se com a beneficiação de acessos existentes e a instalação de rede de média
tensão sob estes, atividades estas que se integram apenas no projeto do PETS,
coincidentes com o limite norte do Parque Natural.
As ações previstas, ainda que sejam marginais ao Parque Natural e ocupem áreas pouco
significativas, podem conflituar com o regime acima identificado, de acordo com o
seguinte:
•

Os acessos a beneficiar servem atualmente um Parque Eólico, pelo que grande
parte dos 6,28 ha abrangidos correspondem a área já atualmente afeta a esse
uso. Não obstante, a necessidade de beneficiação do acesso pode implicar ações
pontuais de escavação ou aterro para estabilização do acesso. Não obstante, em
área de Parque Natural, serão mitigados quanto possível os trabalhos de
escavação e aterro associados à beneficiação do acesso existente, não deixando
de se valorizar o aproveitamento de acesso existente em oposição à criação de
um novo, cujos impactes seriam muito mais conflituantes com o regime do PN;
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•

A abertura e reposição de valas para a rede de média tensão correspondem a
uma afetação em área residual (0,68 ha), coincidentes com a intervenção
associada a acessos, pelo que é aplicável o referido no ponto anterior.

Quadro 2.6 – Áreas do Parque Natural do Alvão abrangidas pelos elementos afetos ao Projeto
do PETS
ELEMENTOS DO PROJETO
AFETAÇÃO PERMANENTE
Implantação de plataformas e maciços de fundação, incluindo taludes de aterro e
escavação
Acessos, incluindo taludes de aterro e escavação
Valas da rede de média tensão
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV (equivalente às plataformas de
subestação 60/30kV para a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro
e escavação – alternativas A
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV (equivalente às plataformas de
subestação 60/30kV para a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro
e escavação – alternativas B
AFETAÇÃO TEMPORÁRIA
Estaleiros
Áreas de apoio à obra: zona de deposição temporária de terras
Áreas de apoio à obra: área de implantação de centrais de betão
Faixa de afetação temporária para construção, incluindo áreas de manobra de pesados
TOTAL AFETAÇÃO PERMANENTE
TOTAL AFETAÇÃO TEMPORÁRIA

ÁREA DO
POPNAL (ha)

6,28
0,68
-

-

2,88
6,96
2,88

Tal como exposto anteriormente, as únicas intervenções previstas no interior dos limites
do Parque referem-se à beneficiação de acessos existentes (e instalação de rede de
média tensão sob estes), pelo que se incluem numa das atividades condicionadas. No
entanto, e de acordo com a alínea b) do n.º 2 do mesmo artigo 8.º, excetuam-se da
sujeição de autorização ou parecer vinculativo do ICNF, os atos e atividades anteriores
que tenham sido alvo de emissão de “declaração de impacte ambiental favorável ou
condicionalmente favorável e desde que o ICNB, I.P, tenha emitido parecer no âmbito do
respetivo procedimento de avaliação de impacte ambiental ou decorrido o prazo para o
efeito”.
Assim, o presente Estudo de Impacte Ambiental permitirá a referida pronúncia
relativamente às atividades previstas no interior dos limites do Parque Natural do Alvão.
Importa ainda referir que a área de intervenção do POPNAL integra áreas prioritárias
para a conservação da natureza sujeitas a diferentes níveis de proteção e uso. Este nível
de proteção é definido de acordo com a importância dos valores biofísicos presentes e
a respetiva sensibilidade ecológica. De acordo com a Carta Síntese do POPNAL, a área
de estudo do PETS, insere-se na área de “Proteção Parcial”. De acordo com o
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regulamento do plano, nomeadamente o seu artigo 13.º, “as áreas de proteção parcial
compreendem as zonas que contêm valores naturais e paisagísticos cujo significado e
importância, do ponto de vista da conservação da natura e da biodiversidade, se
assumem no seu conjunto como relevantes ou excecionais, apresentando uma
sensibilidade ecológica moderada”. De acordo com o regulamento do POPNAL,
nomeadamente o n.º 3 do artigo 14.º, nestas áreas estão interditas atividades que
gerem “alteração ao relevo e remoção da camada de solo arável” (alínea b)). Não
obstante a referida interdição, e de acordo com o regulamento geral do POPNAL,
apresentado anteriormente, considera-se que as intervenções previstas são
enquadráveis no pedido de autorização ao ICNF que serão transparecidas pela avaliação
do presente Estudo de Impacte Ambiental, bem como são gerenciadas pelas medidas
anteriormente referidas.
No que se refere à análise de compatibilidade do projeto com a Carta de Condicionantes
do POPNAL, e de acordo com o disposto no artigo 5.º do regulamento, remete-se a sua
análise para o capítulo de avaliação das servidões administrativas e restrições de
utilidade pública do subcapítulo 2.2.4.
2.2.3.3

ÂMBITO REGIONAL
PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO TERRITÓRIO DA REGIÃO NORTE (PROT - NORTE)
O Plano Regional de Ordenamento do Território da região Norte (PROT-N) foi instituído,
no que se refere à determinação da sua elaboração, pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 29/2006, de 23 de março, publicado no Diário da República n.º 59, Série IB, de 23 de março de 2006.
O Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-Norte) foi elaborado
pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), com a
participação de uma comissão de acompanhamento e de inúmeros peritos nos domínios
visados neste instrumento de política. Já estão concluídos todos os procedimentos legais
exigíveis no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), como seja a
Consulta Pública.
Este plano abrange um total de 86 municípios da NUTS II – Norte, designando três
espaços sub-regionais com vista à constituição de unidades territoriais de planeamento,
com critérios de ordenamento e de gestão específicos: Minho-Lima (NUTS III de MinhoLima); Trás-os-Montes e Alto Douro (NUTS III de Alto Trás-os-Montes e Douro); Arco
Metropolitano (NUTS III de Grande Porto, Cávado, Ave, Tâmega e Entre Douro e Vouga).
O projeto em análise insere-se nas unidades territoriais de Alto Douro (NUT III do Douro)
e Arco Metropolitano (NUT III Ave e Tâmega).
O PROT-N tem os seguintes objetivos gerais:
•

Desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa nacional
da política de ordenamento do território e dos planos sectoriais;
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•

Traduzir, em termos espaciais, os grandes objetivos de desenvolvimento
económico e social sustentável, formulados no plano de desenvolvimento
regional;

•

Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de
desenvolvimento intrarregionais;

•

Servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento territorial e
de quadro de referência para a elaboração dos planos especiais, intermunicipais
e municipais de ordenamento do território.

Os programas regionais de ordenamento do território definem a estratégia regional de
desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas a nível nacional e
considerando as estratégias sub-regionais e municipais de desenvolvimento local,
constituindo o quadro de referência para a elaboração dos programas e dos planos
intermunicipais e dos planos municipais.
Assim, e uma vez que os PROT apenas definem orientações estratégicas e diretrizes de
ordenamento e planeamento sendo a sua concretização/implementação da
responsabilidade dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), não se
verifica um condicionamento à implementação do projeto em análise.
PROGRAMAS REGIONAIS DE ORDENAMENTO FLORESTAL (PROF)
Os Programas Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são instrumentos de política
sectorial de âmbito nacional, que definem para os espaços florestais o quadro
estratégico, as diretrizes de enquadramento e as normas específicas quanto ao uso,
ocupação, utilização e ordenamento florestal, à escala nacional, por forma a promover
e garantir a produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes
espaços, que estabelecem regionalmente as normas de intervenção sobre a ocupação e
a utilização dos espaços florestais, as quais têm como objetivo promover e garantir a
produção sustentada do conjunto de bens e serviços a eles associados.
O projeto em avaliação insere-se no PROF-TMAD, aprovado e publicado pela Portaria
n.º 57/2019 de 11 de fevereiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 15/2019,
de 12 de abril, e no PROF-EDM, aprovado e publicado pela Portaria n.º 58/2019 de 11
de fevereiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 14/2019, de 12 de abril.
Ambos os PROF assumem os princípios da Lei de Bases da Política Florestal, bem como
os princípios orientadores de um bom desempenho:
a)

Boa governança — uma abordagem pró-ativa da administração florestal, com
um envolvimento articulado entre a administração e os agentes com
competências na gestão dos espaços florestais;

b) Exigência e qualidade — com vista a aumentar o seu valor, o setor florestal
deverá prosseguir uma cultura de exigência, melhorando o desempenho em
todas as vertentes;
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c)

Gestão sustentável — a manutenção e a melhoria dos valores económicos,
sociais e ambientais de todos os tipos de floresta, para o benefício das gerações
presentes e futuras, constitui um objetivo internacionalmente aceite e uma
exigência da própria sociedade, contribuindo para promover o desenvolvimento
rural integrado;

d) Máxima eficiência — o desenvolvimento social e económico deve basear -se na
utilização eficiente dos recursos florestais contribuindo, nomeadamente, para o
«crescimento verde» da economia;
e)

Multifuncionalidade dos espaços florestais — os espaços florestais devem
desempenhar várias funções, em equilíbrio, como forma de responder às
solicitações da sociedade e como uma oportunidade para a sua valorização
intrínseca;

f)

Responsabilização — os proprietários florestais são responsáveis pela gestão de
um património de interesse público, devendo ser reconhecida a sua
contribuição para a disponibilização de um conjunto de bens e serviços
proporcionados pela floresta

g)

Transparência — o processo de relacionamento da administração com os
agentes privados deve ser transparente, criando as condições de crescimento
que o setor florestal necessita;

h) Uso racional — os recursos florestais devem ser utilizados de uma forma
racional potenciando as suas características intrínsecas, promovendo a sua
articulação com as restantes utilizações do território.
Nas Figura 2.10 e Figura 2.11 apresenta-se o enquadramento das áreas de estudo norte
e sul e no extrato das cartas síntese do PROF-EDM e PROF-TMAD de onde se verifica que
as diferentes áreas de projeto abrangem as seguintes Sub-Regiões Homogéneas (SRH):
•

SRH Alvão-Marão

•

SRH Tâmega

•

SRH Cabreira
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Figura 2.10- Enquadramento da Área de Estudo do PETN, CL-PETN e subestações na Carta
Síntese dos PROF – EDM e PROF TMAD
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Figura 2.11- Enquadramento da Área de Estudo do PETS, CL-PETS e subestações na Carta
Síntese dos PROF – EDM e PROF TMAD
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Como principais objetivos comuns destas sub-regiões homogéneas, destacam-se os
seguintes:
a)

Reduzir o número médio de ignições e de área ardida anual

b) Reduzir a vulnerabilidade dos espaços florestais aos agentes bióticos nocivos
c)

Recuperar e reabilitar ecossistemas florestais afetados

d) Garantir que as zonas com maior suscetibilidade à desertificação e à erosão
apresentam uma gestão de acordo com as corretas normas técnicas;
e)

Assegurar a conservação dos habitats e das espécies da fauna e flora protegidas;

f)

Aumentar o contributo das Florestas para a mitigação das Alterações Climática

g)

Promover a gestão florestal ativa e profissional;

h) Desenvolver e promover novos produtos e mercados;
i)

Modernizar e capacitar as empresas florestais;

j)

Controlar e sempre que possível erradicar as espécies invasoras lenhosas;

k)

Promover a resiliência da floresta;

l)

Adequar as espécies às características da estação;

m) Promover a valorização paisagística e as atividades de recreio nos espaços
florestais;
n) Desenvolver o uso múltiplo dos espaços florestais, nomeadamente ao nível da
caça, pesca, produção de mel e cogumelos;
o) Assegurar e melhorar a produção económica dos povoamentos;
p) Diversificar as atividades e os produtos nas explorações florestais e
agroflorestais;
q) Modernização da silvopastorícia;
r)

Responder às exigências de mercado no sentido de fornecimento de produtos
certificados;

s)

Incentivar a gestão agrupada;

t)

Desenvolver a inovação e a investigação florestal;

u) Qualificar os agentes do setor

56

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Observa-se com recurso às figuras anteriores que a área de estudo dos Parques Eólicos
e Corredores de Linha Elétrica abrangem “Áreas Submetidas ao Regime Florestal”,
“Áreas Públicas e Comunitárias”, “Áreas Florestais Sensíveis”, “Corredores Ecológicos”
e “Rede Natura 2000”, conforme se sintetiza no Quadro 2.7.
Quadro 2.7 – Áreas dos PROF-EDM e PROF-TMAD intersetadas pelas Área de Estudo do
Projeto
ÁREAS DOS PROF-EDM E PROFTMAD
Áreas Submetidas ao Regime
Florestal
Áreas públicas e comunitárias
Espaços Florestais Sensíveis
Corredores Ecológicos
Rede Natura 2000

ÁREA DE ESTUDO DOS
PARQUES EÓLICOS

ÁREA DE ESTUDO DOS
CORREDORES

PETN

PETS

CL.PETN

CL.PETS

X

X

X

X

X
X
-

X
X
X
X

X
X
X
-

X
X
X
X

De acordo com o Artigo 3.º do regulamento do PROF-EDM (Portaria n.º 58/2019, de 11
de fevereiro) “corredores ecológicos” correspondem a “faixas que visam promover ou
salvaguardar a conexão entre áreas florestais dispersas ou as diferentes áreas de
importância ecológica, favorecendo o intercâmbio genético essencial para a
manutenção da biodiversidade, com uma adequada integração e desenvolvimento das
atividades humanas, constituindo ao nível do PROF uma orientação macro e tendencial
para a região no médio/longo prazo (…)”.
De acordo com o Artigo 9.º do mesmo regulamento, nos corredores ecológicos do PROFEDM, “os corredores ecológicos devem ser objeto de tratamento específico no âmbito
dos planos de gestão florestal e devem ainda contribuir para a definição da estrutura
ecológica municipal no âmbito dos planos territoriais municipais (PTM) e planos
territoriais intermunicipais (PTIM)” e “devem ser compatibilizados com as redes
regionais de defesa da floresta contra os incêndios, sendo estas de carácter prioritário”.
No que se refere aos corredores ecológicos do PROF-TMAD, e de acordo com o artigo
9.º do regulamento (Portaria n.º 57/2019, de 11 de fevereiro), estes “constituem uma
orientação macro e tendencial para a região em termos de médio/longo prazo, com o
objetivo de favorecer o intercâmbio genético essencial para a manutenção da
biodiversidade, incluindo uma adequada integração e desenvolvimento das atividades
humanas”. De acordo com o regulamento, “os corredores ecológicos devem ser objeto
de tratamento específico no âmbito dos planos de gestão florestal e devem ainda
contribuir para a definição da estrutura ecológica municipal no âmbito dos planos
territoriais municipais (PTM) e dos planos territoriais intermunicipais (PTIM); Estes
devem ser compatibilizados com as redes regionais de defesa da floresta contra os
incêndios, sendo estas de carácter prioritário”. É ainda referido que “nos povoamentos
de folhosas nobres o corte deve ser realizado pé a pé ou por pequenos núcleos e de forma
salteada”.
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No que diz respeito a “áreas públicas e comunitárias”, os PROF não estabelecem
qualquer orientação ou norma a cumprir, pelo que as mesmas não se constituem como
qualquer condicionante ao projeto.
As “áreas florestais sensíveis” são áreas que, do ponto de vista do risco de incêndio, da
exposição a pragas e doenças, da sensibilidade à erosão, e da importância ecológica,
social e cultural, carecem de normas e medidas especiais de planeamento e intervenção,
podendo assumir designações diversas consoante a natureza da situação a que se
referem. De acordo com o Artigo 13º de ambos os PROF “As intervenções nas áreas
florestais sensíveis devem respeitar as normas de silvicultura, constantes no Capítulo E
que integra o Documento Estratégico do PROF (…), especificamente para estes espaços
e que se encontram referenciadas no Anexo I”.
Os PROF definem ainda Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), as quais são áreas
territoriais contínuas e delimitadas, constituídas maioritariamente por espaços
florestais, submetidos a um plano de gestão e um plano de defesa da floresta, geridos
por uma única entidade. O Decreto-Lei n.º 127/2005, de 5 de agosto estabelece o
enquadramento legal para a criação das Zonas de Intervenção Florestal, permitindo uma
intervenção específica em matéria do ordenamento e da gestão florestal.
No entanto, da consulta realizada à informação disponibilizada no website do ICNF, a
área de estudo dos Parques Eólicos e corredores de linhas associadas não abrangem ZIF.
Face ao exposto, os PROF tratando-se de planos sectoriais de natureza estratégica,
direcionados para a defesa, valorização e gestão sustentável dos espaços e recursos
florestais não apresentam impedimentos específicos relativamente à instalação do
Projeto, ainda que a gestão sustentável dos recursos florestais exija medidas que
permitam assegurar o potencial produtivo de espécies florestais e áreas de silvopastorícia, a redução do risco de incêndio, e a conservar os recursos ecológicos e
paisagísticos.
No caso da compatibilidade com as medidas previstas no PROF para áreas críticas de
incêndio, no que diz respeito à gestão de combustível, o efeito é positivo, dado que as
faixas de servidão das linhas elétricas associadas ao projeto serão englobadas na rede
de faixas de gestão de combustível no âmbito da rede de defesa da floresta contra
incêndios.
2.2.3.4

ÂMBITO MUNICIPAL
PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS (PDM)
Os Planos Municipais constituem os instrumentos de ordenamento do território de
maior relevância para a presente análise, já que o modelo de gestão territorial que
preconizam a uma escala local poderá ser diretamente afetado em virtude da
implantação do projeto em análise. Adicionalmente, é de referir que todas as alterações
ao uso do solo resultantes da implementação de um projeto, devem respeitar o
estipulado no Regulamento dos PDM dos municípios em que o projeto vai ser
implantado.
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A área de estudo insere-se nos municípios de Montalegre, Cabeceiras de Basto, Boticas,
Ribeira de Pena, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real e Mondim de Basto, pelo que se analisam
os respetivos PDM, aprovados pelos diplomas já apresentados no Quadro 2.3.
A classificação do uso do solo destes IGT encontra-se delimitada na Carta de
Ordenamento que integra os referidos PDM e cujo extratos originais se apresentam no
DESENHOS 05.1 a 05.6 do Volume III – Peças Desenhadas.
No Quadro 2.8 apresentam-se as classes de espaço designadas no PDM, atravessadas
pelos troços em estudo, e no Quadro 2.9 apresentam-se as disposições regulamentares
e respetiva análise de compatibilidade das várias classes de espaço com o projeto em
análise.
Quadro 2.8 – Classes de Ordenamento dos PDM em vigor nas áreas de estudo do projeto
MUNIC.

CLASSE DE
ESPAÇO

CATEGORIA/
SUBCATEGORIA
Espaços agrícolas de
produção

Espaços florestais de
conservação

MONTALEGRE

Solo rural

Espaços de uso múltiplo
agrícola e florestal

Espaços afetos à
exploração de recursos
geológicos

Espaços Canais

Áreas de
Salvaguarda

Rede Viária – Rede
Estruturante Principal
Rede Viária – Rede
Estruturante secundária
Estrutura Ecológica
Municipal
Áreas potenciais de
exploração de recursos
geológicos

ÁREAS DE ESTUDO3
PETN
STB.PETN
Acessos
Rede de MT
TN01, TN0, TN 11TN20
Acessos
Rede de MT
Estaleiro B
Área de deposição
temporária de terras
2
TN01-TN05, TN28
Acessos
Rede de MT
Área de deposição
temporária de terras
1
Acessos
Rede de MT
Acessos
Rede de MT
Acessos
Rede de MT
TN11- TN14
Acessos
Rede de MT
TN17, TN19, TN20
Acessos
Rede de MT

PETS

CL.PETN

CL.PETS

-

TLN14, TLN15

-

-

TLN14, TLN15

-

-

TLN14

-

-

-

-

-

TLN14

-

-

-

-

TLN14

3

Sempre que a classe de espaço é apenas abrangida pela área de estudo mas não pelos
elementos de projeto que a compõe é utilizada a simbologia “X”
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MUNIC.

CLASSE DE
ESPAÇO

CATEGORIA/
SUBCATEGORIA

Espaços naturais de
especial vocação turística

Espaços Florestais
Solo Rural

CABECEIRAS DE BASTO

TLN1, TLN5,
TLN14, TLN15

-

-

TLN1-TLN13,
TLN17

-

TLN1, TLN5,
TLN11, TLN14,
TLN15, TLN17
TLN3, TLN4,
TLN6, TLN7,
TLN10, TLN11,
TLN13, TLN15,
TLN17

Solos afetos à estrutura
ecológica de nível I

TN25, TN24, TN23
Acessos
Rede MT

-

Solos afetos à estrutura
ecológica de nível II

TN23
Acessos
Rede MT

-

TLN5, TLN6,
TLN11, TLN15

-

X

-

-

-

X
X
Acessos
Rede MT
Acessos
Rede MT
TN29
Acessos
Rede MT
TN07, TN29, TN30
Acessos
Rede MT
TN29, TN30
Acessos
Rede MT

-

X
X
TLN7,
TLN11, TLN14
TLN7,
TLN11, TLN14

-

Áreas de
Exploração
Espaços de
Consolidada
Exploração
de granito
Mineira
para fim
ornamental
Rede Viária Secundária
Rede Viária Complementar

Captação
de
abastecime
nto público

Proteção
Imediata
Proteção
intermédia
Proteção
Alargada

Património
Edificado e
Arqueológico

-

-

Nascente

Sistemas Públicos
de Saneamento

CL.PETS

Acessos
Rede MT

Espaços Agrícolas

Rede Rodoviária

PETN
STA.PETN
TN07-TN10, TN24,
TN26, TN27, TN33,
TN34
Acessos
Rede MT
Estaleiro A
Central de Betão
PETN
Área de deposição
temporária de terras
2
TN06, TN22, TN29TN32
Acessos
Rede MT
ST400/60.PETN-1
ST400/60.PETN-2

ÁREAS DE ESTUDO3
PETS
CL.PETN

Património Arqueológico

-

TLN7,
TLN11, TLN17

-

TLN7,
TLN14, TLN17

-

TLN1

-

-

-

-
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MUNIC.

CLASSE DE
ESPAÇO

CATEGORIA/
SUBCATEGORIA
Perímetro de Suspeita
Arqueológica

Área de Urbanização
Programada de Nível III
Sub-Regiões Homogéneas PROF Tâmega

BOTICAS

Solo Urbano

Solo Rural

PETN
TN34
Acessos
Rede MT

-

-

-

X

-

TLN5

-

X

-

X

-

Acessos
Rede MT

-

-

-

Categoria 2 - Espaços
Florestais

TN21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Estrutura Ecológica Municipal

TN21
Acessos
Rede MT
TN21
Acessos
Rede MT

Área de proteção
prioritária

-

Área de Proteção
Complementar

--

Área Agrícola Protegida

-

Área Agrícola
Complementar

-

Área Florestal e
Silvopastoril de Produção

-

Área florestal de produção
condicionada

-

RIBEIRA DE PENA

Solo Rural –
Espaço Natural

Solo Rural –
Espaço Florestal

Solo Urbano

Espaço para
infraestruturas

CL.PETS

Categoria 1 – Espaços
Agrícolas

Categoria 3 – Espaços
Naturais: Afloramentos
Rochosos

Solo Rural –
Espaço Agrícola

ÁREAS DE ESTUDO3
PETS
CL.PETN

Espaço Urbanizado: Área
de Matriz Rural
Concentrada
Itinerário Complementar
(A7)
Área para infraestruturas
rodoviárias

STA.PETS
TS02-TS06,
TS07-TS10,
TS12, TS14,
TS15- TS17
Acessos
Rede de MT
STA.PETS
TS01, TS11TS13, TS26TS28, TS29TS31, TS32,
TS34, TS35
Estaleiro
Acessos
Rede de MT
Estaleiro
Acessos
Rede de MT
TS36-TS39
Acessos
Rede de MT
Acessos
Rede de MT
ST400/60.PETS

TLS1,
TLS5, TLS9,
TLS10 TLS13

-

-

TLS1
TLS5, TLS9,
TLS10, TLS13

-

TLS1,
TLS5, TLS6,
TLS10, TLS13

-

TLS5, TLS6,
TLS9, TLS12,
TLS13,

-

TLS6, TLS9,
TLS11, TLS12,
TLS13

-

TLS6, TLS12,
TLS13, TLS9

-

-

-

TLS5, TLS13

-

-

-

TLS5, TLS9

-

-

-

TLS5, TLS9

61

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

MUNIC.

CLASSE DE
ESPAÇO

CATEGORIA/
SUBCATEGORIA
Rede Rodoviária
Municipal: Estrutura
Fundamental (existente)
Rede Rodoviária
Municipal: Estrutura
complementar (existente)

PETN

-

-

TLS4, TLS5,
TLS9

-

Acessos
Rede de MT

-

TLS1, TS10

Vias locais

-

Acessos
Rede de MT

-

TS1, TLS5, TLS9

Áreas Inundáveis

-

Rede de MT

-

TLS1,
TLS5, TLS9,
TLS10, TLS12

-

TLS1,
TLS6, TLS5,
TLS9, TLS10,
TLS12, TLS13

-

Condicionamento
s ao Uso do Solo

Área potencial de indústria
extrativa
Bens Patrimoniais Imóveis:
Sítio de Património
Arqueológico

Estrutura Ecológica Municipal

VILA POUCA DE AGUIAR

CL.PETS

-

Estrutura Ecológica
Municipal em Solo Rural

Espaços Florestais de
Produção

Espaços Agrícolas
ou Florestais

ÁREAS DE ESTUDO3
PETS
CL.PETN

STA.PETS
TS02-TS06,
TS07-TS10,
TS12, TS14,
TS15-TS17
Acessos e Rede
de MT
Estaleiro
ST400/60.PETS
TS29 e TS30,
TS35
Acessos e Rede
de MT

TLS9, TLS12,
TLS13

X

-

-

STB.PETS
TS36-TS38,
TS32-T35, TS19TS25
Acessos
Rede de MT
Central de
Betão PETS
Área de
deposição
temporária de
terras
STB.PETS
TS32-35, TS36TS38, TS20
Acessos
Rede de MT

Espaços de Silvopastorícia

-

TS24
Acessos
Rede de MT
Central de
Betão PETS

Espaços Agrícolas

-

Acessos
Rede de MT

TLS9, TLS12

-

TLS1, TLS2,
TLS3, TLS4,
TLS7,
TLS8,TLS9,
TLS10,
TLS11, TLS13,
TLS14, TLS15

-

TLS2, TLS3,
TLS4, TLS7,
TLS8, TLS9,
TLS10, TLS11,
TLS14, TLS15

-

TLS3, TLS4,
TLS11, TLS13

-

TLS3, TLS4,
TLS7, TLS11,
TLS13, TLS15
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MUNIC.

CLASSE DE
ESPAÇO

CATEGORIA/
SUBCATEGORIA

Espaços Naturais

PETN

-

Solo Rural

Solo Urbano –
Solos Urbanizados
Solo Urbano –
Solos
Urbanizáveis

Espaços Destinados a
Equipamentos
Espaços Residenciais de
Nível III

VILA REAL

TLS1, TLS2,
TLS3, TLS15

Rede de MT

-

-

-

X

-

-

Espaços Residenciais de
Expansão de Nível II

-

X

-

-

Estrada Regional

-

-

-

TLS11

X

X

-

Rede de MT

-

TLS11

-

Rede de MT

-

TLS11

-

Acessos
Rede de MT

-

-

-

Acessos

-

-

-

Acessos

-

-

-

X
Acessos
Rede de MT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Limite do PNAL

-

Áreas de Proteção Parcial

-

Espaços Naturais

-

Espaços Florestais

-

Estrutura ecológica
municipal em solo rural

-

Corredor ecológico

-

Solo Rural

Condicionantes
ao Uso do Solo

CL.PETS

-

Caminho Municipal
Itinerário Complementar
Rede Viária
(IC5/A7)
Zona de Servidão Non
Aedificandi
Património Não
Bens Patrimoniais
classificado (P109, P22,
Imóveis
P23, P62, P133 e P134)
Áreas de Exploração Consolidada
Unidades Operativas de Planeamento e Gestão
(UOPG)
Parque Eólico - Aerogeradores
Parque Natural
do Alvão (PNAL)

ÁREAS DE ESTUDO3
PETS
CL.PETN
STB.PETS
TS19, TS25,
TS21, TS22,
TS23
Acessos
Rede de MT
Área de
deposição
temporária de
terras

Acessos
Rede de MT
TS18 (área de
manobra)
Acessos
Rede de MT
TS18
Acessos
TS18
Acessos
Rede de MT
TS18
Acessos
Rede de MT
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MONDIM DE BASTO

MUNIC.

CLASSE DE
ESPAÇO

Solo Rural

CATEGORIA/
SUBCATEGORIA
Espaço Natural

-

Espaço Florestal de
Conservação

-

Linhas de água
Infraestruturas

PETN

Parques Eólicos

-

ÁREAS DE ESTUDO3
PETS
CL.PETN
Acessos
Rede de MT
X
Acessos
Rede de MT
Acessos
Rede de MT

CL.PETS
-

-

-

-

-

-

-

Salienta-se que os referidos PDM apresentam ainda um conjunto de outras cartas de
ordenamento que abrangem áreas temáticas como património, cartas de defesa da
floresta contra incêndios (zonas percorridas por incêndios, risco e perigosidade de
incêndio, entre outras), zonamento acústico, temáticas abordadas noutras secções do
presente EIA, razão pela qual se remete para a análise específica nos descritores em
causa.
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Quadro 2.9 – Análise das Disposições Regulamentares dos PDM e respetiva compatibilidade com o projeto
MUNICÍPIO

CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/ SUBCATEGORIA

ARTIGO Nº
(REG.PDM)

Espaços florestais de conservação
Artigo 23.º

MONTALEGRE

Solo rural

Artigo 39.º

Rede Viária – Rede Estruturante Principal
Artigo 56.º
e 57.º
Rede Viária – Rede Estruturante secundária

4

“A edificabilidade nos espaços agrícolas e florestais, quando admitida,
de acordo com o quadro do artigo anterior, obedece aos parâmetros
estabelecidos nos artigos 26.º a 32.º [que nada referem relativamente
às atividades do projeto previstas], sem prejuízo do cumprimento dos
limites definidos no POAC e POPNPG, nas áreas de intervenção destes.”
(Artigo 25.º)

As atividades de projeto previstas são
compatíveis com as classes de espaço
de solo rural

“2 — Além dos identificados no artigo 24.º, consideram -se compatíveis
com a afetação dominante ou prevalecente estabelecida para cada
categoria de espaço os usos e atividades, aqueles que contribuam para
a diversificação e dinamização económica e social do mundo rural,
designadamente, (…) instalações especiais afetas à exploração recursos
energéticos renováveis (…)” (Artigo 18.º)

Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal

Espaços Canais

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO

“Os tipos de obras admitidos nas categorias de espaços agrícola,
florestal e de uso múltiplo agrícola e florestal, associado aos usos e
atividades compatíveis ou complementares da utilização dominante,
são os identificados no quadro seguinte [no qual não se incluem
atividades relacionadas com o projeto]” (Artigo 24.º)

Espaços agrícolas de produção

Espaços afetos à exploração de recursos
geológicos

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME DE USO E
EDIFICABILIDADE)

“2 - Estes espaços destinam-se exclusivamente às atividades de
extração de recursos geológicos permitindo-se, complementarmente,
os anexos mineiros e de pedreiras, conforme definido na lei, instalações
industriais associadas à transformação das matérias primas extraídas e
instalações de apoio ao pessoal de segurança e vigilância.” (Artigo 39.º)
“1 — Sem prejuízo das zonas de proteção legalmente definidas
estabelecem-se as seguintes faixas de proteção non-aedificandi para as
vias previstas e enquanto não estiver aprovado o respetivo estudo
prévio:
a) Vias da rede estruturante principal e secundária: 50 metros, para
cada lado do eixo da via;
b) Vias locais: 20 metros, para cada lado do eixo da via” (Artigo 59.º)

Face ao facto de no local já existir um
acesso, não se considera existir
incompatibilidade com esta classe de
espaço.

O projeto garantirá o cumprimento das
faixas non-aedificandi estabelecidas no
regulamento, analisado em detalhe no
âmbito das condicionantes.

PETN
STB.PETN
Acessos
Rede de MT
TN01, TN0, TN
11-TN20
Acessos
Rede de MT
Estaleiro B
Área de
deposição
temporária de
terras 2
TN01-TN05,
TN28
Acessos
Rede de MT
Área de
deposição
temporária de
terras 1

ÁREAS DE ESTUDO4
PETS
CL.PETN

CL.PETS

-

TLN14,
TLN15

-

-

TLN14,
TLN15

-

-

TLN14

-

Acessos
Rede de MT

-

-

-

Acessos
Rede de MT

-

TLN14

-

Acessos
Rede de MT

-

-

-

Sempre que a classe de espaço é apenas abrangida pela área de estudo mas não pelos elementos de projeto que a compõe é utilizada a simbologia “X”
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MUNICÍPIO

CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/ SUBCATEGORIA

MONTALEGRE

Estrutura Ecológica Municipal

ARTIGO Nº
(REG.PDM)

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME DE USO E
EDIFICABILIDADE)

Artigo 61.º

“2 — Nas áreas abrangidas pela estrutura ecológica municipal, sem
prejuízo da legislação geral aplicável e dos usos atuais,
independentemente da categoria de espaço a que se sobrepõe, é
interdita a instalação de qualquer atividade que comprometa a
qualidade do ar, da água, do solo e da paisagem, nomeadamente
depósitos de resíduos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de
qualquer natureza ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio
adequado, de acordo com as normas em vigor.
3 — Na estrutura ecológica municipal a edificabilidade limita -se ao
seguinte:
a) Ampliação dos edifícios até 50 % da área de construção existente, até
ao limite de 300 m2 de área total, quando destinados a habitação,
equipamentos de utilização coletiva ou apoio à atividade agrícola e
florestal;
b) Instalações de apoio agrícola, florestal e pecuário, empreendimentos
turísticos e empreendimentos recreativos e de lazer, nas condições
estabelecidas nos artigos 26.º, 31.º e 32.º, respetivamente;
c) Infraestruturas e edificações de apoio a instalações de produção
piscícola, aproveitamentos hidroelétricos ou hidroagrícolas e
infraestruturas básicas.
4 — As ações, obras e atividades admitidas na estrutura ecológica
apenas são licenciadas desde que não provoquem a interrupção ou
redução significativa do corredor e que não prejudique os objetivos
subjacentes à sua delimitação” (Artigo 61.º)

Áreas de Salvaguarda

Áreas potenciais de exploração de recursos
geológicos

Artigo 62.º

“2 — Nestas áreas não são permitidas intervenções que, pela sua
natureza e dimensão, comprometam o aproveitamento e exploração
dos recursos geológicos.
3 — A ocupação da superfície, com caráter de definitividade, por
atividades não conexas com esta atividade devem acautelar o potencial
de reservas podendo, essa ocupação, por decisão da Câmara Municipal,
ficar condicionada à apresentação de estudos de prospeção e pesquisa
que constituam critério fundamental para a tomada de decisão.”
(Artigo 62.º)

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO

ÁREAS DE ESTUDO4
PETN

PETS

CL.PETN

CL.PETS

As tipologias de intervenções previstas
com o projeto não são proibidas na
classe de espaço uma vez que não se
referem a edificações.
A avaliação dos potenciais impactes
sobre a qualidade do ar, água, solo e
paisagem e corredor ecológico são
avaliados no âmbito dos diferentes
descritores do presente estudo de
impacte ambiental.

Condicionado. No entanto, face ao
carácter pontual das atividades
previstas para estas áreas (implantação
de 3 aerogeradores, acessos associados
e ainda apoios de linha elétrica), não se
considera
que
as
intervenções
comprometam o aproveitamento e
exploração dos recursos geológicos
dado que se situam em região marginal
do limite definido para a mesma (no
caso da área abrangida pelos
aerogeradores e acessos) e face ao cariz
pontual das intervenções associadas ao
futuro estabelecimento da linha
elétrica.

TN11- TN14
Acessos
Rede de MT

TN17, TN19,
TN20
Acessos
Rede de MT

TLN14

Sujeito a potencial decisão da Câmara
Municipal relativa à apresentação de
estudos de prospeção e pesquisa que
constituam critério fundamental para a
tomada de decisão.
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MUNICÍPIO

CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/ SUBCATEGORIA

ARTIGO Nº
(REG.PDM)

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME DE USO E
EDIFICABILIDADE)
“6 — Em toda a área inserida em espaço natural e de especial vocação
turística não serão permitidas quaisquer alterações ao uso do solo
suscetíveis de afetar significativamente os habitats das espécies da
fauna e flora selvagens ou que degradem os habitats ameaçados.”
(Artigo 46.º)

Espaços naturais de especial vocação
turística

Artigo 44.º

“4 — Nos espaços agrícolas, florestais e naturais de especial vocação
turística sujeitos ao regime da Reserva Agrícola Nacional, Reserva
Ecológica Nacional e Regime Florestal, apenas poderão ser efetuadas
alterações ao uso do solo nos termos previstos pela legislação em vigor
e desde que respeitem a cércea e a área bruta definida no n.º 1 do
presente artigo.” (Artigo 32.º)

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO

Sujeito ao cumprimento da legislação
em vigor relativa ao regime jurídico de
REN, RAN e Regime Florestal, sempre
que abrangidas estas áreas, o qual será
analisado
no
âmbito
das
condicionantes.
A potencial afetação de habitats de
espécies de fauna e flora será
devidamente avaliada no âmbito do
fator ambiental da biodiversidade do
presente estudo.

ÁREAS DE ESTUDO4
PETN
STA.PETN
TN07-TN10,
TN24, TN26,
TN27, TN33,
TN34
Acessos
Rede MT
Estaleiro A
Central de Betão
PETN
Área de
deposição
temporária de
terras 2

PETS

CL.PETN

CL.PETS

-

TLN1, TLN5,
TLN14,
TLN15

-

-

TLN1-TLN13,
TLN17

-

-

TLN1, TLN5,
TLN11,
TLN14,
TLN15,
TLN17

-

-

TLN3, TLN4,
TLN6, TLN7,
TLN10,
TLN11,
TLN13,
TLN15,
TLN17

-

CABECEIRAS DE BASTO

“1 — Nestes espaços e quando seja legalmente admissível a edificação,
observar-se-ão os condicionalismos constantes no artigo 32.º deste
regulamento.” (Artigo 37.º)

Espaços Florestais

Artigo 35.º

Solo Rural

Espaços Agrícolas

Solos afetos à estrutura ecológica de nível I

Artigo 33.º

Artigo 51.º

“4 — Nos espaços agrícolas, florestais e naturais de especial vocação
turística sujeitos ao regime da Reserva Agrícola Nacional, Reserva
Ecológica Nacional e Regime Florestal, apenas poderão ser efetuadas
alterações ao uso do solo nos termos previstos pela legislação em vigor
e desde que respeitem a cércea e a área bruta definida no n.º 1 do
presente artigo.
5 — É interdita a edificabilidade nos espaços florestais, nos terrenos
classificados no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra
Incêndios, com risco de incêndio elevado e muito elevado” (Artigo
32.º)
“Quando legalmente admissível, observar-se-ão os condicionalismos
constantes no artigo 32.º deste regulamento” (Artigo 34.º)
“4 — Nos espaços agrícolas, florestais e naturais de especial vocação
turística sujeitos ao regime da Reserva Agrícola Nacional, Reserva
Ecológica Nacional e Regime Florestal, apenas poderão ser efetuadas
alterações ao uso do solo nos termos previstos pela legislação em vigor
e desde que respeitem a cércea e a área bruta definida no n.º 1 do
presente artigo.” (Artigo 32.º)

“O uso, ocupação e transformação do solo nestes espaços, rege -se pelo
disposto na legislação aplicável à Reserva Ecológica Nacional." (Artigo
52.º)

Sujeito ao cumprimento da legislação
em vigor relativa ao regime jurídico de
REN, RAN, Regime Florestal e ao
constante no PMDFCI, o qual será
analisado
no
âmbito
das
condicionantes.

Sujeito ao cumprimento da legislação
em vigor relativa ao regime jurídico de
REN, RAN e Regime Florestal, o qual será
analisado
no
âmbito
das
condicionantes.

Sujeito cumprimento da legislação em
vigor relativa ao regime jurídico de REN,
o qual será analisado no âmbito das
condicionantes.

TN06, TN22,
TN29-TN32
Acessos
Rede MT
ST400/60.PETN-1
ST400/60.PETN-2

Acessos
Rede MT

TN25, TN24,
TN23
Acessos
Rede MT
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MUNICÍPIO

CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/ SUBCATEGORIA

CABECEIRAS DE BASTO

Solos afetos à estrutura ecológica de nível II

Espaços de Exploração
Mineira

Áreas de
Exploração
Consolidada de
granito para fim
ornamental

ARTIGO Nº
(REG.PDM)

Artigo 53.º

Artigo 40º

Rede Viária Secundária
Rede Rodoviária

Artigo 59.º

Rede Viária Complementar

Nascente

Sistemas Públicos de
Saneamento

Captação de
abastecimento público

“1 — Incluindo a estrutura ecológica de nível II, para além de outras
áreas de uso agrícola, áreas classificadas como Reserva Agrícola
Nacional e áreas sujeitas ao regime florestal parcial, nas situações
referentes aos espaços contidos naquela Reserva e regime florestal
terão necessariamente de ser observadas as condicionantes e restrições
impostas pela legislação em vigor.
2 — Nos restantes espaços apenas se admitem ações que não ponham
em causa os valores ecológicos a proteger, devendo estas ser
devidamente fundamentadas e comprovadas pelos serviços técnicos da
Câmara, designadamente no que se prende com a inadaptabilidade da
preexistência ao programa pretendido.
3 — Nestes espaços deve ser mantida a predominância de elementos
naturais, nomeadamente em termos de matéria vegetal, que deverá
estar presente em pelo menos 50 % do espaço em causa.
4 — Nestes espaços são proibidos aterros, escavações e destruição do
coberto vegetal que destruam ou diminuam as potencialidades
existentes.
5 — Quando admissível a edificação devem ser observados os
condicionalismos constantes no n.º 3 do artigo 32.º [que apenas se
refere a edificação]” (Artigo 54.º)
“b) Área de Exploração Consolidada: área onde ocorre uma atividade
produtiva significativa, e cujo desenvolvimento deverá ser objeto de
uma abordagem global, tendo em vista o aproveitamento do recurso
geológico dentro dos valores de qualidade ambiental. Pode incluir áreas
concessionadas, licenciadas e outras áreas adjacentes para a
progressão da atividade;” (Artigo 40.º)
"É admissível a instalação de anexos e de outros estabelecimentos
industriais que se prendam com a atividade transformadora afim."
(Artigo 43.º)
“1 — As construções à margem da rede rodoviária estruturante, têm de
respeitar os afastamentos previstos na legislação aplicável às estradas
nacionais;
2 — É interdita a edificação na proximidade da rede rodoviária
complementar, numa faixa de terreno com a largura de 9 metros do
limite da plataforma da estrada e nunca a menos de 12 metros do eixo
da via, bem como dentro das zonas visibilidade;
3 — É interdita a edificação na proximidade da rede rodoviária
secundária, numa faixa de terreno com a largura de 6 metros do limite
da plataforma da estrada e nunca a menos de 9 metros ao eixo da via,
bem como dentro das zonas visibilidade;” (Artigo 59.º)

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO

Artigo 56.º

“10 — As zonas de proteção imediata, intermédia e alargada das
captações de água para abastecimento público encontram-se
delimitadas na planta de ordenamento, pelo que qualquer alteração ao
uso do solo fica sujeito ao definido na legislação em vigor.” (Artigo56.º)

ÁREAS DE ESTUDO4
PETN

PETS

CL.PETN

CL.PETS

TN23
Acessos
Rede MT

-

TLN5, TLN6,
TLN11,
TLN15

-

X

-

-

-

X

-

X

-

X

-

X

-

Acessos
Rede MT

-

Acessos
Rede MT

-

TN29
Acessos
Rede MT

-

Sujeito ao cumprimento do regime
jurídico de RAN e Regime Florestal,
analisado
no
âmbito
das
condicionantes.
Nos restantes espaços, o projeto está
sujeito à comprovação por parte dos
serviços técnicos da Câmara de que o
mesmo não põe em causa os valores
ecológicos a proteger, análise esta que
será apresentada no âmbito da
biodiversidade do presente estudo.
Neste mesmo fator ambiental será
também analisada a interferência do
projeto com o coberto vegetal existente
e sua potencial interferência.

O regulamento não proíbe o projeto, no
entanto não o refere como sendo
admissível.
De referir que não está prevista a
implantação
de
infraestruturas
associadas ao projeto nesta classe de
espaço, enquadrando-se a mesma
apenas na área de estudo do projeto.

Condicionado. Sujeito ao cumprimento
das faixas de servidão e restrições
administrativas em vigor.

Omisso

Proteção Imediata
Proteção
intermédia

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME DE USO E
EDIFICABILIDADE)

Sujeito ao cumprimento das servidões
relativas a captação de água para
abastecimento público, analisada no
âmbito das condicionantes ao projeto.

TLN7,
TLN11,
TLN14
TLN7,
TLN11,
TLN14
TLN7,
TLN11,
TLN17

-

-

-
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CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/ SUBCATEGORIA

ARTIGO Nº
(REG.PDM)

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME DE USO E
EDIFICABILIDADE)

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO

CABECEIRAS DE BASTO

Proteção Alargada

Património Arqueológico

Artigo 62.º

Património Edificado e
Arqueológico

“7 — Nas áreas de salvaguarda do património arqueológico apenas
serão permitidas a movimentação de terras, o repovoamento florestal
e as desmatações efetuadas por meios manuais, devidamente
aprovados pelas entidades de tutela.” (Artigo 62.º)

Perímetro de Suspeita Arqueológica

Solo Urbano

Área de Urbanização Programada de Nível III

Sub-Regiões Homogéneas PROF Tâmega

Categoria 1 – Espaços Agrícolas

BOTICAS

Solo Rural

Estrutura Ecológica Municipal

Omisso

Artigo 25.º

“1 — Nas áreas cuja urbanização é possível programar não submetidas
a planos de urbanização, planos de pormenor e operações de
loteamento devem ser cumpridos os seguintes parâmetros de
edificabilidade: [que nada refere relativamente à tipologia de projeto]”
(Artigo 26.º)

Artigo 9.º

Omisso

Artigo 34.º

Categoria 2 - Espaços Florestais

Artigo 36.º

Categoria 3 – Espaços Naturais:
Afloramentos Rochosos

Artigo 38.º

Artigo 10.º

“2 — Nas categorias de espaços referidas no n.º 1 [categoria 1 a 7 do
Solo Rural] poderão ser viabilizados como usos compatíveis com os usos
dominantes, nos casos e nos termos estabelecidos para cada um deles
no presente regulamento, os seguintes tipos de usos:
g) Usos e situações a que se refere a secção III do capítulo III.” (Artigo
24.º)
“1 — A implantação ou instalação de infra -estruturas, nomeadamente
viárias, de saneamento básico, de telecomunicações, ou de transporte
e transformação de energia, podem ser viabilizadas em qualquer área
ou local do território municipal, desde que a Câmara Municipal
reconheça que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o
ordenamento e desenvolvimento locais.” (Artigo 19.º do Capítulo III –
Secção III)
“2 — Os condicionamentos ao uso e transformação do solo a cumprir
nas áreas incluídas na Estrutura Ecológica Municipal resultam da
aplicação da disciplina estabelecida no presente regulamento para as
categorias de espaços e outras componentes espaciais que a integram,
articulada, quando for o caso, com os regimes legais aplicáveis às
mesmas áreas.
3 — Nas áreas integradas na estrutura ecológica municipal, a
permissão de usos complementares ou compatíveis com o uso
dominante da categoria de espaço a que pertençam reveste carácter
excepcional, pelo que só pode ocorrer com fundamento em avaliação
que conclua pela escassa relevância dos eventuais prejuízos ou
inconvenientes de ordem funcional, ambiental ou paisagística dela
decorrentes.” (Artigo 10.º)

Condicionado
à
realização
de
movimentações
de
terras
e
desmatações por meios manuais. A
análise específica desta componente
será realizada no capítulo do património
arqueológico e etnológico.
Omisso. A análise específica desta
componente será realizada no capítulo
do património arqueológico e
etnológico.
Condicionado. Área destinada à
edificação de habitação, comércio,
turismo, estabelecimentos industriais
de tipologia adequada, serviços e
equipamentos.
Omisso. A análise de compatibilidade
realiza-se no âmbito da conformidade
com o PROF Tâmega.

O projeto pode ser viabilizado nestas
classes de espaço caso seja sujeito a
autorização por parte da Câmara
Municipal de Boticas.

O projeto pode ser viabilizado nesta
classe de espaço desde que ocorra
fundamento em avaliação que conclua
pela escassa relevância dos eventuais
prejuízos ou inconvenientes de ordem
funcional, ambiental ou paisagística dela
decorrentes, análise esta que é coberta
pelo presente estudo de impacte
ambiental. De referir à priori que, pelo
cariz pontual e de reduzida extensão e
área das intervenções propostas, se
prevê pela reduzida significância do
impacte sobre esta classe de espaço.

ÁREAS DE ESTUDO4
PETN
TN07, TN29,
TN30
Acessos
Rede MT

PETS

CL.PETN

CL.PETS

-

TLN7,
TLN14,
TLN17

TN29, TN30
Acessos
Rede MT

-

TLN1

-

TN34
Acessos
Rede MT

-

-

-

X

-

TLN5

-

X

-

X

-

Acessos
Rede MT

-

-

-

TN21

-

-

-

TN21
Acessos
Rede MT

-

-

-

TN21
Acessos
Rede MT

-

-

-
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CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/ SUBCATEGORIA

RIBEIRA DE PENA

Área de proteção prioritária

ARTIGO Nº
(REG.PDM)

Artigo 37.º

Solo Rural – Espaço Natural

Área de Proteção Complementar

Artigo 37.º

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME DE USO E
EDIFICABILIDADE)
“2 — Nas Áreas de Protecção Prioritária são proibidas as seguintes
acções:
a) regularização e limpeza das linhas de água;
b) desmatação e limpeza da vegetação natural das margens;
c) corte raso do arvoredo, admitindo-se apenas cortes sanitários
selectivos ou individuais;
d) alteração da fisiografia das margens, intervenções de correcção
torrencial, redução do caudal ecológico nas linhas de água;
g) circulação de viaturas motorizadas fora de estradas e caminhos
florestais e municipais.” (Artigo 38.º)
“1 — São interditas as obras de construção civil, com excepção de obras
de reconstrução, demolição e conservação de edifícios existentes e
devidamente licenciados.
2 — Sem prejuízo das disposições legais aplicáveis, as acções e projectos
de construção e intervenção nestas áreas poderão exigir a avaliação dos
efeitos ambientais resultantes como formalidade essencial de
apreciação e licenciamento pelo Município.” (Artigo 39.º)
“1 — Sem prejuízo da lei geral aplicável e dos termos de licenciamento
para as atividades a que se destinam, todas as alterações à morfologia
do solo e ao relevo, através de aterros, depósitos ou escavações, e a
alteração de coberto vegetal através de corte ou remoção de vegetação
existente, estão sujeitas a controlo prévio da Câmara Municipal quando
não destinadas a fins agrícolas e ficam subordinadas à observância das
condicionantes e restrições do respetivo licenciamento.” (Artigo 17.º)
“3 — Nas Áreas de Proteção Complementar são condicionadas a
avaliação e acompanhamento técnico e/ou licenciamento pelo
Município:
a) Ações de desmatação completas, admitindo -se apenas as
desmatações por faixas ou manchas, cortes faseados no tempo e no
espaço e a limpeza seletiva de matos destinada à redução do risco de
incêndio;
c) Práticas agrícolas e silvícolas suscetíveis de gerar impacte ambiental
relevante, nomeadamente cortes de arvoredo, instalação de novos
povoamentos florestais, e uso de agroquímicos;
d) O uso do fogo controlado para o maneio dos matos ou redução da
carga de combustível no âmbito de ações de defesa contra incêndios.”
(Artigo 38.º)
“1 — São interditas as obras de construção civil, com excepção de obras
de reconstrução, demolição e conservação de edifícios existentes e
devidamente licenciados.
2 — Sem prejuízo das disposições legais aplicáveis, as acções e projectos
de construção e intervenção nestas áreas poderão exigir a avaliação dos
efeitos ambientais resultantes como formalidade essencial de
apreciação e licenciamento pelo Município.” (Artigo 39.º)
“1 — Sem prejuízo da lei geral aplicável e dos termos de licenciamento
para as atividades a que se destinam, todas as alterações à morfologia
do solo e ao relevo, através de aterros, depósitos ou escavações, e a
alteração de coberto vegetal através de corte ou remoção de vegetação
existente, estão sujeitas a controlo prévio da Câmara Municipal quando
não destinadas a fins agrícolas e ficam subordinadas à observância das
condicionantes e restrições do respetivo licenciamento.” (Artigo 17.º)

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO

Condicionado. O projeto poderá exigir a
avaliação dos efeitos ambientais
resultantes, apresentada no presente
estudo de impacte ambiental, ficando
sujeito à apreciação e licenciamento por
parte da Câmara Municipal de Ribeira de
Pena.

Condicionado. O projeto poderá exigir a
avaliação dos efeitos ambientais
resultantes, apresentada no presente
estudo de impacte ambiental, ficando
sujeito à apreciação e licenciamento por
parte da Câmara Municipal de Ribeira de
Pena.

ÁREAS DE ESTUDO4
PETN

PETS

-

STA.PETS
TS02-TS06,
TS07-TS10,
TS12, TS14,
TS15- TS17,
Acessos
Rede de MT

--

STA.PETS
TS01, TS11TS13, TS26TS28, TS29TS31, TS32,
TS34, TS35
Estaleiro

CL.PETN

CL.PETS

TLS1,
TLS5, TLS9,
TLS10 TLS13

-

-

TLS1
TLS5, TLS9,
TLS10,
TLS13
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MUNICÍPIO

CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/ SUBCATEGORIA

Área Agrícola Protegida

ARTIGO Nº
(REG.PDM)

Artigo 27.º

Solo Rural – Espaço Agrícola

RIBEIRA DE PENA

Área Agrícola Complementar

Área Florestal e Silvopastoril de Produção

Artigo 28.º

Artigo 23.º

Solo Rural – Espaço Florestal
Área florestal de produção condicionada

Solo Urbano

Espaço Urbanizado: Área de Matriz Rural
Concentrada

Artigo 24.º

Artigo 52.º

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME DE USO E
EDIFICABILIDADE)
“1 — As áreas agrícolas protegidas correspondem às áreas de aptidão
elevada e moderada com vocação dominante para as atividades
agrícolas e integradas na RAN” (Artigo 27.º)
“1 — São proibidas as acções que diminuam ou destruam as
potencialidades agrícolas dos solos e o seu valor ambiental, paisagístico
e ecológico.” (Artigo 29.º)
“1 — Nas Áreas Agrícolas Protegidas, a edificabilidade é determinada
e condicionada pelo disposto na legislação específica, cumulativamente
com as disposições seguintes: [que nada refere relativamente às
intervenções previstas]” (Artigo 30.º)
“1 — Sem prejuízo da lei geral aplicável e dos termos de licenciamento
para as atividades a que se destinam, todas as alterações à morfologia
do solo e ao relevo, através de aterros, depósitos ou escavações, e a
alteração de coberto vegetal através de corte ou remoção de vegetação
existente, estão sujeitas a controlo prévio da Câmara Municipal quando
não destinadas a fins agrícolas e ficam subordinadas à observância das
condicionantes e restrições do respetivo licenciamento.” (Artigo 17.º)
“1 — São proibidas as acções que diminuam ou destruam as
potencialidades agrícolas dos solos e o seu valor ambiental, paisagístico
e ecológico.” (Artigo 29.º)
4 — Nas Áreas Agrícolas Complementares admitem-se obras
destinadas a: [nenhum das obras se relaciona com as atividades do
projeto]” (Artigo 30.º)
“1 — Sem prejuízo da lei geral aplicável e dos termos de licenciamento
para as atividades a que se destinam, todas as alterações à morfologia
do solo e ao relevo, através de aterros, depósitos ou escavações, e a
alteração de coberto vegetal através de corte ou remoção de vegetação
existente, estão sujeitas a controlo prévio da Câmara Municipal quando
não destinadas a fins agrícolas e ficam subordinadas à observância das
condicionantes e restrições do respetivo licenciamento.” (Artigo 17.º)
"1 — Nos Espaços Florestais o regime de edificabilidade restringe-se aos
seguintes casos:
d) Construção de equipamentos de interesse público, reconhecidos pela
Câmara Municipal como determinantes para a concretização de
estratégias de desenvolvimento do Município" (Artigo 25.º)
“5 — São proibidas as acções e formas de ocupação que diminuam ou
destruam a aptidão florestal dos solos e as acções e práticas culturais
que aumentem o risco estrutural de incêndio florestal, bem como as
mobilizações de solo, alterações do perfil dos terrenos, técnicas de
instalação e modelos de exploração susceptíveis de aumentar o risco de
degradação dos solos." (Artigo 24.º)
"1 — Nos Espaços Florestais o regime de edificabilidade restringe-se aos
seguintes casos:
d) Construção de equipamentos de interesse público, reconhecidos pela
Câmara Municipal como determinantes para a concretização de
estratégias de desenvolvimento do Município" (Artigo 25.º)
"Nestas áreas, as intervenções a levar a efeito têm como regra
a conservação e reabilitação dos elementos com valor patrimonial ou
que sejam caracterizadores da identidade e da história do sítio,
privilegiando ainda as ações de requalificação do espaço público e
remoção dos elementos dissonantes." (Artigo 53.º)

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO

Sujeito ao cumprimento do regime
jurídico de RAN, analisado no âmbito
das condicionantes.
No que se refere à possível redução ou
diminuição
das
potencialidades
agrícolas dos solos e seu valor
ambiental, paisagístico e ecológico, esta
análise será detalhada no âmbito do
presente estudo, considerando-se à
priori que, face às reduzidas
intervenções nesta classe de espaço,
não se afiguram como significativas.

ÁREAS DE ESTUDO4
PETN

PETS

CL.PETN

CL.PETS

-

Acessos
Rede de MT
Estaleiro

-

TLS1,
TLS5, TLS6,
TLS10,
TLS13

-

Acessos
Rede de MT

-

TLS5, TLS6,
TLS9, TLS12,
TLS13,

-

TS36-TS39
Acessos
Rede de MT

-

TLS6, TLS9,
TLS11,
TLS12,
TLS13

-

TLS6, TLS12,
TLS13, TLS9

-

TLS5, TLS13

O regulamento do PDM não proíbe as
intervenções previstas com o projeto.
No que se refere à possível diminuição
ou destruição das potencialidades
agrícolas dos solos e seu valor
ambiental, paisagístico e ecológico, esta
análise será detalhada no âmbito do
presente estudo, considerando-se à
priori que, face às reduzidas
intervenções nesta classe de espaço,
não se afiguram como significativas.
O projeto carece de reconhecimento de
interesse público pela Câmara
Municipal de Ribeira de Pena.

O projeto carece de reconhecimento de
interesse público pela Câmara
Municipal de Ribeira de Pena.
No que se refere ao impacte do projeto
sobre a aptidão florestal dos solos e a
sua possível degradação, esta análise
será devidamente detalhada no âmbito
do descrito dos solos do presente
estudo.

Condicionado. Área destinada à
habitação, florestal e agricultura.

-

Acessos
Rede de MT
ST400/60.PETS

-

-
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MUNICÍPIO

CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/ SUBCATEGORIA

ARTIGO Nº
(REG.PDM)

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME DE USO E
EDIFICABILIDADE)

Artigo 75.º

“1 — Às vias da rede rodoviária nacional e municipal classificadas
aplica-se o disposto na lei geral e específica em vigor em relação às
zonas de proteção non aedificandi e acessos marginais.
2 — No interior dos perímetros urbanos e para a rede municipal, as
faixas non aedificandi de proteção à rede viária são definidas nos Planos
Municipais de Ordenamento do Território de ordem inferior ou através
da definição de alinhamentos pela Câmara Municipal.
5 — Nas faixas de proteção a que se refere os números anteriores bem
como nas áreas identificadas como “área de salvaguarda funcional” na
Planta de Ordenamento, a Câmara Municipal pode estabelecer
condicionamentos à ocupação que tenham como objetivo a
salvaguarda da exequibilidade das vias previstas.” (Artigo 76.º)

Itinerário Complementar (A7)
Área para infraestruturas rodoviárias

Espaço para infraestruturas

Rede Rodoviária Municipal: Estrutura
Fundamental (existente)

RIBEIRA DE PENA

Rede Rodoviária Municipal: Estrutura
complementar (existente)
Vias locais

Condicionamentos ao Uso
do Solo

Áreas Inundáveis

Artigo 74.º

"1 — Consideram -se como Zonas Inundáveis as áreas atingidas pela
maior cheia conhecida de um curso de água e como tal, quando a escala
o admite, delimitada na Planta de Ordenamento.
2 — Sem prejuízo do disposto na legislação específica, as intervenções
nestas zonas devem subordinar -se às seguintes condições:
c) Em todos os espaços não afetos a edifícios só são admitidos
pavimentos que garantam a permeabilidade do solo.” (Artigo 74.º)

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO

Condicionado. Sujeito ao cumprimento
das faixas de servidão e restrições
administrativas em vigor.

ÁREAS DE ESTUDO4
PETN

PETS

CL.PETN

CL.PETS

-

-

-

TLS5, TLS9

-

-

-

TLS5, TLS9

-

-

-

TLS4, TLS5,
TLS9

-

Acessos
Rede de MT

-

TLS1, TS10

-

Acessos
Rede de MT

-

TS1, TLS5,
TLS9

-

Acessos e
Rede de MT

-

TLS1,
TLS5, TLS9,
TLS10,
TLS12

Condicionado. Sujeito ao cumprimento
da legislação em matéria de domínio
público hídrico.
De referir, no entanto, que a
implantação da rede de MT não
constitui uma área pavimentada, tal
como apresentado na descrição do
projeto.
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CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/ SUBCATEGORIA

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME DE USO E
EDIFICABILIDADE)

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO

Artigo 44.º

“2 — A estrutura ecológica municipal em solo rural compreende as
áreas de ocorrência de sistemas e valores naturais relevantes e de áreas
de elevada sensibilidade ecológica:
a) Valores da Rede Natura protegidos do Sítio PTCON0003 — AlvãoMarão;
b) Manchas de folhosas autóctones, climácicas e paraclimácicas;
c) Linhas de água principais, margens e áreas adjacentes inundáveis e
respetivas manchas de vegetação ripícola;
d) Os subsistemas da REN, correspondentes a encostam declivosas com
risco de erosão;
e) O subsistema da REN correspondente às Escarpas;
f) Corredores verdes de conexão entre os sistemas anteriores, tendo
como referência os corredores ecológicos estabelecidos no PROF do
Tâmega
(…)
4 — A estrutura ecológica em solo rural rege -se, cumulativamente com
as disposições aplicáveis às categorias de solo rural e às servidões
administrativas e restrições de utilidade pública sobre que recai, pelas
seguintes regras:
a) A construção para fins habitacionais só é admitida para a residência
do agricultor da exploração agrícola, empreendimentos de turismo em
espaço rural e equipamentos de interesse municipal;
b) Não são admitidas alterações da topografia do terreno e acções de
destruição do solo vivo e do coberto vegetal, com excepção das
necessárias às intervenções admitidas na alínea anterior e às normais
operações de cultura agrícola e florestal.” (Artigo 44.º)
“Nas áreas integradas em estrutura ecológica municipal em solo rural,
os usos e edificabilidade admitidos são os definidos para a categoria de
espaço em causa, condicionados pelas demais disposições que o
presente regulamento e a lei impõem.” (Artigo 45.º)
“1 — Sem prejuízo da lei geral aplicável e dos termos de licenciamento
para as atividades a que se destinam, todas as alterações à morfologia
do solo e ao relevo, através de aterros, depósitos ou escavações, e a
alteração de coberto vegetal através de corte ou remoção de vegetação
existente, estão sujeitas a controlo prévio da Câmara Municipal quando
não destinadas a fins agrícolas e ficam subordinadas à observância das
condicionantes e restrições do respetivo licenciamento.” (Artigo 17.º)

O projeto carece de reconhecimento de
interesse municipal por parte da Câmara
Municipal de Ribeira de Pena e está
ainda sujeito aos regimes jurídicos das
áreas de REN, Rede Natura, e Domínio
Hídrico quando abrangidas estas
classes. Não obstante, e face às
atividades de aterro e escavação
previstas, o projeto carece ainda de
autorização junto da Câmara Municipal
de Ribeira de Pena.

"2 — Na área potencial qualquer intervenção a levar a efeito, mesmo
que em acordo com o regime de uso estabelecido para a categoria de
espaço em que se insere, não deve comprometer a futura exploração do
recurso geológico em causa." (Artigo 33.º)

Condicionado. No entanto, face ao
carácter pontual das atividades
previstas para estas áreas (implantação
de 3 aerogeradores, acessos associados
e ainda apoios de linha elétrica), não se
considera
que
as
intervenções
comprometam o aproveitamento e
exploração dos recursos geológicos
dado que se situam em região marginal
do limite definido para a mesma (no
caso da área abrangida pelos
aerogeradores e acessos) e face ao cariz
pontual das intervenções associadas ao
futuro estabelecimento da linha
elétrica.

RIBEIRA DE PENA

Estrutura Ecológica Municipal em Solo Rural

ARTIGO Nº
(REG.PDM)

Área potencial de indústria extrativa

Artigo 33.º

ÁREAS DE ESTUDO4
PETN

PETS

-

STA.PETS
TS02-TS06,
TS07-TS10,
TS12, TS14,
TS15-TS17
Acessos e
Rede de MT
Estaleiro
ST400/60.PETS

TS29, TS30,
TS35
Acessos e
Rede de MT

CL.PETN

CL.PETS

-

TLS1,
TLS6, TLS5,
TLS9, TLS10,
TLS12,
TLS13

TLS9, TLS12,
TLS13
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RIBEIRA DE PENA

MUNICÍPIO

CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/ SUBCATEGORIA

Bens Patrimoniais Imóveis: Sítio de
Património Arqueológico

ARTIGO Nº
(REG.PDM)

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME DE USO E
EDIFICABILIDADE)

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO

Artigo 73.º

“2 — A estes bens corresponde o perímetro de proteção legalmente
estabelecido para os imóveis classificados ou em vias de classificação,
definindo-se para o restante património perímetros de salvaguarda de
50 metros, em acordo com a Planta de Ordenamento.
3 — Nestes bens e nas áreas de proteção respetivas, sem prejuízo do
licenciamento ou autorização que a lei compete à Câmara Municipal, a
aprovação de obras de construção e de quaisquer trabalhos que
alterem a topografia, os alinhamentos e as cérceas e, em geral, a
distribuição de volumes e coberturas ou o revestimento exterior dos
edifícios, sem prejuízo do parecer prévio da entidade da tutela no caso
dos imóveis classificados e em vias de classificação, fica condicionada
às seguintes disposições:
b) Deverão ser utilizados os materiais que tradicionalmente se utilizam
na região, sem prejuízo da utilização de outros desde que devidamente
justificados por razões estéticas e plásticas;
c) Toda a intervenção deve ter como primeiro objetivo a valorização
do bem patrimonial imóvel em causa, só sendo admitida qualquer
ampliação quando seja garantida a recuperação do mesmo.
b) Deverão ser utilizados os materiais que tradicionalmente se utilizam
na região, sem prejuízo da utilização de outros desde que devidamente
justificados por razões estéticas e plásticas;
c) Toda a intervenção deve ter como primeiro objetivo a valorização
do bem patrimonial imóvel em causa, só sendo admitida qualquer
ampliação quando seja garantida a recuperação do mesmo.
4 — A demolição de imóveis de interesse patrimonial só é permitida,
sem prejuízo do disposto na lei geral para imóveis classificados ou em
vias de classificação, quando seja considerada como necessária à
execução de equipamentos ou infraestruturas da competência da
autarquia ou da administração central, casos em que a demolição será
objeto de discussão pública promovida nos termos do Regulamento
Jurídico da Urbanização e da Edificação.
6 — Quando estejam em causa Valores Arqueológicos ou sempre que
a Câmara Municipal o considere como necessário, qualquer intervenção
a levar a efeito nos perímetros de salvaguarda terá o parecer prévio e o
acompanhamento de um arqueólogo ou do organismo que tutela o
património arqueológico.” (Artigo 73.º)

Condicionado ao cumprimento do
regime de salvaguarda definido no
regulamento e ainda ao disposto na lei
geral para imóveis classificados ou em
vias de classificação, analisado no
âmbito do descritor do património.

ÁREAS DE ESTUDO4
PETN

PETS

X

CL.PETN

CL.PETS

TLS9, TLS12
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MUNICÍPIO

CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/ SUBCATEGORIA

ARTIGO Nº
(REG.PDM)

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME DE USO E
EDIFICABILIDADE)
“A estrutura ecológica municipal, identificada na Planta de
Ordenamento, engloba as áreas que desempenham um papel
determinante na proteção e valorização ambiental e na garantia da
salvaguarda dos ecossistemas e da intensificação dos processos
biofísicos, compreendendo as seguintes componentes:
a) Cursos de água e respetivas margens;
b) Áreas afetas à RAN;
c) Áreas afetas à REN;
d) Áreas afetas à Rede Natura 2000;
e) Espaços naturais;
f) Espaços florestais de conservação;
g) Espaços verdes urbanos que têm por função principal contribuir para
o equilíbrio ecológico e proteção dos aglomerados urbanos bem como
da continuidade dos sistemas biofísicos no seu interior.” (Artigo 22.º)
“1 — Nas áreas abrangidas pela estrutura ecológica em solo rural,
independentemente da categoria de espaço a que se sobrepõe, é
condicionado a prévia autorização das entidades competentes:
a) Edificação de novas construções, exceto no caso a que se refere a
licenciamento de atividades industriais extrativas;
b) Instalação de qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar,
da água, do solo e da paisagem, nomeadamente depósitos de resíduos
sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de qualquer natureza ou o
lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado de acordo
com as normas em vigor. Aplicando -se cumulativamente a legislação
específica para cada área.
2 — Nas áreas abrangidas pela estrutura ecológica municipal em solo
rural admite -se:
a) Instalação de infraestruturas básicas e a abertura de novos
arruamentos, bem como ampliação dos edifícios existentes até 0,5
vezes a área de construção do edifício existente e até ao máximo de 250
m2, quando destinados a habitação, turismo de habitação e turismo no
espaço rural;” (Artigo 23.º)

VILA POUCA DE AGUIAR

Estrutura Ecológica Municipal

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO

Excetuando a execução e beneficiação
de acessos (admitidas nesta classe),
todas as restantes intervenções
previstas nesta classe de espaço estão
condicionadas à autorização prévia por
parte da Câmara Municipal de Vila
Pouca de Aguiar ou entidade com
jurisdição sobre RAN, REN e Rede
Natura, analisado no âmbito das
condicionantes e cujos regimes jurídicos
terão de ser cumpridos em caso de
ocupação.

Espaços Florestais de Produção

Espaços Agrícolas ou
Florestais

Artigo 37.º
Espaços de Silvopastorícia

Espaços Agrícolas

“1 — Consideram -se compatíveis com o uso dominante as instalações,
obras, usos e atividades seguintes:
(…)
e) Instalações especiais, nomeadamente as afetas à exploração de
recursos geológicos, parques eólicos, aproveitamentos hidroelétricos ou
hidroagrícolas, aterros de resíduos inertes e estações de serviço e de
abastecimento de combustível localizadas em zona adjacente aos
canais rodoviários.” (Artigo 38.º)

ÁREAS DE ESTUDO4
PETN

PETS

CL.PETN

CL.PETS

-

STB.PETS
TS36-TS38,
TS32-T35,
TS19-TS25
Acessos
Rede de MT
Central de
Betão PETS
Área de
deposição
temporária de
terras

-

TLS1, TLS2,
TLS3, TLS4,
TLS7,
TLS8,TLS9,
TLS10,
TLS11,
TLS13,
TLS14,
TLS15

-

STB.PETS
TS32-35, TS36TS38, TS20
Acessos
Rede de MT

-

TLS2, TLS3,
TLS4, TLS7,
TLS8, TLS9,
TLS10,
TLS11,
TLS14,
TLS15

-

TS24
Acessos
Rede de MT
Central de
Betão PETS

-

TLS3, TLS4,
TLS11,
TLS13

-

Acessos
Rede de MT

-

TLS3, TLS4,
TLS7, TLS11,
TLS13,
TLS15

O projeto é compatível com as classes
de espaço.
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MUNICÍPIO

CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/ SUBCATEGORIA

Espaços Naturais

ARTIGO Nº
(REG.PDM)

Artigo 44.º

VILA POUCA DE AGUIAR

Solo Rural

Espaços Destinados a Equipamentos

Solo Urbano – Solos
Urbanizados

Espaços Residenciais de Nível III

Solo Urbano – Solos
Urbanizáveis

Espaços Residenciais de Expansão de Nível II

Rede Viária

Estrada Regional

Artigo 48.º

Artigo 29.º

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME DE USO E
EDIFICABILIDADE)
“As orientações de gestão a definir pelo Plano Sectorial da Rede Natura
2000 ou no regime legal dos Perímetros Florestais ou, ainda, no Plano
de Ordenamento Florestal do Barroso e Padrela, aos espaços naturais
aplica -se o seguinte regime:
1 — São interditos os seguintes atos:
a) Destruição e obstrução das linhas de drenagem natural;
c) Alteração da morfologia das margens ao longo dos cursos de água e
destruição parcial ou total da vegetação lenhosa ribeirinha;
d) Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água ou
do solo, nomeadamente depósitos de resíduos sólidos, sucatas, de
inertes e de materiais de qualquer natureza ou o lançamento de
efluentes sem tratamento prévio adequado de acordo com as normas
em vigor;
2 — São condicionados ao parecer da entidade da tutela as
autorizações ou licenciamentos para a prática dos seguintes atos:
b) Construção e ampliação de vias de comunicação;
d) Instalação de parques eólicos;” (Artigo 46.º)
“1 — Os espaços destinados a equipamentos, identificados na Planta de
Ordenamento, correspondem a sítios ou locais, não incluídos em
perímetros urbanos, normalmente de uso público, abrangendo,
equipamentos desportivos ou de lazer (campos de futebol, campos de
ténis, piscinas, etc.), onde ocorrem atividades de carácter recreativo e
cultural, sendo o seu uso compatível com o estatuto de solo rural.
2 — Nestes espaços admitem -se as obras inerentes à sua manutenção,
construções necessárias de apoio ao seu uso e à utilização coletiva das
áreas livres, como instalações sanitárias, pequenos quiosques, bares,
esplanadas e coretos, podendo ainda ser complementadas com
instalações aligeiradas de apoio, desportivas e de lazer, e onde é
condicionada a circulação automóvel; é ainda admitida a ampliação
dos equipamentos desportivos e de lazer existentes desde que não
afetem negativamente a área envolvente sob o ponto de vista
paisagístico, de salubridade e funcional.
3 — Sempre que esses espaços incidam em áreas submetidas a Regime
florestal, e caso seja necessário efetuar o corte e ou destruição de
regeneração natural de arvoredo, carece de parecer prévio da
Autoridade Florestal Nacional.”
"1 — Os espaços residenciais de nível III correspondem a áreas de
dominância de habitação unifamiliar com menor densidade, admitindose ainda funções de turismo, comércio e serviços, de equipamentos e
lazer e atividades complementares." (Artigo 56.º)
“1 — Os espaços residenciais de expansão de nível II correspondem às
novas zonas habitacionais de menor densidade nas quais se admitem
funções residenciais, de comércio e serviços, de equipamentos e lazer e
atividades complementares." (Artigo 62.º)
"1 — Às vias da rede rodoviária nacional e regional existentes e
previstas, bem como às estradas desclassificadas ainda sobre jurisdição
das Estradas de Portugal, aplica-se o estipulado na legislação geral
específica em vigor em relação às zonas de proteção non-aedificandi e
acessos marginais.” (Artigo 31.º)

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO

ÁREAS DE ESTUDO4
PETN

PETS

CL.PETN

CL.PETS

-

STB.PETS
TS19, TS25,
TS21, TS22,
TS23
Acessos
Rede de MT
Área de
deposição
temporária de
terras

-

TLS1, TLS2,
TLS3, TLS15

Omisso quanto ao tipo de intervenções
propostas com o projeto. No entanto, e
face ao facto de o único elemento de
projeto previsto nesta classe se tratar
da instalação de rede de média tensão
subterrânea sob um acesso existente
(CM1127), não se prevê que o mesmo
impeça o desenvolvimento de
atividades de carácter recreativo e
cultural, definidas como prioridade
para esta classe de espaço.

-

Rede de MT

-

-

Não aplicável uma vez que não abrange
nenhum elemento de projeto, apenas a
área de estudo associada a um acesso.

-

X

-

-

Não aplicável uma vez que não abrange
nenhum elemento de projeto, apenas a
área de estudo associada a um acesso.

-

X

-

-

Sujeito ao cumprimento da legislação
geral específica em vigor em relação a
zonas de proteção non-aedificandi.

-

-

-

TLS11

Não se considera que as atividades do
projeto sejam interditas nesta classe de
espaço uma vez que será garantida a
devida drenagem das linhas de água
intersetadas e o projeto não
comprometerá a qualidade do ar, da
água ou do solo face à implementação
de medidas adequadas, propostas após
a devida avaliação ambiental dos
impactes, apresentada no presente
estudo.
O projeto encontra-se condicionado ao
parecer da entidade de tutela, que neste
caso, e uma vez que esta classe de
espaço se insere no Plano Setorial da
Rede Natura 2000, corresponde ao
ICNF.
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MUNICÍPIO

CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/ SUBCATEGORIA

ARTIGO Nº
(REG.PDM)

Caminho Municipal

Itinerário Complementar (IC5/A7)
Artigo 29.º

VILA POUCA DE AGUIAR

Zona de Servidão Non Aedificandi

Bens Patrimoniais Imóveis

Património Não classificado (P109, P22, P23,
P62, P133 e P134)

Áreas de Exploração Consolidada

Artigo 25.º

Artigo 50.º

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME DE USO E
EDIFICABILIDADE)
“2 — Às vias da rede municipal principal e secundária aplica -se o
estipulado no Regulamento Geral das Estradas e Caminhos Municipais
cumulativamente com o definido nos números seguintes deste artigo
em relação às zonas de proteção non-aedificandi, vedações e acessos
marginais.
3 — Para a rede municipal principal:
a) Um afastamento mínimo de 2,5 metros a partir do limite da
plataforma da estrada para muros ou vedações;
b) Não são permitidas ligações à estrada nas curvas sem visibilidade,
até 50 metros dos cruzamentos ou entroncamentos ou dos trainéis retos
que antecedem as lombas;”
4 — Para a rede municipal secundária:
a) Um afastamento mínimo de 2,5 metros a partir do limite da
plataforma da estrada para muros ou vedações;
b) Não são permitidas ligações à estrada nas curvas sem visibilidade,
até 25 metros dos cruzamentos ou entroncamentos ou dos trainéis retos
que antecedem as lombas;” (Artigo 31.º)
“6 — Às vias da rede viária urbana, na ausência de alinhamentos já
definidos ou previstos em Planos de Pormenor, é criada uma zona nonaedificandi não inferior a 3 metros para muros e 5 metros para edifícios
para cada lado da faixa de rodagem.” (Artigo 31.º)
“4 — O perímetro de salvaguarda dos bens imóveis não classificados é
definido como a zona geral de proteção estabelecida para os bens
imóveis classificados como Imóveis de Interesse Público, ou seja, de 50
metros.” (Artigo 25.º)
"1 — As atividades de prospeção e pesquisa e as de exploração de
recursos geológicos poderão ocorrer no interior das poligonais
delimitadas na Planta de Ordenamento, designadas por:
a) Área de exploração consolidada (Telões, Falperra, Pedras Salgadas);
2 — As áreas estabelecidas no número anterior são:
1) Área de exploração consolidada: Área onde ocorre uma atividade
produtiva significativa de depósitos minerais e ou de massas minerais
cujo desenvolvimento deverá ser objeto de uma abordagem global
tendo em vista o racional aproveitamento do recurso geológico.”
(Artigo 50.º)
“Nos espaços de recursos geológicos é admissível a instalação dos
respetivos anexos e de outros Estabelecimentos Industriais que se
prendam com a atividade transformadora afim, nomeadamente paióis
de apoio à pedreira." (Artigo 51.º)

Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG)

Parque Eólico - Aerogeradores

Artigo 76.º

-

“10 — UOPG 10 — Área de exploração consolidada de recursos
geológicos de Telões
b) Regime: Na área incluída nesta UOPG, a sujeitar a PIER (modalidade
específica — Plano de intervenção no espaço rural), sem prejuízo da
legislação aplicável e enquanto este não estiver aprovado, aplica -se o
disposto para os Espaços de Recursos Geológicos.” (Artigo 77.º)
-

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO

ÁREAS DE ESTUDO4
PETN

Sujeito ao cumprimento do
Regulamento Geral das Estradas e
Caminhos Municipais e com o disposto
no regulamento.

PETS

CL.PETN

X

CL.PETS

X

-

Rede de MT

-

TLS11

-

Rede de MT

-

TLS11

Sujeito ao cumprimento do perímetro
de salvaguarda dos bens imóveis. Não
obstante, a análise de conformidade
com o património não classificado será
feita no âmbito do capítulo do
património arqueológico e etnológico.

-

Acessos
Rede de MT

-

-

O regulamento é omisso relativamente
à compatibilidade do projeto, no
entanto não o lista como sendo
admissível. De referir que o acesso que
se insere nesta classe é existente e será
apenas alvo de beneficiação no âmbito
do projeto, pelo que não se afiguram
incompatibilidades com os objetivos
definidos para esta classe de espaço.

-

Acessos

-

-

-

Acessos

-

-

-

X

-

-

Sujeito ao cumprimento da zona nonaedificandi.

O regulamento é omisso relativamente
à compatibilidade do projeto. De referir
que o acesso que se insere nesta classe
é existente e será apenas alvo de
beneficiação no âmbito do projeto,
pelo que não se afiguram
incompatibilidades com os objetivos
definidos para esta classe de espaço.
Omisso
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MUNICÍPIO

CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/ SUBCATEGORIA

ARTIGO Nº
(REG.PDM)

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME DE USO E
EDIFICABILIDADE)

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO

ÁREAS DE ESTUDO4
PETN

PETS

CL.PETN

CL.PETS

-

Acessos
Rede de MT

-

-

“Na área de intervenção do Parque Natural do Alvão (PNAl) são
interditos os seguintes atos e atividades:
g) A obstrução da passagem de qualquer tipo de caminhos públicos de
acesso aos cursos de água.” (Artigo 24.º -A)

Limite do PNAL

Artigo 24.º

Parque Natural do Alvão
(PNAL)

VILA REAL

Áreas de Proteção Parcial

Solo Rural

Espaços Naturais

Artigo
24.º-D

Artigo 34.º

“Ficam sujeitos a autorização ou parecer vinculativo do ICNF os
seguintes atos e atividades:
h) A instalação de linhas de distribuição ou de transporte de energia
elétrica de alta ou média tensão e linhas ou antenas de
telecomunicações, aéreas e ou subterrâneas;
i) A abertura de caminhos ou acessos, bem como a beneficiação, a
ampliação ou qualquer modificação dos existentes, incluindo caminhos
carreteiros;
m) A alteração à morfologia do solo pela extração de materiais inertes
ou por escavações ou aterros, na área do PNAl.” (Artigo 24.º - B)
"2 — Nas áreas de proteção parcial, a manutenção de habitats e de
determinadas espécies é compatível ou depende dos atuais usos
permanentes ou temporários do solo ou da água, sendo permitidas as
respetivas utilizações desde que constituam suporte dos valores a
proteger e não promovam a sua degradação.
3 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores são ainda
interditos os seguintes atos e atividades:
b) Qualquer alteração ao relevo e remoção da camada de solo arável;"
(Artigo 24.º - D - Divisão II)
“Sem prejuízo do disposto no artigo 23.º para as áreas integradas no
PIOT -ADV, do disposto no Plano de Ordenamento do PNA, no Plano
Sectorial da Rede Natura 2000 e no Plano Regional de Ordenamento da
Florestal do Douro, aos espaços naturais aplica -se o seguinte regime:
1 — São interditos os seguintes atos:
a) Destruição e obstrução das linhas de drenagem natural;
c) Alteração da morfologia das margens ao longo dos cursos de água e
destruição parcial ou total da vegetação lenhosa ribeirinha;
d) Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água ou
do solo, nomeadamente depósitos de resíduos sólidos, sucatas, de
inertes e de materiais de qualquer natureza ou o lançamento de
efluentes sem tratamento prévio adequado de acordo com as normas
em vigor;
2 — São condicionados ao parecer da entidade de tutela as
autorizações ou licenciamentos para a prática dos seguintes atos:
b) Construção e ampliação de vias de comunicação;
c) Execução de infraestruturas públicas;
d) Instalação de parques eólicos;" (Artigo 35.º)

Tal como exposto na análise de
conformidade do projeto com o
regulamento do POPNAL (subcapítulo
2.2.3.2), os elementos de projeto
previstos no interior do limite do parque
prendem-se com um acesso que será
alvo de beneficiação e a instalação de
rede de média tensão sob o referido
acesso. Apesar de não serem listadas
como atividades interditas, e de acordo
com o regulamento geral do POPNAL,
apresentado anteriormente, considerase que as intervenções previstas são
enquadráveis no pedido de autorização
ao ICNF que serão transparecidas pela
avaliação do presente Estudo de
Impacte Ambiental.

A beneficiação de acessos e a instalação
de rede de média tensão sob estes
acessos não conduzirá à destruição e
obstrução de linhas de drenagem
natural dado que será garantida a
devida drenagem caso esta ainda não
esteja implementada nos acessos
existentes (e que serão alvo de
beneficiação). Adicionalmente, importa
referir o impacte sobre qualidade do ar,
da água ou do solo será detalhadamente
analisado no âmbito do presente estudo
e será garantida a sua salvaguarda.

-

Acessos
Rede de MT

-

-

-

TS18 (área de
manobra)
Acessos
Rede de MT

-

-

As intervenções previstas serão apenas
condicionadas a parecer da entidade de
tutela – ICNF.
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MUNICÍPIO

CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/ SUBCATEGORIA

Artigo 27.º

VILA REAL

Espaços Florestais

ARTIGO Nº
(REG.PDM)

Estrutura ecológica municipal em solo rural

Artigo 68.º

Condicionantes ao Uso do
Solo

Corredor ecológico

Artigo 70.º

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME DE USO E
EDIFICABILIDADE)
"1 — Consideram -se compatíveis com o uso dominante as instalações,
as obras, os usos e as atividades seguintes:
e) Instalações especiais, nomeadamente as afetas à exploração de
recursos geológicos, parques eólicos, aproveitamentos hidroelétricos ou
hidroagrícolas, aterros de resíduos inertes e estações de serviço e
de abastecimento de combustível, localizadas em zona adjacente aos
canais rodoviários.
2 — As construções, usos ou atividades compatíveis só são autorizadas
nas condições definidas nos artigos seguintes desta secção e desde que
sem prejuízo do estabelecido na secção I do capítulo VI do presente
Regulamento, referentes à estrutura ecológica municipal em solo rural,
e ainda:
a) Não afetem negativamente a área envolvente sob o ponto de vista
paisagístico, de salubridade e funcional;
b) Seja assegurada pelos interessados a execução e manutenção de
todas as infraestruturas necessárias, podendo constituir motivo de
inviabilização da construção a impossibilidade ou a inconveniência da
execução de soluções individuais para as infraestruturas." (Artigo 28.º)
"1 - Nas áreas abrangidas pela estrutura ecológica em solo rural,
independentemente da categoria de espaço a que se sobrepõe, é
interdito:
c) Instalação de qualquer atividade que comprometa a qualidade do
ar, da água, do solo e da paisagem, nomeadamente depósitos de
resíduos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de qualquer natureza
ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado de
acordo com as normas em vigor.
2 — Nas áreas abrangidas pela estrutura ecológica em solo rural
admite-se:
a) Instalação de infraestruturas básicas e a abertura de novos
arruamentos desde que não haja alternativa viável fora destas áreas,
bem como ampliação dos edifícios existentes até 0,5 vezes a área bruta
de construção existente e até ao máximo de 200 m2, quando destinados
a habitação;
c) Empreendimentos de turismo em espaço rural, turismo de habitação,
turismo da natureza e atividades turísticas e de lazer associadas ao
aproveitamento das potencialidades naturais e paisagísticas, como
parques de campismo e caravanismo ou praias fluviais, bem como
instalações adstritas a aproveitamentos hidroagrícolas, hidroelétricos
ou eólicos, condicionadas à elaboração de estudo de incidências
ambientais que garanta a salvaguarda dos sistemas ecológicos em
presença." (Artigo 69.º)
"2 — No solo rural integrado no corredor ecológico definido aplicam -se
as disposições estabelecidas no artigo 69.º do presente regulamento.
3 — As ações admitidas na estrutura ecológica municipal em solo rural
e indicadas no n.º 2 do artigo 69.º apenas são licenciadas no corredor
ecológico desde que não provoquem a sua interrupção ou redução
significativa que prejudique os objetivos subjacentes à sua delimitação,
nomeadamente o de conectar populações de comunidades da fauna e
da flora.
4 — No âmbito do planeamento florestal as normas a aplicar no interior
do corredor são as consideradas para as funções de proteção e de
conservação, de acordo com o estabelecido no PROF Douro" (Artigo
70.º)

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO

ÁREAS DE ESTUDO4
PETN

PETS

CL.PETN

CL.PETS

-

TS18
Acessos

-

-

A implementação de todos os
elementos de projeto previstos nesta
classe de espaço é admitida uma vez que
são elementos adstritos a um
aproveitamento eólico e é integrante de
um projeto alvo de avaliação de impacte
ambiental.

-

TS18
Acessos
Rede de MT

-

-

O projeto é admitido pelo regulamento
do PDM uma vez que é uma instalação
adstrita a um aproveitamento eólico e é
integrante de um projeto alvo de
avaliação de impacte ambiental. De
referir ainda que não se considera que
as atividades previstas nesta classe de
espaço prejudiquem os objetivos
subjacentes à mesma face ao cariz
pontual das intervenções e de, no caso
do acesso, se tratar de uma beneficiação
de um acesso existente.

-

TS18
Acessos
Rede de MT

-

-

Pelo facto de a atividade prevista nesta
classe de espaço ser afeta a um parque
eólico, considera-se compatível com a
classe de espaço.
O impacte dos elementos de projeto
sobre paisagem e área envolvente serão
devidamente avaliados no âmbito do
presente Estudo de Impacte Ambiental.
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MUNICÍPIO

CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/ SUBCATEGORIA

Espaço Natural

ARTIGO Nº
(REG.PDM)

Artigo 36.º

MONDIM DE BASTO

Solo Rural

Espaço Florestal de Conservação

Linhas de água

Infraestruturas

Artigo 30.º

Artigo 5.º

Parques Eólicos

-

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME DE USO E
EDIFICABILIDADE)
“3 — Nos Espaços Naturais admitem -se como compatíveis as seguintes
utilizações:
a) Equipamentos de utilização coletiva destinados à educação
ambiental e ao património cultural e infraestruturas públicas, desde
que reconhecido o seu interesse para o município por deliberação da
Câmara Municipal;” (Artigo 37.º)
“3 — Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor e no POPNAL são
permitidas, nestes espaços, todas as ações que visem a arborização e
rearborização, beneficiação das superfícies florestais, edificação e
beneficiação de infraestruturas adequadas aos espaços florestais
nomeadamente da rede viária e divisional, pontos de água e
reservatórios.” (Artigo 31.º)
“1 — No território de Mondim de Basto é aplicável o regime legal
específico das servidões administrativas e das restrições de utilidade
pública, referidas no artigo anterior e assinaladas na Planta de
Condicionantes, sempre que a escala o permita.
2 — O regime legal das servidões administrativas e restrições de
utilidade pública é aplicável cumulativamente com as disposições do
PDM, salvo quando estas se demonstrarem incompatíveis com aqueles
regimes, prevalecendo, nesse caso, o regime legal das servidões
administrativas e restrições de utilidade pública.” (Artigo 6.º)
-

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO

ÁREAS DE ESTUDO4
PETN

PETS

CL.PETN

CL.PETS

O projeto carece de reconhecimento de
interesse municipal por parte da
Câmara Municipal de Mondim de Basto

-

Acessos
Rede de MT

-

-

O projeto é compatível. Esta classe de
espaço é apenas abrangida pela área de
estudo afeta à beneficiação de um
acesso existente.

-

X

-

-

Sujeito ao cumprimento do regime
legal associado ao domínio público
hídrico.

-

Acessos
Rede de MT

-

-

Omisso

-

Acessos
Rede de MT

-

-
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MUNICÍPIO

CLASSE DE ESPAÇO

CATEGORIA/ SUBCATEGORIA

9230 – Carvalhais galaico-portugueses de
Quercus robur e Quercus pyrenaica

ARTIGO Nº
(REG.PDM)

Artigo 16.º

MONDIM DE BASTO

Rede Natura – Habitats

4030 – Charnecas secas Europeias

Estrutura Ecológica Municipal

Artigo 11.º

NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO (REGIME DE USO E
EDIFICABILIDADE)
“3 — Os valores naturais em presença correspondem aos habitats,
à fauna e à flora, definidos na legislação em vigor, nomeadamente os
identificados no Anexo I da Planta de Ordenamento — Planta de
Proteções — aos quais se aplica o disposto no Plano Setorial da Rede
Natura 2000 (PSRN 2000), no Anexo 4 do presente Regulamento —
Orientações da Rede Natura 2000 (RN 2000) e no presente
Regulamento.
4 — De modo a manter e a promover o estado de conservação
favorável dos valores naturais de interesse nacional e comunitário,
nas áreas referidas no número anterior, definem -se as seguintes
medidas:
a) São interditas, as seguintes ações, atividades ou projetos:
i) Alterações à morfologia do solo e do seu coberto vegetal, desde
que não decorrentes das normais práticas agrícolas e florestais, ou de
outras situações previstas no presente Regulamento;
v) A deposição de resíduos líquidos e sólidos, de inertes e de materiais
de qualquer natureza, o lançamento de efluentes sem tratamento
prévio adequado, de acordo com as normas em vigor;
i) A promoção de projetos, ações ou atividades que produzam
novos impactes negativos, inclusive áreas de recuperação paisagística
e ambiental, de infraestruturas, nomeadamente de produção e
transporte de energia, em centros de atividades de alcateias de lobo,
abrigos de morcegos de importância nacional e comunitária, habitats
prioritários e espécies prioritárias e “raras, endémicas, localizadas,
ameaçadas ou em perigo de extinção” (RELAPE) entre outras áreas
sensíveis.
b) São condicionadas a parecer do Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas (ICNF), podendo estar sujeitas à avaliação de
incidências ambientais e sem prejuízo do regime de Avaliação de
Impacte Ambiental, as seguintes ações, atividades ou projetos de:
iii) Projetos e Infraestruturas:
5) Construção de estradas;
“1 — Nas áreas que integram a Estrutura Ecológica Municipal em solo
rural e solo urbano, os usos e o regime de edificabilidade admitidos, são
os definidos pela categoria de espaço em que se inserem, condicionados
pelas demais disposições que o presente Regulamento e a lei aplicável
em vigor dispõe.
4 — Nas categorias ou subcategorias circunscritas que integram áreas
inseridas na Estrutura Ecológica Municipal, a realização de qualquer
ação, plano, projeto ou operação urbanística deve salvaguardar os
requisitos constantes do Anexo 6 do presente Regulamento —
Recomendações de Intervenção em Estrutura Ecológica Municipal
(EEM), sem prejuízo do previsto no PROF T, Plano Setorial da Rede
Natura 2000, no Plano de Ordenamento do Parque Natural do Alvão
(POPNAL), conforme estabelecido nos anexos 4 e 5 e outras disposições
legais de hierarquia superior.” (Artigo 12.º)

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO

A compatibilidade do projeto será
avaliada em sede do referido parecer
do ICNF e no âmbito do presente
Estudo de Impacte Ambiental,
remetendo-se em particular para a
avaliação efetuada no âmbito do
descritor biodiversidade e suas
medidas.
Salienta-se contudo que as ações
referentes a acessos e rede de média
tensão terão um impacte desprezável
ao nível de avifauna e quirópteros, de
baixa significância a nível de lobo e
correspondem na sua maioria a
alargamento de caminhos e acessos já
existentes no território, no caso da
perda de habitats, conforme se avalia
no âmbito do descritor biodiversidade
(remete-se para a sua consulta relativa
aos impactes identificados, medidas de
mitigação e monitorização propostas.

O projeto é compatível com as restantes
categorias de espaço onde se insere,
ficando sujeito ao cumprimento do
regime legal associado ao domínio
público
hídrico.
Serão
ainda
consideradas as recomendações de
intervenção constantes no Anexo 6 do
regulamento.

ÁREAS DE ESTUDO4
PETN

PETS

CL.PETN

CL.PETS

-

Acessos
Rede de MT

-

-

-

Acessos
Rede de MT

-

-

-

Acessos
Rede de MT

-

-
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ÁREAS DE SUSPENSÃO PARCIAIS DOS CONCELHOS DE BOTICAS, CABECEIRAS DE
BASTO, CHAVES, RIBEIRA DE PENA E VILA POUCA DE AGUIAR
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2019 determina, nas áreas afetas ao
Sistema Eletroprodutor do Tâmega, que compreende os aproveitamentos hidroelétricos
de Gouvães, do Alto Tâmega e de Daivões, a suspensão parcial dos Planos Diretores
Municipais abrangidos e estabelece as respetivas medidas preventivas.
De acordo com as plantas de ordenamento dos referidos planos diretores municipais, o
Sistema Eletroprodutor do Tâmega localiza-se em espaços cujas utilizações se revelam
incompatíveis com os usos que agora se pretendem atribuir para a execução deste
complexo hidroelétrico. Não tendo sido possível assegurar atempadamente os
procedimentos tendentes à alteração ou à revisão dos planos diretores municipais, de
modo a acomodar a nova realidade territorial decorrente da implantação do referido
complexo hidroelétrico, tornou-se necessário proceder à suspensão parcial daqueles
instrumentos de gestão territorial.
Esta suspensão dos PDMS dos municípios de Boticas, Cabeceiras de Basto, Chaves,
Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar refere-se a um período de dois anos, até 30 de
junho de 2023, nas áreas identificadas nas plantas constantes dos anexos I a V da
referida Resolução de Conselho de Ministros, e as quais são reproduzidas no DESENHO
05.7 do Volume III – Peças Desenhadas.
De acordo com a referida Resolução de Conselho de Ministros, nomeadamente o n.º 2:
“2 — Sujeitar as áreas referidas no número anterior, pelo prazo de dois anos, a
medidas preventivas que consistem na proibição de:
a) Realização de operações urbanísticas, incluindo a construção, reconstrução e
ampliação de edifícios;
b) Instalação de explorações de recursos geológicos ou ampliação das existentes;
c) Realização de aterros, escavações ou alteração do coberto vegetal.
3 — Excecionar do disposto no número anterior os atos e as atividades destinados
à execução do Sistema Eletroprodutor do Tâmega e das diversas componentes que
lhe estão associadas.”
Tal como se verifica pelo DESENHO 05.7 do Volume III – Peças Desenhadas, as áreas de
estudos dos corredores da linha elétrica, nomeadamente os troços TLN3, TLN4, TLN9,
TLN10 e TLN13 do PETN e os troços TLS5, TLS6, TLS9, TLS11 e TLS12 o PETS abrangem
áreas afetas ao Sistema Eletroprodutor do Tâmega. Neste sentido, e durante o
desenvolvimento do projeto de execução será garantido que nenhum dos apoios da
linha, no traçado aferido no âmbito do presente Estudo de Impacte Ambiental, será
projetado nestas áreas, exceto se considerada vantajosa a articulação entre os dois
projetos (por exemplo aproveitamento de áreas anteriormente intervencionadas e sem
afetação futura) e após devida articulação com o responsável do projeto do Sistema
Eletroprodutor do Tâmega.
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No que se refere aos restantes elementos de projeto sobre área suspensa afeta ao
Sistema Eletroprodutor do Tâmega, de referir que, no PETN e elementos que o
constituem, não ocorrem interseções. No que se refere aos elementos do PETS,
nomeadamente acessos que constituem o parque, rede de média tensão prevista e
aerogeradores (TS29 e TS33) localizados em área suspensa associada a um estaleiro e
acesso do projeto do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, respetivamente, estas
intervenções têm como objetivo a minimização da afetação de novas áreas não
intervencionadas. Assim, e através da aprovação e devida articulação com o responsável
pelo projeto do Sistema Eletroprodutor do Tâmega (IBERDROLA), será garantida a
compatibilidade entre os trabalhos previstos (principalmente associados a beneficiação,
utilização de acessos, instalação de rede de média tensão subterrânea e ocupação de
uma área de estaleiro do Projeto) de modo a garantir que estes em nada impactarão o
projeto dos aproveitamentos hidroelétricos, nomeadamente o seu cronograma e a sua
rede de acessos. Esta articulação está prevista em fase de projeto de execução, não
obstante já ter sido garantida uma pré-análise e articulação entre ambos os projetos.
No que se refere à existência de aerogeradores do PETS (TS31 e TS34), nomeadamente
plataformas associadas a este, localizados em área de suspensão de PDM,
nomeadamente na área afeta ao Circuito Hidráulico (em túnel) do projeto, refere-se que
também foi já feita uma análise prévia junto da IBERDROLA, departamento responsável
pelo Sistema Eletroprodutor do Tâmega, e que não se verificam incompatibilidades com
a implantação do projeto, nomeadamente destes aerogeradores nestes locais. Não
obstante, e em sede de desenvolvimento de projeto de detalhe será avaliada e garantida
a compatibilidade entre ambos os projetos com o grau de rigor necessário.
Verifica-se ainda a interseção de elementos lineares integrantes do Sistema
Eletroprodutor do Tâmega, nomeadamente Linhas de Média/Alta Tensão da fase de
construção do projeto, e ainda a proximidade de plataformas utilizadas como estaleiro
pelo projeto. A articulação entre os dois projetos será garantida em sede de projeto de
execução, através da compatibilização entre ambos os cronogramas das obras em
questão.
PLANO MUNICIPAL DA DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS (PMDFCI)
O Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, que altera e republica o Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de junho) e cuja nona alteração é feita pelo Decreto-Lei nº14/2019, de
21 de janeiro, estrutura o Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios (SDFCI), que
prevê o conjunto de medidas e ações de articulação institucional, de planeamento e de
intervenção relativas à prevenção e proteção das florestas contra incêndios, nas
vertentes da compatibilização de instrumentos de ordenamento, de sensibilização,
planeamento, conservação e ordenamento do território florestal, silvicultura,
infraestruturação, vigilância, deteção, combate, rescaldo, vigilância pós -incêndio e
fiscalização, a levar a cabo pelas entidades públicas com competências na defesa da
floresta contra incêndios e entidades privadas com intervenção no setor florestal.
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De acordo com o n.º 2 artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, que
estabelece os condicionalismos à edificação, a construção de edificações para habitação,
comércio, serviços e indústria fora das áreas edificadas consolidadas é proibida nos
terrenos classificados nos PMDFCI com risco de incêndio das classes alta ou muito alta,
sem prejuízo das infraestruturas definidas nas redes regionais de defesa da floresta
contra incêndios (RDFCI). Adicionalmente, e de acordo com o n.º 3 do mesmo artigo, as
novas edificações em espaço florestal ou rural fora das áreas edificadas consolidadas
têm de salvaguardar, na sua implantação no terreno, as regras definidas no PMDFCI
respetivo ou, se este não existir, a garantia de distância à estrema da propriedade de
uma faixa de proteção nunca inferior a 50 m e a adoção de medidas especiais relativas
à resistência do edifício à passagem do fogo e à contenção de possíveis fontes de ignição
de incêndio no edifício e respetivos acessos.
O SDFCI estabelece no seu artigo 12º as redes de defesa da floresta contra incêndios
(RDFCI), integrando esta as seguintes componentes:
•

Redes de faixas de gestão de combustível;

•

Mosaico de parcelas de gestão de combustível;

•

Rede viária florestal;

•

Rede de pontos de água;

•

Rede de vigilância e deteção de incêndios;

•

Rede de infraestruturas de apoio ao combate.

O SDFCI estabelece ainda um regime de servidões administrativas e expropriações, para
as componentes da RDFCI.
Relativamente a redes de faixas de gestão de combustível, nos espaços florestais
previamente definidos nos PMDFCI é obrigatório que a entidade responsável “pelas
linhas de transporte de energia distribuição de energia elétrica em muito alta tensão e
em alta tensão providencie a gestão do combustível numa faixa correspondente à
projeção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa de largura
não inferior a 10 m para cada um dos lados” (alínea c) do n.º do artigo 15º do DecretoLei n.º 124/2006 de 28 de junho na sua versão em vigor).
No âmbito do Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios, ao nível municipal está
prevista a constituição de Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios
(PMDFCI) de âmbito municipal ou intermunicipal, que contêm as ações necessárias à
defesa da floresta, e, para além das ações de prevenção, incluem a previsão e a
programação integrada das intervenções das diferentes entidades envolvidas perante a
eventual ocorrência de incêndios.
O PMDFCI estabelece as medidas necessárias de prevenção de incêndios florestais, bem
como a previsão e o planeamento integrado das intervenções das diferentes entidades
envolvidas numa eventual ocorrência de incêndios.
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Nos concelhos abrangidos pelo projeto dos Parques Eólicos do Tâmega e ligação à RESP,
os PDMFCI referem-se a:
•

PMDFCI de Montalegre: Despacho n.º 4345/2012 (PMDFCI de 2ª Geração)

•

PMDFCI de Cabeceiras de Basto: Despacho n.º 4345/2012 (PMDFCI de 2ª
Geração)

•

PMDFCI de Boticas: Despacho n.º 4345/2012 (PMDFCI de 2ª Geração)

•

PMDFCI de Ribeira de Pena: Despacho n.º 4345/2012 (PMDFCI de 2ª Geração)

•

PMDFCI de Vila Pouca de Aguiar: Despacho n.º 4345/2012 (PMDFCI de 2ª
Geração)

•

PMDFCI de Vila Real: Despacho n.º 4345/2012 (PMDFCI de 2ª Geração)

•

PMDFCI de Mondim de Basto: Despacho n.º 4345/2012 (PMDFCI de 2ª Geração)

PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO
A perigosidade pode ser definida como “a probabilidade de ocorrência, num
determinado intervalo de tempo e dentro de uma determinada área, de um fenómeno
potencialmente danoso” (Vernes, 1984). Na Figura 2.12 e Figura 2.13 são apresentados
os Mapas de Perigosidade de Incêndio Florestal dos Concelhos abrangidos pela área de
estudo do PETN e PETS, respetivamente, pela análise dos PMDFCI.
Através da análise da informação constante nos PMDFCI dos concelhos abrangidos –
Boticas, Cabeceiras de Basto, Mondim de Basto, Montalegre, Ribeira de Pena, Vila Pouca
de Aguiar e Vila Real – identifica-se grosso modo que uma vez que a área de estudo está
bastante dispersa ao longo dos concelhos, se abrange a quase totalidade das classes de
perigosidade de incêndio, quer no que se refere às áreas de implantação dos
aerogeradores quer aos corredores de linhas alternativos em análise.
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Figura 2.12 – Perigosidade de Incêndio nas áreas de estudo do PETN
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Figura 2.13 – Perigosidade de Incêndio nas áreas de estudo do PETS
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Figura 2.14 – Perigosidade de Incêndio nas áreas de estudo da STA.PETN e STB.PETN
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Figura 2.15 – Perigosidade de Incêndio nas áreas de estudo da STA.PETS e STB.PETS
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Figura 2.16 – Perigosidade de Incêndio nas áreas de estudo das ST400/60.PETN
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Figura 2.17 – Perigosidade de Incêndio nas áreas de estudo das ST400/60.PETS
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No que se refere aos “edifícios” integrantes do projeto, isto é, as subestações
alternativas de cada um dos parques eólicos, verifica-se que as STA.PETN e STB.PETN do
PETN se inserem em área de “Muito baixa” perigosidade de incêndio, tal como se
representa em detalhe na Figura 2.14, que a subestação STA.PETS (Figura 2.15) se insere
também em área de “Muito baixa” perigosidade de incêndio, e que a STB.PETS (Figura
2.15) se insere em áreas de “Muito baixa”, “Baixa” e “Média” perigosidade de incêndio.
No que se refere às subestações alternativas de 400/60 kV do PETN, verifica-se que
ambas se inserem previsivelmente em áreas de perigosidade “Alta” (Figura 2.16), não
obstante o elemento de análise não corresponder a uma área mas sim a um elemento
pontual. No que se refere à subestação alternativa 400/60 kV do PETS, analisada através
também de um elemento pontual, esta insere-se em área de perigosidade “Média”
conforme se verifica pela análise da Figura 2.17.
De acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28
de junho, cuja última alteração corresponde ao Decreto-Lei nº 14/2019 de 21 de janeiro,
o projeto em análise deverá dar cumprimento ao estipulado, em particular artigo 15.º:
“1 - Nos espaços florestais previamente definidos nos PMDFCI é obrigatório que a
entidade responsável:
c) Pelas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em muito alta
tensão e em alta tensão providencie a gestão do combustível numa faixa
correspondente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos
de uma faixa de largura não inferior a 10 m para cada um dos lados;”
2 - Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título,
detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais, são obrigados
a proceder à gestão de combustível, de acordo com as normas constantes no anexo
do presente decreto-lei e que dele faz parte integrante, numa faixa com as seguintes
dimensões:
a) Largura não inferior a 50 m, medida a partir da alvenaria exterior do edifício,
sempre que esta faixa abranja terrenos ocupados com floresta, matos ou pastagens
naturais;
b) Largura definida no PMDFCI, com o mínimo de 10 m e o máximo de 50 m, medida
a partir da alvenaria exterior do edifício, quando a faixa abranja exclusivamente
terrenos ocupados com outras ocupações.”
No que respeita a condicionalismos à edificação, correspondente ao artigo 16.º, o
mesmo Decreto-Lei, atualizado na sua versão mais recente, refere o seguinte:
“2 - Fora das áreas edificadas consolidadas, não é permitida a construção de novos
edifícios nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural
definida no PMDFCI como de alta e muito alta perigosidade, sem prejuízo do disposto
no número seguinte.
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4 - A construção de novos edifícios ou a ampliação de edifícios existentes apenas são
permitidas fora das áreas edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na
cartografia de perigosidade de incêndio rural definida em PMDFCI como de média,
baixa e muito baixa perigosidade, desde que se cumpram, cumulativamente, os
seguintes condicionalismos:
a) Garantir, na sua implantação no terreno, a distância à estrema da propriedade de
uma faixa de proteção nunca inferior a 50 m, quando confinantes com terrenos
ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais, ou a dimensão definida no
PMDFCI respetivo, quando inseridas ou confinantes com outras ocupações, de acordo
com os critérios estabelecidos no anexo ao presente decreto-lei;
b) Adotar medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios
no edifício e nos respetivos acessos;
c) Existência de parecer favorável da CMDF.
11 - Excetua-se do disposto no n.º 2 a construção de novos edifícios destinados a
utilizações exclusivamente agrícolas, pecuárias, aquícolas, piscícolas, florestais ou de
exploração de recursos energéticos ou geológicos que sejam reconhecidas de
interesse municipal por deliberação da câmara municipal, desde que verificadas as
seguintes condições:
a) Inexistência de alternativa adequada de localização;
b) Medidas de minimização do perigo de incêndio a adotar pelo interessado, incluindo
a faixa de gestão de 100 metros;
c) Medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios nas
edificações e nos respetivos acessos, bem como à defesa e resistência das edificações
à passagem do fogo;
d) Demonstração de que os novos edifícios não se destinam a fins habitacionais ou
turísticos, ainda que associados à exploração;
e) Existência de parecer favorável da CMDF.”
Ao nível concelhio, e para além do exposto no Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho,
cuja última alteração corresponde ao Decreto-Lei nº 14/2019, de acordo com o
regulamento do Plano Diretor Municipal de Mondim de Basto (artigo 20.º) e Plano
Diretor de Ribeira de Pena (Artigo 18.º), deverá ainda ser respeitado o seguinte
referente a medidas de defesa da floresta contra incêndios:
“5 — Noutros espaços rurais, que não os espaços florestais, desde que seja assegurada
uma faixa de 50 metros sem ocupação florestal (floresta, matos e pastagens
espontâneas), as novas edificações fora das áreas consolidadas têm de salvaguardar, na
sua implantação no terreno uma distância à estrema da propriedade, uma faixa de
proteção de:
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25 metros relativamente às áreas de muito alto risco de incêndio;
15 metros relativamente às áreas de alto risco de incêndio;
10 metros relativamente às áreas de médio risco de incêndio;
5 metros relativamente às áreas de baixo e muito baixo risco de incêndio.
6 — Quando a faixa de proteção de uma nova edificação se sobrepõe com outra faixa de
proteção inserida em rede secundária já existente, a área sobreposta pode ser
contabilizada na distância à estrema exigida para essa edificação, o mesmo acontecendo
com uma via pública ou qualquer outra infraestrutura de interrupção de combustíveis.”
Ainda ao nível concelhio, e no que se refere ao município de Vila Real, é ainda referido
o seguinte no artigo 26.º do regulamento do PDM, relativo a medidas de defesa da
floresta contra incêndio:
“2 — Sem prejuízo do número anterior, nos terrenos agrícolas, são admitidas distâncias
inferiores às extremas da propriedade, até aos limites constantes da tabela seguinte.
Uso Principal da
edificação

Habitacional/Empreendimento
turístico

Industrial/pecuária

Equipamento de
interesse público

Instalações
especiais/ Apoio à
atividade principal

Largura Mínima da
faixa de proteção

10 metros

15 metros

10 metros

10 metros

3 — Nas situações previstas nos números anteriores, quando se verifique que uma das
extremas da parcela onde se pretende implantar a nova edificação, confina com uma via
pública, ou com outras faixas de interrupção de material combustível, às dimensões
referidas para a faixa de proteção a garantir dentro dos limites da propriedade, poderão
ser deduzidas as larguras das faixas das respetivas vias no lado respetivo de
confrontação da propriedade com a rede viária.
4 — Quando a parcela onde se pretende implantar a nova edificação confrontar com
uma parcela dotada de edifício legalmente implantado, e esse edifício distar a menos de
50 metros da respetiva confrontação, a implantação da nova edificação poderá ser
efetuada até 10 metros do lado mais próximo do limite da parcela do edifício já
implantado.
5 — Para além do disposto nos números anteriores, devem ser adotadas as seguintes
medidas adicionais de defesa contra incêndios na envolvente às novas edificações em
espaço florestal ou rural:
a) Criação de uma faixa de terreno pavimentado a toda a volta da construção e até ao
arruamento de acesso à parcela, com largura mínima de 2 metros, desimpedida e
executada em material ignífugo/incombustível.
b) As novas edificações em espaço florestal ou rural e as respetivas propriedades devem
ser servidas por vias de acesso adequadas a veículos de socorro em caso de incêndio, as
quais, mesmo que estejam em domínio privado, devem também possuir uma ligação à
rede viária pública com uma largura mínima de 3 metros e permitir a inversão de marcha
de veículos automóveis no interior da respetiva parcela.”
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Atendendo a que o projeto remete para infraestruturas de produção de energia elétrica
a partir de fontes renováveis, e suas infraestruturas de ligação e transporte de energia
elétrica, considera-se que o Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho, cuja última
alteração corresponde ao Decreto-Lei nº 14/2019 de 21 de janeiro, é omisso quanto ao
enquadramento de infraestruturas.
Não obstante, e de acordo com a alínea f) e g) do artigo 3º “Edificação” é a atividade ou
o resultado da construção, reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de um
imóvel destinado a utilização humana, bem como de qualquer outra construção que se
incorpore no solo com carácter de permanência, excecionando-se as obras de escassa
relevância urbanística para efeitos de aplicação do presente decreto-lei; g) “Edifício”
corresponde a uma construção permanente dotada de acesso independente, coberta,
limitada por paredes exteriores ou paredes meeiras que vão das fundações à cobertura,
destinada à utilização humana ou a outros fins, com exceção dos edifícios que
correspondam a obras de escassa relevância urbanística;
Assim, e de acordo com a tipologia de projeto em análise e elementos que integram o
referido projeto, o único edifício a considerar diz respeito às subestações alternativas
de cada um dos parques eólicos, isto é, STA.PETN, STB.PETN, STA.PETS, STB.PETS,
ST400/60.PETN-1, ST400/60.PETN-2 e ST400/60.PETS. Face ao exposto e no que se
refere às subestações analisadas em detalhe, de 400/30 kV e 60/30 kV (STA.PETN,
STB.PETN, STA.PETS, STB.PETS), e à ST400/60.PETS, atendendo às classes de
perigosidade que estas infraestruturas abrangem (perigosidade “Muito baixa” para a
maioria das áreas, “Baixa” e “Média” para o caso da STB.PETS e ST400/60.PETS),
considera-se que a construção destes edifícios é permitida, ao abrigo da legislação em
vigor e desde que seja assegurado um afastamento de pelo menos 50 m a áreas
confinantes (que correspondem a áreas rurais em todas as localizações), bem como a
obtenção de parecer favorável da Comissão Municipal Defesa da Floresta dos municípios
de Montalegre (STB.PETN), Cabeceiras de Basto (STA.PETN), Ribeira de Pena (STA.PETS
e ST400/60.PETS) e Vila Pouca de Aguiar (STB.PETS) à sua implantação.
No que se refere às subestações alternativas de 400/60 kV do PETN, e uma vez que
ambas se inserem em área de perigosidade de incêndio classificada como “Alta” verificase que existem condicionalismos à sua implantação nos lugares projetados, ao abrigo do
artigo 16.º do Decreto-Lei. Não obstante, e dado o âmbito de definição desta tipologia
de subestações, será em projeto de execução aferida a possibilidade de projetar estas
subestações em áreas alternativas ou, em caso de impossibilidade, será demonstrada a
verificação das condições constantes no n.º 1 do Artigo 16.º.
PONTOS DE ÁGUA DE COMBATE A INCÊNDIO
Os pontos de água de combate a incêndios são “massas de água estrategicamente
localizadas e permanentemente disponíveis para a utilização por meios terrestres e
meios aéreos, nas atividades de Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI) (…)”, de
acordo com o Artigo 2.º do Despacho Normativo n.º 57111/2014, de 30 de abril. Este
despacho diz respeito ao Regulamento dos Pontos de Água que define as normas
técnicas e funcionais relativas à classificação, cadastro, construção e manutenção dos
pontos de água, integrantes das Redes de Defesa da Floresta Contra Incêndios (RDFCI).
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Os pontos de água podem ser aéreos, terrestres ou mistos (abastecimento por meios
aéreos e terrestres), mediante a sua funcionalidade e operacionalidade (artigo 4.º). No
âmbito do Projeto em estudo, apenas os pontos de água de acesso aéreo e mistos
apresentam condicionamentos, nomeadamente pela zona de proteção associada
(ponto 2 do artigo 6.º do Despacho referido anteriormente):
•

Zona de proteção imediata: faixa sem obstáculos num raio mínimo de 30 metros
contabilizado a partir do limite externo do ponto de água, com exceção dos
planos de água cuja dimensão permita o abastecimento aéreo em condições de
segurança, considerando-se como tais os que garantam uma área livre de
obstáculos num raio de 30 metros a partir do ponto de abastecimento;

•

Zona de proteção alargada: abrange os cones de voo de aproximação e de saída
e uma escapatória de emergência, concebida em função da topografia e regime
de ventos locais, com um comprimento de 100 m.

No DESENHO 07 do Volume III – Peças Desenhadas representam-se os pontos de
combate a incêndio mistos e terrestres e respetiva zona de proteção, abrangidos pelas
áreas de estudo do PETN e PETS, segundo análise dos PDMFCI dos concelhos abrangidos.
Pela análise do referido desenho, verifica-se que a área de estudo global do PETN
abrange três pontos de combate a incêndio, sendo 2 de tipologia mista e um terrestre.
Estes três pontos de combate a incêndio inserem-se na área de incidência direta do
projeto, e suas áreas de proteção são abrangidas pela rede de média tensão dos
respetivos aerogeradores (TN11 e rede de média tensão entre o TN09 e TN25 – misto e
terrestre). No entanto, e uma vez que esta rede de média tensão será implantada sob
acessos atualmente existentes no local, não se considera que será afetada a zona de
proteção associada aos referidos pontos de água.
No que se refere à área de estudo do PETS, verifica-se que é apenas abrangido um ponto
de combate de incêndio misto e respetiva área de proteção, no entanto, nenhum dos
elementos previstos implementar com o projeto abrange este ponto de combate a
incêndio, apenas a área de estudo.
Ao nível dos corredores de linha de ligação de cada um dos parques eólicos, constata-se
que no PETN, o troço TLN14 abrange dois pontos de combate a incêndio terrestres (um
deles apenas parcialmente), pelo que em projeto de execução deverá ser garantida a
preservação da faixa de proteção associada a estes.
No que se refere aos corredores de linha do PETS, verifica-se pela informação
cartográfica apresentada que o troço de linha TLS9 interseta um ponto de combate a
incêndio terrestre e que o troço TLS4 interseta marginalmente um ponto de combate a
incêndio misto.
Face ao exposto, verifica-se que todos os pontos de combate a incêndio identificados e
respetivas áreas de proteção estão em compatibilidade com o projeto dos parques
eólicos e elementos associados e, no que se refere aos corredores de linha elétrica, será
garantido em projeto de execução que nenhum dos apoios a projetar afeta as áreas
identificadas.
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FAIXA DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL
No âmbito dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, definiu-se
como Eixo Estratégico o “Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais.”
Neste eixo de atuação aplicaram-se estrategicamente sistemas de gestão de
combustível, desenvolveram-se processos que permitirão aumentar o nível de
segurança de pessoas e bens e tornarão os espaços florestais mais resilientes à ação do
fogo.
Neste eixo, ficarão definidos os espaços florestais onde é obrigatório a gestão de
combustível junto das diferentes infraestruturas presentes e operacionaliza-se, ao nível
municipal, as faixas de gestão de combustível (FGC) previstas nos níveis de planificação
regional e nacional.
A rede de FGC encontra-se uniformemente distribuída pelos concelhos abrangidos pelo
projeto em análise, e concretamente observa-se a existência das seguintes “Faixas de
Gestão de Combustível”:
•

Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível;

•

Rede Elétrica MAT e Rede Elétrica MT;

•

Rede Viária Florestal.

•

Pontos de Água

•

Edificações

No âmbito das servidões e restrições administrativas do SNDFI e atendendo ao nº 2 do
artigo 14º do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de junho, na sua atual redação (DecretoLei n.º 14/2019, de 21 de janeiro):
“2 - As redes primárias de faixas de gestão de combustível, definidas no âmbito do
planeamento distrital de defesa da floresta contra incêndios devem ser declaradas de
utilidade pública, nos termos do número anterior, ficando qualquer alteração ao uso do
solo ou do coberto vegetal sujeita a parecer vinculativo do ICNF, I. P., sem prejuízo dos
restantes condicionalismos legais.”
Assim, e apesar de ser disponibilizada informação ao nível municipal para a rede de FGC,
a análise ao nível da compatibilidade com a servidão associada à FGC primária
apresenta-se relativamente à informação disponibilizada pelo ICNF a nível nacional para
a rede de Faixa de Gestão de Combustível Primária, datada de 2019, ou seja, mais
recente do que a informação disponível para cada um dos municípios abrangidos (que
remonta a 2012). A informação cartográfica com a referida rede de Faixa de Gestão de
Combustível primária apresenta-se no DESENHO 07 do Volume III – Peças Desenhadas.
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Pela informação apresentada constata-se que existem aerogeradores e elementos a
estes associados (rede de média tensão e acessos) de ambos os parques (PETN e PETS)
e corredores de linha (CL.PETN e CL.PETS) inseridos em área de Faixa de Gestão de
Combustível primária, pelo que a sua implantação, assim como dos apoios das linhas
elétricas associadas a aferir em fase de Projeto de Execução, carecem de parecer
vinculativo do ICNF para a sua implantação nas referidas áreas.
Importa ainda referir que as infraestruturas a instalar constituirão, elas próprias, faixas
de gestão de combustível associadas às mesmas em espaços florestais, devendo ser
assegurado o seguinte:
•

Aerogeradores – gestão de combustível numa faixa correspondente à projeção
vertical máxima das pás acrescidos de uma faixa de largura de 50 m para cada
um dos lados (de acordo com esquemas tipificados para parques eólicos
determinados por CCDR e ICNF);

•

Subestações – gestão de combustível numa faixa com as seguintes dimensões:
o

Largura não inferior a 50 m, medida a partir da alvenaria exterior do
edifício, sempre que esta faixa abranja terrenos ocupados com floresta,
matos ou pastagens naturais;

o

Largura definida no PMDFCI, com o mínimo de 10 m e o máximo de 50 m,
medida a partir da alvenaria exterior do edifício, quando a faixa abranja
exclusivamente terrenos ocupados com outras ocupações.

•

Acessos – gestão do combustível numa faixa lateral de terreno confinante numa
largura não inferior a 10 m;

•

Linhas elétricas de muita alta e alta tensão – gestão do combustível numa faixa
correspondente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos
de uma faixa de largura não inferior a 10 m para cada um dos lados.

A gestão de combustível nestas faixas deverá dar cumprimento ao disposto no Anexo ao
Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro:
•

Para efeitos de gestão de combustíveis no âmbito das redes secundárias de
gestão de combustível envolventes aos edifícios, aglomerados populacionais,
equipamentos e infraestruturas, aos estratos arbóreos, arbustivos e
subarbustivos, não integrados em áreas agrícolas, com exceção das áreas de
pousio e de pastagens permanentes, ou de jardim, aplicam-se os seguintes
critérios:
o

No estrato arbóreo a distância entre as copas das árvores deve ser no
mínimo de 10 m nos povoamentos de pinheiro bravo e eucalipto,
devendo estar desramadas em 50 /prct. da sua altura até que esta atinja
os 8 m, altura a partir da qual a desramação deve alcançar no mínimo 4
m acima do solo;
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o

No estrato arbóreo, nas espécies não mencionadas na alínea anterior, a
distância entre as copas das árvores permitidas deve ser no mínimo de 4
m e a desramação deve ser de 50 /prct. da altura da árvore até que esta
atinja os 8 m, altura a partir da qual a desramação deve alcançar no
mínimo 4 m acima do solo;

o

No estrato arbustivo a altura máxima da vegetação não pode exceder 50
cm;

o

No estrato subarbustivo a altura máxima da vegetação não pode exceder
20 cm.

•

No caso de infraestruturas da rede viária às quais se associem alinhamentos
arbóreos com especial valor patrimonial ou paisagístico, ainda que das espécies
previstas na alínea a) do n.º I, deve ser garantida na preservação do arvoredo o
disposto no número anterior numa faixa correspondente à projeção vertical dos
limites das suas copas acrescida de uma faixa de largura não inferior a 10 m para
cada lado.

•

Nas faixas de gestão de combustíveis envolventes aos edifícios devem ainda ser
cumpridos, cumulativamente, os seguintes critérios:

•

o

As copas das árvores e dos arbustos devem estar distanciadas no mínimo
5 m da edificação, evitando-se ainda a sua projeção sobre a cobertura do
edifício.

o

Excecionalmente, no caso de arvoredo de especial valor patrimonial ou
paisagístico pode admitir-se uma distância inferior a 5 m, desde que seja
reforçada a descontinuidade horizontal e vertical de combustíveis e
garantida a ausência de acumulação de combustíveis na cobertura do
edifício.

o

Sempre que possível, deverá ser criada uma faixa pavimentada de 1 m a
2 m de largura, circundando todo o edifício.

o

Não poderão ocorrer quaisquer acumulações de substâncias
combustíveis, como lenha, madeira ou sobrantes de exploração florestal
ou agrícola, bem como de outras substâncias altamente inflamáveis.

No caso de faixas de gestão de combustível que abranjam arvoredo classificado
de interesse público, zonas de proteção a edifícios e monumentos nacionais,
manchas de arvoredo com especial valor patrimonial ou paisagístico ou
manchas de arvoredo e outra vegetação protegida no âmbito da conservação
da natureza e biodiversidade, tal como identificado em instrumento de gestão
florestal, ou outros instrumentos de gestão territorial ou de gestão da Rede
Natura 2000, pode a comissão municipal de defesa da floresta aprovar critérios
específicos de gestão de combustíveis.
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2.2.4

ENQUADRAMENTO E CONFORMIDADE COM CONDICIONANTES, SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E
RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA

Neste subcapítulo serão alvo de análise as servidões e restrições de utilidade pública e
outros condicionalismos territoriais que constituem limitações ou impedimentos ao
desenvolvimento do Projeto.
As servidões e restrições de utilidade pública constituem limitações ou impedimentos a
qualquer forma específica de utilização do solo. O conhecimento destas áreas é
fundamental para determinar os limites de utilização das mesmas e também para
informar o proponente das situações em que a alteração ao uso do solo nas mesmas
requer a consulta de entidades com competência específica, para além dos municípios
a que pertence a área em análise.
No âmbito das condicionantes ao uso do solo é intenção as mesmas serem refletidas nas
respetivas Plantas de Condicionantes dos PDM dos municípios abrangidos (ver
DESENHO 06.1 a 06.3 do Volume III – Peças Desenhadas), como também as informações
disponibilizadas, pelas entidades competentes consultadas no âmbito do Projeto
(ANEXO I – Registo de contacto com entidades do Volume IV). Ao nível das
condicionantes identificadas nos PDM dos municípios relativamente a ruído, e uma vez
que os regulamentos do PDM remetem para o Regime Geral do Ruído, esta análise será
devidamente detalhada no âmbito do respetivo descritor.
No âmbito da análise de detalhe para cada uma das condicionantes e restrições de
utilidade, apresentadas no presente capítulo, serão sempre que aplicável apresentadas
quantificações numéricas das áreas abrangidas por cada elemento de projeto. Não
obstante, e atendendo ao âmbito da análise realizada para as subestações alternativas
de 400/60 kV serão, para estas localizações, identificadas apenas as condicionantes
intersetadas e não quantificações das referidas interseções.
No Quadro 2.10 indicam-se as servidões e restrições de utilidade pública e outros
condicionalismos territoriais que ocorrem na área de estudo dos Parques Eólicos do
Tâmega (PETN e PETS) e corredores de linha elétrica a estes associados (CL.PETN e
CL.PETS).
Quadro 2.10 - Condicionantes ao uso do solo na área de estudo

ÁREA DE ESTUDO
TEMÁTICA
Recursos
Agrícolas
Recursos
Ecológicos
Domínio
Hídrico

CONDICIONANTES
PETN

PETS

CL.PETN

CL.PETS

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

X

X

X

X

Reserva Ecológica Nacional (REN)

X

X

X

X

Leitos e margens de cursos de água

X

X

X

X
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ÁREA DE ESTUDO
TEMÁTICA

Recursos
Florestais

Infraestruturas
e
Servidões

Outros

CONDICIONANTES
Regime Florestal
Áreas de povoamentos florestais
percorridas por incêndios
Postos de Vigia da Rede Nacional de
Postos de Vigia
Espécies Arbóreas sujeitas a Regime
Jurídico
Captações de Água para Abastecimento
Redes de Abastecimento e Saneamento
de Água
Rede Rodoviária Principal
Infraestruturas elétricas (transporte e
distribuição)
Rede Nacional de Transporte de Gás
Natural
Vértices Geodésicos
Estrelas de Pontarias
Redes de Telecomunicações
Estação Base SIRESP
Aproveitamento Hidroagrícola de Vila
Pouca de Aguiar
Estabelecimentos com produtos
explosivos e outras substâncias perigosas

PETN

PETS

CL.PETN

CL.PETS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

X

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X
X
-

X
X
X
-

X
-

X
X
-

-

X

-

X

-

-

-

-

Conforme referido, procede-se de seguida à análise de cada condicionante identificada
nas áreas de análise, de forma a verificar a compatibilidade do projeto com as mesmas
bem como os procedimentos/ comunicações necessárias a preconizar, em caso de
afetação.
2.2.4.1

RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL (RAN)
Criada com o pressuposto da defesa e proteção das áreas de maior aptidão agrícola e
garantia da sua afetação à agricultura, a Reserva Agrícola Nacional (RAN) foi instituída
pela primeira vez na legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de
novembro. O regime jurídico da RAN foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31
de março, tendo sido revogado o Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho, que vigorou
durante 20 anos. O Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março articula o regime da RAN
com o quadro estratégico e normativo constante no Programa de Desenvolvimento
Rural (PDR), no Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT),
na Estratégia Nacional para as Florestas e demais instrumentos de gestão territoriais
relevantes, nomeadamente planos regionais de ordenamento do território e planos
sectoriais. A sua versão em vigor corresponde à alteração promovida pelo Decreto-Lei
n.º 199/2015, de 16 de setembro.
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De acordo com a versão mais recente do Regime Jurídico de RAN, nomeadamente, o seu
artigo 21.º, são definidas ações interditas nas áreas afetas ao regime da RAN. É ainda
referenciado, no n.º 1 do artigo 22º, que “as utilizações não agrícolas de áreas
integradas na RAN só podem verificar-se quando, cumulativamente, não causem graves
prejuízos para os objetivos a que se refere o artigo 4.º e não exista alternativa viável fora
das terras ou solos da RAN, no que respeita às componentes técnica, económica,
ambiental e cultural, devendo localizar-se nas terras e solos classificadas como de menor
aptidão, e quando estejam em causa: d) Instalações ou equipamentos para produção de
energia a partir de fontes de energia renováveis.”
De entre as ações compatíveis, e segundo orientações genéricas da Direção-Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), a instalação de parques de energias
renováveis não pode ser enquadrável na exceção da alínea d) do n.º 1 do artigo 21.º,
pelo que a sua instalação terá de ser aferida ao abrigo do enquadramento excecional
dado pelo artigo 25.º do referido Decreto-Lei, o qual determina no seu número 1 que
podem “ser autorizadas, a título excecional, utilizações não agrícolas de áreas
integradas na RAN para a realização de ações de relevante interesse público que sejam
reconhecidas como tal por despacho dos membros do Governo responsáveis pela área
do desenvolvimento rural e demais áreas envolvidas em razão da matéria, desde que
não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na RAN”.
Nos concelhos abrangidos pelas áreas de estudo do Projeto, as delimitações das áreas
de RAN constam dos respetivos Planos Diretores Municipais (PDM). Assim, a cartografia
das áreas de RAN identificadas nas áreas de análise teve por base a informação contida
nas Plantas de Condicionantes dos PDM dos concelhos abrangidos, sendo a mesma
apresentada na Carta de Reserva Agrícola Nacional (DESENHO 08 do Volume III – Peças
Desenhadas).
No Quadro 2.11 e Quadro 2.12 apresentam-se as quantificações das áreas de RAN
abrangidas pela implantação dos elementos de projeto que compõe o projeto do PETN
e PETS, respetivamente, no que se refere a afetação permanente e afetação temporária.
Pela informação apresentada constata-se que no PETN são abrangidas áreas de RAN em
cerca de 205 m2 para a implantação de valas para a rede de média tensão e um acesso
(quer afetação permanente quer temporária), sendo esta afetação limitada e na região
limítrofe à área classificada com potencial agrícola.
No que se refere aos elementos de projeto do PETS, verifica-se a afetação de áreas
inseridas em RAN por um acesso existente sem necessidade de intervenção e para a
implantação de um acesso novo (quer afetação temporária quer permanente),
nomeadamente o acesso que conecta o aerogerador TS33 aos aerogeradores TS30 e
TS29, numa área total de afetação permanente de 371 m2. Verifica-se também inserção
de áreas afetas ao estabelecimento da rede de média tensão associada ao PETS em
1.765 m2. De referir que quer para a rede de média tensão quer para o acesso novo, se
prevê a ocupação temporária na faixa circundante à implantação dos referidos
elementos de cerca de 8.149 m2.
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Refere-se que, de acordo com o regime jurídico em vigor, as autorizações não agrícolas
de áreas integradas na RAN estão sujeitas a parecer prévio vinculativo das respetivas
entidades regionais da RAN. No caso de projetos sujeitos a procedimento de Avaliação
de Impacte Ambiental, como é o caso, e de acordo com o n.º 7 do artigo 23.º, a
pronúncia favorável da entidade regional da RAN no âmbito deste procedimento
compreende a emissão do parecer prévio vinculativo referido.
Quadro 2.11 – Áreas de RAN abrangidas pelos elementos afetos ao Projeto do PETN
ELEMENTOS DO PROJETO
AFETAÇÃO PERMANENTE
Implantação de plataformas e maciços de fundação, incluindo taludes de aterro e
escavação
Acessos, incluindo taludes de aterro e escavação
Valas da rede de média tensão
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV (equivalente às plataformas de
subestação 60/30kV para a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro e
escavação – alternativas A
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV (equivalente às plataformas de
subestação 60/30kV para a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro e
escavação – alternativas B
AFETAÇÃO TEMPORÁRIA
Estaleiros
Áreas de apoio à obra: zona de deposição temporária de terras
Áreas de apoio à obra: área de implantação de centrais de betão
Faixa de afetação temporária para construção, incluindo áreas de manobra de pesados
TOTAL AFETAÇÃO PERMANENTE
TOTAL AFETAÇÃO TEMPORÁRIA

ÁREA DE
RAN (m2)

17,16
188,18
-

-

797,71
205,34
797,71

Quadro 2.12 – Áreas de RAN abrangidas pelos elementos afetos ao Projeto do PETS
ELEMENTOS DO PROJETO
AFETAÇÃO PERMANENTE
Implantação de plataformas e maciços de fundação, incluindo taludes de aterro e
escavação
Acessos, incluindo taludes de aterro e escavação
Valas da rede de média tensão
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV (equivalente às plataformas de
subestação 60/30kV para a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro e
escavação – alternativas A
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV (equivalente às plataformas de
subestação 60/30kV para a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro e
escavação – alternativas B

ÁREA DE
RAN (m2)

371,38
1.765,44
-

-
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ÁREA DE
RAN (m2)

ELEMENTOS DO PROJETO
AFETAÇÃO TEMPORÁRIA
Estaleiros
Áreas de apoio à obra: zona de deposição temporária de terras
Áreas de apoio à obra: área de implantação de centrais de betão
Faixa de afetação temporária para construção, incluindo áreas de manobra de pesados
TOTAL AFETAÇÃO PERMANENTE
TOTAL AFETAÇÃO TEMPORÁRIA

8.149,73
2.136,83
8.149,73

No que se refere a áreas de RAN abrangidas pelos troços dos corredores de linha
associadas a cada Parque Eólico, no Quadro 2.13 apresentam-se as quantificações das
áreas abrangidas por troço de corredor de linha. Pela informação apresentada é possível
verificar que no CL.PETN os troços TLN1, TLN4, TLN5, TLN10, TLN11, TLN14 e TLN15
abrangem áreas de RAN parcialmente e que no CL.PETS os troços TLS1, TLS3, TLS4, TLS5,
TLS6, TLS10, TLS11, TLS12, TLS13 e TLS15 também intersetam esta tipologia de áreas.
Uma vez que o projeto ainda se encontra na fase de estudo prévio, será garantido na
medida do possível a não afetação de áreas de RAN, pela implantação dos apoios das
linhas, durante o desenvolvimento dos projetos de execução respetivos.
Adicionalmente, e conforme definido no regime legal, em caso de implantação do
projeto em área RAN, proceder-se-á à respetiva comunicação para autorização a
solicitar junto da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional (ERRAN) do Norte e,
no caso de o projeto ser alvo de procedimento de AIA em fase de projeto de execução
(RECAPE a desenvolver na sua sequência), o parecer prévio vinculativo compreende a
pronúncia da ERRAN no âmbito desse procedimento.
Quadro 2.13 – Áreas de RAN abrangidas pelos troços alternativos dos CL.PETN e CL.PETS
ÁREA DE RAN
CORREDOR DE LINHA TROÇOS ALTERNATIVOS

CL.PETN

TLN1
TLN2
TLN3
TLN4
TLN5
TLN6
TLN7
TLN8
TLN9
TLN10
TLN11

ha

%

9,69
6,31
29,59
8,43
1,41

6
24
44
10
2
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ÁREA DE RAN
CORREDOR DE LINHA TROÇOS ALTERNATIVOS

CL.PETS

2.2.4.2

ha

%

TLN12
TLN13
TLN14
TLN15
TLN16
TLN17
TLS1
TLS2
TLS3
TLS4
TLS5
TLS6
TLS7
TLS8
TLS9
TLS10
TLS11

16,23
19,38
57,30
1,17
0,91
15,69
1,29
22,25
2,52

9
10
37
3
1
11
2
10
1

TLS12

0,36

TLS13
TLS14
TLS15

5,90
4,86

0
4
10

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN)
A Reserva Ecológica Nacional é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas
que, pela sensibilidade, função e valor ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade
perante riscos naturais, são objeto de proteção especial. A REN é uma restrição de
utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial que estabelece um
conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo, identificando
os usos e as ações compatíveis com os objetivos de proteção.
O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) é dado pelo
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de
28 de agosto e Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro. A Portaria n.º 419/2012, de
20 de dezembro, procede à definição das condições e requisitos a que ficam sujeitos
determinados usos e ações e define a sua compatibilidade com os objetivos de proteção
ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas
em REN.
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A delimitação das áreas de REN é realizada a nível estratégico ou a nível operativo.
Segundo o Artigo 5º do Decreto-Lei n.º 124/2019, “o nível estratégico é concretizado
através de orientações estratégicas de âmbito nacional e regional e de acordo com os
critérios constantes do anexo I do presente decreto -lei, que dele faz parte integrante”,
enquanto que “o nível operativo é concretizado através da delimitação, em carta de
âmbito municipal, das áreas integradas na REN, tendo por base as orientações
estratégicas de âmbito nacional e regional e de acordo com os critérios constantes do
anexo I do presente decreto -lei, que dele faz parte integrante.”
A REN municipal é definida e está habitualmente cartografada no PDM correspondente,
sendo posteriormente as classes de REN desagregadas disponibilizadas pela CCDR
territorialmente competente. Nos municípios abrangidos pelo projeto, os diplomas
legais a partir dos quais se publicaram as cartas de REN mais recentes são os seguintes:
•

Município de Montalegre: Portaria n.º 134/2014, de 1 de julho

•

Município de Cabeceiras de Basto: Portaria n.º 544/2009, de 20 de maio

•

Município de Boticas: Resolução do Concelho e Ministros n.º 46/2008, de 29 de
fevereiro

•

Município de Ribeira de Pena: Portaria n.º 69/2012, de 22 de março

•

Município de Vila Pouca de Aguiar: Portaria n.º 176/2013, de 9 de maio,
Aviso n.º 5411/2020, de 31 de março, e Declaração de Retificação n.º 358/2020,
de 28 de abril

•

Município de Vila Real: Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2008, de 17
de setembro

•

Município de Mondim de Basto: Portaria n.º 291/2015, de 18 de setembro.

A Carta de Reserva Ecológica Nacional (REN desagregada da CCDR-Norte) para cada um
dos municípios abrangidos pelas áreas de estudo do projeto, nomeadamente os extratos
à escala 1:25.000, apresenta-se no DESENHO 09 do Volume III – Peças Desenhadas.
Complementarmente e de modo a facilitar a análise das cartas de REN e regime
associado a cada classe, no Quadro 2.14, apresenta-se a relação entre áreas definidas
no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março e a legislação mais recente (Decreto-Lei n.º
124/2019, de 28 de agosto).
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Quadro 2.14 – Relação de nomenclatura de áreas de REN desagregada
ÁREAS DE REN DESAGREGADA
Áreas definidas no Decreto-Lei nº93/90, de
19 de março

Áreas definidas no Decreto-Lei 124/2019 de 28 de
agosto

“Áreas com Risco de Erosão”

“Áreas de Elevado risco de erosão hídrica no solo”

“Cabeceiras das Linhas de Água”
“Áreas de máxima infiltração”
“Leitos dos Cursos de Água”

“Áreas Estratégicas de infiltração e de proteção e
recarga de aquíferos”

“Zonas Ameaçadas pelas Cheias”

“Zonas Ameaçadas pelas Cheias”

“Escarpas”

“Áreas de instabilidade de vertentes”

“Cursos de água e respetivos leitos margens”

No Quadro 2.15 identificam-se os elementos do Projeto que se inserem em áreas de
REN, nomeadamente com a identificação das classes em que se inserem. Pela
informação apresentada é possível verificar que em ambos os parques eólicos existem
vários aerogeradores, acessos, rede de média tensão, subestações e áreas de apoio à
obra nas classes de “Áreas de Elevado risco de erosão hídrica no solo” e “Áreas
Estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”. Inclusive, no PETS,
verifica-se que a rede de média tensão será instalada sobre as classes de “Cursos de
água e respetivos leitos margens” e “Zonas Ameaçadas pelas Cheias”.
No que se refere aos troços dos corredores de linhas, verifica-se que estes abrangem
todas as classes de REN, excetuando “Áreas de instabilidade de vertentes”.
Quadro 2.15 – Elementos de projeto incluídos em áreas de REN

ELEMENTOS
DO PROJETO

Áreas de Elevado risco
de erosão hídrica no
solo

CLASSE DE REN
Áreas Estratégicas de
Cursos de água e
infiltração e de
respetivos leitos
proteção e recarga de
margens
aquíferos

Zonas
Ameaçadas
pelas Cheias

Áreas de
instabilidade
de vertentes

-

-

-

-

-

-

PETN
Aerogeradores

Acessos

TN02, TN06-TN09, TN16,
TN17, TN18, TN22-TN27,
TN31-TN34
Acessos a beneficiar
Acessos a beneficiar
(0,84 km), Acessos
(3,28 km), Acessos
existentes (0,65 km) e
existentes (2,6 km) e
Acessos novos (0,38 km) Acessos novos (10,6 km)
TN12, TN14, TN16,
TN19, TN20

Rede de Média
Tensão
Subestação

1,84 km

22,84 km

-

-

-

ST400/60.PETN -1

-

-

-

Áreas de apoio

-

STA.PETN
Central de Betão e
Estaleiro da subestação
A

-

-

-
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ELEMENTOS
DO PROJETO

CL.PETN

Áreas de Elevado risco
de erosão hídrica no
solo
TLN1-TLN4, TLN6, TLN7TLN9, TLN10-TLN15,
TLN17

CLASSE DE REN
Áreas Estratégicas de
Cursos de água e
infiltração e de
respetivos leitos
proteção e recarga de
margens
aquíferos
TLN1, TLN5, TLN6,
TLN14-TLN17

Zonas
Ameaçadas
pelas Cheias

Áreas de
instabilidade
de vertentes

TLN3, TLN4

TLN3, TLN4,
TLN10

-

-

-

-

-

-

0,18 km

0,18 km

-

-

-

-

TLS1, TLS4, TLS5,
TLS9, TLS10

TLS1, TLS4,
TLS5, TLS9,
TLS10

-

PETS
Aerogeradores

Acessos

TS01, TS29, TS30, TS31,
TS35

TS1, TS3-TS8, TS11-TS23,
TS25-TS31, TS34-TS39
Acessos a beneficiar
Acessos a beneficiar
(20,58 km), Acessos
(0,08 km), Acessos
existentes (1,71 km) e
existentes (0,77 km) e
Acessos novos (24,62
Acessos novos (2,53 km)
km)

Rede de Média
Tensão
Subestação

ST400/60.PETS

Áreas de apoio

Estaleiro (STB.PETS)

CL.PETS

4,96 km

TLS1, TLS4-TLS8, TLS9,
TLS10-TLS15

50,64 km
STA.PETS e STB.PETS
Depósito temporário de
terras, Central de Betão,
Estaleiro (STA.PETS),
Estaleiro (STB.PETS)
TLS1, TLS2, TLS5, TLS7,
TLS10-TLS13, TLS15

Em mais detalhe, no Quadro 2.16 e Quadro 2.17 apresentam-se as quantificações e
designações das áreas de REN afetadas pelas áreas de estudo que compõe o Projeto dos
PETN e PETS, respetivamente, e elementos que os integram (incluindo áreas
permanentes e temporárias).
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Quadro 2.16 – Afetação de categorias de áreas de REN pelos elementos de projeto do Projeto do PETN e Corredor de Linha associado
ELEMENTOS DO PROJETO

Áreas de Elevado risco de
erosão hídrica no solo

CLASSE DE REN - ÁREA (ha)
Áreas Estratégicas de infiltração e
Cursos de água e
de proteção e recarga de aquíferos respetivos leitos margens

AFETAÇÃO PERMANENTE
Implantação de plataformas e maciços de fundação,
1,51
16,41
incluindo taludes de aterro e escavação
Acessos, incluindo taludes de aterro e escavação
1,50
13,97
Valas da rede de média tensão
0,27
3,04
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV
(equivalente às plataformas de subestação 60/30kV para a
1,79
solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro e
escavação – alternativas A
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV
(equivalente às plataformas de subestação 60/30kV para a
solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro e
escavação – alternativas B
AFETAÇÃO TEMPORÁRIA
Estaleiros
0,50
Áreas de apoio à obra: zona de deposição temporária de
terras
Áreas de apoio à obra: área de implantação de centrais de
1,00
betão
Faixa de afetação temporária para construção, incluindo
1,06
9,30
áreas de manobra de pesados
TOTAL AFETAÇÃO PERMANENTE
3,28
35,22
TOTAL AFETAÇÃO TEMPORÁRIA
1,06
10,80
1 – Deverá ser atendido ao facto de existirem classes de REN sobrepostas e que este valor representa o total de áreas de REN abrangidas

Zonas Ameaçadas
pelas Cheias

TOTAL1

-

-

17,89

-

-

15,12
3,26

-

-

1,79

-

-

-

-

-

0,50

-

-

-

-

-

1,00

-

-

10,14

-

-

38,04
11,64
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Quadro 2.17 – Afetação de categorias de áreas de REN pelos elementos de projeto do Projeto do PETS e Corredor de Linha associado
ELEMENTOS DO PROJETO

CLASSE DE REN - ÁREA (ha)
Áreas de Elevado risco de Áreas Estratégicas de infiltração e
Cursos de água e
erosão hídrica no solo
de proteção e recarga de aquíferos respetivos leitos margens

AFETAÇÃO PERMANENTE
Implantação de plataformas e maciços de fundação,
1,11
29,86
incluindo taludes de aterro e escavação
Acessos, incluindo taludes de aterro e escavação
3,77
46,14
Valas da rede de média tensão
0,92
8,10
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV
(equivalente às plataformas de subestação 60/30kV para a
1,53
solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro e
escavação – alternativas A
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV
(equivalente às plataformas de subestação 60/30kV para a
1,85
solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro e
escavação – alternativas B
AFETAÇÃO TEMPORÁRIA
Estaleiros
0,14
1,00
Áreas de apoio à obra: zona de deposição temporária de
0,25
terras
Áreas de apoio à obra: área de implantação de centrais de
1,00
betão
Faixa de afetação temporária para construção, incluindo
2,82
33,15
áreas de manobra de pesados
TOTAL AFETAÇÃO PERMANENTE
5,80
87,48
TOTAL AFETAÇÃO TEMPORÁRIA
2,96
35,4
1 – Deverá ser atendido ao facto de existirem classes de REN sobrepostas e que este valor representa o total de áreas de REN abrangidas

Zonas Ameaçadas
pelas Cheias

TOTAL

-

-

30,13

0,04

0,04

47,39
8,41

-

-

1,53

-

-

1,85

-

-

1,14

-

-

0,25

-

-

1,00

0,06

0,06

36,09

0,04
0,06

0,04
0,06

89,31
38,48
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Atendendo à informação cartográfica constante no DESENHO 09 do Volume III – Peças
Desenhadas e informação apresentada nos quadros acima, é possível observar, tal com
referido anteriormente, que em ambos os parques eólicos são abrangidas as classes de
“Áreas de Elevado risco de erosão hídrica no solo”, sendo a afetação permanente na
ordem dos 3 ha no PETN e de cerca de 6 ha no PETS, e “Áreas Estratégicas de infiltração
e de proteção e recarga de aquíferos”, correspondendo esta ocupação a cerca de 35 ha
no PETN e 88 ha no PETS. Inclusive, no PETS, verifica-se que a rede de média tensão será
instalada sobre as classes de “Cursos de água e respetivos leitos margens” e “Zonas
Ameaçadas pelas Cheias”, no entanto, esta afetação corresponde apenas a uma área de
0,04 ha no caso da afetação permanente e 0,06 ha no que se refere a afetação
temporária. Assim, no total, contabilizou-se a afetação de modo permanente de áreas
de REN em 38 ha (PETN) e 89 ha (PETS) e de modo temporário em cerca de 12 ha (PETN)
e 38 ha (PETS).
No que se refere aos troços dos corredores de linha elétrica em análise no presente
estudo, verifica-se pela informação apresentada no Quadro 2.18 que os troços
alternativos de ambos os corredores de linha associados a parques eólicos abrangem as
classes de “Áreas de Elevado risco de erosão hídrica no solo”, “Áreas Estratégicas de
infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”, “Cursos de água e respetivos leitos
margens” e “Zonas Ameaçadas pelas Cheias”, apesar de para estas duas últimas classes
a afetação total ser de reduzida expressão.
De entre os troços alternativos do CL.PETN verifica-se que os que apresentam uma
menor afetação de REN correspondem aos troços TLN6 e TLN12. No que se refere aos
CL.PETS, verifica-se que os troços com menor afetação de REN correspondem aos troços
TLS4, TLS8 e TLS14.
Quadro 2.18 – Afetação de categorias de áreas de REN pelos troços alternativos dos CL.PETN
e CL.PETS
ÁREAS DE REN (ha)
CORREDOR
DE LINHA

CL.PETN

TROÇOS
ALTERNATIVOS Áreas de Elevado risco
de erosão hídrica no
solo
TLN1
TLN2
TLN3
TLN4
TLN5
TLN6
TLN7
TLN8
TLN9
TLN10
TLN11

53,70
21,72
103,39
20,66
1,90
59,21
18,39
14,51
36,80
45,29

Áreas Estratégicas de
infiltração e de
proteção e recarga de
aquíferos
110,91
20,91
0,36
-

Cursos de água
Zonas
e respetivos
Ameaçadas
leitos margens pelas Cheias
0,51
1,21
-

0,51
1,21
3,45
-

TOTAL1
132,44
21,72
103,89
21,88
20,91
2,26
59,21
18,39
14,51
40,25
45,29
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ÁREAS DE REN (ha)
CORREDOR
DE LINHA

TROÇOS
ALTERNATIVOS Áreas de Elevado risco
de erosão hídrica no
solo

Áreas Estratégicas de
Cursos de água
Zonas
infiltração e de
e respetivos
Ameaçadas TOTAL1
proteção e recarga de
leitos margens pelas Cheias
aquíferos
TLN12
6,30
6,30
TLN13
27,85
27,85
TLN14
28,48
34,77
63,25
TLN15
26,70
50,44
76,42
TLN16
17,32
17,32
TLN17
107,53
98,48
151,97
TLS1
11,68
76,63
4,11
4,11
92.43
TLS2
14,21
14.21
TLS3
TLS4
5,51
1,37
1,37
6.87
TLS5
64,36
13,05
2,86
2,86
74.73
TLS6
52,81
52.81
TLS7
13,46
79,68
79.68
CL.PETS
TLS8
0,38
0.38
TLS9
154,90
1,67
1,67
156.57
TLS10
32,58
58,60
4,89
4,89
95.34
TLS11
10,17
16,96
27.13
TLS12
229,07
3,89
231.87
TLS13
111,47
18,54
124.47
TLS14
8,07
8.07
TLS15
13,27
44,22
44.22
1 – Deverá ser atendido ao facto de existirem classes de REN sobrepostas e que este valor representa o total de áreas de
REN abrangidas

Nos quadros anteriores foram especificadas as áreas integradas em REN que são
abrangidas pelas áreas em estudo, de acordo com a sua mais atual nomenclatura,
constante no Anexo II (Usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica
e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN),
mencionado no artigo 20º do Decreto-Lei nº 124/2019.
De acordo com o artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 124/2019 “nas áreas incluídas na REN
são interditos os usos e as ações de iniciativa pública ou privada que se traduzam em:
b) Obras de urbanização, construção e ampliação;
c) Vias de comunicação;
d) Escavações e aterros;
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e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao
normal e regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento
agrícola do solo e das operações correntes de condução e exploração dos
espaços florestais e de ações extraordinárias de proteção fitossanitária previstas
em legislação específica.”
Não obstante, e de acordo com o n.º 3 do mesmo artigo, é referido o seguinte:
“3 - Consideram-se compatíveis com os objetivos mencionados no número anterior os
usos e ações que cumulativamente:
a) Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo
I; e
b) Constem no anexo II do presente decreto-lei, que dele faz parte integrante, nos
termos dos artigos seguintes, como:
i. Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou
ii. Sujeitos à realização de comunicação prévia”
No caso específico do projeto em análise, referente a um centro eletroprodutor de
energias renováveis, este encontra-se ao abrigo da alínea “f) Produção e distribuição de
eletricidade a partir de fontes de energia renováveis” da Secção II (Infraestruturas) do
Anexo II do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto. De acordo com a referida alínea
e a informação constante no Anexo II, estas infraestruturas são proibidas num conjunto
de classes de proteção do litoral, leito e margens de lagos, lagoas e albufeiras. No
entanto, para as restantes classes de REN estão apenas sujeitos a comunicação prévia.
Face ao exposto, considera-se que as afetações referentes aos Parques Eólicos e
elementos que os compõem estariam apenas sujeitos a comunicação prévia à CCDRNorte.
Relativamente às linhas elétricas de transporte associadas ao projeto dos Parques
Eólicos, a 400 kV, importa primeiro enquadrá-las na dicotomia apresentada no Anexo II
do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto – redes elétricas de baixa tensão ou alta
tensão e média tensão. Neste contexto, remete-se para a definição dada pelo DecretoRegulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, que define “linha de alta tensão” como
“linha elétrica em que o valor eficaz ou o valor constante da tensão nominal excede os
valores seguintes: 1000 V em corrente alternada; 1500 V em corrente contínua. Não
existe assim a categoria de muito alta tensão, pelo que se considera aplicável ao projeto,
a 400 kV (e também no caso da solução alternativa a 60 kV), a alínea i) da Secção II
(Infraestruturas) do Anexo II do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto. À imagem
do que ocorre para os parques eólicos, as intervenções associadas à linha estarão
sujeitas a comunicação prévia à CCDR-Norte, excetuando no que se refere à ocupação
de áreas de leitos e margens dos cursos de água, a qual está interdita para este elemento
de projeto.
No caso específico da rede de média tensão a instalar, esta enquadra-se na alínea m) da
Secção II (Infraestruturas). À imagem do que ocorre para os parques eólicos, as
intervenções associadas à instalação da rede de média tensão estarão sujeitas a
comunicação prévia à CCDR-Norte.
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Complementarmente, de referir a Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro que fixa as
condições para a viabilização dos usos e ações considerados compatíveis com os
objetivos de proteção da REN, previstos no n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei
n.º 166/2008, de 22 de agosto. Ao nível da construção “redes elétricas aéreas de alta e
média tensão, excluindo subestações” o diploma não apresenta requisitos específicos.
Não obstante, estando o presente Projeto sujeito a Estudo de Impacte Ambiental (EIA),
a pronúncia favorável da CCDR no âmbito do procedimento de EIA determina a não
rejeição da comunicação prévia (ponto 7 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 124/2019, de
28 de agosto) aplicável aos elementos de projeto que se enquadram no Anexo II.
Relativamente a subestações do projeto, estas infraestruturas não se enquadram nos
usos e ações compatíveis identificadas no Anexo II uma vez que não são infraestruturas
de produção e distribuição de energia (há menção específica inclusive à exclusão a
subestações no âmbito das redes elétricas aéreas de alta e média tensão). No entanto,
e de acordo com o n.º 1 do Artigo 21.º, “nas áreas da REN podem ser realizadas as ações
de relevante interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho do
membro do Governo responsável pelas áreas do ambiente e do ordenamento do
território e do membro do Governo competente em razão da matéria, desde que não se
possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN.”
Face ao exposto, considera-se que o Projeto em análise é compatível com os objetivos
de proteção ecológica definidos para estas áreas, estando sujeito a parecer favorável da
CCDR no âmbito do presente procedimento de AIA e, no caso das subestações, ou à sua
relocalização fora de área REN ou à emissão de declaração de ação de relevante
interesse público.
2.2.4.3

DOMÍNIO PÚBLICO HÍDRICO (DPH)
O Domínio Público Hídrico (DPH) é constituído pelo conjunto de bens que, pela sua
natureza, são considerados de uso público e de interesse geral, pelo que se justifica o
estabelecimento de um regime de carácter especial aplicável a qualquer utilização ou
intervenção nas parcelas de terreno, localizadas nos leitos de água, bem como as
respetivas margens e zonas adjacentes, com vista à sua proteção. Por conseguinte, nos
terrenos do DPH deverá garantir-se o acesso universal à água e a passagem ao longo das
águas. A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública
relativas ao DPH segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (que
estabelece a titularidade dos recursos hídricos), retificada pela Declaração de
Retificação n.º 4/2006, de 16 de janeiro, na Lei n.º 58/2005 (Lei da Água), de 29 de
dezembro, na sua versão em vigor5 e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (que
estabelece o regime jurídico da utilização dos recursos hídricos).

5

Lei n.º 54/2005, de 11 de novembro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 11-A/2006, de 23 de fevereiro, pelo
DL 245/2009, de 22/o9, pelo DL n.º 60/2012, de 14/03, pelo DL n.º 130/2012, de 22/06, pela Lei n.º 42/2016, de 28/12 e
pela Lei n.º 44/2017, de 19/06),
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As áreas sujeitas a domínio hídrico estão identificadas com detalhe na carta de
Enquadramento Hidrográfico, que constitui o DESENHO 14.1 do Volume III – Peças
Desenhadas. Estas situações estão assinaladas para o leito e margem do rio principal,
rio Tâmega, bem como o leito e margem das restantes linhas de água, designadas por
ribeiras, que afluem a este rio e algumas outras linhas de água de reduzida dimensão.
De acordo com o regime legal, o Domínio Hídrico associado a estas linhas de água
(cursos de água não navegáveis nem flutuáveis) corresponde a uma faixa de 10 metros
de largura referente às suas margens, e o DPH associado à presença de cursos de água
navegáveis ou flutuáveis deverá garantir-se a passagem ao longo das suas águas,
constituindo-se uma área condicionada correspondente a uma faixa de 30 m.
As áreas inseridas em Domínio Hídrico coincidentes com áreas de REN ficam sujeitas ao
regime geral da REN, conforme estabelecido no respetivo regime jurídico, abordado no
subcapítulo anterior, pelo que sobre as ações aí realizadas impendem as restrições já
referidas anteriormente, no ponto referente à Reserva Ecológica Nacional.
Na área de implantação do Projeto, e de acordo com a Carta Militar, encontram-se linhas
de água - Domínio Público Hídrico, evidenciado no DESENHO 14.1 do Volume III – Peças
Desenhadas e apresentado no âmbito da caracterização dos recursos hídricos
superficiais (ver capítulo 4.6 – Recursos Hídricos) e na Planta de Grandes Condicionantes
(DESENHO 26 do Volume III – Peças Desenhadas).
De acordo com a análise da Cartografia, nomeadamente o DESENHO 14.1 do Volume III
– Peças Desenhadas com o Enquadramento Hidrográfico do projeto, nas áreas de
implantação dos elementos de projeto que compõe os Parques Eólicos do Tâmega
coexistem um conjunto de linhas de água, conforme identificado no Quadro 2.19 e
Quadro 2.20.
Na área de implantação do projeto do PETN verifica-se a interseção de DPH,
nomeadamente pela rede de média tensão, acessos, plataformas de aerogeradores
(TN06, TN07, TN11, TN19, TN22, TN23, TN24, TN29 e TN34), STB.PETN e estaleiro de
apoio à obra (associado à STB.PETN).
No que se refere à interseção de linhas de água principais há apenas a referir a existência
do Rio Louredo na área do PETS, no entanto, a implantação de elementos de projeto
nesta área refere-se à instalação da vala de cabos e esta será feita sobre um acesso já
existente. Há ainda a referir a interseção do Rio Poio, identificado na Carta Militar, pela
vala de cabos a instalar na chegada à STA.PETS.
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Quadro 2.19 – Extensão de linhas água intersetadas pelos elementos de projeto do PETN
ELEMENTOS DO PROJETO
AFETAÇÃO PERMANENTE
Implantação de plataformas e maciços de fundação, incluindo taludes de aterro e
escavação
Acessos, incluindo taludes de aterro e escavação
Valas da rede de média tensão
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV (equivalente às plataformas de
subestação 60/30kV para a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro
e escavação – alternativas A
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV (equivalente às plataformas de
subestação 60/30kV para a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro
e escavação – alternativas B
AFETAÇÃO TEMPORÁRIA
Estaleiros
Áreas de apoio à obra: zona de deposição temporária de terras
Áreas de apoio à obra: área de implantação de centrais de betão
Faixa de afetação temporária para construção, incluindo áreas de manobra de
pesados
TOTAL AFETAÇÃO PERMANENTE
TOTAL AFETAÇÃO TEMPORÁRIA

EXTENSÃO
TOTAL (m)

130,32
413,82
110,62
-

84,67

20,79
289,07
739,44
309,86

No que se refere à área de implantação do projeto do PETS (Quadro 2.20), verifica-se
também a interseção do DPH, nomeadamente pela rede de média tensão, acessos e
plataformas de aerogeradores (TS06, TS21, TS27, TS32, TS34 e TS38).
Quadro 2.20 – Extensão de linhas água intersetadas pelos elementos de projeto do PETS
ELEMENTOS DO PROJETO
AFETAÇÃO PERMANENTE
Implantação de plataformas e maciços de fundação, incluindo taludes de aterro e
escavação
Acessos, incluindo taludes de aterro e escavação
Valas da rede de média tensão
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV (equivalente às plataformas de
subestação 60/30kV para a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro
e escavação – alternativas A
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV (equivalente às plataformas de
subestação 60/30kV para a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro
e escavação – alternativas B

EXTENSÃO
TOTAL (m)

130,14
757,73
205,15
-

-
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ELEMENTOS DO PROJETO
AFETAÇÃO TEMPORÁRIA
Estaleiros
Áreas de apoio à obra: zona de deposição temporária de terras
Áreas de apoio à obra: área de implantação de centrais de betão
Faixa de afetação temporária para construção, incluindo áreas de manobra de
pesados
TOTAL AFETAÇÃO PERMANENTE
TOTAL AFETAÇÃO TEMPORÁRIA

EXTENSÃO
TOTAL (m)

709,8
1.179,93
709,8

Importa notar, no entanto, que nem todas as situações de interseção de DPH
identificadas correspondem a interseções de linhas de água a este associado, pelo que
no âmbito da análise do descritor dos Recursos Hídricos, serão em detalhe apresentadas
evidências da interseção de linhas de água.
Há ainda a referir que, a disposições legais constantes no artigo 62.º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio:
“1 - Entende-se por construção todo o tipo de obras, qualquer que seja a sua natureza,
nomeadamente edificações, muros e vedações, bem como as respectivas alterações e
demolições.
2 - Exceptuam-se do disposto no número anterior as infra-estruturas hidráulicas, aterros
ou escavações.
3 - A realização de construções só é permitida desde que não afectem:
a) As condições de funcionalidade da corrente, o normal escoamento das águas e o
espraiamento das cheias;
b) Os ecossistemas em presença, nomeadamente zonas húmidas e sistemas dunares;
c) A integridade biofísica e paisagística do meio, dos leitos e das margens;
d) As águas subterrâneas;
e) Os terrenos agrícolas envolventes;
f) A captação, represamento, derivação e bombagem de água;
g) O respeito pelo estabelecido no plano específico de gestão de águas ou em plano
especial de ordenamento do território;
h) A segurança de obras marginais ou de transposição dos leitos;
i) A flora e a fauna das zonas costeiras;
j) A estabilidade e o equilíbrio dos sistemas costeiros;
k) A vegetação ripária;
l) O livre acesso ao domínio público.
Face ao exposto, no âmbito da análise específica no descritor dos recursos hídricos,
serão analisadas as situações de permissão ou proibição de interseção de linhas de água
por tipologia de construção.

117

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Não obstante, e no caso de ser verificada a interseção de linhas de água, de referir que
será garantido o devido dimensionamento estruturas de drenagem para as
transposições a efetuar. No que se refere ao título de utilização de recursos hídricos
subjacente a estas intervenções, e de acordo com o Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio, nomeadamente o seu artigo 37.º “No caso de utilização sujeita a avaliação de
impacte ambiental nos termos da legislação aplicável, o procedimento de atribuição de
título de utilização só pode iniciar-se após a emissão de declaração de impacte ambiental
favorável ou condicionalmente favorável ou de decisão de dispensa do procedimento de
avaliação de impacte ambiental.”
No que respeita aos corredores das linhas elétricas associadas a ambos os Parques
Eólicos, verifica-se também a presença de linhas de água pertencentes ao domínio
público hídrico (fluvial), sintetizando-se no Quadro 4.65 as linhas de água intersetadas
(quando identificadas) e o número total de interseções.
Quadro 2.21 – Linhas de água existentes no interior dos troços alternativos dos CL.PETN e
CL.PETS
CORREDOR DE LINHA

TROÇOS
ALTERNATIVOS

CL.PETN

TLN1
TLN2
TLN3
TLN4
TLN5
TLN6
TLN7
TLN8
TLN9
TLN10
TLN11
TLN12
TLN13
TLN14
TLN15
TLN16
TLN17

LINHAS DE ÁGUA
PRINCIPAIS
ABRANGIDAS

EXTENSÃO DE LINHAS
DE ÁGUA (KM)

-

7,92

-

0,69

Rio Tâmega

7,95

Rio Tâmega

1,73

-

3,23

-

1,13

-

6,13

-

2,00

-

1,75

Rio Tâmega

3,74

-

2,31

-

2,57

-

1,49

-

8,09

-

12,24

-

0,94

-

8,27
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CORREDOR DE LINHA

TROÇOS
ALTERNATIVOS

CL.PETS

TLS1
TLS2
TLS3
TLS4
TLS5
TLS6
TLS7
TLS8
TLS9
TLS10
TLS11
TLS12
TLS13
TLS14
TLS15

LINHAS DE ÁGUA
PRINCIPAIS
ABRANGIDAS

EXTENSÃO DE LINHAS
DE ÁGUA (KM)

Rio Louredo

6,35

-

0,69

-

2,21

Rio Louredo

3,58

Rio Louredo

7,83

-

1,69

-

4,77

-

0,80

Rio Louredo

6,44

Rio Louredo

7,74

Rio Louredo

6,69

Ribeiro do Ouro

8,21

-

4,75

-

1,47

-

1,12

Uma vez que nesta fase ainda são desconhecidas as localizações dos apoios inerentes à
linha em análise, refere-se:

2.2.4.4

•

Em fase de Projeto de Execução deverão ser acauteladas as distâncias às linhas
de água, nomeadamente um buffer de 30 metros relativo a águas navegáveis ou
flutuáveis;

•

Em fase de Projeto de Execução deverão ser acauteladas as distâncias às linhas
de água, nomeadamente um buffer de 10 metros relativo a águas não
navegáveis nem flutuáveis.

REGIME FLORESTAL (RF)
O regime florestal compreende o conjunto de disposições destinadas a assegurar não só
a criação, exploração e conservação da riqueza silvícola sob o ponto de vista da
economia nacional, mas também o revestimento florestal dos terrenos cuja arborização
seja de utilidade pública e conveniente ou necessária para o bom regime das águas e
defesa das várzeas, para valorização das planícies ardidas e benefício do clima, ou para
a fixação e conservação do solo, nas montanhas e nas areias do litoral marinho.
O regime florestal decorre dos decretos de 24 de dezembro de 1901, de 24 de dezembro
de 1903 e de 11 de julho de 1905. De acordo com os regulamentos do PDM dos 7
concelhos abrangidos pelo projeto, o regime jurídico das áreas submetidas a regime
florestal é o que decorrente da legislação em vigor.
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As áreas submetidas a regime florestal são estabelecidas no PROF-TMAD, aprovado e
publicado pela Portaria n.º 57/2019 de 11 de fevereiro, retificado pela Declaração de
Retificação n.º 15/2019, de 12 de abril, e no PROF-EDM, aprovado e publicado pela
Portaria n.º 58/2019 de 11 de fevereiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º
14/2019, de 12 de abril.
Na Figura 2.18 e Figura 2.19 apresentam-se as delimitações dos regimes florestais
existentes nas áreas de análise do PETN e PETS, respetivamente, que respeitam a:
•

Perímetro Florestal do Barroso;

•

Perímetro Florestal da Cabreira;

•

Perímetro Florestal de Ribeira de Pena;

•

Perímetro Florestal do Alvão;

•

Perímetro Florestal do Marão;

•

Perímetro Florestal de Mondim de Basto.
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Figura 2.18- Enquadramento da Área de Estudo do PETN e CL.PETN em áreas submetidas a
Regime Florestal
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Figura 2.19- Enquadramento da Área de Estudo do PETS e CL.PETS em áreas submetidas a
Regime Florestal
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Ao nível dos elementos de projeto que compõe o PETN e PETS, apresenta-se no Quadro
2.22 e Quadro 2.23, respetivamente, a quantificação das áreas submetidas a Regime
Florestal que são abrangidas pelos projetos. Pela informação apresentada é possível
constatar que a maioria dos elementos de projeto que compõe ambos os Parques
Eólicos se inserem em áreas de Regime Florestal. No que se refere às subestações
alternativas de 400/60 kV verifica-se que a ST400/60.PETN-1 e ST400/60.PETS se
inserem em áreas de Regime Florestal.
Quadro 2.22 – Áreas de Regime Florestal abrangidas pelos elementos afetos ao Projeto do
PETN
ELEMENTOS DO PROJETO
AFETAÇÃO PERMANENTE
Implantação de plataformas e maciços de fundação, incluindo taludes de aterro e
escavação
Acessos, incluindo taludes de aterro e escavação
Valas da rede de média tensão
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV (equivalente às plataformas de
subestação 60/30kV para a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro e
escavação – alternativas A
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV (equivalente às plataformas de
subestação 60/30kV para a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro e
escavação – alternativas B
AFETAÇÃO TEMPORÁRIA
Estaleiros
Áreas de apoio à obra: zona de deposição temporária de terras
Áreas de apoio à obra: área de implantação de centrais de betão
Faixa de afetação temporária para construção, incluindo áreas de manobra de pesados
TOTAL AFETAÇÃO PERMANENTE
TOTAL AFETAÇÃO TEMPORÁRIA

ÁREA DE
RF (ha)

36,16
29,36
6,14
1,79

0,03

0,50
0,50
1,00
21,42
73,48
23,42

Quadro 2.23 – Áreas de Regime Florestal abrangidas pelos elementos afetos ao Projeto do
PETS
ELEMENTOS DO PROJETO
AFETAÇÃO PERMANENTE
Implantação de plataformas e maciços de fundação, incluindo taludes de aterro e
escavação
Acessos, incluindo taludes de aterro e escavação
Valas da rede de média tensão
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV (equivalente às plataformas de
subestação 60/30kV para a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro e
escavação – alternativas A

ÁREA DE
RF (ha)

40,42
58,77
13,20
-
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ÁREA DE
RF (ha)

ELEMENTOS DO PROJETO
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV (equivalente às plataformas de
subestação 60/30kV para a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro e
escavação – alternativas B
AFETAÇÃO TEMPORÁRIA
Estaleiros
Áreas de apoio à obra: zona de deposição temporária de terras
Áreas de apoio à obra: área de implantação de centrais de betão
Faixa de afetação temporária para construção, incluindo áreas de manobra de pesados
TOTAL AFETAÇÃO PERMANENTE
TOTAL AFETAÇÃO TEMPORÁRIA

1,85

0,50
0,25
1,00
46,36
114,24
48,11

No que se refere aos corredores de linha, apresenta-se no Quadro 2.24 a quantificação
das áreas submetidas a Regime Florestal em cada troço dos corredores de linha e ainda
a identificação dos perímetros florestais abrangidos. Pela informação apresentada é
também possível verificar que todos os troços alternativos em análise abrangem áreas
submetidas a Regime Florestal em mais de 50% da área afeta a cada troço
Quadro 2.24 – Áreas de Regime Florestal e Perímetro Florestal associado na área afeta aos
troços alternativos dos CL.PETN e CL.PETS
ÁREA DE RF
CORREDOR DE LINHA TROÇOS ALTERNATIVOS PERÍMETRO FLORESTAL

TLN1
TLN2
TLN3
TLN4

CL.PETN

TLN5
TLN6
TLN7
TLN8
TLN9
TLN10
TLN11
TLN12
TLN13
TLN14

Barroso
Cabreira
Cabreira
Cabreira
Ribeira de Pena
Cabreira
Ribeira de Pena
Cabreira
Cabreira
Cabreira
Cabreira
Cabreira
Cabreira
Ribeira de Pena
Cabreira
Cabreira
Cabreira
Barroso
Cabreira

ha

%

134,46

80

34,43

100

66,35

40

13,88

52

28,70
12,26
69,61
46,90
28,69

43
55
71
94
93

44,24

53

50,37
32,99
35,84

66
100
97

141,35
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ÁREA DE RF
CORREDOR DE LINHA TROÇOS ALTERNATIVOS PERÍMETRO FLORESTAL

TLN15
TLN16
TLN17
TLS1
TLS2
TLS3
TLS4
TLS5
TLS6
TLS7
TLS8
CL.PETS

TLS9
TLS10
TLS11
TLS12
TLS13
TLS14
TLS15

Barroso
Cabreira
Cabreira
Cabreira
Alvão
Ribeira de Pena
Alvão
Alvão
Alvão
Ribeira de Pena
Ribeira de Pena
Ribeira de Pena
Alvão
Alvão
Ribeira de Pena
Ribeira de Pena
Alvão
Ribeira de Pena
Alvão
Ribeira de Pena
Alvão
Ribeira de Pena
Alvão
Ribeira de Pena
Alvão
Ribeira de Pena
Alvão

ha

%

136,02

72

16,21
192,02

93
95

77,52

50

16,36
35,22

96
86

84,02

83

112,63
41,74
77,97

78
76
77

19,87

94

154,84

84

172,26

74

80,11

47

237,50

89

77,30

54

38,92

88

38,22

76

O regime de condicionamento das áreas submetidas a Regime Florestal prende-se com
a necessidade de abate de árvores nestas áreas, que tem de ser previamente
coordenado com o ICNF (nenhum corte de arvoredo se poderá efetuar sem prévio auto
de marca - artigo 148º, do Decreto de 1903). Deste modo, deve ser prevista a
comunicação ao ICNF na fase prévia ao licenciamento para qualquer intervenção em
área de Regime Florestal associada ao projeto.
Tal como referido na secção 2.2.4.11, as linhas do projeto serão dotadas de uma faixa
de proteção com 45 m de largura máxima, limitado por duas retas paralelas distanciadas
22,5 m do eixo do traçado onde se procede ao corte ou decote das árvores para garantir
as distâncias de segurança exigidas pelo Decreto Regulamentar nº 1/92, de 18 de
fevereiro (Regulamento de Segurança de Linhas de Alta tensão (RSLEAT).
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A definição da faixa de proteção será efetuada em simultâneo com a negociação dos
proprietários e o estabelecimento dessa faixa será conforme o acordado com os
respetivos proprietários. Portanto, apenas após a definição do traçado das linhas em
análise, ou seja, em fase de projeto de execução, será possível prever as áreas de
arvoredo a abater para a definição da respetiva faixa de proteção da linha.
Apesar da largura da faixa de proteção ser 45 m (RSLEAT, Artigo 28º, nº 3), apenas serão
abatidas ou decotadas as árvores que interfiram com o funcionamento e com a
segurança da linha elétrica, normalmente áreas de eucalipto ou pinheiro (correspondem
a espécies florestais de crescimento rápido), evitando-se o abate de espécies protegidas
e árvores de fruto. As restantes espécies florestais são objeto, sempre que necessário,
de decote para cumprimento das distâncias mínimas de segurança e no estrito
cumprimento do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho (e suas alterações).
Deste modo, com a adoção de medidas e cuidados específicos na fase de Projeto de
Execução das linhas elétricas, nomeadamente a evitar abater espécies protegidas e
árvores de fruto, a implantação dos apoios das linhas elétricas poderá não ser
responsável por qualquer impacte sobre os perímetros florestais.
Salienta-se ainda que, no âmbito do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de junho, na sua
atual redação (Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro), o estabelecimento de faixas
de gestão de combustível associado às infraestruturas a implementar podem impor o
corte ou decote de espécies florestais para cumprir o disposto no seu Anexo em termos
de descontinuidade horizontal e vertical de combustível.
2.2.4.5

ÁREAS DE POVOAMENTOS FLORESTAIS PERCORRIDAS POR INCÊNDIOS NOS ÚLTIMOS 10 ANOS
O regime jurídico de proteção das áreas percorridas por incêndios florestais encontrase previsto no Decreto-Lei nº 327/90, de 20 de outubro, com a redação que lhe foi
conferida pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março (terceira alteração ao Decreto
lei nº 327/90, de 22 de outubro, alterado, por ratificação, pela Lei n.º 54/91, de 8 de
agosto, e pelo Decreto Lei n.º 34/99, de 5 de fevereiro).
O conceito de povoamento florestal que se aplica é o que vigora na atual redação do
Decreto-Lei nº 124/2006 (de acordo com a última alteração dada pelo Decreto-Lei
n.º 14/2019, de 21 de janeiro): “«Povoamento florestal», terreno, com área maior ou
igual a 0,5 hectares e largura maior ou igual a 20 metros onde se verifica a presença de
árvores florestais que tenham atingido, ou com capacidade para atingir, uma altura
superior a 5 metros e grau de coberto maior ou igual a 10 %;”
De acordo com a Carta de Condicionantes do PDM dos municípios abrangidos, a
informação do PMDFCI dos mesmos e a informação disponibilizada no site do ICNF,
apresenta-se na Figura 2.20 e Figura 2.21 a cartografia de áreas ardidas nos últimos 10
anos (2010-2019) para as áreas de estudo do norte e sul, respetivamente. No Quadro
2.25 e Quadro 2.26 apresenta-se a quantificação das áreas percorridas por incêndios
abrangidas pelos elementos de projeto do PETN e PETS, respetivamente.
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Figura 2.20- Enquadramento da Área de Estudo do PETN e CL.PETN em áreas percorridas por
incêndios em 2010-2019
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Figura 2.21- Enquadramento da Área de Estudo do PETS e CL.PETS em áreas percorridas por
incêndios 2010-2019
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Quadro 2.25 – Áreas percorridas por incêndios (2010-2019) abrangidas pelos elementos
afetos ao Projeto do PETN
ELEMENTOS DO PROJETO
AFETAÇÃO PERMANENTE
Implantação de plataformas e maciços de fundação, incluindo taludes de aterro e
escavação
Acessos, incluindo taludes de aterro e escavação
Valas da rede de média tensão
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV (equivalente às plataformas de
subestação 60/30kV para a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro e
escavação – alternativas A
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV (equivalente às plataformas de
subestação 60/30kV para a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro e
escavação – alternativas B
AFETAÇÃO TEMPORÁRIA
Estaleiros
Áreas de apoio à obra: zona de deposição temporária de terras
Áreas de apoio à obra: área de implantação de centrais de betão
Faixa de afetação temporária para construção, incluindo áreas de manobra de pesados
TOTAL AFETAÇÃO PERMANENTE
TOTAL AFETAÇÃO TEMPORÁRIA

ÁREA ARDIDA
(ha)

7,68
4,96
1,19
-

-

0,25
3,33
13,83
3,58

Quadro 2.26 – Áreas percorridas por incêndios (2010-2019) abrangidas pelos elementos
afetos ao Projeto do PETS
ELEMENTOS DO PROJETO
AFETAÇÃO PERMANENTE
Implantação de plataformas e maciços de fundação, incluindo taludes de aterro e
escavação
Acessos, incluindo taludes de aterro e escavação
Valas da rede de média tensão
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV (equivalente às plataformas de
subestação 60/30kV para a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro e
escavação – alternativas A
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV (equivalente às plataformas de
subestação 60/30kV para a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro e
escavação – alternativas B
AFETAÇÃO TEMPORÁRIA
Estaleiros
Áreas de apoio à obra: zona de deposição temporária de terras
Áreas de apoio à obra: área de implantação de centrais de betão
Faixa de afetação temporária para construção, incluindo áreas de manobra de pesados
TOTAL AFETAÇÃO PERMANENTE
TOTAL AFETAÇÃO TEMPORÁRIA

ÁREA ARDIDA
(ha)

15,03
20,27
5,09
-

0,58

0,25
16,43
40,97
16,68
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Pela informação cartográfica apresentada é possível verificar que de entre os elementos
que compõe o PETN, se constata que os aerogeradores TN06-TN10 (Fotografia 2.1),
TN19, TN20, TN22 e TN34 se inserem, ainda que não totalmente para a totalidade das
máquinas, em áreas percorridas por incêndios, totalizando uma afetação permanente
de cerca de 8 ha. Para além das plataformas e fundações que se inserem em áreas
ardidas, existe um total de cerca de 1 ha de área afeta à instalação da rede de média
tensão também inserida nestas áreas e 5 ha de área afeta à beneficiação e abertura de
novos acessos em áreas ardidas. Verifica-se ainda que uma das áreas temporárias
definida para deposição de terras também se insere em áreas percorridas por incêndios
nos últimos 10 anos.
No que se refere aos elementos que integram o PETS, verifica-se ao nível dos
aerogeradores que os aerogeradores TS1-TS3, TS7-TS8, TS11-TS17, TS19, TS20, TS22TS24, TS27 (Fotografia 2.2), TS28 e TS38 se inserem, ainda que não totalmente para a
totalidade das máquinas, em áreas ardidas nos últimos 10 anos. Há ainda a referir a
interseção de áreas afetas à instalação da rede de média tensão em cerca de 5 ha de
áreas ardidas e ainda a 20 ha de áreas afetas a acessos (existentes, a beneficiar e novos).
Verifica-se ainda que a STB.PETS interseta parcialmente estas áreas e ainda a área
definida para deposição temporária de terras do PETS, que se insere totalmente em
áreas ardidas.

Fotografia 2.1 – Área percorrida por incêndio, com sinais de recuperação após o mesmo,
junto ao TN10

130

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Fotografia 2.2 – Área percorrida por incêndio junto ao TS27

No que se refere aos corredores das linhas elétricas do projeto, no Quadro 2.27
apresenta-se a quantificação das áreas percorridas por incêndios abrangidas por cada
um dos troços alternativos dos corredores de linha associados a cada parque eólico, de
onde se constata uma expressão territorial significativa no interior da área de estudo de
ambos os corredores de linha, sendo atravessadas pela generalidade dos troços em
análise (com afetação variada).
Quadro 2.27 – Áreas percorridas por incêndios (2010-2019) na área afeta aos troços
alternativos dos CL.PETN e CL.PETS

CORREDOR DE LINHA

CL.PETN

TROÇOS
ALTERNATIVOS
TLN1
TLN2
TLN3
TLN4
TLN5
TLN6

ÁREA ARDIDA
ha

%

16.64
110.60
12.22
-

10
66
46
131
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CORREDOR DE LINHA

CL.PETS

TROÇOS
ALTERNATIVOS

ÁREA ARDIDA
ha

%

TLN7
TLN8
TLN9
TLN10
TLN11
TLN12
TLN13
TLN14
TLN15
TLN16
TLN17

2.04
2.04
30.40
34.08
52.94
5.07
91.65

2
42
36
92
28
29
45

TLS1

23.15

TLS2
TLS3
TLS4
TLS5
TLS6
TLS7
TLS8
TLS9
TLS10
TLS11
TLS12
TLS13
TLS14
TLS15

17.15
40.02
132.77
19.77
7.17
113.84
39.71
96.72
191.94
165.08
98.80
21.29
71.49
16,13

0
101
97
131
14
13
113
187
53
82
98
37
15
161
32

De acordo com o regime jurídico de proteção das áreas percorridas por incêndios
florestais, nomeadamente o seu artigo 1.º, está interdita, pelo prazo de 10 anos, a
construção de edificações em terrenos com povoamentos florestais percorridos por
incêndios, não incluídos em espaços urbanos, urbanizáveis ou industriais classificados
em planos municipais de ordenamento do território e o estabelecimento de quaisquer
novas atividades agrícolas, industriais, turísticas ou outras que possam ter um impacte
ambiental negativo.
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Salienta-se, contudo, que para os Parques Eólicos em análise, podendo justificar-se a
sua não consideração como “edificações”, importa referir que, de acordo com o guia
técnico do Plano Municipal da Defesa da Floresta contra incêndios (PMDFCI) - elaborado
pelo ICNF como um instrumento de orientação e auxílio às equipas de elaboração dos
PMDFCI municipais – os parques eólicos são enunciados como podendo ser
considerados Mosaicos de Parcelas de Gestão de Combustível (MGPC)6, as quais
constituem componentes das redes regionais de defesa da floresta contra incêndios e
cumprem um importante papel na prevenção de incêndios sendo a prossecução do
Projeto um contributo para a defesa da floresta contra incêndios.
Além do exposto, de referir que os únicos elementos de projeto que podem ser
equiparados a edificações se referem às subestações alternativas de cada parque, e que
das quatros áreas de implantação de subestação em análise apenas a STB.PETS se insere
parcialmente numa área percorrida por incêndios em 2017. Adicionalmente, a referida
área não constitui um povoamento florestal, ao abrigo da definição do
Decreto-Lei n.º 124/2006 (e sua última alteração), uma vez que quer antes quer após o
incêndio decorrido em 2017 se verifica que a área de implantação da referida
subestação é ocupada por matos e afloramentos rochosos, sem exemplares arbóreos.
Face ao exposto, não se considera interdita a implantação deste elemento de projeto na
referida área.
Não obstante a referida ocupação, as proibições estabelecidas para áreas de
povoamentos florestais podem ser levantadas, de acordo com o n. º 4 do artigo 1.º, por
despacho conjunto dos ministros responsáveis pelas áreas do ambiente e do
ordenamento do território e da agricultura, a requerimento dos interessados ou da
respetiva câmara municipal, apresentado no prazo de um ano após a data da ocorrência
do incêndio.
2.2.4.6

POSTOS DE VIGIA DA REDE NACIONAL DE POSTOS DE VIGIA
Os Postos de Vigia, integrados na Rede Nacional de Postos de Vigia (RNPV), assumem
grande importância dentro do Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SDFCI),
na medida em que contribuem para a rápida vigilância, deteção e supressão (extinção)
dos incêndios florestais.
De acordo com o parecer da GNR, rececionado no âmbito do contacto a entidades
(ANEXO I do Volume IV – Anexos), para o bom funcionamento dos
equipamentos/estruturas existentes e continuidade da qualidade dos serviços
prestados pelos Operadores contratados para estes postos de vigia, implica a garantia
de existência de boa visibilidade a partir destes, sem qualquer obstáculo nas imediações
que, de alguma forma possa prejudicar a observação do espaço que constitui a “bacia
de visibilidade”.

6 MGPC – “…conjunto de parcelas do território no interior dos compartimentos definidos pelas redes
primária e secundária, estrategicamente localizadas, onde através de ações de silvicultura se procede à
gestão dos vários estratos de combustível e à diversificação da estrutura e composição das formações
vegetais, com o objetivo primordial de defesa da floresta contra incêndios.” DL n.º124/2006, última versão.
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Atendendo à informação enviada por esta entidade, na envolvente da área de estudo
do Projeto, foram identificados dois Postos de Vigia:
•

Posto de Vigia 11.06 (Alto da Corneta)

•

Posto de Vigia 27.04 (Bezerral)

Para além dos dois postos de vigia indicados pela GNR, e através da análise cartográfica
da Carta de Condicionantes do município de Montalegre, (DESENHO 06 do Volume III –
Peças Desenhadas), verificou-se ainda a existência de um outro Posto de Vigia junto ao
aerogerador TN16 (Fotografia 2.3) e que, de acordo com o regulamento do PDM deste
município constitui um Posto de Vigia da Rede Nacional de Postos de Vigia. De referir
que após realização de trabalho de campo no âmbito do presente Estudo de Impacte
Ambiental a localização deste posto de vigia foi ajustada dado que se verificou que a
localização à escala do PDM não correspondia à realidade. No DESENHO 07 do Volume III
– Peças Desenhadas apresenta-se a localização deste posto de vigia depois de
devidamente aferida em campo. De acordo com o regulamento do PDM de Montalegre,
“nas áreas abrangidas pelas servidões e restrições de utilidade pública aplica-se o regime
estabelecido na lei geral e específica em vigor, cumulativamente com as disposições do
presente Regulamento que com elas sejam compatíveis.”

Fotografia 2.3 – Posto de Vigia identificado no PDM de Montalegre junto ao TN16
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De acordo com o n.º 8 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho (última
alteração dada pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro), que estabelece as
medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta
contra Incêndios, e na qual se inclui a RNPV, a instalação de qualquer equipamento que
possa interferir com a visibilidade e qualidade de comunicação radioelétrica nos postos
de vigia ou no espaço de 30 m em seu redor carece de parecer prévio favorável da
Guarda Nacional Republicana.
Atendendo à localização dos três postos de vigia verifica-se que apenas o posto de vigia
identificado no PDM de Montalegre (salienta-se que no contacto feito com a GNR, esta
entidade não identificou este posto de vigia), junto ao TN16, se insere no interior da
área de projeto e que a plataforma, acesso e rede de média tensão associados a este
aerogerador se inserem parcialmente no espaço de 30 m em redor do posto de vigia e
que a área da plataforma do aerogerador abrange esta estrutura da RNPV. Em termos
quantitativos, verifica-se que a plataforma associada ao aerogerador se insere na área
de 30m em redor do ponto de vigia em cerca de 960 m2 de afetação permanente e que
a área permanente afeta ao acesso e rede de média tensão se insere em cerca de 400
m2 nesta área de proteção.
Face ao exposto, o estabelecimento deste aerogerador carece de parecer prévio
favorável da Guarda Nacional Republicana. Será ainda validada em fase de projeto de
execução junto desta entidade a não interferência do projeto relativamente à
visibilidade dos três postos de vigia identificados. Em sede de Projeto de Execução,
deverá ainda, em função do parecer a remeter pela GNR e caso constitua uma
infraestrutura em operação, ajustar-se os elementos de projeto definitivos às
infraestruturas existentes, atualmente com sobreposição (apenas num cenário de
infraestrutura desativada poderia ser feita a sua remoção e reafetada a área ao novo
acesso ao aerogerador.
2.2.4.7

ESPÉCIES ARBÓREAS SUJEITAS A REGIME JURÍDICO
O sobreiro e a azinheira são espécies sujeitas a regime jurídico, o qual se rege pelo
Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-lei n.º 155/2004, de 30
de junho. Neste diploma é estabelecido que o corte ou arranque de sobreiros ou
azinheiras, em povoamento ou isolados, carece de autorização das atuais Direções
Regionais de Agricultura e Pescas ou do Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas, dependendo da natureza ou da dimensão do povoamento. Refira-se que, a
implementação de empreendimentos de imprescindível utilidade pública é uma das
situações em que o corte ou arranque é autorizado, mediante medidas compensatórias
designadamente a plantação de novas áreas.
Por fim, o Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de maio, estabelece a necessidade de
autorização prévia para o corte prematuro de povoamentos florestais de pinheiro-bravo
e eucalipto. Tal prende-se sobretudo objetivando controlar a sobre-exploração da
floresta e a diminuição subsequente das produções destes povoamentos nas rotações
seguintes.
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A identificação/ existência destas espécies na área de estudo pode ser consultada no
fator específico “Biodiversidade” – subcapítulo 4.3 – e cartografada na carta de unidades
de vegetação e habitats apresentada nos DESENHOS 10.01 e 10.02 do Volume III – Peças
Desenhadas. De referir que de acordo com o levantamento efetuado para este fator
ambiental, se identificou unicamente uma área de floresta de carvalhos com sobreiro
no troço alternativo TLN10 dos CL.PETN. Face ao exposto, caso este troço alternativo
seja apurado como o mais favorável para o estabelecimento da linha elétrica do PETN
no âmbito do presente EIA, deverá ser feito um pedido de autorização junto do ICNF
para as atividades de abertura da faixa de servidão da linha e faixa de gestão de
combustível ou implantação de apoios caso se revele necessário. De referir que na
presente fase de desenvolvimento de projeto se desconhece a tipologia de povoamento
de sobreiro presente neste troço.
No que diz respeito à definição da faixa de servidão associada a cada corredor de linha
associado ao Projeto, e correspondente desmatação associada, os impactes que daí
possam derivar incidem apenas sobre os povoamentos prematuros de pinheiro-bravo e
eucalipto (a aferir existência na área do projeto em fase de Projeto de Execução), uma
vez que as demais espécies arbóreas sujeitas a regime jurídico de proteção não são
espécies de crescimento rápido e, como tal, não requerem abate – sobreiros/azinheiras,
oliveiras, para efeitos de segurança de linha. Em relação a estes povoamentos de
pinheiro-bravo e eucalipto, a autorização estará dependente de decisão do ICNF.
Atendendo ao espírito da lei, que pretende proteger ciclos de produção em rotações
seguintes destas espécies florestais, prevê-se que a autorização seja dada, uma vez que
a desmatação destas espécies na faixa de servidão será definitiva. Assim, assegurada a
necessária autorização, não se preveem impactes.
Não obstante, e no cumprimento estrito do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho (e
suas alterações), poderá haver ainda lugar a decote ou abate pontual de outras espécies
arbóreas, para cumprimento dos critérios de descontinuidade horizontal e vertical de
combustível, com destaque para sobreiros/azinheiras, oliveiras, carvalhos ou outras na
faixa de servidão associada às futuras linhas elétricas (neste âmbito, o Decreto-Lei
n.º 124/2006, de 28 de junho, cuja última atualização é dada pelo Decreto-Lei
n.º 14/2019, de 21 de janeiro, determina no n.º 8 do seu artigo 13.º que “quando as
faixas de gestão de combustíveis e os mosaicos de parcelas ocorram em áreas ocupadas
por sobreiros e azinheiras, o ICNF, I. P., pode autorizar desbastes com o objetivo de
reduzir a continuidade dos combustíveis”).
2.2.4.8

CAPTAÇÕES DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO
A constituição de servidões relativas à captação de águas subterrâneas para
abastecimento público segue o regime previsto pelo Decreto-Lei nº 382/99, de 22 de
setembro, com as alterações decorrentes do artigo 37º da Lei da Água (aprovada pela
Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro), pelo Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de maio, e
pela Portaria nº 702/2009, de 6 de julho.
De acordo com o Artigo 37º, nº 3 da Lei da Água, o perímetro de proteção compreende
três áreas:
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•

Zona de proteção imediata - área de superfície do terreno contigua à captação
em que, para a proteção direta das instalações da captação e das águas
captadas, todas as atividades são, por princípio, interditas.

•

Zona de proteção intermédia – área da superfície do terreno contínuo exterior
à zona de proteção imediata, de extensão variável, onde são interditas ou
condicionadas as atividades ou instalações suscetíveis de poluírem, alterem a
direção do fluxo ou modificarem a infiltração daquelas águas, em função do
risco de poluição e da natureza dos terrenos envolventes.

•

Zona de proteção alargada – área da superfície do terreno contínua exterior à
zona de proteção intermédia, destinada a proteger as águas de poluentes
persistentes, onde as atividades e instalações são interditas ou condicionadas
em função do risco de poluição.

Relativamente à servidão associada a cada zona de proteção, as captações de água
subterrânea para abastecimento público disponibilizadas pela ARH Norte não possuem
perímetro de proteção definido e publicado em Diário da República. Nestes casos, e por
recomendação da ARH Norte (ver ANEXO I do Volume IV - Anexos), é aplicado o método
do raio fixo para a definição das zonas de proteção das captações, tal como previsto no
Decreto-Lei nº 382/99, de 22 de setembro, e na ausência de estudo hidrogeológicos
específicos, considerando para este caso como valores mínimos a salvaguardar os
estipulados para o sistema aquífero Tipo 5 — sistema aquífero cujo suporte litológico é
constituído por formações ígneas e metamórficas fissuradas:
•

Zona de proteção imediata - r = 60m

•

Zona de proteção Intermédia - r ≥ 140m

•

Zona de proteção alargada - r ≥ 1200m

De acordo com o Decreto-Lei nº 382/99, de 22 de setembro, nas áreas de proteção
imediata é interdita qualquer instalação ou atividade, nesta zona o terreno é vedado e
tem de ser mantido limpo de quaisquer resíduos, produtos ou líquidos que possam
provocar infiltração de substâncias indesejáveis para a qualidade da água da captação.
De acordo com o PDM de Cabeceiras de Basto, único município de entre a totalidade de
municípios abrangidos que identifica na sua cartografia de PDM as áreas de proteção
associadas a captações de água, e tal como analisado no âmbito do Ordenamento,
nomeadamente no seu artigo 56.º, “As zonas de proteção imediata, intermédia e
alargada das captações de água para abastecimento público encontram-se delimitadas
na planta de ordenamento, pelo que qualquer alteração ao uso do solo fica sujeito ao
definido na legislação em vigor.”
Através da análise da carta do inventário de captações (DESENHO 14.2 do Volume III –
Peças Desenhadas), que engloba a informação cedida pela ARH Norte e a informação
constante nas cartas de Ordenamento e de Condicionantes dos municípios abrangidos
que dispõe de informação relativa ao tema em análise, é possível observar que no
interior da área de estudo dos Parques Eólicos (PETN e PETS) e corredores de linhas
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elétricas associadas (CL.PETN e CL.PETS) são identificadas um conjunto de captações de
água para abastecimento público. O número de captações intersetadas por cada área
de estudo apresenta-se no Quadro 2.28. No quadro apresentado, para além de se
identificar o número de captações existentes na área de estudo, distinguem-se ainda as
captações existentes nas áreas de estudo e cujas áreas de proteção imediata são
intersetadas pelos elementos de projeto dos parques eólicos.
Tal como é possível verificar, no PETN verifica-se que a vala de cabos para instalação da
rede de média tensão de ligação ao TN09/TN10 se insere na área de proteção imediata
de uma captação de água para abastecimento público. Não obstante a referida
ocupação, de referir que a vala de cabos prevista instalar neste local é coincidente com
um acesso existente no local e será instalada sob este. De referir ainda que a interseção
da área de proteção imediata associada à captação existente nas imediações do local foi
aferida, tal como referido anteriormente, atendendo a um raio de 60 m à captação, valor
este que se considera conservativo face à inexistência de informação mais específica
disponível.
No PETN há ainda a referir a interseção de uma área de proteção imediata identificada
na Planta de Ordenamento do Município de Cabeceiras de Basto pelo acesso a beneficiar
e rede de média tensão associada aos aerogeradores TN30 e TN29. Não obstante a
referida ocupação de referir que neste local já existe um acesso e que o mesmo será
alvo de beneficiação no âmbito do projeto do PETN.
No que se refere ao PETS, e após devida validação da localização de um conjunto de
duas captações junto da Câmara Municipal de Ribeira de Pena (Anexo I do Volume IV –
Anexos) que se encontravam mais próximas, verifica-se que nenhum elemento de
projeto se insere em área de proteção imediata de captações de água para
abastecimento público.
Não obstante não se verificar a afetação do perímetro de proteção imediata por
elementos de projeto, excetuando elementos que correspondem a acessos já existentes
ou vala de cabos sob acessos já existentes, de referir que dado que foram de forma
conservadora considerados os maiores raios de perímetros de proteção definidos na
legislação (podendo os mesmos não ser aplicáveis às respetivas captações) e dado que,
por outro lado, se verificam diferenças entre as captações identificadas na cartografia
de PDM dos municípios e enviadas pela ARH Norte, propõe-se a aferição da localização
exata de todas as captações na envolvente do projeto em sede de Projeto de Execução
por forma a prevenir quaisquer eventuais interferências que possam não constar da
análise apresentada. Adicionalmente, e atendendo ao regime legal aplicado às
captações em análise de forma conservadora, considera-se que o parecer da ARH Norte,
no âmbito do presente Estudo de Impacte Ambiental, definirá a viabilidade das referidas
ocupações.

138

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Quadro 2.28 – Captações de água para abastecimento público localizadas nas áreas de estudo
do Projeto

ÁREA DE ESTUDO

PETN

PETS

CL.PETN

ELEMENTO DA ÁREA
DE ESTUDO / TROÇO
ALTERNATIVO

NÚMERO DE
CAPTAÇÕES

INTERSEÇÃO DAS
ÁERAS DE PROTEÇÃO
IMEDIATA

Apenas na área de
estudo

5

-

Rede de MT de ligação
ao TN09/TN10

1

Acesso a beneficiar e
rede MT de ligação
TN29-TN30

1

Apenas na área de
estudo

5

TLN1

2

TLN2

3

TLN7

2

TLN8

1

TLN11

1

TLN14

1

TLN17

1

Sim (perímetro de
proteção imediata da
captação 156 N1)
Sim (perímetro de
captação definido no
PDM de Cabeceiras de
Basto)
Perímetro de Proteção
da captação Vilar 3 e
PDM CB1
Perímetro de proteção
imediata das
captações Vilar 2, 4 e
VC2
Perímetro de proteção
imediata da captação
073N1 e PDM CB4
Perímetro de proteção
imediata da captação
073N2
Perímetro de Proteção
imediata da captação
PDM CB2
Perímetro de Proteção
imediata da captação
PDM CB1
Sim (perímetro de
proteção imediata da
captação 158N1)
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ÁREA DE ESTUDO

CL.PETS

ELEMENTO DA ÁREA
DE ESTUDO / TROÇO
ALTERNATIVO

NÚMERO DE
CAPTAÇÕES

TLS5

2

TLS9

8

TLS13

1

INTERSEÇÃO DAS
ÁERAS DE PROTEÇÃO
IMEDIATA
Perímetro de proteção
imediata das
captações PDM RP4,
Bustelo
Perímetro de proteção
imediata das
captações Garcias
Baixo, Garcias Cima,
Garcias Junção, PDM
RP1, PDM RP2, PDM
RP3, Portela de Cima e
Portela de cima
Perímetro de proteção
imediata de
Aldeadouro

No que se refere aos corredores das linhas associadas a cada Parque Eólico, verifica-se
a existência de um conjunto de captações de água de abastecimento público em alguns
dos troços alterativos em análise, nomeadamente nos troços TLN1, TLN 2, TLN7, TLN8,
TLN11, TLN14 e TLN17 dos CL.PETN. No que se refere aos CL.PETS, verifica-se que os
troços TLS5, TLS9 e TLS13 abrangem captações de abastecimento público
De referir que em fase de projeto de execução do projeto das linhas elétricas é possível
garantir a salvaguarda dos perímetros de proteção associados às captações identificadas
na área de estudo do corredor selecionado, e proceder-se-á ao cumprimento da
distância dos apoios da linha elétrica às zonas de proteção imediata em redor da
respetiva captação, pelo que não é expectável a ocorrência de impactes.
2.2.4.9

REDES DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE ÁGUA
Relativamente às infraestruturas de redes de abastecimento e saneamento de água na
área de afetação do projeto, observa-se a existência de condutas adutoras e
reservatórios de água pertencentes aos sistemas de abastecimento de água,
identificadas na carta de condicionantes do PDM dos municípios de Ribeira de Pena e
Vila Pouca de Aguiar (DESENHO 06 do Volume III – Peças Desenhadas).
De acordo com o regulamento do PDM de Vila Pouca de Aguiar, nomeadamente o seu
artigo 6.º referente aos elementos identificados na sua carta de condicionantes, “A
ocupação, o uso e a transformação do solo, nas áreas abrangidas pelas servidões e
restrições referidas no ponto anterior, obedecem ao disposto na legislação aplicável
cumulativamente com as disposições do Plano que com elas sejam compatíveis.” No que
se refere ao regulamento do PDM de Ribeira de Pena, também não identificadas
condicionantes legais especificas aplicáveis a estas infraestruturas.
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As “faixas de respeito” relativas a essas infraestruturas dizem respeito a faixas de
terreno delimitadas a uma distância máxima de 10 metros para cada um dos lados da
conduta. Nas “faixas de respeito” não é permitido efetuar quaisquer obras, sem licença
emitida pela CCDR Norte, e ouvidas as respetivas entidades concessionárias das redes.
De entre os elementos identificados nas respetivas cartografias de PDM, há a referir a
proximidade/justaposição do projeto com os seguintes elementos dos sistemas de
abastecimento de água:
•

TS1 do PETS, conduta adutoras localizadas a uma distância de mais de 100 m da
área afeta ao estabelecimento da plataforma do aerogerador e acesso que liga
o TS1 ao TS2 (quer afetação temporária quer permanente);

•

TS21, identificam-se adutoras existentes sob a área da futura plataforma de
aerogerador (cerca de 185 m de extensão de adutora), sob a área de
beneficiação de um acesso (a este da plataforma em cerca de 550 m de
extensão) e sob a área de implantação da rede de média tensão (a oeste da
plataforma em cerca de 110 m de extensão de adutora). Há ainda a referir a
existência de dois reservatórios de água junto a este aerogerador, mas uma
distância de mais de 150 m deste e a mais de 50 m da área afeta à instalação da
rede de média tensão e afeta à beneficiação do acesso;

•

TS29, condutas adutoras sob a área da futura plataforma do aerogerador e
acesso a estabelecer para efetuar a ligação a este aerogerador (cerca de 150 m
de extensão de adutora).

Face às interseções verificadas pelos elementos de projeto que integram o PETS,
considera-se que estas serão postas em análise pelas entidades com jurisdição sobre as
mesmas no âmbito da avaliação de impacte ambiental do projeto. De referir que no caso
da plataforma do aerogerador TS29, e uma vez que a mesma será coincidente com uma
atual área de estaleiro afeta ao projeto do SET, esta será implantada sobre área já
artificializada e infraestruturada.
No que se refere aos troços alternativos de corredores de linha, verifica-se também no
CL.PETS que o troço TLS5 abrange cerca de 328 m de extensão de adutoras existentes e
que o TLS9 abrange um total de 1,4 km de extensão de adutoras do sistema de
abastecimento de água. Adicionalmente, no troço TLN10 do CL.PETN verifica-se a
existência de condutas adutoras com cerca de 360 m de extensão. De referir que
durante o desenvolvimento do projeto de execução das linhas elétricas associadas ao
projeto serão acauteladas as distâncias das faixas de servidão, pelo que não é expectável
a ocorrência de qualquer impacte sobre as infraestruturas das redes de abastecimento
e de saneamento existentes no interior da área de estudo.
2.2.4.10 INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS
A rede rodoviária nacional é constituída por:
•

Rede nacional fundamental – que integra os Itinerários Principais (IP);
141

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

•

Rede nacional complementar – que integra os Itinerários Complementares (IC)
e as Estradas Nacionais (EN);

•

Rede nacional de autoestradas – que integra as Autoestradas (AE).

A Lei n.º 34/2015 aprova o novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional
(EERRN). O novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, o qual revoga as
servidões que se aplicavam à rede rodoviária nacional (DL nº13/94, de 15 de janeiro),
bem como os diplomas legais que se aplicavam às autoestradas da rede concessionada
do estado, as zonas de servidão non aedificandi e de visibilidade aplicáveis às categorias
de estradas acima identificadas constam no EERRN, respetivamente os artigos 32º e 33º,
estabelece as regras que visam a proteção da estrada e sua zona envolvente, fixa as
condições de segurança e circulação dos seus utilizadores e as de exercício das
atividades relacionadas com a sua gestão, exploração e conservação. De acordo com
Artigo 32º “Zona de servidão non aedificandi” as normas estabelecidas referem:
•

Para os IP: 50 m para cada lado do eixo da estrada e nunca menos de 20 m da
zona da estrada;

•

Para os IC: 35 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 15 m da
zona da estrada;

•

Para as EN e restantes estradas a que se aplica o presente Estatuto: 20 m para
cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e
nunca a menos de 5 m da zona da estrada;

•

Para os nós de ligação: um círculo de 150 m de raio centrado na interseção dos
eixos das vias, qualquer que seja a classificação destas (para o efeito, a ligação
aos nós dos IP e dos IC são considerados EN);

•

Para as AE e Vias Rápidas: 50 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a
menos de 20 m da zona da estrada”.

Relativamente às estradas e caminhos municipais, a constituição de servidões segue o
regime previsto na Lei n.º 2110 de 19 de agosto de 1961.
Na área de estudo dos Projeto verifica-se a interseção de um itinerário principal,
correspondente à autoestrada A7, a Estrada Nacional 206 (EN206) e ainda a Estrada
Regional ER311, conforme se verifica pela carta de condicionantes dos municípios
abrangidos (DESENHO 06 do Volume III – Peças Desenhadas) e ainda Carta de Outras
Condicionantes (DESENHO 07 do Volume III). A identificação dos elementos de projeto
que intersetam as infraestruturas rodoviárias identificadas apresenta-se no Quadro
2.29.
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Quadro 2.29 – Infraestruturas rodoviárias intersetadas pelos elementos de Projeto

INFRAESTRUTURA
RODOVIÁIRA

Itinerários Principais
(IP), Itinerários
Complementares (IC)
e Autoestradas (AE)

DESIGNAÇÃO

ÁREA DE ESTUDO

PETS
A7
CL.PETS

PETS

Estradas Nacionais
(EN)

EN206

CL.PETS

CL.PETN

Estrada Regional (ER)

ER311

PETN

ELEMENTO DA ÁREA
DE ESTUDO / TROÇO
ALTERNATIVO
Rede MT de ligação ao
TS32*
TLS5
TLS9
TLS11
Rede MT de ligação ao
TS32*
TLS4
TLS5
TLS9
TLS11
TLN4
TLN10
Acesso existente ao
TN10/TN11
Rede de MT ao
TN10/TN11

*A rede de MT será instalada num acesso sob o tabuleiro da A7

Pela informação apresentada é possível verificar que na área de estudo do PETS se
verifica a interseção da A7 pelo traçado da rede de média tensão de ligação ao TS32. No
entanto, esta rede de média tensão será instalada num acesso existente localizado sob
o tabuleiro da autoestrada pelo que não se verificará uma afetação direta da mesma.
Constata-se ainda que a mesma rede de média tensão, mas num troço mais a sul,
interseta a EN206. Esta interseção consistirá na implementação da referida vala de
cabos em posição lateral à EN206 em cerca de 90 m.
No que se refere ao PETN, verifica-se que a rede de acessos associada a este parque
eólico contemplará um troço da ER311 (sem necessidades de intervenção) de cerca de
80 m e ainda que a vala de cabos acompanhará esta infraestrutura rodoviária em cerca
de 100 m.
Face ao exposto, verifica-se que todos os elementos de projeto do PETN e PETS
identificados acima se inserem nas faixas de servidão das infraestruturas rodoviárias
identificadas, isto é, inserem-se na faixa de servidão de 50 m para cada lado do eixo da
A7 e na faixa de servidão de 20 m para cada lado do eixo da estrada estabelecida para
estradas nacionais e regionais.
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Relativamente às estradas pertencentes à Rede Rodoviária Nacional (IP, IC, AE, EN e ER),
no Artigo 56º da Lei n.º 34/2015 “Permissões referentes à zona da estrada”, refere que
“(…) em caso de interesse público de especial relevo devidamente comprovado, podem
ser instalados canalizações ou cabos condutores de energia elétrica, de líquidos, de
gases, de telecomunicações, em atravessamento perpendicular ao eixo da estrada,
desde que a sua substituição ou reparação se faça por meio de técnicas que não
impliquem a necessidade de levantamento dos pavimentos devendo os respetivos
projetos e planos de trabalho ser submetidos a aprovação da EP – Estradas de Portugal,
S.A”. Face ao exposto, e no que se refere aos cruzamentos da rede de média tensão do
Projeto nestas infraestruturas viárias, o projeto carece de aprovação por parte da IP,
Infraestruturas de Portugal.
Ao nível dos corredores de linhas elétricas em análise, verifica-se que três troços
alternativos do CL.PETS intersetam a A7, 4 troços do CL.PETS e 2 troços do CL.PETN
intersetam a EN206.
Para além dos decretos acima referidos, o projeto das linhas elétricas, integrado no
Projeto em análise, dará igualmente cumprimento ao estabelecido no DecretoRegulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro (Regulamento de Segurança de Linhas
Elétricas de Alta Tensão – RSLEAT), salvaguardando as disposições do artigo 91.º e artigo
92.º, no que respeita à altura que os condutores nus ou cabos isolados, nas condições
de flecha máxima, devem cumprir em relação ao nível do pavimento das estradas em
causa, e no que respeita ao afastamento dos apoios relativamente à zona da estrada e
quanto às condições a observar no reforço das fundações para os apoios, quando estes
por rotura possam atingir a estrada. No caso específico da implantação de apoios de
linhas elétricas, estes deverão distar um mínimo de 5 m da zona de estrada de
autoestradas e 3 m de outras estradas, conforme o RLSEAT.
Relativamente às estradas e caminhos municipais (CM e EM), de acordo com diploma
legal referido, “é proibida a colocação de postes de linhas telegráficas, telefónica, de
transporte ou distribuição de energia elétrica ou para quaisquer outros fins sobre a
plataforma ou valeta das vias municipais. Os atravessamentos sobre as vias municipais
por conduções aéreas ou obras de qualquer natureza não podem ter altura inferior a 5m,
a contar do nível do pavimento.”
2.2.4.11 INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS (TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO)
As servidões administrativas referentes a infraestruturas de produção, transporte e
distribuição de energia elétrica seguem o regime previsto nos artigos 54.º e 56.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
26.852, de 30 de julho de 1936, no artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 43.335, de 19 de
novembro de 1960, e no artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 182/95 de 27 de julho.
O regulamento de Licenças para Instalações Elétricas é definido pelo Decreto-Lei n.º
26852, de 30 de julho de 1936, alterado pelo Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de junho, e o
Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT), aprovado pelo
Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, que estabelece as faixas de
proteção, quer para a rede de transporte, quer para a rede de distribuição.
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De referir ainda o Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia
Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84
de 26 de dezembro, bem como as normas e recomendações da DGEG e da EDP
Distribuição.
De acordo com o artigo 28.º do RSLEAT, deverão ser respeitadas as seguintes zonas de
proteção das linhas elétricas existentes (largura máxima da faixa):
•

•

Linhas BT e MT (Rede Nacional de Distribuição EDP):
o

Linhas de tensão 1,5 kV até 40 kV: 15m (7,5m para cada lado do eixo da
linha);

o

Linhas de tensão 40 kV até 60 kV: 25m (12,5m para cada lado do eixo da
linha)

Linhas AT (Rede Nacional de Transporte, REN):
o

Linhas de tensão superior a 60 kV: 45m (22,5m para cada lado do eixo da
linha)

De acordo com cartografia disponibilizada pela respetiva concessionária, a REN, S.A, na
área de estudo do projeto identificam-se as seguintes linhas da Rede Nacional de
Transporte (RNT) (DESENHO 07 do Volume III – Peças Desenhadas):
•

Linha Freira–Ribeira de Pena, a 400 kV (linha ainda não construída, mas já
licenciada) – intersetada pelos troços TLN3, TLN13 e TLN10;

•

Linha Ribeira de Pena–Vieira do Minho 1-2, a 400 kV (linha em fase de
licenciamento / AIA) – intersetada pela área afeta à instalação de rede de média
tensão e acessos no PETN e troços TLN15, TLN14 e TLN1.

Para além dos limites impostos pela RSLEAT, apresentados acima, de acordo com o
parecer recebido por parte da REN, S.A., no âmbito do contacto a entidades (ANEXO I –
Registo de contacto a entidades do Volume IV), esta entidade referiu, relativamente à
proximidade destas infraestruturas lineares que “o traçado da vossa futura linha de
ligação à rede pública deverá ser ajustado de modo a que se distancie, no mínimo, 45
metros do eixo de qualquer das nossas linhas. Por outro lado, caso venha a ser estudada
alguma alternativa que preveja cruzamentos com as nossas linhas, deverá ser garantida
uma distância mínima “D” entre condutores nas condições máximas de exploração
definidas no RSLEAT, dada pela fórmula D= 1,5+0,01U+0,005L em que U, em kV, será a
tensão da nossa linha e L, em metros, a distância entre o ponto de cruzamento e o apoio
mais próximo da linha superior.” Deste modo, será atendida a esta condicionante e
garantida a devida articulação com as linhas licenciadas e em licenciamento em fase de
desenvolvimento do projeto de execução.
Ainda no que se refere a linhas de distribuição de energia, importa referir a existência
da linha de muito alta tensão (LMAT) da IBERDROLA, a 400 kV, em construção e
associada ao Sistema Eletroprodutor do Tâmega, que abrange os troços TLN3 e TLN4.
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De referir que esta linha também efetua a ligação ao Posto de Corte Daivões à
semelhança dos CL.PETN.
No que se refere a linhas de distribuição de energia (de baixa e média tensão), o
levantamento das infraestruturas existentes nas áreas de estudo do Projeto foi feito
com base nas Cartas Militares mais recentes (DESENHO 01 do Volume III – Peças
Desenhadas). Pela cartografia apresentada é possível verificar que os elementos de cada
área de estudo do Projeto são intersetados por infraestruturas da rede de distribuição
e suas faixas de servidão, conforme listado no Quadro 2.30. Na Fotografia 2.4
apresentam-se ainda dois exemplos de interseções de acessos afetos ao PETN e PETS
que são intersetados por linhas elétricas de distribuição.
Quadro 2.30 – Elementos de projeto intersetados por linhas elétricas de distribuição
ÁREA DE ESTUDO

PETN

CL.PETN

PETS

ELEMENTO DA ÁREA DE
ESTUDO / TROÇO ALTERNATIVO
Acesso TN16-TN28
Acesso TN14-TN15
Acesso TN02-TN10/TN11
Acesso TN29-TN30
TLN1
TLN3
TLN4
TLN5
TLN7
TLN9
TLN10
TLN11
TLN12
TLN13
TLN14
TLN15
TLN17
Acesso a TS39
Acesso TS39-TS38
Acesso TS32-TS23
Acesso TS22-TS21
Acesso a TS21/TS20
Acesso TS21-TS27
Acesso TS27-TS26
Acesso TS19-TS25
Acesso TS19-TS18
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ÁREA DE ESTUDO

ELEMENTO DA ÁREA DE
ESTUDO / TROÇO ALTERNATIVO

CL.PETS

TLS1
TLS2
TLS3
TLS4
TLS5
TLS6
TLS7
TLS9
TLS10
TLS11
TLS12
TLS13
TLS14
TLS15

Fotografia 2.4 – Linha elétrica de BT/MT existente junto ao acesso TN16-TN28 (à esquerda) e
junto ao acesso TS38-TS39 (à direita)

No que se refere à interseção de linhas elétricas pelos elementos do PETN e PETS, e uma
vez que apenas se verificam interseções com acessos, na sua maioria já existentes e com
necessidades de beneficiação ou instalação de rede de média tensão associada ao
projeto, não se preveem incompatibilidades com as linhas elétricas de distribuição
identificadas uma vez que não serão postas em causa as faixas de servidão respetivas
face ao facto de as atividades previstas ocorrerem apenas ao nível do solo.
Adicionalmente, e por necessidade de corte ou decote pontual de espécies arbóreas
nestas áreas, o projeto permitirá a manutenção da segurança destas linhas elétricas.
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Importa referir que os projetos dos corredores das linhas preveem o estabelecimento
das distâncias de segurança acima dos mínimos regulamentados no Decreto
Regulamentar nº 1/92, de 18 de fevereiro (Regulamento de Segurança de Linhas
Elétricas de Alta Tensão) e garantirão ainda as recomendações referidas pela REN,S.A.
no âmbito do parecer rececionado, pelo que não são expectáveis quaisquer impactes
sobre estas infraestruturas da REN, S.A. e da EDP Distribuição.
2.2.4.12 REDE NACIONAL DE TRANSPORTE DE GÁS NATURAL
No que concerne à Rede Nacional de Transporte de Gás Natural, e após contacto com a
REN Gasodutos no âmbito do contacto às entidades (ANEXO I do Volume IV – Anexos),
esta entidade referiu que o Projeto poderia interferir com a rede de distribuição de gás
natural da Sonorgás – Sociedade de Gás do Norte, S.A., existente no concelho de Ribeira
de Pena. Face ao exposto, esta entidade recomendou a realização de um contacto com
a referida empresa, apresentando-se a comunicação efetuada no ANEXO I do Volume
IV. No entanto, à data de conclusão do presente Estudo de Impacte Ambiental não foi
recebida resposta por parte da Sonorgás, pelo que não foi possível aferir possíveis
interferências com a rede de transporte de gás natural.
Não obstante, e atendendo à obrigatoriedade legal de, em fase de Projeto de Execução,
serem acauteladas as distâncias de segurança às infraestruturas subterrâneas (Decreto
Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro), não é expectável a ocorrência de qualquer
impacte sobre as redes existentes.
2.2.4.13 MARCOS GEODÉSICOS E ESTRELAS DE PONTARIA
A Rede Geodésica Nacional é composta por um conjunto de pontos coordenados Vértices Geodésicos - que possibilitam a referenciação espacial. Estes Vértices,
tradicionalmente designados por Marcos Geodésicos, destinam-se a assinalar pontos
fundamentais para apoio à cartografia e levantamento topográficos e devem ser
protegidos por forma a garantir a sua visibilidade.
A constituição de servidões relativas à sinalização geodésica e cadastral segue o regime
previsto pelo Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril (artigos 19.º a 22.º) que estabelece
a nova regulamentação para a correta e atempada demarcação da propriedade e uma
eficiente guarda e conservação dos sinais geodésicos e cadastrais.
De acordo com a legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril), são
definidas áreas de servidão circunjacentes aos marcos geodésicos construídos pelo
Instituto Geográfico e Cadastral, atual Instituto Geográfico Português, que têm as
seguintes características:
•

os Marcos geodésicos de triangulação cadastral têm zonas de proteção que
abrangem uma área em redor do sinal com o raio mínimo de 15 metros. A
extensão da zona de proteção é determinada, caso a caso, em função da
visibilidade que deve ser assegurada ao sinal construído e entre os diversos
sinais;
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•

os proprietários ou usufrutuários dos terrenos situados na zona de proteção,
não podem fazer plantações, construções ou outras obras ou trabalhos que
impeçam a visibilidade das direções constantes das minutas de triangulação;

•

os projetos de obras ou planos de arborização na proximidade dos marcos
geodésicos não podem ser licenciados sem prévia autorização do referido
Instituto.

Segundo o referido diploma, a sua zona de proteção corresponde a um buffer nunca
inferior a 15 m, sendo que qualquer intervenção na mesma apenas poderá ser
autorizada pela Direção Geral do Território, desde que não obstruam as visibilidades das
direções constantes das respetivas minutas de triangulação.
De acordo com a informação disponibilizada pela atual Direção Geral do Território e
apresentada no DESENHO 07 do Volume III – Peças Desenhadas, na área de estudo do
Projeto foram identificados um conjunto de Vértices Geodésicos, conforme se verifica
pelo Quadro 2.31. Tal como é possível verificar, nas áreas de estudo dos corredores de
linha do projeto não são abrangidos vértices geodésicos.
No que se refere ao PETN, verifica-se que duas áreas de afetação permanente afetas ao
estabelecimento de acessos e rede de média tensão se inserem na zona de proteção de
dois vértices geodésicos, mas não intersetam o mesmo. Já no PETS, verifica-se que todos
os vértices identificados se localizam a mais de 40 m de aerogeradores e elementos de
projeto a estes associados.
Tal como referido anteriormente, e pelas intervenções previstas em área de proteção
afeta a vértices geodésicos, verifica-se que estas carecem de autorização por parte da
Direção Geral do Território.
Quadro 2.31 – Vértices Geodésicos na área de estudo do Projeto

DESIGNAÇAO DO
VÉRTICE GEODÉSICO

ÁREA DE
ESTUDO

CUSTÓDIA
REBOREDA
CHEIRA

PETN

SEIXA
MEROICINHO
SÃO JORGE
FACHO
CHOUPICA

PETS

LOCALIZAÇÃO FACE AOS ELEMENTOS DE PROJETO /
INTERSEÇÃO DA ZONA DE PROTEÇÃO
Junto ao TN29 mas a mais de 50 m deste
Área de afetação permanente e temporária afeta ao
estabelecimento do acesso novo e rede de MT ao TN16
Junto ao acesso e rede de MT ao TN26 mas a mais de 70 m deste
Área de afetação permanente e temporária afeta à beneficiação
do acesso e rede de MT entre o TN16-TN28
Junto ao TS18 mas a mais de 40 m deste
Junto ao TS22 mas a mais de 150 m deste
Junto ao TS36 mas a mais de 150 m deste
Junto ao TS30 mas a mais de 130 m deste
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Fotografia 2.5 – Vértice Geodésico existentes nas proximidades do TN16 (à esquerda) e junto
ao acesso a beneficiar entre o TN16 e TN28 (à direita)

Ao nível das visibilidades e atendendo às estrelas de pontaria fornecidas pela Direção
Geral do Território, representadas no DESENHO 07 do Volume III – Peças Desenhadas,
verifica-se que nenhum dos aerogeradores projetados, único elemento de projeto
(nesta fase, onde ainda não é possível avaliar implantação de apoios de linha elétrica)
com altura para possível obstrução das visibilidades, interseta miradas dos respetivos
vértices geodésicos apesar da proximidade verificada em alguns aerogeradores (TN21,
TN14, TN12, TN9, TN10, TN22-TN28 e TS30). Ao nível dos corredores de linha associados
ao projeto, no Quadro 2.31 identificam-se o número de visadas associadas a marcos
geodésicas intersetadas por troço alternativo. Dos valores apresentados verifica-se que
os troços alternativos TLN14 e TLN15 são os que maior número de visadas intersetam.
Quadro 2.32 – Troços alternativos do CL.PETN e CL.PETS que intersetam visadas e número de
interseções

ÁREA DE ESTUDO TROÇO ALTERNATIVO NÚMERO DE VISADAS INTERSETADAS

CL.PETN

CL.PETS

TLN1
TLN2
TLN3
TLN12
TLN14
TLN15
TLN16
TLN17
TLS9

1
1
2
1
9
6
2
2
1
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Tal como referido no âmbito do parecer prévio da DGT emitido no âmbito do contacto
a entidades, apresentado no ANEXO I do Volume IV – Anexos, apenas com a definição
dos apoios das respetivas linhas elétricas será possível aferir se estes intersetarão ou
não as estrelas de pontaria. Não obstante, em sede de projeto de execução será
garantida a sua não obstrução visual e será feita uma comunicação à DGT de forma a
esta entidade se pronuncie sobre o projeto.
De acordo ainda com o parecer rececionado por parte da DGT, e no que se refere à Rede
de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP), foi referido que as Marcas de
Nivelamento (MN) identificadas nas áreas de estudo do Projeto deveriam ser
preservadas. Tal como se verifica pela cartografia apresentada no DESENHO 07 do
Volume III – Peças Desenhadas, na área de estudo do PETS e PETN não foram
identificadas marcas de nivelamento. Ao nível dos corredores de linhas, identifica-se
uma (1) MN no troço TLN4 do CL.PETN, uma no troço TLS5, uma no troço TLS4 e uma no
troço TLS11 dos CL.PETS. Durante a fase de execução do projeto das respetivas linhas
elétricas, será garantida a preservação destes elementos da RNGAP.
2.2.4.14 REDES DE TELECOMUNICAÇÕES (FEIXES HERTZIANOS) E SERVIDÃO RADIOELÉTRICA DE PROTEÇÃO (FORÇA
AÉREA)
Relativamente às redes de telecomunicações (feixes hertzianos) e servidão radioelétrica
de proteção, através da análise da informação obtida no contacto às entidades por parte
da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (ANEXO I do Volume IV – Anexos), cuja
informação se reflete no DESENHO 07 (Volume III – Peças Desenhadas), observa-se o
cruzamento das áreas de estudo do PETS e CL.PETS, nomeadamente pelos troços TLS1.
De referir que à data de submissão do presente Estudo de Impacte Ambiental não foi
rececionado parecer, em resposta ao contacto a entidades realizado, por parte da
ANACOM. No que se refere a servidões radioelétricas da Força Aérea e de acordo com
o parecer do EMFA rececionado (ANEXO I do Volume IV), a área de estudo do Projeto
não se encontra abrangida por qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea.
A constituição de servidões radioelétricas encontra-se definida no Decreto-Lei
n.º 597/73, de 7 de novembro, todavia, “as servidões radielétricas são constituídas,
modificadas ou extintas, caso a caso, por despacho conjunto do Ministro das Finanças e
da Administração Pública e do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
(art.º 14º do DL n.º 597/73 e art.º 4º do DL n.º 215/87). (...)”
De acordo com o artigo 6.º e o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro,
as áreas sujeitas a servidão radioelétrica compreendem Zonas de Libertação e Zonas de
Desobstrução. As zonas de libertação referem-se às áreas que confinam imediatamente
os centros radioelétricos e as zonas de desobstrução são faixas que têm por eixo “a linha
que une, em projecção horizontal, as antenas de dois centros radioeléctricos
assegurando ligações por feixes hertzianos em visibilidade directa ou ligações
transorizonte, faixas essas nas quais a servidão se destina a garantir a livre propagação
entre os dois referidos centros.”
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De acordo com o artigo 11.º do mesmo Decreto-Lei, as zonas de obstrução, aplicáveis a
feixes hertzianos, correspondem à “largura da zona de desobstrução medida
perpendicularmente à linha recta que une os dois centros, não deverá, em regra, exceder
50 m para cada lado dessa linha, podendo, porém, em casos especiais, ser aumentada
em determinados troços até englobar a projecção horizontal do elipsóide da 1.ª zona de
Fresnel”. Nesta área é proibida a implantação ou manutenção de edifícios ou de outros
obstáculos que distem menos de 10 metros do elipsoide da 1.ª zona de Fresnel.
Atendendo, de modo conservador, a uma faixa de 50 m para cada lado do feixe
hertziano Marão-Minhéu, constata-se que de entre os elementos que integram o PETS
e que podem constituir obstáculos, nomeadamente aerogeradores (excluindo pás) e
edifícios de subestações, verifica-se que apenas o aerogerador TS37 e o limite da
plataforma do aerogerador TS38 são abrangidos pela zona de desobstrução do feixe
hertziano (sem interferir diretamente com o alinhamento do feixe. Não obstante a
referida ocupação, e dado que a proibição se refere aos obstáculos que distem menos
de 10 m do elipsóide da 1ª zona de Fresnel, será garantida a obtenção de parecer junto
da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional por forma a aferir se os elementos de
projeto referidos respeitam a referida faixa dos 10m, algo que não é possível aferir nesta
fase. De referir ainda que em sede de Projeto de Execução será dado o devido
cumprimento a esta zona de obstrução de modo a garantir a não colocação de apoios
das linhas elétricas nesta faixa.
De acordo com o parecer rececionado por parte da Direção-Geral de Recursos da Defesa
Nacional relativamente ao Projeto (ANEXO I do Volume IV – Anexos), “por este tipo de
infraestrutura poder constituir obstáculo aeronáutico, deve ser comunicado a esta
Direção-geral, em fase prévia à construção, o projeto com indicação das coordenadas de
implantação e altitude máxima dos aerogeradores e dos apoios da ligação à rede
elétrica”. No parecer desta entidade foi ainda referido que “a balizagem aeronáutica
deve ser de acordo com as normas expressas no documento “Circular de Informação
Aeronáutica 10/2003 de 6 de maio”, da ANAC.” Deste modo, em fase de Projeto de
Execução das linhas elétricas associadas ao projeto, deverá proceder-se à devida
comunicação a esta entidade e será garantida a devida balizagem aeronáutica.
Para além do referido, será dado cumprimento, durante o desenvolvimento do Projeto
das linhas, às distâncias de segurança estabelecidas no Decreto – Regulamentar n.º
1/92, de 18 de fevereiro (Regulamento de Segurança de Linhas Elétrica de Alta Tensão)
considerando a necessidade de proteção da zona de desobstrução associada a este
feixe, de acordo com as disposições constantes no Decreto – Lei nº 597/73, de 7 de
novembro. Desta forma, não se prevê condicionamento à passagem da linha do CL.PETS
nesta área.
2.2.4.15 ESTAÇÕES BASE DA REDE SIRESP
No seguimento do contato às entidades, a SIRESP informa da existência de três estações
base da rede localizadas na envolvente das áreas de estudo do Projeto:
•

Estação de Base de Ribeira de Pena_DGIE_VR
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•

Estação de Base de Cerva_PT_VR

•

Estação de Base Monte Minheu_GNR_VR

De acordo com a informação cedida pela entidade, a zona de segurança de cada Estação
Base consiste na área de um círculo com um raio de 100m desde o centro da respetiva
estação. Não obstante, e tal como se verifica pela implantação cartográfica apresentada
no DESENHO 07 do Volume III – Peças Desenhadas, nenhuma das áreas de estudo do
projeto abrange as referidas estações de base da SIRESP nem zona de segurança
associada.
2.2.4.16 APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA POTENCIAL DE VILA POUCA DE AGUIAR
Através do contacto a entidades realizado no âmbito do presente Estudo de Impacte
Ambiental foi contactada a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
(DGADR) e ainda a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte.
De acordo com o parecer e informação disponibilizada pela DGADR, apresentada no
ANEXO I do Volume IV dos Anexos, na área de estudo dos PETS verifica-se a existência
do Aproveitamento Hidroagrícola de Vila Pouca de Aguiar (AHVPA), com a localização
apresentada na Figura 2.22.
De acordo com a informação disponibilizada no website da DGADR, este
aproveitamento é classificado como potencial e abrange as freguesias de Vila Pouca de
Aguiar, Soutelo de Aguiar e Telões. A área total de regadio do projeto consiste em
1.000 ha e a infraestrutura prevista consiste numa albufeira com uma altura de 25 m e
capacidade de armazenamento de 3.324.000 m3.
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Figura 2.22 – Aproveitamento Hidroagrícola de Vila Pouca de Aguiar

Tal como se verifica pela informação cartográfica apresentada, a área de estudo do PETS
abrange a albufeira associada ao futuro aproveitamento hidroagrícola, nomeadamente,
um troço de rede média tensão previsto para ligação ao TS32. Verifica-se ainda que os
troços TLS4 e TLS11 do CL.PETS abrangem marginalmente esta albufeira.

154

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

De acordo com o parecer rececionado, a DGADR refere que deverá ser solicitada à
DRAPNorte “informações sobre o AHVPA, relativamente às possíveis interferências do
projeto em causa”. No entanto, face ao facto de à data de conclusão do presente estudo
não ter sido obtida resposta da DRAPNorte sobre o tema, em sede de Projeto de
Execução será avaliada a compatibilidade do Projeto com o aproveitamento
identificado.
2.2.4.17 ESTABELECIMENTOS COM PRODUTOS EXPLOSIVOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS
No contacto a entidades foi contactada a Secretaria Geral do Ministério da
Administração Interna (ANEXO I do Volume IV – Anexo) com o objetivo de aferir a
existência de locais de armazenamento e utilização de produtos explosivos e substâncias
perigosas e ainda as zonas de segurança estabelecidas para estas áreas.
De acordo com a informação disponibilizada pela PSP, em resposta ao contacto
realizado com o MAI, esta entidade referiu que na envolvente da área de estudo do
projeto o único elemento a registar se referia à Pedreira de Gouvães onde é usual a
utilização de explosivos.
De referir que a Pedreira de Gouvães se insere no projeto do Sistema Eletroprodutor do
Tâmega e a sua localização pode ser verificada no DESENHO 07 do Volume III – Peças
Desenhadas. Tal como se verifica, esta pedreira não se insere em nenhuma das áreas de
estudo do Projeto e o elemento de projeto mais perto desta área de exploração
corresponde ao aerogerador TS24, localizado a mais de 900 m de distância. De referir
ainda que esta pedreira não tem definida no seu licenciamento, uma margem de
segurança associada à utilização de explosivos. Não se considera, assim, existir
incompatibilidade entre o Projeto em análise e a Pedreira de Gouvães uma vez que esta
área de exploração é de cariz temporário e afeta unicamente à exploração do SET, pelo
que se garantirá a compatibilização dos cronogramas de ambas as obras de modo a
garantir a viabilidade de manter a exploração na pedreira e o projeto em apreço,
permitindo salvaguardar as devidas condições de segurança.
2.2.4.18 PARQUES EÓLICOS
De acordo com a informação disponibilizada pela DGEG no seu geovisualizador online,
na área de estudo do projeto e envolvente próxima verifica-se a existência dos seguintes
parques eólicos (ver DESENHO 07 e DESENHO 29 do Volume III – Peças Desenhadas):
•

Lomba do Vale (9 aerogeradores, Concelhos de Cabeceiras de Basto e
Montalegre) – Fora da área de estudo do Projeto e a cerca de 1 km do TN01
(aerogerador mais próximo);

•

Lomba da Seixa (15 aerogeradores, Concelho de Montalegre) – Dentro da área
de estudo do PETN, nomeadamente junto ao acesso TN16-TN28, e a uma
distância de 520 m do aerogerador TN28 (aerogerador do projeto mais
próximo). O acesso deste parque eólico será beneficiado de modo a integrar a
rede de acessibilidades do PETN. Será ainda instalada neste acesso uma vala de
cabos;
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•

Lomba da Seixa II (3 aerogeradores, Concelho de Montalegre) – Fora da área de
estudo do Projeto e a cerca de 920 m do TN28 (aerogerador mais próximo);

•

Bulgueira (4 aerogeradores, Concelhos de Ribeira de Pena e Vila Pouca de
Aguiar) – Fora da área de estudo do projeto, a cerca de 100 m do troço
alternativo TLS12 do CL.PETS e a cerca de 850 m do TS39;

•

Trandeiras (13 aerogeradores, Concelho de Vila Pouca de Aguiar) – Fora da área
de estudo do projeto, a cerca de 300 m de distância do acesso de ligação ao TS39
e a mais de 1,2 km do TS39 (aerogerador mais próximo);

•

Alvão (12 aerogeradores, Concelhos de Ribeira de Pena e Vila pouca de Aguiar)
– Existem aerogeradores deste parque eólico fora das áreas de estudo do
Projeto (entre os troços alternativos TLS7 e TLS10 e a pelo menos 120 m destes
troços) e no interior da área de estudo do PETS, nomeadamente junto ao acesso
TS29-TS18 e sendo que o aerogerador mais próximo se localiza a 590 m do TS19.
O acesso deste parque eólico que se integra na área de estudo do PETS será
beneficiado de modo a integrar a rede de acessibilidades do PETS. Será ainda
instalada neste acesso uma vala de cabos;

•

Serra do Alvão (21 aerogeradores, Concelho de Ribeira de Pena) – Dentro da
área de estudo do PETS, nomeadamente junto ao acesso TS29-TS18 e a uma
distância média de 560 m dos aerogeradores TS25 e TS19. O acesso deste
parque eólico será beneficiado de modo a integrar a rede de acessibilidades do
PETS. Será ainda instalada uma vala de cabos neste acesso;

•

Meroicinha II (6 aerogeradores, Concelho de Vila Real) – Fora das áreas de
estudo do Projeto e a cerca de 900 m do TS18;

•

Gevancas II (6 aerogeradores, dos quais 1 se encontra em licenciamento,
Concelho de Mondim de Basto) – Fora das áreas de estudo do Projeto, a cerca
de 600 m do TS7 e a cerca de 100 m do acesso a este aerogerador;

•

Alto do Marco (6 aerogeradores, Concelho de Mondim de Basto) – Dentro da
área de estudo do PETS, nomeadamente do acesso TS6-TS7 e a mais de 660 m
do aerogerador TS7 (aerogerador mais perto). O acesso deste parque eólico será
beneficiado de modo a integrá-lo na rede de acessos do PETN, assim como será
instalada vala de cabos.

Pela listagem apresentada é possível verificar que os únicos parques eólicos na área de
estudo do projeto correspondem ao Parque Eólico de Lomba da Seixa (PETN), Alvão,
Serra do Alvão e Alto do Marco (PETS). Observa-se que o projeto de ambos os parques
eólicos do Tâmega (PETN e PETS) contemplou a rede viária já existente na sua rede de
acessos e que está prevista a beneficiação de acessos e instalação de vala de cabos nas
áreas afetas a acessos dos quatro parques eólicos existentes e referidos anteriormente.
Será garantida, em sede de Projeto de Execução, a articulação do presente projeto com
os concessionários responsáveis pelos parques eólicos existentes identificados.
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De referir que não são identificados parques eólicos existentes nas áreas de estudo do
CL.PETN e CL.PETS e que o único parque eólico existente nas imediações destas áreas
de estudo corresponde ao Parque Eólico do Alvão, sendo que se verifica uma distância
de mais de 120 m entre os aerogeradores deste parque eólico e os troços alternativos
do CL.PETS.
No que respeita às servidões associadas aos presentes parques eólicos, importa referir
o cumprimento do regulamento de segurança de linhas elétricas de alta tensão –RSLEAT
(Decreto Regulamento nº 1/92 de 18/02), isto é:
“(…) as instalações elétricas devem garantir afastamentos mínimos de modo a eliminar
todo o perigo previsível para as pessoas e a evitar danos em bens materiais , não
devendo perturbar a livre e regular circulação nas vias publicas ou particulares , nem
afetar a segurança do caminho de ferro, prejudicar outras linhas de energia ou de
telecomunicação , ou causar danos às canalizações de água, gás ou outras”(Artigo 5º do
RSLEAT)
2.2.4.19 RECURSOS GEOLÓGICOS
No âmbito da análise dos recursos geológicos existentes na área de estudo do projeto
foram consultados um conjunto de empresas com jurisdição e conhecimento sobre esta
matéria, sendo que a identificação de áreas afetadas a estes recursos foi identificada
mediante as seguintes fontes de informação:
•

Geovisualizador da DGEG;

•

Parecer rececionado por parte da Divisão de Pedreiras do Norte da DGEG
(ANEXO I do Volume IV – Anexos);

•

Parecer e informação enviada pelo LNEG (ANEXO I do Volume IV – Anexos);

•

Informação constante nos PDM dos municípios abrangidos.

Na Figura 2.23 são apresentadas as áreas afetas a recursos geológicos identificadas pela
DGEG no seu geovisualizador e na Figura 2.24 identificam-se os recursos minerais
identificados nas áreas de estudo e envolvente que foram enviados pelo LNEG no âmbito
do contacto a entidades (ANEXO I do Volume IV – Anexos). Pela informação apresentada
é possível verificar que os elementos das áreas de estudo do Projeto intersetam
diferentes tipologias de áreas afetas a recursos geológicos. Não obstante, nem todas as
áreas identificadas apresentam regime de condicionamento aplicável, motivo pelo qual
no presente capítulo serão unicamente analisadas as classes afetas a recursos
geológicos com regime de condicionamento aplicável, as quais se representam no
DESENHO 07 do Volume III – Peças Desenhadas. A análise de detalhe da totalidade da
informação apresentada será devidamente abordada no âmbito do descritor ambiental
da Geologia.
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Figura 2.23 – Recursos geológicos existentes nas áreas de estudo do Projeto
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Figura 2.24 – Recursos minerais existentes nas áreas de estudo do Projeto
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Pela informação apresentada na Figura 2.23 é possível verificar que a área de estudo do
projeto do PETN abrange áreas de recuperação ambiental das áreas mineiras
degradadas e áreas de prospeção e pesquisa. No que se refere às áreas de recuperação
ambiental, estas não apresentam servidão ou restrição de utilidade pública associada
pelo que, foi contactada a empresa EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.
no âmbito do contacto a entidades (ANEXO I do Volume IV), empresa com jurisdição
sobre estas áreas de acordo com a informação prestada pela DGEG, com vista a aferir
possíveis eventuais condicionalismos ao projeto nesta área. Não obstante, até à data
não foi recebida resposta à comunicação efetuada.
No que se refere às áreas potenciais de prospeção e pesquisa, também abrangidas pelo
PETN, estas também não constituem uma servidão ou restrição de utilidade pública uma
vez que no presente não têm exploração. Dependendo do seu potencial geológico, estas
áreas poderão dar origem ao aproveitamento direto do recurso geológico, em função
do critério de necessidade e/ou, oportunidade. Todavia, caso estes locais venham a
originar futuras áreas de exploração, aplicar-se-á o regime legal de servidões relativas a
massas minerais, ou seja, a construção de infraestruturas que inviabilizem a exploração
dos recursos que aí ocorrem fica impedida.
Ao nível das áreas afetas à exploração de massas minerais (pedreiras), representadas na
Figura 2.24, verifica-se a sua interseção pelos seguintes elementos de projeto:
•

•

CL.PETN
o

TLN3 – Pedreira de Corgo do Lombo

o

TLN4 – Pedreira de Corgo do Lombo

o

TLN17 – Pedreira do Alto do Crespo e Pedreira de Moimenta

PETS - Área de afetação permanente e temporária afeta a instalação de vala de
cabos ao aerogerador TS32 (Pedreira de Fraga do Pão)

De referir que, apesar da listagem de pedreiras identificadas pela Divisão de Pedreiras
do Norte no parecer rececionado (ANEXO I do Volume IV – Anexos), as pedreiras
identificas no DESENHO 07 do Volume III – Peças Desenhadas e listadas acima foram as
únicas identificadas nas imediações do projeto e para as quais estava disponível
informação cartográfica para sua representação.
Atualmente o regime jurídico da pesquisa e exploração de massas minerais tem por base
o Decreto-Lei n.º 90/90 de 16 de março, e o Decreto-Lei n.º 270/2001 de 6 de outubro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de outubro. De
acordo com o Decreto-Lei n.º 90/90, nomeadamente o seu artigo 35.º, o prédio no qual
se localize uma pedreira e, bem assim, os prédios vizinhos podem ser sujeitos a servidão
administrativa, em razão do interesse económico da exploração da massa mineral.
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A cada área de exploração de massas minerais encontra-se associada uma zona de
defesa. De acordo com o artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 90/90, “a construção de obras a
que seja inerente, nos termos do número anterior, uma zona de defesa que afecte
pedreiras já em exploração carece de autorização prévia, a conceder por despacho
conjunto dos Ministros do Planeamento e da Administração do Território e da Indústria
e Energia”
As zonas de defesa associadas a que se refere o artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 90/90, de
16 de março, devem observar as distâncias fixadas em portaria e, na falta desta, as
constantes do anexo II do Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de outubro, as quais devem
ter as seguintes distâncias, medidas a partir da bordadura da escavação:
“Postes elétricos aéreos de média e alta tensão, postos elétricos de transformação ou de
telecomunicações - 30 metros
Edifícios não especificados e não localizados em pedreira e locais de uso público – 50 m”
No que se refere à Pedreira de Corgo do Lombo, abrangidas pelos troços alternativos
TLN3 e TLN4, de referir que esta pedreira se encontra desativada e que se encontra em
curso o processo de articulação desta área com o projeto do Sistema Eletroprodutor do
Tâmega através da venda da mesma, pelo que se prevê não vir a ser um
constrangimento no âmbito do presente projeto e não ser aplicável o regime legal geral
aplicável a pedrerias em exploração.
No que se refere à Pedreira de Fraga do Pão, abrangida por elementos de projeto do
PETS, verifica-se que a zona de defesa associada a esta pedreira (50 m) abrange
parcialmente a plataforma associada ao aerogerador TS32 e ainda o acesso (existente)
a este aerogerador. Não obstante, de referir que a área definida para esta pedreira se
sobrepõe na sua secção norte com um estaleiro licenciado e em utilização afeto ao
projeto do Sistema Eletroprodutor do Tâmega. Adicionalmente, e aquando visita ao
terreno, verificou-se que esta exploração está praticamente restrita à região sul da
autoestrada, não se verificando uma exploração ativa na região norte desta
infraestrutura, mais perto do aerogerador TS32. Face ao exposto, considera-se que
deverá ser confirmada junto da DGEG a inexistência de atividade na região norte da
pedreira de modo a validar a posição da plataforma do aerogerador TS32 e acesso
existente nesta área.
No que se refere às Pedreiras do Alto do Crespo e Moimenta, inseridas quase totalmente
no troço alternativo TLN17 do CL.PETN, verifica-se que, de acordo com o regime jurídico
em vigor e atendendo a uma zona de defesa de 30m, se considera estar interdita a
sobrepassagem da linha elétrica prevista com o projeto dado que, no caso da Pedreira
de Alto Crespo e zona de defesa associada, esta abrange a totalidade da secção do troço
alternativo. Não obstante a interdição verificada, em sede de Projeto Execução será
também avaliada a compatibilidade desta sobrepassagem com a exploração
identificada no local, nomeadamente através de contacto com a entidade licenciadora
e proprietários.
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No que se refere às áreas de recursos minerais identificadas pelo LNEG em sede de
contacto a entidades (ANEXO I do Volume IV – Anexos) e apresentadas na Figura 2.24,
verifica-se que as áreas de estudo do Projeto abrangem um conjunto de áreas de
Salvaguarda para exploração de variados recursos minerais e ainda áreas potenciais para
exploração. De referir que ambas as classes não apresentam regime servidão aplicável,
sendo apenas recomendado pelo LNEG no âmbito do parecer rececionado que
“qualquer outra ocupação do território deve ser devidamente ponderada e a
sobreposição do seu interesse devidamente justificada”. Tal como referido
anteriormente, o detalhe desta análise e a compatibilidade do projeto com estas áreas
de recursos mineiros será abordada no âmbito do descritor da Geologia.
No que se refere às Áreas de salvaguarda para a exploração de minerais de quartzo,
feldspato e lítio e apesar de estas áreas terem um diploma legal associado (Resolução
do Conselho de Ministros n.º 11 de 2018), verifica-se que não é estabelecida nenhuma
orientação relativa a condicionantes ou servidões a respeitar.
No que se refere às áreas de exploração consolidada de rochas ornamentais, esta área
é também identificada no PDM de Vila Pouca de Aguiar na classe de Ordenamento de
“Área de exploração consolidada” (DESENHO 05.1 do Volume III – Peças Desenhadas).
De acordo com o regulamento deste PDM, e tal como analisado no âmbito da
conformidade do projeto com os instrumentos de gestão territorial de âmbito
municipal, nesta área “ocorre uma atividade produtiva significativa de depósitos
minerais e ou de massas minerais cujo desenvolvimento deverá ser objeto de uma
abordagem global tendo em vista o racional aproveitamento do recurso geológico”
(Artigo 50.º do regulamento do PDM). Relativamente a esta classe é ainda referido que
é apenas admissível a instalação dos anexos e de outros estabelecimentos industriais
que se prendam com a atividade transformadora (artigo 51.º). Não obstante, e uma vez
que o único elemento de projeto nesta área corresponde a um acesso existente e,
portanto, sem necessidades de intervenção, não se considera existir incompatibilidade
do projeto com os objetivos definidos para esta classe de espaço.
Por fim, há ainda a referir a interseção da área de estudo do PETN numa área de
“Concessões mineiras” definida na Planta de Condicionantes do município de
Montalegre (DESENHO 06.1 do Volume III – Peças Desenhadas). Esta interseção ocorre
ao nível do acesso entre o TN16 e TN28, acesso este onde não se prevê atividades de
beneficiação, havendo apenas lugar à instalação de vala de cabos no âmbito do projeto.
De acordo com o regulamento do PDM de Montalegre, nomeadamente o seu artigo
39.º, “Nos espaços afetos à exploração de recursos geológicos incluem-se as áreas
concessionadas e licenciadas de explorações ativas, acrescidas de áreas envolventes
necessárias à progressão da atividade, nomeadamente as áreas para as quais já existem
pedidos de ampliação”. No mesmo artigo é ainda referido que estes espaços se destinam
“exclusivamente às atividades de extração de recursos geológicos permitindo-se,
complementarmente, os anexos mineiros e de pedreiras, conforme definido na lei,
instalações industriais associadas à transformação das matérias primas extraídas e
instalações de apoio ao pessoal de segurança e vigilância”. Não obstante o regime de
condicionamento aplicável a esta área, não se considera que as intervenções previstas
sejam incompatíveis com a mesma dado que já existe um acesso no local.
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2.3

DESCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS OU AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO

2.3.1

CONSIDERAÇÕES GERAIS
O projeto dos Parques Eólicos Tâmega Norte e Tâmega Sul submete-se em fase de
Estudo Prévio, não só porque corresponde ao grau e fase de planeamento de projeto
atual, mas principalmente para assegurar uma maturada avaliação e exercício contínuo
de otimização técnica e ambiental.
Com efeito, nesta fase, ainda que não estejam completos e disponíveis todos os estudos
base que sustentariam um projeto em fase de Projeto de Execução, é intenção do
proponente assegurar o máximo de elementos de projeto e detalhe possível nesta fase,
submetendo ainda, para algumas das componentes de projeto (aquelas em que tal é
viável nesta fase), alternativas quer de localização, quer tecnológicas.
Nesta lógica, apresentam-se em seguida o sumário do histórico e processo de obtenção
das alternativas de projeto submetidas a avaliação no presente EIA.

2.3.2

ALTERNATIVAS DE LOCALIZAÇÃO

2.3.2.1

PARQUES EÓLICOS TÂMEGA NORTE E SUL
Tal como anteriormente referido, tendo em conta o conceito de hibridização, a
localização dos Parques encontra-se na envolvente do SET. Nesse sentido, o promotor
envidou todos os esforços por desenvolver uma avaliação o mais completa possível,
tendo por base a fase de avaliação em que se encontra o projeto, no sentido de
minimizar ao máximo os impactes da solução final, cientes das ações ainda a realizar
com o aprofundamento do projeto, sempre com foco na maximização dos desígnios
estratégicos a nível comunitário e nacional de potenciar a produção a partir de energias
renováveis.
O desenvolvimento do projeto dos Parques Eólicos do Tâmega foi um processo com
diferentes etapas e que envolveu a detalhada análise de vários fatores técnicos e
ambientais permitindo, desta forma, sustentar o projeto final aferido e garantir que o
mesmo permite atingir a maior eficiência e eficácia na geração de energia eólica, ao
mesmo tempo que minimiza eventuais intervenções significativas no território onde se
insere o projeto. O sumário do processo e diferentes etapas que integraram o processo
de seleção de posições de aerogeradores para cada um dos Parques Eólicos apresentase no ANEXO IV.1 do Volume IV-Anexos, e pode nesse documento ser analisado o
histórico do processo iterativo adotado.
Atendendo ao conjunto de pressupostos, alterações e considerações tomadas em sede
de seleção de alternativas, apresentadas no referido documento anexo no presente
Estudo de Impacte Ambiental é apresentada a solução final encontrada para os projetos
dos Parques Eólicos do Tâmega Norte e Sul, sem alternativas de localização.
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Face à limitação técnica dos locais para implantação de aerogeradores, não se afigura
viável apresentar alternativas de localização para os aerogeradores propostos. Com
efeito, considera-se que do trabalho preliminar de avaliação da viabilidade técnica e
ambiental (apresentado no histórico de alternativas do ANEXO IV.1 do Volume IVAnexos) e detalhada iteração da localização dos aerogeradores contrabalançando
aspetos técnicos e ambientais resultou, no âmbito global de ambos os projetos, aquelas
que se consideram as alternativas de localização mais viáveis e otimizadas, quer do
ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista técnico. Assim, e apesar de o projeto
se encontrar em fase de Estudo Prévio, é posta em avaliação uma solução de projeto
com um elevado grau de detalhe para os Parques Eólicos do Tâmega com um conjunto
de especificidades importantes já definidas, nomeadamente plataformas, maciços de
fundação e taludes de aterro e escavação e respetiva movimentação de terras, para
apoio à avaliação e decisão.
Não obstante, em sede de Projeto de Execução, poderá haver lugar a ajustes do projeto
não só decorrentes do processo de Avaliação de Impacte Ambiental, como também da
realização de estudos específicos, em curso, relacionados com a disponibilidade do
recurso eólico, estudos geológicos e geotécnicos e processos de negociação a manter
com proprietários.
2.3.2.2

SUBESTAÇÕES
As subestações associadas ao Projeto dos Parques Eólicos do Tâmega têm como objetivo
coletar a energia produzida pelos aerogeradores, a uma tensão de 30 kV, e elevá-la a
400 kV (segundo a solução base definida e descrita na secção 2.4.1.2 e 2.4.2) de modo
a garantir a ligação a um ponto da Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) ou, no caso
do presente projeto, aos Postos de Corte do Sistema Eletroprodutor do Tâmega –
Gouvães e Daivões – de modo a cumprir com os objetivos definidos em termos de
hibridização, conforme exposto no capítulo 2.1. Assim, e após elevada a tensão de 30 kV
na subestação de cada um dos Parques Eólicos, prevê-se a execução de linhas elétricas
para transporte da energia produzida à tensão adequada para ligação aos Postos de
Corte – 400kV. No que se refere aos Postos de Corte selecionados para a ligação de cada
Parque Eólico, as considerações tomadas para a seleção do Posto de Corte de ligação de
cada parque serão devidamente apresentadas aquando da exposição das alternativas
de linha elétrica do projeto, no subcapítulo seguinte.
O objetivo da subestação 400/30 kV a criar em cada um dos Parques Eólicos – PETN e
PETS – é, assim, o de coletar toda a energia produzida no conjunto de global de
aerogeradores que integram o projeto de cada um dos parques. Adicionalmente, e tal
como será apresentado na descrição de projeto (capítulo 2.4.1.2), as subestações serão
também dotadas de um sistema de telecomunicação e telecomando dos parques
eólicos. Face ao exposto, é de extrema relevância que a subestação de cada Parque
Eólico seja central ao conjunto de aerogeradores definidos. A centralidade desta
infraestrutura revela uma elevada importância do ponto de vista técnico uma vez que:
•

Permite minimizar a extensão de rede de média tensão subterrânea a instalar
para ligação de todos os aerogeradores à subestação de cada parque;
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•

Permite minimizar as perdas de potência, que aumentam com o aumento da
extensão das linhas de média tensão;

São ainda condicionantes técnicas à definição das localizações das subestações de cada
parque as seguintes:
•

Terreno plano para minimização das movimentações de terras;

•

Articulação do local de saída da futura linha elétrica aérea associada à
subestação com os aerogeradores a implementar com o Projeto;

•

Proximidade de estradas existentes, com vista a garantir condições de
acessibilidade ao local das subestações e evitar a execução de novos acessos.

Atendendo ao exposto, a centralidade da subestação por parque foi o principal critério
técnico considerado aquando da definição das localizações de subestações. De referir
que a centralidade das subestações é também uma vantagem do ponto de vista do
impacte ambiental associado à implantação destas infraestruturas porque ao minimizar
a extensão da rede de média tensão, promove a minimização da abertura de valas para
instalação de rede de média tensão subterrânea o que, consequentemente, permite
minimizar também a afetação do território e condicionantes físicas, biofísicas e outras
possivelmente existentes.
Em função do exposto, considerou-se pertinente apresentar alternativas de localização
para as subestações dos Parques Eólicos Tâmega Norte e Tâmega Sul, a submeter a
avaliação comparativa em sede do presente Estudo de Impacte Ambiental.
•

•

Parque Eólico Tâmega Norte
o

Subestação 400/30 kV alternativa A [STA.PETN];

o

Subestação 400/30 kV alternativa B [STB.PETN];

Parque Eólico Tâmega Sul
o

Subestação 400/30 kV alternativa A [STA.PETS];

o

Subestação 400/30 kV alternativa B [STB.PETS];

o

Subestação 400/30 kV alternativa C [STC.PETS];

o

Subestação 400/30 kV alternativa D [STD.PETS];

Seguidamente, serão apresentadas as principais considerações tomadas para a
definição das soluções de subestações projetadas para os Parques Eólico Tâmega Norte
e Sul. A abordagem à identificação e proposta de alternativas foi diferenciada entre
parques eólicos face ao facto de o Parque Eólico Tâmega Sul se inserir quase
integralmente em área de Sítio de Interesse Comunitário (atual Zona Especial de
Conservação), o que levou a uma necessidade de maior detalhe e análise das soluções
de localização para este parque eólico.
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PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE
Como referido anteriormente, a localização da subestação elevadora de tensão
30/400 kV dos Parques Eólicos tem como principal condicionante à sua localização a
centralidade face ao conjunto global de aerogeradores do parque que integra,
contribuindo esta centralidade para uma maior eficiência do projeto (redução das
perdas) e para um menor impacte ambiental associado à abertura de valas para
instalação da rede de média tensão.
Assim, após aferidas as posições de aerogeradores para o projeto do PETN, de acordo
com as considerações apresentadas no Anexo IV.1 do Volume IV – Anexos e no
subcapítulo anterior, e atendendo às restantes condicionantes técnicas subjacentes à
implantação de subestações, foram apuradas duas localizações alternativas de
subestações para o projeto do PETN – Subestação Alternativa A e B – apresentadas na
Figura 2.25.
Pela informação cartográfica apresentada é possível verificar que ambas as subestações
se localizam numa secção central face ao aglomerado de aerogeradores norte e sul,
sendo que a subestação A se encontra mais próxima do núcleo sul de aerogeradores,
constituído por 12 aerogeradores, e que a subestação B se encontra mais próxima dos
aerogeradores de norte que formam aproximadamente um aglomerado com 21
aerogeradores.
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Figura 2.25 – Localizações alternativas de subestações para o PETN
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As soluções apresentas detêm diferenças técnicas no que se refere à extensão de rede
de média tensão a estas associadas e linha elétrica aérea, diferenças estas que conferem
uma maior ou menor vantagem à sua implantação do ponto de vista técnico. Não
obstante, por serem ambas localizações viáveis para a implantação da subestação
associada ao PETN e atendendo a que o Projeto, alvo de Estudo de Impacte Ambiental
no presente documento, se encontra em fase de Estudo Prévio, serão no âmbito deste
EIA submetidas a avaliação de impacte ambiental as duas alternativas de localização
com o objetivo de aferir qual delas consubstancia um menor impacte ambiental à sua
implantação e, assim, aferir a localização final de subestação para o projeto do PETN.
Desta forma, considera-se que será possível desenvolver uma detalhada análise
ambiental dos potenciais impactes associados a cada uma das localizações alternativas,
o que permitirá concluir pela melhor solução para a implantação desta infraestrutura,
quer do ponto de vista técnico quer do ponto de vista ambiental. Não obstante ambas
as alternativas de localização de subestações apresentadas serem viáveis do ponto de
vista técnico, no subcapítulo 2.3.2.2 será apresentado o detalhe das principais
diferenças associadas a cada uma destas com vista a apresentar, de forma transparente,
as principais vantagens e desvantagens técnicas associadas a cada uma das duas
alternativas viáveis de implantação da subestação do PETN.
PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL
À semelhança do PETN, também a localização da subestação do PETS tem como principal
condicionante à sua localização a centralidade face ao global de aerogeradores do
parque que integra, contribuindo esta centralidade para uma maior eficiência do projeto
e para um menor impacte ambiental associado à abertura de valas para instalação da
rede de média tensão. No entanto, o facto de a grande maioria da área do PETS se inserir
em Zona Especial de Conservação (ZEC) do Alvão, território com particular interesse de
conservação a nível nacional, o que originaria que localizações centrais de subestação
se implantariam também elas em área de Rede Natura 2000, considerou-se relevante
proceder a uma análise mais ampla e detalhada para a definição das alternativas de
localização da subestação do PETS.
Esta análise teve como principal objetivo garantir, numa fase prévia à apresentação do
Estudo de Impacte Ambiental, a aferição de alternativas de localização viáveis não só do
ponto de vista técnico, como também do ponto de vista ambiental. Face ao exposto, e
numa fase preliminar de desenvolvimento do projeto, foram definidas e avaliadas um
número superior de subestações, face às alternativas de localização do PETN. A análise
do conjunto de quatro (4) alternativas de subestações para o PETS, avaliadas
preliminarmente à apresentação do presente Estudo de Impacte Ambiental, e que
conduziram à seleção das alternativas postas em análise apresenta-se resumida de
forma sumária no Anexo IV.1 do Volume IV – Anexos.
Face à análise preliminar apresentada, e considerando a importância de garantir, por
um lado a máxima viabilidade técnica do projeto (com a maior eficiência associada às
menores perdas de potência das redes a estabelecer) e, por outro, a mínima afetação
dos valores de conservação da área de ZEC do Alvão, considerou-se numa fase
preliminar que as soluções alternativas mais viáveis para instalação da subestação no
168

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

PETS correspondem às alternativas A e B, cuja localização face ao projeto se apresenta
na Figura 2.26. Assim, e no âmbito do presente Estudo de Impacte Ambiental, serão
estas as alternativas avaliadas em detalhe com o objetivo de aferir qual delas representa
um menor impacte sobre os fatores naturais do território afim de ser selecionada para
a ligação de todos os aerogeradores do PETS.

Figura 2.26 – Localizações alternativas de subestações para o PETS
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De modo global, sistematizam-se de seguida as alternativas de localização de
subestações que serão avaliadas no presente Estudo de Impacte Ambiental para cada
um dos Parques Eólicos:
•

•

2.3.2.3

Parque Eólico Tâmega Norte
o

Subestação 400/30 kV alternativa A [STA.PETN];

o

Subestação 400/30 kV alternativa B [STB.PETN];

Parque Eólico Tâmega Sul
o

Subestação 400/30 kV alternativa A [STA.PETS];

o

Subestação 400/30 kV alternativa B [STB.PETS].

CORREDORES DE LINHA ELÉTRICA
A evacuação da energia produzida pelos parques eólicos e elevada pelas subestações
previstas será feita por intermédio de linhas elétricas de 400 kV (solução base definida
pelo proponente), uma por parque eólico, sem a qual o projeto eólico não é viável.
Tendo em conta a necessidade de assegurar a injeção da energia produzida na Rede
Nacional de Transporte de Eletricidade, importa previamente à definição de traçados de
linha elétrica (um por parque) que concretize essa ligação, em fase de Projeto de
Execução, levar a cabo na presente fase de Estudo Prévio uma avaliação ambiental de
um conjunto alargado de corredores a montante do processo, de forma a desenvolver
uma avaliação abrangente e segundo alternativas, que asseguram melhor
conhecimento e ferramentas para a decisão ambiental a tomar no decurso do presente
EIA, permitindo assim incorporar logo numa fase preliminar fatores de otimização
ambiental, territorial e socioeconómica, para além dos fatores de ponderação técnica e
económica, nos futuros projetos de execução das linhas elétricas.
Para o efeito, tendo em conta que a ligação à Rede Elétrica de Serviço Público –
Subestação de Ribeira de Pena, sob jurisdição da REN, S.A., através dos Postos de Corte
de Daivões e Gouvães, conforme já explicitado e justificado na secção 2.1.1 –, por
intermédio de linha de 400 kV que será entregue à mesma entidade para exploração, e
considerando ainda o amplo historial de uniformização metodológica para projetos de
linha de muito alta tensão da REN, S.A. em articulação com a Agência Portuguesa do
Ambiente, considerou-se pertinente adotar e adaptar a metodologia definida no Guia
Metodológico para Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da Rede Nacional
de Transporte – Linhas Aéreas – (REN, S.A./APA, 2008), emanado em conjunto pela REN,
S.A. e APA, I.P., adaptada ao caso em análise e aos objetivos específicos do proponente.
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Nesse sentido, partiu-se de uma proposta inicial de corredores tecnicamente favoráveis
e viáveis para balizar uma identificação inicial de macro-condicionantes numa área de
estudo alargada e, daí, partir para uma avaliação ambiental dos corredores propostos e,
na sua sequência, de proposta de recomendações para ajuste e refinamentos sucessivos
sustentado em consulta bibliográfica, cartográfica e outras fontes de informação
secundária, bem como na coleta de informação junto de entidades e serviços da
administração pública e outras entidades relevantes.
Como resultado final desse trabalho focado nas grandes condicionantes que incidem na
referida área de estudo alargada foram definidos, no interior da área de estudo
alargada, os corredores alternativos de largura tipificada de 400 m (corredores únicos
ou troços de corredores) para o traçado das linhas de transporte em cada parque – PETN
e PETS –, corredores esses pontualmente alargados ou reduzidos em função das
necessidades ou constrangimentos para que se assegure que tecnicamente é possível
neles projetar uma linha viável.
Para o efeito, foi desenvolvido um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais, a
montante do presente EIA, que se resume no Anexo IV.1 do volume IV e se anexa ao
presente EIA (ANEXO IV.2, Volume IV), que sustentou a definição de corredores e troços
alternativos a submeter como alternativas de projeto em fase de Estudo Prévio para
avaliação no presente Estudo de Impacte Ambiental.
Atendendo ao histórico de alternativas apresentado no Anexo IV.1 do Volume IV –
Anexos, quer no que se refere às alternativas de subestações avaliadas quer no que se
refere a corredores de linha elétrica, foi possível verificar que foram preliminarmente
descartadas as opções de subestação C e D para o PETS, deixando de ser viável o troço
TLS16 nessa sequência, mantendo contudo os troços TLS11, TLS12 e TLS13 como
alternativas adicionais a nascente para a aproximação ao Posto de Corte de Gouvães.
Desta forma, e conforme representado nas figuras seguintes e DESENHO 01 (Volume III)
apresenta-se a delimitação final dos troços alternativos que serão alvo de análise no
decorrer do presente EIA:
•

Corredores de linha elétrica de ligação entre o Parque Eólico Tâmega Norte e o
Posto de Corte de Daivões [CL.PETN]:
o

•

troços alternativos TLN01 a TLN17

Corredores de linha elétrica de ligação entre o Parque Eólico Tâmega Sul e o
Posto de Corte de Gouvães [CL.PETS]:
o

troços alternativos TLS01 a TLS15
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Figura 2.27 – Delimitação final dos corredores de linha elétrica de ligação entre o Parque
Eólico Tâmega Norte e o Posto de Corte de Daivões [CL.PETN]
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Figura 2.28 – Delimitação final dos corredores de linha elétrica de ligação entre o Parque
Eólico Tâmega Sul e o Posto de Corte de Gouvães [CL.PETS]
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Da sua análise observa-se a combinação dos troços alternativos individuais. Esta
combinação conjuga o conjunto de soluções selecionadas para a avaliação nos próximos
capítulos que se seguem relativos ao EIA. Nos quadros seguintes, para o PETN e PETS
respetivamente, apresenta-se a área e extensão relativa a cada troço individual, bem
como para as combinações de troços possíveis.
Quadro 2.33 – Troços alternativos CL.PETN: área e extensão indicativa, por troço alternativo e
por combinações possíveis de troços
TROÇOS ALTERNATIVOS/ COMBINAÇÕES DE TROÇOS

ÁREA (ha)

EXTENSÃO (km)

TROÇOS INDIVIDUALIZADOS
TLN01

167,19

4,13

TLN02

34,43

0,75

TLN03

167,33

3,30

TLN04

26,76

0,58

TLN05

67,26

1,77

TLN06

22,32

0,57

TLN07

97,38

2,52

TLN08

50,0

1,14

TLN09

30,92

1,05

TLN10

84,15

2,06

TLN11

76,32

2,02

TLN12

33,09

0,89

TLN13

37,01

0,80

TLN14

188,03

4,33

TLN15

187,85

4,60

TLN16

17,35

0,72

TLN17

201,46

5,10

TLN01+02+03+04

395,71

8,76

TLN01+02+12+08+09+13+04

379,42

9,33

TLN01+02+12+08+09+10

399,80

10,02

TLN05+06+11+02+03+04

394,42

8,98

TLN05+06+11+02+12+08+09+13+04

378,12

9,56

TLN05+06+11+02+12+08+09+10

398,51

10,24

TLN05+06+07+08+09+13+04

331,66

8,42

TLN05+06+07+08+09+10

352,04

9,11

TLN14+01+02+03+04

583,74

13,09

TLN14+01+02+12+08+09+13+04

567,45

13,66

TLN14+01+02+12+8+9+10

587,83

14,35

TLN14+05+06+11+02+03+04

582,45

13,31

TLN14+05+06+11+02+12+08+09+13+04

566,15

13,89

COMBINAÇÕES DE LIGAÇÃO SUBESTAÇÃO A – PC DAIVÕES

COMBINAÇÕES DE LIGAÇÃO SUBESTAÇÃO B – PC DAIVÕES
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TROÇOS ALTERNATIVOS/ COMBINAÇÕES DE TROÇOS

ÁREA (ha)

EXTENSÃO (km)

TLN14+05+06+11+02+12+08+09+10

586,54

14,57

TLN14+05+06+07+08+09+13+04

519,69

12,75

TLN14+05+06+07+08+09+10

540,07

13,44

TLN15+17+09+13+04

484,00

12,13

TLN15+17+09+10

504,39

12,81

TLN15+16+06+11+02+03+04

532,36

12,53

TLN15+16+06+11+02+12+08+09+13+04

516,07

13,11

TLN15+16+06+11+02+12+08+09+10

536,45

13,79

TLN15+16+06+07+08+09+13+04

469,61

11,97

TLN15+16+06+07+08+09+10

489,99

12,66

Quadro 2.34 – Troços alternativos CL.PETS: área e extensão indicativa, por troço alternativo e
por combinações possíveis de troços
TROÇOS ALTERNATIVOS/ COMBINAÇÕES DE TROÇOS

ÁREA (ha)

EXTENSÃO (km)

TROÇOS INDIVIDUALIZADOS
TLS01

154,84

4,24

TLS02

17,06

0,45

TLS03

41,12

0,99

TLS04

101,17

2,50

TLS05

144,37

3,70

TLS06

55,22

1,39

TLS07

100,97

2,62

TLS08

21,24

0,53

TLS09

183,44

4,65

TLS10

234,03

5,78

TLS11

169,17

4,14

TLS12

265,98

6,60

TLS13

142,47

3,53

TLS14

44,28

1,10

TLS15

50,62

1,45

TLS01+02+03+04+05+06

513,79

13,27

TLS01+02+07+08+09+06

532,78

13,88

TLS01+02+07+08+14+05+06

537,99

14,03

TLS01+02+03+11+12

648,17

16,42

TLS01+02+03+11+13+06

579,88

14,74

TLS10+08+09+06

493,94

12,35

TLS10+08+14+05+06

499,14

12,50

COMBINAÇÕES DE LIGAÇÃO SUBESTAÇÃO A – PC GOUVÃES
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TROÇOS ALTERNATIVOS/ COMBINAÇÕES DE TROÇOS

ÁREA (ha)

EXTENSÃO (km)

COMBINAÇÕES DE LIGAÇÃO SUBESTAÇÃO B – PC GOUVÃES

2.3.3

TLS15+02+03+04+05+06

409,57

10,48

TLS15+02+07+08+09+06

428,56

11,09

TLS15+02+07+08+14+05+06

433,77

11,24

TLS15+02+03+11+12

543,95

13,63

TLS15+02+03+11+13+06

475,66

11,95

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS
No que diz respeito a alternativas tecnológicas, ter-se-á em linha de conta para efeitos
de avaliação de impacte ambiental para as linhas elétricas de evacuação da energia
gerada nos parques eólicos.
Com efeito, tendo em conta os objetivos e premissas que sustentam a proposta do
parque eólico, o proponente não contempla alternativas tecnológicas para os
aerogeradores. O pressuposto base de dimensionamento é a maximização do
aproveitamento do recurso eólico tendo em conta o referencial de produção a
assegurar, optando-se desta forma por máquinas com potência nominal instalada de
6,0-6,2 MW para atingir esse fim. Desta forma, a consideração pontual de outro tipo de
máquinas (por exemplo de menor potência nominal) implicaria de forma alternativa
considerar um número superior de máquinas para assegurar o mesmo referencial de
produção. Não obstante, em função dos impactes identificados, poderá posteriormente
ser avaliada pontualmente a adoção de máquina de outras características-base, em
função de impactes específicos que importe prevenir ou mitigar, se viáveis técnica e
economicamente.
No que diz respeito às linhas elétricas, que se recorda que são avaliadas no presente EIA
em fase de Estudo Prévio e, como tal, sem implantação de apoios e traçados definidos,
considerou o operador de rede relevante avaliar tecnicamente uma opção tecnológica
alternativa à solução base preconizada pelo promotor como otimizada técnica e
ambientalmente. Nessa ótica, optou-se por adotar essa mesma avaliação comparativa
no presente EIA, conforme se descreve em seguida.

2.3.3.1

SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO POR LINHA ELÉTRICA
O projeto dos Parques Eólicos do Tâmega Norte e Sul, atendendo ao elevado
quantitativo de energia gerada prospetivado, está sustentado numa solução de
evacuação a 400 kV, que permite transportar a energia produzida por infraestruturastipo que otimizam não só o desempenho técnico e sua eficiência energética, mas
também tem em consideração um menor impacte ambiental associado global. Esta
solução corresponde àquela descrita na secção 2.4.2 (e conforme Memória Descritiva e
Peças Desenhadas inclusas no ANEXO II – Volume IV).
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Não obstante, e tendo em conta o exposto, torna-se pertinente avaliar uma alternativa
tecnológica para o escoamento da energia gerada através de uma solução de evacuação
a 60 kV. Esta solução, tecnicamente viável, representa uma solução relativamente
comum para outros parques eólicos (é normalmente utilizado para escoar projetos de
menor potência – inclusive este nível de tensão não enquadraria diretamente o projeto
da linha como sujeito a Estudo de Impacte Ambiental segundo o Decreto-Lei n.º 152B/2017) e que, como tal, poderia ser questionada no decurso do procedimento de AIA
ou de discussão com o operador de rede. Como tal, propõe-se a sua avaliação numa
perspetiva de cabalmente analisar e demonstrar, independentemente das vantagens ou
desvantagens do ponto de vista técnico, as implicações de cada solução a nível
ambiental, com a pretensão de não se substituir à decisão da autoridade ambiental e
outras entidades com relevo na área que poderiam ponderar uma solução a menor
tensão, no campo teórico, como potencialmente menos gravosa.
Não se omitindo o facto de a solução de evacuação a 400 kV se afigurar como a solução
tecnicamente mais favorável para o montante de produção de energia previsto para os
Parques Eólicos Tâmega Norte e Tâmega Sul – razão pela qual se apresenta a mesma
como a solução base – considerada a mais favorável, a análise ambiental levada a cabo
abrange também uma solução tecnológica a 60 kV com vista a comparativamente
determinar qual das soluções será indutora de menores impactes ambientais sobre os
diferentes fatores biofísicos avaliados e, consequentemente, aferir a solução de
globalmente mais vantajosa.
Esta avaliação será feita de forma comparativa para soluções tipificadas e comuns, isto
é:
•

Em fase de Estudo Prévio estão definidas opções alternativas de corredor para
seleção dos preferenciais nos quais serão desenvolvidos os projetos de
execução;

•

Em fase de Estudo Prévio não existe, como tal, projeto de detalhe definido para
as linhas elétricas de evacuação;

•

Conforme mencionado, a solução otimizada e preferencial do promotor para o
escoamento da energia produzida no Parque Eólico é à tensão de 400 kV, para
a qual foram tipificadas e estudadas possíveis soluções ajustadas ao projeto,
assim descritas na secção 2.4.2;

•

Consequentemente, uma solução a 60 kV está em análise de um ponto de vista
comparativo sob infraestruturas tipificadas, isto é, considerando que no futuro
quer a solução de 400 kV, quer de 60 kV assumirão grosso modo o mesmo
traçado, importa perceber sobretudo as características de apoios e condutores
mais comuns que permita estabelecer as dissemelhanças e principais benefícios
e desvantagens de cada solução, ainda que sem soluções de projeto
concretizadas no território e devidamente dimensionadas.
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Nesta ótica, e reiterando o suporte da solução de evacuação padrão a 400 kV,
apresenta-se em seguida a alternativa tecnológica de evacuação a 60 kV, por
comparação com a alternativa de evacuação a 400 kV. Remete-se para a consulta do
ANEXO II (Volume IV) para maior detalhe no âmbito da Memória Descritiva e Peças
Desenhadas associadas à solução de evacuação a 60 kV.
Levando em linha de conta, conforme referido, que em fase de Estudo Prévio não existe
ainda uma implantação de apoios e traçado definidos, esta análise é feita de forma
tipificada, isto é, definindo esquemática e concetualmente a solução de 60 kV e as
principais tipologias e características base das infraestruturas que a compõem.
Encontrando-se o presente estudo num âmbito de avaliação de alternativas, seguem-se
as principais características e dissemelhanças entre a solução a 60 kV e a solução base a
400 kV:
•

Subestações coletoras 60/30 kV, uma por parque (de localização coincidente
com as subestações coletoras 400/30 kV da solução 400 kV e sensivelmente a
mesma área de ocupação, ainda que de dimensão inferior – STA/B.PETN),
STA/B.PETS);

•

Subestações elevadoras 400/60 kV, uma por parque (de localização já próxima
aos postos de corte; ST400/60.PETN/PETS), resultando assim no dobro das
subestações para a solução a 60 kV. Não obstante, a norte apresentam-se duas
localizações potenciais para a subestação elevadora 400/60 kV do PETN, em
função do futuro corredor preferencial a selecionar, avançando apenas a
localização correspondente a esse futuro corredor preferencial e no
pressuposto de se avançar com a solução de evacuação a 60 kV;

•

Troço extenso a 60 kV entre as subestações 60/30 kV e 400/60 kV, e troço final
a 400 kV, de curta extensão, entre as subestações 400/60 kV e postos de corte;

•

Apoios mais comuns do tipo DLS8 (no caso da linha de 400 kV são do tipo QS5),
com cerca de 65 m de altura (mais 20 m que para 400kV), menor extensão entre
extremos de cruzetas (condutores mais próximos entre si), área de ocupação de
62 m2 (mais 2 m2 que para o apoio de 400 kV) e maior peso (18.089 kg, cerca de
mais 8.000 kg que o apoio de 400 kV);

•

Número de condutores por apoio de 12 (a que se somam dois cabos terra),
repartidos segundo 4 planos verticais (o dobro dos apoios-tipo mais comuns da
linha de 400kV, 6 condutores – a que se somam dois cabos terra – e 2 planos
verticais);

•

Perdas de potência muito superiores na linha de 60 kV (desprezáveis para a
solução a 400 kV), resultando numa muito menor eficiência energética no
transporte de energia.

Estas e outras dissemelhanças são em seguida representadas quer visualmente em
perfis de apoio, quer em quadros comparativos para as duas soluções, que servirão de
base à avaliação de impacte ambiental feita no presente documento.
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Quadro 2.35 – Comparação entre tipologias de apoios mais comuns para as soluções a 60 kV
e 400 kV (escala semelhante para comparação direta)
SOLUÇÃO 60 Kv – Estrutura-tipo DLS

SOLUÇÃO 400 kV – Estrutura-tipo QRS
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Quadro 2.36 – Comparação entre características de apoios mais comuns para as soluções a
60 kV e 400 kV
CARACTERÍSTICAS
Altura total [m]
Largura entre pontas de mira [m]
Peso [kg]
Área de ocupação [m2]
Fundações
Largura base [m]
Profundidade [m]
Volume de escavação (m3)
Volume de betão (m3)
Peso da armadura (kg)

SOLUÇÃO 60 Kv –
Estrutura-tipo DLS8
65,22
13,4
18.089
62

SOLUÇÃO 400 kV –
Estrutura-tipo QS5
44,55
20,00
10.643
60

2,30
3,50
14,55
4,428
275

1,80
2,85
5,4
1,998
160

Solução de evacuação a 60 kV

Solução de evacuação a 400 kV

Figura 2.29 – Exemplo de perfil 3D comparativo para as soluções a 60 kV e 400 kV

Quadro 2.37 – Comparação entre características de condutores/linhas para as soluções a
60 kV e 400 kV
CARACTERÍSTICAS
Emissões acústicas

SOLUÇÃO 60 kV
~0 dBA

SOLUÇÃO 400 kV
36,09 dBA
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Quadro 2.38 – Comparação entre perdas de energia/potência para as soluções a 60 kV e
400 kV
CARACTERÍSTICAS
Associadas a subestações

SOLUÇÃO 60 kV
SOLUÇÃO 400 kV
2.284,00 kW
1.955,00 kW
2
3
2,58 MW /3,99 MW
Associadas a linhas
~0,0MW1
(PETN/PETS)
1 A título de exemplo, as perdas de energia calculadas para o PETS são de 0,01243 MW,
assumindo por isso uma eficiência energética muito próxima de 100% para a solução a 400 kV
2
Considerando cerca de 9 km de linha. O valor por quilómetro é de 0,29 MW.
3
Considerando cerca de 10,5 km de linha. O valor por quilómetro é de 0,38 MW.

Quadro 2.39 – Comparação entre as quantidades de alguns recursos usados em subestações
para as soluções a 60 kV e 400 kV
QUANTIDADE
ESTIMADA EM
SUBESTAÇÕES
Óleo mineral (L)
SF6 (kg)

SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 60kV:
Conjunto subestações 60/30kV e
400/60kV
150.500
166,50

SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A
400kV:
Subestações 400/30kV
165.000
285,70

Quadro 2.40 – Comparação entre o balanço de terras para a implantação de subestações para
as soluções a 60 kV e 400 kV
QUANTIDADE
ESTIMADAS EM
SUBESTAÇÕES

SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 60kV:
Conjunto subestações 60/30kV e
400/60kV
PETN
PETS
36.431,01
626.458,26
863,61
3.892,00
-35.567,40
-622.920,09

SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A
400kV:
Subestações 400/30kV1
PETN
PETS
68.346,25
9.508,87
542,52
0,00
-67.803,73
-9.508,87

Aterro
Escavação
Balanço
BALANÇO
-658.487,49
GLOBAL
1
Considerando a título de exemplo as alternativas STA.PETN e STA.PETS

-77.312,60
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2.4

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

2.4.1

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, ESTRUTURAIS E FUNCIONAIS DOS PARQUES EÓLICOS
A implantação do Projeto implica a instalação/execução dos seguintes elementos e
infraestruturas principais, cuja descrição detalhada se apresenta em seguida:
•

34 aerogeradores no Parque Eólico Tâmega Norte, com uma potência nominal
unitária de 6,0-6,2 MW, correspondendo a uma potência total instalada de cerca
de 210,8 MW;

•

39 aerogeradores no Parque Eólico Tâmega Sul, com uma potência nominal
unitária de 6,0-6,2 MW, correspondendo a uma potência total instalada de
241,8 MW;

•

34 plataformas de apoio à montagem dos aerogeradores no Parque Eólico
Tâmega Norte;

•

39 plataformas de apoio à montagem dos aerogeradores no Parque Eólico
Tâmega Sul;

•

Postos de transformação;

•

Rede de acessos aos aerogeradores;

•

Rede Elétrica subterrânea de média tensão para interligação dos aerogeradores;

•

Subestações;

Na definição e localização dos elementos e infraestruturas que compõem o projeto,
foram tidas em consideração a dispersão espacial do recurso eólico, as distâncias
requeridas entre aerogeradores - de modo a minimizar as perdas por efeito de esteira a existência de parques eólicos próximos e as grandes condicionantes ambientais
identificadas.
Remete-se para o ANEXO II (Volume IV) a consulta das Memórias Descritivas e Peças
Desenhadas relativas aos projetos.
2.4.1.1

AEROGERADORES
Em ambos os parques eólicos está prevista a implantação de aerogeradores do
fabricante SIEMENS-GAMESA, especificamente o modelo SG 6.2-170. Cada aerogerador
terá a seguinte constituição base:
•

Torre;

•

Rotor “Nacelle”;
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•

Grupo gerador;

•

Sistemas mecânicos e de acionamento primário;

•

Três perfis alares que constituem as pás do rotor;

•

Sistemas de controlo, regulação, travagem e segurança;

•

Instalações elétricas;

•

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

Estruturalmente, um aerogerador é basicamente constituído por uma estrutura tubular
cónica, a torre, que suporta uma unidade motora constituída por uma hélice de três pás
(Figura 2.30). O eixo da turbina aciona um gerador, instalado no interior da nacelle,
também instalada no cimo da torre.

Figura 2.30 - Constituição principal de um aerogerador
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As torres serão constituídas por uma estrutura tubular cónica, composta por três ou
mais troços em aço tubular, com proteção anticorrosiva. A torre possui ascensão interna
e acesso direto ao rotor de Nacelle e está equipada com plataformas e iluminação
elétrica. Relativamente às dimensões da máquina, a torre terá uma altura de cerca de
115 m (altura do veio ao solo), o diâmetro do rotor do aerogerador terá 170 m e a
potência unitária corresponde a 6,2 MW.
O rotor é uma estrutura de três pás e a sua velocidade é variável e projetada para
maximizar a saída de energia enquanto mantém cas cargas e o nível de ruído. Esta
estrutura foi projetada de modo a permitir o acesso seguro a todos os pontos de serviço
e foi ainda projetada para a presença segura de técnicos de serviço durante a execução
de testes de serviço com a turbina eólica em operação total, permitindo um serviço de
alta qualidade na turbina eólica e oferecendo condições ideias para a resolução de
potenciais problemas.
As pás são feitas de fibra de vidro e componentes moldados pultrudados de carbono,
sendo que a estrutura da pá é dotada de coberturas externas que formam o perfil
aerodinâmico contendo buchas de mastro embutidas, fixadas a duas bandas principais
de cisalhamento de fibra de vido e reforçada com resina epoxy-balsa. O comprimento
de cada pá é de 83,5 m.
O gerador é do tipo trifásico assíncrono duplamente alimentado com um rotor enrolado,
conectado a um conversor de frequência PWM (Pulse Width Modulation). O estator e o
rotor do gerador são ambos feitos de laminações magnéticas empilhadas e
enrolamentos formados.
Conectado diretamente ao rotor encontra-se o conversor de frequência que é um
sistema de conversão 4Q back to back com 2 VSC num DC-link comum. Este conversor
permite operar o gerador em velocidade e tensão variáveis enquanto fornece energia
em frequência e tensão constantes para o transformador MV. Os aerogeradores terão
uma potência unitária de 6,2 MW (potência máxima).
Os aerogeradores terão ainda conexão com o sistema SGRE SCADA que permite o
controlo remoto de uma variedade de visualizações de status e relatórios úteis,
incluindo dados elétricos e mecânicos, operação, status de falha, dados meteorológicos
e dados de estação de grade.
Os aerogeradores operam automaticamente e apresentam partida automática quando
o torque aerodinâmico atinge determinado valor. Abaixo da velocidade do vento
nominal, o controlador da turbina eólica fixa as referências de inclinação e torque para
operar no ponto aerodinâmico ideal (produção máxima) atendendo à capacidade do
gerador. Assim que a velocidade nominal do vento é ultrapassada, a posição de
inclinação é ajustada para manter uma produção de energia estável igual ao valor
nominal. O modo de alta redução de vento HWRT (High Wind Ride Through) é uma
funcionalidade padrão. Quando ativa, a produção de energia é limitada quando a
velocidade do vento excede um valor limite definido pelo projeto, até que a velocidade
do vento de corte seja alcançada e a turbina eólica pare de produzir energia. Se a
velocidade média do vento ultrapassar o limite operacional máximo, a turbina eólica é
desligada pela inclinação das pás. Quando a velocidade média do vento cai abaixo da
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velocidade média do vento de reinicialização, os sistemas são reiniciados
automaticamente.
Cada aerogerador terá, no lado exterior da porta, um letreiro, visível pelo menos a 50
m, com o seu número de ordem (ex.: TN 01) de identificação. No seu exterior, será,
ainda, afixada uma chapa de aviso de “Perigo de Morte”, na cor e dimensões
regulamentares.
Por forma a minimizar o impacte visual do aerogerador é aplicada uma pintura nos seus
componentes de cor que permita integrá-los na paisagem, dentro do possível, tendo o
cuidado de evitar uma percentagem excessiva de brilho de tinta. Realça-se desde já que
grande parte dos aerogeradores que instalados nos parques eólicos em Portugal são
pintados com tinta sem brilho (tinta mate), com uma cor que corresponde geralmente
a um cinzento esbranquiçado.
Está previsto os aerogeradores terem balizagem aeronáutica de acordo com a Circular
de Informação Aeronáutica n.º 10/3, de 6 de maio. Assim, no topo da cabina das torres
instaladas nas extremidades do Parque Eólico, nas situadas em cotas mais elevadas, e
de forma a assegurar que entre duas torres balizadas a distância não seja superior a
900 m, serão instaladas armaduras equipadas com lâmpadas de néon, ou halogéneo,
em compartimento ótico reforçado, para sinalização à navegação aérea, diurna branca
intermitente e noturna vermelha fixa, de acordo com a regulamentação aeronáutica
aplicável.
Ao nível de emissões sonoras, o funcionamento dos aerogeradores pode atingir níveis
sonoros de 92 dB(A) a 106 dB(A), dependendo da velocidade do vento. Porém, quando
os aerogeradores se encontrem imobilizados o mesmo diminuirá e será nulo.
As Instalações Elétricas e os Equipamentos dos aerogeradores estarão de acordo com as
Normas e Regulamentos aplicáveis, designadamente as emanadas da Comissão
Eletrotécnica Internacional (CEI), o Regulamento de Segurança de Subestações e Postos
de Transformação e de Seccionamento (RSSPTS) e as Regras Técnicas das Instalações
Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT), constantes na Portaria n.º 949-A/2006, conforme
aplicável.
O sistema de proteção contra descargas atmosféricas nos aerogeradores será
estabelecido de acordo com as normas CEI-1024-1/2 e 61024-1. O sistema de captura
de descargas será colocado na extremidade das pás da turbina, sendo depois conduzidas
por cabo, no interior destas, até às respetivas flanges e destas para o veio principal,
donde serão descarregadas para a estrutura da cabina através de escovas e anéis
coletores. A partir desta será ligada por cabo à estrutura da torre, sendo as várias
secções da torre interligadas entre si até à malha da rede de terras subterrânea.
As características gerais dos aerogeradores previstos a instalar nos Parques Eólicos
Tâmega Norte e Sul são resumidas no Quadro 2.41.
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Quadro 2.41 - Características dos Aerogeradores
Dados Gerais do Aerogerador
Tipo de aerogerador
Eixo horizontal com 3 pás
Potência Nominal Unitária
6,0 a 6,2 MW
Posição do Eixo de Rotação
Horizontal
Altura da torre (HH)
115 m
Diâmetro do rotor
170 m
Comprimento das pás
83,5 m
Número de pás
3
Fibra de Vidro e componentes moldados
Material das Pás
pultrudados de carbono
Gerador
Potência nominal
6,2 MW (Potência Máxima)
Tipo
Assíncrono
Número de Fases
3
Tensão de geração AC (BT/MT)
0,69/30 kV
Velocidade do vento de início de
3-25 m/s
funcionamento (cut-in) e máxima (cut-out)
Velocidade de rotação da turbina (nominal)
1120 rpm – 6 pm (50 Hz)
Potência Sonora
106 dB(A)

O aerogerador apoia-se numa base de betão armado com forma circular e altura variável
(base troncocónica) - fundação. Os cabos que ligam a turbina eólica à rede cruzam a
fundação no centro e por debaixo dela. Estas fundações serão projetadas de acordo com
as características locais do terreno onde cada aerogerador será instalado. Em termos
gerais, trata-se de sapatas de betão armado circular isoladas com diâmetro de 23,4 m,
com base de 0,5 m de altura e uma secção troncocónica com altura de 3 m, que a uno
ao pedestal com um diâmetro de 6m, onde será feita a união com a torre do
aerogerador. No fundo da escavação será colocada uma camada de betão de limpeza
tipo C20/25 com 10 cm de espessura enquanto que o betão utilizado para as sapatas
serão do tipo C45/55 para a base e C50/60 para o pedestal. A planta e perfil transversal
tipo dos maciços de fundação apresenta-se na Figura IIIN-TPY-TAN6010-0001-01 do
ANEXO II do Volume IV, de onde é possível verificar que a fundação dos aerogeradores
apresenta uma profundidade, face à superfície do terreno, de cerca de 4 m.
Para as operações de montagem dos aerogeradores, e eventuais operações de grande
manutenção/reparação, foram projetadas plataformas de trabalho junto ao seu local de
implantação, com as dimensões mínimas necessárias para dispor as componentes
principais dos aerogeradores, deixando ainda espaço livre para a movimentação das
gruas, a utilizar durante as operações referidas. A área de regularização e consolidação
das plataformas foi projetada para ser a menor possível e, por isso, torna-se necessária
uma extensão da plataforma em forma de lingueta ao longo do acesso, do lado oposto
à fundação do aerogerador, de forma a poder efetuar a montagem e desmontagem da
lança metálica treliçada da grua de grande capacidade/dimensão necessária para a
montagem dos aerogeradores.
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Estas plataformas serão adaptadas para uma configuração de montagem numa única
fase e seguirão o esquema proposto para a tipologia de aerogeradores, conforme se
apresenta na Figura 2.31 e em detalhe na Figura IIIN-TPY-TAN3080-0002-01 do ANEXO
II do Volume IV. Apenas o aerogerador TN01 do PETN e os aerogeradores TS29, TS30 e
TS31 do PETS terão configurações de montagem em duas fases (esquema também
representado na Figura 2.31), devido às condições do terreno e às grandes necessidades
de terraplanagem no local. Esta configuração de montagem em duas fases pressupõe
uma montagem mais segmentada, sem necessidade de disposição no terreno de todos
os materiais uma única vez.

q1 – plataforma da grua principal

q2 – plataforma da grua auxiliar;

q3 – área de armazenamento para
contentores e itens diversos

q4 – área de armazenamento de
pás e plataformas para os seus
suportes

q5 – área de armazenamento dos
componentes

q6 – plataforma para montagem
da lança grua

Figura 2.31 – Constituintes da plataforma de montagem em 1 fase (figura superior) e 2 fases
(figura inferior)
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Estas plataformas correspondem à regularização do terreno, numa área que permita a
montagem em segurança dos aerogeradores, permitindo que a plataforma seja feita
integralmente em areia, apenas com uma pequena camada de recobrimento de
agregado britado. Estas áreas terminam as suas funções no final do período de
construção do parque eólico, voltando a ser utilizadas apenas em casos excecionais de
grandes reparações, em que seja necessário o recurso a equipamentos pesados, razão
pela qual deverão ser mantidas.
As áreas q3 da plataforma dispõe de acesso direto desde o caminho associado a cada
aerogerador em ambas as extremidades da área de armazenamento das pás. De referir
que foi considerada uma distância entre os eixos do caminho e o aerogerador de 18 m
para atender a maiores margens de movimentação.
O detalhe das plataformas, nas suas duas configurações possíveis conforme as fases de
montagem, é apresentado na Figura IIIN-TPY-TAN3080-0002-01 do ANEXO II do Volume
IV, sendo que se verifica que as dimensões da plataforma projetada para a configuração
de duas fases de montagem são inferiores à de apenas uma fase. Estas duas fases de
montagem apresentam as dimensões mínimas indicadas pelo fabricante e são
devidamente ajustadas às necessidades do projeto.
Na sua geometria, deverá privilegiar-se, o mais possível, uma inserção harmoniosa com
o terreno, acompanhando, a maior dimensão, as curvas de nível, tentando-se manter o
terreno o mais natural possível. No caso de se realizarem movimentos de terra, estes
serão otimizados, equilibrando-se aterros e escavações. O encontro das áreas de
intervenção com o terreno natural, nomeadamente os taludes, far-se-á de forma
gradual até às cotas do terreno natural, com pendentes suaves, de modo a que as
plataformas se insiram convenientemente na paisagem.
O acesso a cada uma das plataformas é feito por estradas de material granular (agregado
britado de granulometria contínua). Na medida do possível, as estradas existentes serão
acondicionadas para a passagem dos veículos necessários para o trabalho. Essas
estradas terão uma largura mínima de 5 m e uma espessura de pavimento granular de
aproximadamente 20 cm. O seu traçado em planta e elevação é determinado pelo
tamanho e peso dos veículos de transporte utilizados em obra, principalmente os
veículos de transporte das pás das turbinas eólicas e das seções da torre. A determinada
distância, de acordo com os requisitos do Projeto, serão estabelecidas áreas de
estacionamento e espaços para manobras de veículos maiores, tal como será detalhado
no subcapítulos seguintes.
Os perfis tipo das infraestruturas de drenagem consideradas para as plataformas dos
aerogeradores que integram o projeto apresentam-se no Desenho IIIN-TPY-TAN60910001-01 do ANEXO II do Volume IV.
Apesar de as plataformas deverem ser mantidas durante a vida útil do Parque para que
possam ser efetuadas operações de manutenção, podem ser naturalizadas, exceto
numa faixa de 4 a 5 m em redor da base das torres de suporte dos aerogeradores, por
razões de acesso e ainda de segurança contra incêndios, que será estabilizada com
agregado britado.
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Com o objetivo de sintetizar as áreas previstas ocupar pelas plataformas e fundações
que compõe cada um dos aerogeradores projetados para cada Parque Eólico no Quadro
2.41 sintetizam-se as áreas associadas a cada aerogerador.
Quadro 2.42 – Quadro-síntese de áreas de afetação permanente associadas a aerogeradores
AEROGERADOR1

ÁREA (ha)

AEROGERADOR1

PETN

TN01
TN02
TN03
TN04
TN05
TN06
TN07
TN08
TN09
TN10
TN11
TN12
TN13
TN14
TN15
TN16
TN17
TN18
TN19
TN20
TN21
TN22
TN23
TN24
TN25
TN26
TN27
TN28
TN29
TN30
TN31
TN32
TN33
TN34

ÁREA (ha)
PETS

1,08
1,16
1,08
1,20
1,29
1,01
1,10
0,98
1,11
0,94
0,98
1,20
1,07
1,07
1,04
1,04
1,04
0,98
1,20
1,08
1,21
1,19
1,49
1,03
0,97
0,97
1,21
1,15
1,10
0,95
0,98
1,05
1,15
1,04

TS01
TS02
TS03
TS04
TS05
TS06
TS07
TS08
TS09
TS10
TS11
TS12
TS13
TS14
TS15
TS16
TS17
TS18
TS19
TS20
TS21
TS22
TS23
TS24
TS25
TS26
TS27
TS28
TS29
TS30
TS31
TS32
TS33
TS34
TS35
TS36

0,95
1,10
1,24
0,92
1,03
1,04
0,91
0,93
0,95
1,03
0,96
1,04
1,07
1,02
1,13
1,02
1,01
1,29
0,90
1,00
0,94
1,12
1,11
1,01
0,96
1,22
1,02
1,00
0,96
1,09
1,10
1,02
1,01
1,13
1,31
1,10
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AEROGERADOR1

ÁREA (ha)

AEROGERADOR1

PETN

PETS

TS37
TS38
TS39
1

ÁREA (ha)

1,02
1,12
1,16

Considera a implantação de plataformas e maciços de fundação de aerogeradores, incluindo
taludes de aterro e escavação

No que se refere a distâncias mínimas entre aerogeradores, o Projeto foi desenvolvido
por forma a garantir a eficiência energética do mesmo, a maximização da potência
instalada e a minimização dos efeitos entre outros aerogeradores e aerogeradores do
próprio projeto, além de garantir o respeito e cumprimento das condicionantes
ambientais já identificadas e analisadas.
Para o efeito, foram aplicados os parâmetros mais conservadores da indústria no que se
refere a distâncias entre aerogeradores do mesmo alinhamento (direções de vento
predominantes de NO) e entre alinhamentos de aerogeradores (direções
predominantes), que geralmente se referenciam no diâmetro do rotor ao aerogerador
selecionado dado que o efeito esteira lhe está diretamente relacionado.
Assim, durante a fase de desenvolvimento do Projeto, foi considerado o modelo de
aerogerador, válido para o projeto, com o maior diâmetro de rotor existente (170 m) de
forma a que qualquer alteração no modelo final selecionado permita uma melhoria do
rendimento das máquinas em termos de efeito de esteira.
Face ao exposto, as distâncias mínimas consideradas no desenvolvimento do projeto
foram as seguintes:

2.4.1.2

•

Distâncias entre aerogeradores de um mesmo alinhamento (ventos dominantes
de NO): De um modo geral, considerou-se uma distância livre mínima de 510 m
(3D) entre aerogeradores, no entanto há dois pares de aerogeradores no projeto
do PETN em que a distância entre aerogeradores teve de ser reduzida para 2,7D,
não inviabilizando os resultados dado que o padrão da indústria permite até
uma distância de 2D.

•

Distâncias entre alinhamentos de aerogeradores (ventos dominantes): Neste
caso, a normal geral considerada de distância mínima entre alinhamentos de
aerogeradores foi de 7 D (1 190 m), não obstante existirem casos pontuais em
que um dado conjunto de aerogeradores tenha sido localizado a uma distância
de 5D, admissível do ponto de vista do critério de projeto.

SUBESTAÇÕES
Cada um dos Parques Eólicos do Tâmega (Norte e Sul) terá uma subestação, sendo que
cada uma terá três transformadores de 105/85 MVA 400/30 kV para evacuar a energia
gerada pelas turbinas eólicas. De modo a aferir a melhor localização para a implantação
da subestação em cada parque eólico foram avaliadas duas alternativas de localizações
de subestações.
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De referir que em ambas as regiões dos parques eólicos, as localizações das subestações
foram definidas em função da disposição do próprio parque eólico e dos acessos
necessários ao mesmo, de forma a maximizar o aproveitamento de caminhos e das suas
margens, para a instalação de cabos de média tesão, e ainda com o objetivo de fazer a
conexão à subestação, que será utilizada adicionalmente como base da operação e de
manutenção do parque eólico. Tal como referido anteriormente, de modo a reduzir o
número de pessoas na base de operação dos parques eólicos e reduzir o número de
veículos e de deslocações diárias durante a fase de operação, os parques serão dotados
de sistemas de telecomunicações e telecontrolo.
No que se refere à área definitiva prevista ocupar com a implantação das subestações
alternativas em análise para cada Parque Eólico, não obstante a análise detalhada das
subsecções seguintes, no Quadro 2.43 sintetizam-se as respetivas afetações
permanentes.
Quadro 2.43 – Quadro-síntese de áreas de afetação permanente associadas a subestações
(solução base a 400 kV)
SUBESTAÇÃO1

SUBESTAÇÃO1

ÁREA (ha)
PETN

Alternativa A
1

ÁREA (ha)
PETS

1,79

Alternativa A

1,53

1,56
1,85
Alternativa B
Alternativa B
Considera a implantação de plataformas de subestação 400/30kV (equivalente às plataformas
de subestação 60/30kV para a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro e
escavação

SUBESTAÇÕES DO PETN
A localização A para a subestação do PETN foi considerada como uma alternativa de
localização pelo facto de se encontrar no centro de gravidade elétrico do parque eólico.
Esta localização tem subjacente longitudes de valas de cabos equidistantes entre os
aerogeradores do PETN e da subestação. Ou seja, todos os circuitos terão longitudes
semelhantes, o que permite reduzir o número e largura das valas de cabos a executar, e
permite ainda otimizar a secção e quantidade de cabos de média de tensão utilizados.
A localização A da subestação do PETN permite ainda atingir uma maior eficiência
energética pelo facto de permitir reduzir as perdas energéticas nos cabos de média
tensão. Adicionalmente, ao estar localizada no centro do parque, esta localização
permite ainda minimizar os deslocamentos em veículo para necessidades de
manutenção em algum aerogerador do parque.
No que se refere à localização alternativa B do PETN, esta teve como objetivo reduzir a
longitude da linha aérea, no entanto, e por se encontrar fora do centro de gravidade do
parque eólico, esta alternativa tem subjacente um aumento do número de circuitos de
média tensão, com maior longitude associada, impactando na sua eficiência energética.
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De modo a mitigar a perda de eficiência energética na rede de média tensão para esta
solução, seria necessário aumentar a secção da rede de cabos de média tensão
subterrâneos e seriam ainda necessários vários condutores por fase ou um maior
número de circuitos. Esta solução implicaria o aumento da secção das valas de cabos
e/ou o aumento do número de valas, pelo que esta solução teria associado um severo
maior impacte económico e ainda um considerável aumento das movimentações de
terras, para além do maior consumo de tempo e de recursos mecânicos.
Em termos técnicos, conclui-se assim, pelas maiores vantagens decorrentes da solução
A de localização da subestação no PETN, uma vez que a sua localização de implantação
é a mais otimizada do ponto de vista da eficiência energética, tem um menor impacte
ao nível do cronograma e dos recursos necessários para a sua execução e, por isso,
também uma redução das emissões durante as fases de construção e operação do
parque eólico, para além de minimizar o potencial risco de acidentes com a fauna na
região.
SUBESTAÇÕES DO PETS
Analogamente ao apresentado para o PETN, também no PETS foram consideradas duas
localizações alternativas para implantação das subestações em função da posição dos
aerogeradores que integram o parque eólico e da rede de acessos ao mesmo.
A localização alternativa A da subestação do PETS, localiza-se também no centro de
gravidade elétrico do parque eólico. Esta localização tem subjacente longitudes de valas
de cabos equidistantes entre os aerogeradores do PETS e da subestação. Ou seja, todos
os circuitos terão longitudes semelhantes, o que permite reduzir o número e largura das
valas de cabos a executar, e permite ainda otimizar a secção e quantidade de cabos de
média de tensão utilizados.
A localização A da subestação do PETN permite ainda atingir uma maior eficiência
energética pelo facto de permitir reduzir as perdas energéticas nos cabos de média
tensão. Adicionalmente, ao estar localizada no centro do parque, esta localização
permite ainda minimizar os deslocamentos em veículo para necessidades de
manutenção em algum aerogerador do parque.
A localização de subestação B tem como objetivo reduzir a extensão da linha aérea de
400 kV e, por conseguinte, reduzir a extensão de linha aérea em área de ZEC, pelo
contrário, e por esta alternativa de localização estar localizada fora do centro de
gravidade do parque, esta tem associada um aumento do número de circuitos de média
tensão e ainda da longitude dos mesmos, impactando na eficiência energética.
De modo a mitigar a perda de eficiência energética na rede de média tensão para esta
solução, seria necessário aumentar a secção da rede de cabos de média tensão
subterrâneos e seriam ainda necessários vários condutores por fase ou um maior
número de circuitos. Esta solução implicaria o aumento da secção das valas de cabos
e/ou o aumento do número de valas, pelo que esta solução teria associado um severo
maior impacte económico e ainda um considerável aumento das movimentações de
terras, para além do maior consumo de tempo e de recursos mecânicos.
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Em termos técnicos, conclui-se assim, pelas maiores vantagens decorrentes da solução
A de localização da subestação no PETS, uma vez que a sua localização de implantação
é a mais otimizada do ponto de vista da eficiência energética, tem um menor impacte
ao nível do cronograma e dos recursos necessários para a sua execução e, por isso,
também uma redução das emissões durante as fases de construção e operação do
parque eólico, para além de minimizar o potencial risco de acidentes com a fauna na
região.
COMPONENTES DAS SUBESTAÇÕES
As subestações elevadoras de 30/400 kV de cada um dos parques eólicos serão
constituídas pelos seguintes elementos:
•

Sistema de 400 kV

•

Três transformadores de potência 400/30 kV, 105/85 MVA

•

Sistema de 30 kV

•

Sistema de serviços auxiliares

As referidas subestações de 400/30 kV, serão interligadas à rede elétrica do Sistema
Elétrico do Serviço Público, por meio de linhas aéreas de muito alta tensão, a 400 kV,
que irão permitir a conexão das subestações dos parques eólicos aos Postes de Corte de
Gouvães e de Daivões e, subsequentemente, à subestação de Ribeira de Pena.
SISTEMAS DE 400 E 30 KV E TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA
As características dos sistemas de 400 e 30 kV apresentam-se no Quadro 2.47.
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Quadro 2.44 - Características gerais dos sistemas elétricos
PARÂMETRO

UNIDADE

SISTEMA DE 400 KV

SISTEMA DE 30 KV

Tensão nominal

kV

400

30

Maior tensão para o material
Frequência nominal
Tensão suportável a impulso tipo
raio
Tensão suportável a frequência
industrial

kV
Hz

420
50

36
50

kV pico

1425

170

kV eficazes

1050

70

Distância mínima fase-terra no ar

cm

260

32

Distância mínima fase-fase no ar

cm

360

32

Conexão neutra.

-

Rígido à terra

Intensidade nominal das barras
Intensidade nominal posição da
linha
Intensidade nominal posição
transformadores
Intensidade máxima do defeito
trifásico
Duração máxima do defeito
trifásico

A

2000

Impedância limitadora
a 500 A
2000

A

2000

1250

A

2000

2000

kA

50

25

s

1

1

Para além dos dois sistemas existirão ainda três transformadores de potência de 400/30
kV para instalação externa, isolados em óleo mineral, conexão YNd11, com reguladores
de taps em carga. Os transformadores de potência terão as seguintes características
principais
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Quadro 2.45 - Características gerais dos transformadores de potência
PARÂMETRO

UNIDADE

VALOR

Tensão no primário

V

400.000 ± 11x1,5%

Tensão no secundário
Tensão isolamento primário
Tensão isolamento secundário
Grupo de conexão

V
kV
kV
-

Regulação em AT

-

30 000
420
36
YNd11
Em carga de 23
posições

Classe de refrigeração

-

ONAN-ONAF

Potência Sonora

dBA

70

EDIFÍCIOS
As subestações terão um edifício de operações e manutenção para escritórios e
armazéns (com cerca de 277 m2), todos em um nível, e serão construídas por painéis de
betão pré-fabricado ou metal. O edifício de operações e manutenção será composto por
várias salas compartimentadas para os devidos efeitos:
•

Uma sala de escritório

•

Uma sala de refeitório

•

Uma sala de reuniões

•

Duas casas-de-banho / vestiário

•

Uma sala de vídeo vigilância

•

Uma sala de armazém

•

Uma sala de operação de parque

O layout dos edifícios apresenta-se em detalhe nas peças desenhadas de projeto no
ANEXO II do Volume IV – Anexos.
O edifício consistirá num pré-fabricado em betão, constituído por um acabamento
externo de painéis de betão armado com malha de aço soldada dupla. O teto será
constituído por placas de betão reforçadas com malha soldada, com acabamento
impermeabilizado na parte superior e por dentro com isolamento à base de poliuretano.
As espessuras e reforços serão considerados para suportar uma sobrecarga de
120 kg/m² e a ação devido ao vento de 120 km/h.
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As salas de comando terão um piso técnico para a distribuição dos cabos de controlo. O
edifício terá um sistema de controlo climático de bomba de calor com um termostato
que permitirá manter condições uniformes de temperatura dentro do edifício.
SISTEMAS DE SERVIÇOS AUXILIARES
As subestações serão ainda dotadas de um sistema de serviços auxiliares. A função do
sistema de serviços auxiliares de corrente alternada será fornecer alimentação para os
seguintes elementos:
•

Equipamento retificador e carregador de corrente contínua.

•

Baterias.

•

Aquecimento do quadro.

•

Iluminação interior e exterior.

•

Sistemas de combate a incêndio e anti-intrusão.

•

Ventilação de transformadores.

•

Pequenos recetores.

SISTEMA DE CONTROLO E PROTEÇÃO
Propõe-se ainda integrar nas subestações um sistema integrado de comando, medição,
proteção e controlo da instalação, constituído com base na UCP (Unidade de Controle
de Posição) cujas funções de proteção são completadas com relés independentes, todos
conectados com o UCS (Unidade de Controle da Subestação).
A UCS será instalada no correspondente gabinete de controlo, que terá, além da unidade
de controlo, uma tela e teclado, um relógio de sincronização e uma bandeja para a
instalação de modems de comunicação com o Controle Remoto.
A partir de cada UCP (Unidade de Controle de Posição/painéis), a posição associada
pode ser controlada e atuada localmente, e qualquer posição pode ser controlada pelo
UCS, além de ter informações sobre medições, alarmes e o estado do sistema em geral.
A captura dos sinais de potencial e corrente é feita através das UCPs, além da sinalização
do quadro e dos alarmes associados.
As UCPs e as outras reles de proteção associadas ao nível de 400 kV serão instaladas nos
painéis de controle correspondentes. As proteções associadas ao nível de 30 kV serão
instaladas nos compartimentos de baixa tensão dos cubículos de 30 kV,
correspondentes ao painel a ser controlado.
Está ainda prevista a instalação de um sistema integrado de proteção e controlo (SIPCO)
que terá as seguintes funções:
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•

Controlo do local da instalação

•

Registo de alarme e oscilografia;

•

Aquisição de dados para controlo remoto (alarmes, estados, comandos);

•

Controlo remoto.

O comando e o controlo da subestação transformadora, bem como os equipamentos de
proteção e automação, serão instalados em armários localizados dentro dos cubículos
do sistema de 30 kV.
O Sistema Integrado de Proteção e Controle (SIPCO) será de um tipo de configuração
digital e distribuída, formando os seguintes elementos:
•

Unidade de Controlo de Subestação (UCS) disposta num gabinete de chapa de
aço, que estará localizado, além da própria unidade de controlo, uma tela e um
teclado na frente, um relógio de sincronização GPS, uma unidade de controlo
para a aquisição dos sinais dos serviços auxiliares e uma bandeja para a
instalação do modem de comunicação tanto com o controle remoto quanto com
os controles remotos e posição de aquisição de proteções através do RTC (Rede
Telefônica Comutada).

•

Uma unidade de controle de posição (UCP) para cada posição de 400 kV: linha /
transformador. As UCPs terão funções de controle e medição, são compostas
por um rack de 19 ”e estão alojadas em armários no container CICP.

•

Uma unidade de controle de posição (UCP) para cada posição de 30 kV: linha, e
transformador. Essas UCPs terão funções de proteção, controle e medição, são
compostas por um rack de 19 ”e estão alojadas no cubículo de baixa tensão do
próprio cubículo.

•

Uma Unidade de Controle de Serviços Gerais (UCP) incorporada no UCS na qual
os sinais do tipo geral da subestação e os associados aos painéis de serviços
auxiliares e equipamentos de bateria retificadora são centralizados e coletados.

As comunicações entre as diferentes CPUs e a UCS correspondente serão realizadas
através de uma estrela óptica com fibra ótica multimodo de 62,5 / 125 μm.
A partir de cada UCP, será possível controlar e atuar localmente na posição associada, e
a partir do UCS será possível controlar qualquer uma das posições, além de ter
informações relacionadas a medições, alarmes e estado do sistema em geral.
CIRCUITO DE TERRAS
Para a conexão dos equipamentos e estruturas da subestação, será feita uma malha de
terra enterrada a uma profundidade de 0,80 m acima do nível da brita, que cobrirá toda
a superfície da subestação, com uma malha de 5,0x5,0 m. A malha é composta por um
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condutor de cobre de 120 mm2. A intensidade drenada no campo por uma falha não
excederá, em nenhum ponto da instalação, as tensões de contacto e de passo
permitidas pelo Regulamento (IEE 80), reduzindo-as a níveis que anulam o risco de
eletrocussão do pessoal que transitar dentro e fora da instalação.
Além disso, serão instaladas hastes de aterramento de 19 mm de diâmetro e 2 m de
profundidade, todas conectadas à malha, em todos os pontos em que se considere
necessário melhorar a eficácia do aterramento, como em bordas e cantos da malha. Em
particular, cada conjunto de para-raios montado na Instalação será conectado
diretamente ao circuito de terras através de uma haste de aterramento.
O circuito de terras permite, assim, cumprir com as seguintes funções:
•

Proteger pessoal e equipamento contra potenciais perigos;

•

Fornecer uma descarga para o solo para intensidades causadas por descargas
atmosféricas, acumulação de descargas estáticas ou defeitos elétricos;

•

Facilitar os elementos de proteção para eliminar a falta à terra.

Será dimensionado de acordo com os seguintes dados:
•

Corrente de falta à terra: 25 kA

•

Duração do defeito: 0,5 seg.

•

Tipo de elétrodo: malha

•

Material condutor: cobre nu 120 mm²

•

Profundidade 0,8 m

As tensões de passo estarão abaixo dos valores admitidos na IEEE 80-Guide for Safety in
AC Substation Grounding.
Para a proteção da subestação contra descargas atmosféricas (frente íngreme do raio),
será instalada uma rede de proteção aérea baseada na colocação de para-raios nos dois
níveis de tensão do transformador de 130 MVA, o mais próximo possível. Além disto,
captadores de raios tipo Franklin serão instalados nos pórticos da saída da linha de alta
tensão.
ILUMINAÇÃO
Além da iluminação interior, nomeadamente nas diferentes salas que constituem o
edifício da subestação e nos cubículos e armazéns, a subestação será ainda dotada de
um sistema de iluminação exterior. Este sistema será composto pelos seguintes
elementos:
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•

Iluminação geral para do parque, usando projetores LED IP 65 de 240 W,
colocados em colunas de aço galvanizado com 3 a 4 m de altura.

•

Iluminação da via principal de acesso por iluminação pública com difusor
prismático de baixo brilho e lâmpada LED IP65 de 65 W LUMINAIRE. Os postes
de luz serão dispostos de lado e a cada 15 - 20 m aproximadamente. Essa
iluminação é considerada ornamental.

•

Iluminação externa do edifício sobre as portas de acesso, usando LUMINÁRIA IP65 LED de 150 W para iluminar a área de portas e docas. Essa iluminação é
considerada ornamental.

•

Iluminação de emergência composta por luminárias adicionais para serem
instaladas na mesma equipe ou suporte da iluminação geral.

A iluminação definida como tipo ornamental funcionará manual ou automaticamente,
incorporando um relógio que controlará o disjuntor automático. Esta iluminação é
considerada necessária para o acesso à instalação.
A iluminação no parque exterior permanecerá maioritariamente desligada para reduzir
a poluição luminosa. Esta luz poderá será ligada por um operador na sala de controlo.
A iluminação de emergência, composta de unidades autónomas incorporadas nos
suportes, acenderá automaticamente na ausência de a.c. com o objetivo de sinalizar
rotas de fuga e terá autonomia mínima de uma hora.
O fornecimento da energia será feito por corrente alternada, proveniente do armário
de distribuição de iluminação, por meio de circuitos protegidos por mini disjuntores
magneto-térmicos e relé diferencial.
SISTEMAS COMPLEMENTARES
O edifício das subestações será ainda dotado de instalações auxiliares, nomeadamente,
um sistema de proteção contra incêndio (dotado de sistema automático de deteção,
extintores móveis e muros contrafogos), sistema de proteção contra intrusão (incluindo
um sistema de vigilância, vedação no perímetro da subestação, janelas com treliça e
portas de entrada com elevada resistência).
OBRA CIVIL
FUNDAÇÕES
As fundações necessárias serão feitas para fixar e ancorar as estruturas metálicas do
pátio e outros elementos auxiliares, como suportes de iluminação, antena de
telecomunicações, detetores anti-intrusão, placas de construção, etc.
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Para a fundação e a movimentação dos transformadores, algumas bancadas ferroviárias
serão feitas para facilitar sua movimentação. Essas bancadas também realizarão o
trabalho de recuperação de óleo no caso de um possível vazamento de óleo do tanque
do transformador.
ACESSOS
A entrada para a subestação será feita a partir da estrada de acesso aos Parques. A seção
de acesso até á chegada da subestação será adaptada. As inclinações e raios de
curvatura serão adequados para permitir a circulação de transporte pesado de
equipamentos e materiais, especialmente transformadores de potência para a fase de
construção e para o caso de ser necessária atuação emergencial de manutenção. As
principais propriedades dos acessos na chegada às subestações serão as seguintes:
•

Inclinação máxima de 10%;

•

Raio de curvatura interno mínimo de 10 m;

•

Transições adequadas para as diferentes mudanças de inclinação nas estradas
de acesso fora da subestação. O pior caso é a mudança de inclinação entre uma
seção inclinada e uma horizontal, o que poderia causar uma colisão entre a parte
inferior do transporte (parte dianteira ou caixa / parte central) e a estrada o
caminho;

DRENAGEM
A drenagem será realizada através de uma rede de drenagem composta por tubos
perfurados colocados no fundo de valas de cabos e preenchidos com material filtrante
adequadamente compactado. Estão ainda previstas pequenas inclinações, não
inferiores a 0,5%, formando bacias diferentes, em direção às valas dos cabos.
Os coletores colocados nas valas de cascalho evacuam as águas para uma caixa de
drenagem geral que será conectada à rede de saneamento na área ou no ponto de
evacuação mais próximo. O dreno geral externo será protegido contra a entrada de
animais por meio de uma malha metálica.
A conexão das calhas do edifício será feita através de valetas que serão conectadas à
rede geral acima mencionada. Uma vala será incorporada entre a berma da estrada de
acesso à subestação para canalizar a água para a coleção geral da área. As caixas de
inspeção serão dispostas no meio do layout do coletor para facilitar a manutenção e,
assim, torná-la acessível em todo o seu comprimento.
VALAS DE CABOS DE CONTROLO E ALIMENTAÇÃO
Para proteger a rede de cabos de controlo e energia, será construída uma rede de canais
de betão pré-moldado e valas enterradas para a colocação dos cabos. Nos cruzamentos
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com corredores de manutenção no pátio, serão utilizados cabos reforçados se
necessário.
PAVIMENTAÇÃO
O pátio é finalizado com uma camada de 10 cm de cascalho e sua granulometria terá 10
a 25 mm de espessura no solo e nivelado. Os materiais a serem utilizados são agregados
naturais, ou agregados da trituração de pedreiras ou cascalho natural, ou agregados
artificiais. De qualquer forma, são isentos de argila, marga e outros materiais e são
provenientes de áreas onde não prevêem contaminações.
O cascalho é espalhado na área através de pás ou escavadoras e ajustado manualmente
usando ferramentas adequadas. Previamente, será aplicado um produto fungicida para
impedir o crescimento da vegetação em toda a plataforma da subestação. Este produto
não deverá contaminar nenhuma outra área, superficial ou subterrânea, através de
possíveis escorrências superficiais.
ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS
Para o abastecimento de água potável, será utilizado um tanque com capacidade de
1 000 L. No que se refere a águas residuais, estas serão conduzidas para uma fossa
séptica biológica localizada junto a cada uma das subestações.
2.4.1.3

REDE DE MÉDIA TENSÃO E DE COMUNICAÇÃO
A interligação entre os diferentes aerogeradores constituintes dos parques eólicos, e
destes com a subestação interna de cada um, será efetuada por intermédio de linhas
subterrâneas e média tensão. A rede de média tensão a 30kV, subterrânea, será
constituída por cabos monopolares secos dispostos em vala.
A todas as estruturas dos aerogeradores e fundações será estabelecida uma ligação por
intermédio de cablagem de cobre nu, incluindo elétrodos de terra associando
condutores e piquetas de cobre. A fundação de cada aerogerador será dotada de um
sistema de terras, com cabos de cobre enterrados.
O sistema de terras interligará todas as massas do sistema, garantindo a sua
equipotencialidade evitando assim tensões de passo e contacto que possam colocar em
risco os elementos presentes no parque. A rede de terras ligará todos os aerogeradores
à subestação, que formará uma terra única. Estas ligações à terra de proteção foram
projetadas de acordo com a legislação vigente em Portugal.
Para permitir o controlo remoto e a operação do parque eólico será utilizado um cabo
de fibra ótica mono-modo de 16 fibras para interligar todos os aerogeradores ao sistema
SCADA localizado no edifício de comando. Os cabos de fibra ótica, à chegada aos
aerogeradores, serão ligados nas caixas de fusão de fibra localizadas em cada
aerogerador através de pigtails do tipo SC mono-modo. Na subestação serão
conectados a um armário de comunicações e ao SCADA.
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A rede de média tensão será subterrânea tal como referido, constituindo cabos isolados
dispostos em valas. As valas acompanharão, sempre que possível, o traçado dos acessos,
por forma a evitar a criação de novos caminhos e a passagem de máquinas sobre o
terreno natural. As valas de cabos serão executadas, em alguns casos, ao longo dos
caminhos de acesso e, noutros casos, ao longo de caminhos existentes. Em ambos os
casos, será necessário proceder à abertura de uma vala para instalação de cabos
elétricos, de interligação entre os aerogeradores e a subestação de cada parque.
As situações em que a vala de cabos não acompanha acessos existentes ou a construir
no âmbito do Projeto prendem-se com situações principalmente relacionadas com a
ligação necessária efetuar às subestações que incluem o Projeto ou à necessidade de
conectar a rede de média tensão entre aerogeradores, conforme se detalhará de
seguida.
No caso da rede de MT associada ao PETN, ocorre apenas uma situação em que se revela
necessária a implantação da vala de cabos fora de acessos existentes ou previstos
implementar com o Projeto. Esta situação apresenta-se em detalhe na Figura 2.32 e é
possível verificar que o troço de vala de cabos previsto implementar, com 383 m de
comprimento, se revela necessário no local em questão pelo facto de ser necessário
garantir um ponto de ligação à Subestação Alternativa B do PETN (STB.PETN) através do
aerogerador mais próximo da referida localização (TN14). Pela impossibilidade de seguir
por acessos existentes, e por forma a otimizar a evacuação da energia desde os
aerogeradores até à subestação, que é concretizada através de uma rede de média
tensão de curta extensão, considerou-se a instalação da vala de cabos neste troço até a
mesma se desenvolver por acessos existentes ao encontro da subestação.
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Figura 2.32 – Vala de cabos que não acompanha acessos no PETS (ligação à STB.PETS)

À semelhança do que acontece no PETN, também no projeto da rede de média tensão
do PETS se revelou necessária a implantação da rede de média tensão em locais onde
não existem acessos ou onde não se preveem implementar novos acessos. Estas
situações revelaram-se também necessárias face à inexistência de acessos nas
imediações das subestações alternativas STA.PETS e STA.PETS que permitem a ligação
aos aerogeradores dos núcleos mais próximos e que se encontram afastados de acessos
existentes. No que se refere a ligações à STA.PETS, e conforme representado na Figura
2.33 em detalhe, revelou-se necessária a execução de dois troços de vala de cabos a
norte da STA.PETS, sob área sem acessos existentes ou futuros, para efetuar a ligação
desde o núcleo de aerogeradores do TS26. Estes dois troços totalizam uma extensão
total de cerca de 460 m.
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Figura 2.33 – Vala de cabos que não acompanha acessos no PETN (ligação norte à STA.PETN)

Do lado sul, e por forma a garantir a ligação do núcleo de aerogeradores a sul da
STA.PETS, previu-se a execução de um troço de 440 m sob área sem acessos por forma
a concretizar a ligação ao aerogerador TS17 de forma eficaz e com a menor extensão de
rede de média tensão necessária para garantia de eficiência do sistema. De referir que
a alternativa a esta conexão, através de acessos previstos no Projeto, implicaria uma
elevada extensão de rede de média tensão (com aumento das perdas de carga) face ao
facto de o local onde se insere o núcleo de aerogeradores de sul ser dotado de poucos
acessos, conforme é possível verificar pelo enquadramento global deste aerogerador
face aos restantes elementos de projeto – DESENHO 2 do Volume III – Peças
Desenhadas. Assim, optou-se maioritariamente pela implantação da vala de cabos sob
um acesso existente (em fracas condições de acessibilidade) e a execução de um troço
com a referida extensão.
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Figura 2.34 – Vala de cabos que não acompanha acessos no PETS (ligação sul à STA.PETS)

No que se refere à ligação à STB.PETS, e pelos mesmos motivos apresentados, revelouse necessária a implantação de uma vala de cabos com cerca de 270 m de comprimento,
conforme representado na Figura 2.35, sob área sem acessos existentes ou previstos,
de modo a garantir a ligação da rede de média tensão junto ao aerogerador TS20 à
referida subestação.
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Figura 2.35 – Vala de cabos que não acompanha acessos no PETS (ligação à STB.PETS)

Por último, identificam-se mais duas situações no projeto da rede de média tensão do
PETS em que se revelou necessária a execução da vala de cabos fora de acessos para
garantir a conexão entre aerogeradores do mesmo núcleo, sem acessos direto entre
eles, nomeadamente entre o aerogerador TS24 e TS23 (Figura 2.36) numa extensão de
vala de cabos de cerca de 380 m, e ainda entre aerogeradores de núcleos diferentes,
que se localizam a uma distância considerável através de acessos principalmente
existentes, como é o caso do troço de ligação necessária entre os aerogeradores TS23 e
TS32, apresentado em detalhe na Figura 2.37 e cujo enquadramento global pode ser
verificado no DESENHO 2 do Volume III – Peças Desenhadas, com cerca de 620 m de
extensão.
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Figura 2.36 – Vala de cabos que não acompanha acessos no PETS (ligação TS24-TS23)
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Figura 2.37 – Vala de cabos que não acompanha acessos no PETS (ligação TS23-TS32)

Os perfis tipo das valas de cabo consideradas apresentam-se no ANEXO II do Volume IV,
nomeadamente no Desenho IIIN-TPY-TAN4620-0002-01. Pela informação apresentada
é possível verificar que a largura da vala poderá variar entre 0,40 m a 2,1 m, dependente
do número de ramais a incluir. No que se refere a profundidade da vala, esta poderá
variar entre 0,25 m e 1,25 m, dependente dos elementos a integrar e do local da vala.
Ao nível das extensões totais previstas de rede de média tensão prevista instalar por
parque eólico (norte e sul) e respetiva ligação a cada uma das subestações alternativas
do parque, estas sintetizam-se no Quadro 2.46.
Quadro 2.46 – Extensão da rede de média tensão a instalar por Parque Eólico e respetiva
conexão à subestação
INFRAESTRUTURAS LINEARES

Alternativa A
Alternativa B

EXTENSÃO TOTAL (m)
PETN

PETS

50.116,1 85.755,6
50.795,7 86.232,6
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2.4.1.4

ACESSOS
Devido à presença de parques eólicos na área, é garantido que veículos especiais
possam ter acesso às estradas asfaltadas existentes. Por este motivo e pela distância
entre os aerogeradores, está prevista a definição de entroncamentos dessas estradas
de acesso aos aerogeradores dos Parques Tâmega Norte e Tâmega Sul. Ou seja, estão
previstos acessos diferenciados para os aerogeradores e não um único acesso para todo
o parque.
O acesso ao Parque Eólico Tâmega Norte é feito em diferentes pontos sendo que o
acesso principal é a estrada R-311 perto das localidades de Póvoa e Lodeiro de Arque.
No que se refere ao acesso ao Parque Eólico Tâmega Sul, este será feito através do
acesso a um parque eólico existente perto de Gouvães da Serra. Existirão ainda dois
aerogeradores que terão acesso a partir da estrada N313 junto à localidade de Lamas.
As principais condicionantes ao estabelecimento da rede de acessos em ambos os
parques eólicos encontram-se nas travessias de localidades ou em alguns dos nós de
acesso aos aerogeradores. Estas condicionantes incluem:
•

Edifícios e muros: ao longo do traçado encontram-se diversos edifícios,
destacando-se as casas da própria vila, bem como muros de parcelas junto a
estradas e caminhos;

•

Postes e linhas de transmissão: observa-se que a configuração do sistema
elétrico, formado por postes próximos de estradas e rodovias, e linhas de
transmissão não apresentava gabari suficiente para o transporte das pás.

•

Obras de drenagem: são detetadas obras de drenagem transversal em algumas
estradas de terra.

Uma vez que vários alinhamentos de turbinas eólicas compõem os parques eólicos,
criando núcleos, cada núcleo terá um acesso diferente a partir das estradas existentes
nas proximidades. Estes acessos internos, a construir em ambos os Parques,
apresentarão um perfil transversal tipo, apresentado no Desenho IIIN-TPY-TAN60360001-01 do ANEXO II do Volume IV, constituído por uma plataforma de 7,50 m de largura
composta por uma faixa de rodagem de 7,0 m de largura e uma concordância de 0,5 m
no caso de aterro e dotada de valeta com 1,0 m de largura e 0,5 m de profundidade que
terá por função, não só a drenagem e encaminhamento superficial das águas, como a
drenagem da própria estrutura do pavimento e o rebaixamento do nível freático na zona
do pavimento.
Os taludes a criar terão inclinações de 1/2 (horizontal/vertical), para o caso dos taludes
de escavação, e de 1,5/1 (horizontal/vertical), para as situações de taludes de aterro,
devendo, neste caso, ser recoberto com uma camada mínima de 0,15 m de terra vegetal.
Em termos estruturais, após o saneamento e consolidação da plataforma da
terraplenagem, o pavimento será constituído por duas camadas de agregado britado de
granulometria contínua com 0,10 m de espessura, servindo uma delas de base e a outra
de camada de desgaste. Esta estrutura de pavimento é adotada tendo em atenção a
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manutenção da caracterização paisagística do local, em que os acessos se apresentarão
com um pavimento de aspeto e coloração similar aos já existentes, e a pretensão de,
dentro do possível, evitar a alteração das características de permeabilidade do terreno
existente.
De referir que se procederá à betonagem de alguns acessos que integram os parques
eólico de acordo com a especificação técnica dos equipamentos a instalar, SIEMENSGAMESA SG 6.2-170 Generic Site Roads and Hardstands requirements D2165151/005,
onde constam intervalos de valores do declive longitudinal em que será necessária a
betonagem ou, se necessário, o auxílio de outros veículos.
O traçado em planta dos acessos a estabelecer foi realizado atendendo aos acessos
existentes. Na construção de acessos novos o critério utilizado prendeu-se
essencialmente com a redução ao mínimo indispensável das movimentações de terra a
realizar. Nos casos em que se revelou necessário considerar movimentos de terras,
primou-se pela compensação de terras entre o volume de escavação e o volume de
aterro, de forma a minimizar a existência de excedentes de terras para depósito ou de
défice de terras que obrigue a importação de terras de empréstimo.
Os traçados em planta da rede de acessos e elevações dos mesmos foram determinados
pelo tamanho e peso dos veículos de transporte utilizados em obra, principalmente os
veículos de transporte das pás das turbinas eólicas e das seções da torre. A cada
distância, de acordo com os requisitos do Projeto, foram estabelecidas áreas de
estacionamento e áreas de manobra para de veículos maiores, apenas utilizadas em fase
de construção pelo que representam elementos temporários do projeto, analisado no
âmbito do subcapítulo 2.4.3.
Respeitando-se integralmente os condicionamentos existentes, obteve-se um traçado
em planta em que os elementos curvos apresentam raios de curvatura que não criam
qualquer limitação à circulação dos veículos de transporte dos aerogeradores.
No que se refere a drenagem, ao longo da rede de acessos projetou-se drenagem
transversal e longitudinal. A primeira permitirá dar continuidade às linhas de água
existentes e será constituída principalmente por passagens hidráulicas. A drenagem
longitudinal terá por finalidade conduzir as águas da plataforma da estrada e dos taludes
adjacentes para as respetivas linhas de água, sendo fundamentalmente constituída
pelas valetas. Os perfis tipo das infraestruturas de drenagem consideradas para o
projeto apresentam-se no Desenho IIIN-TPY-TAN6091-0001-01 do ANEXO II do Volume
IV.
Para a avaliação dos caudais de cálculo para o dimensionamento das obras de
drenagem, adotaram-se valores para o período de retorno de 10 anos, para os órgãos
de drenagem superficial, e de 20 anos, para as passagens hidráulicas, valores
preconizados pelo Instituto de Estradas de Portugal para Estradas Municipais com
volumes de tráfego reduzido.
Em suma, e atendendo ao exposto anteriormente, ao nível das intervenções previstas
para cada tipologia de acesso, listam-se de seguida as intervenções previstas para a
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execução dos acessos internos dos parques, assim como as medidas a serem
desenvolvidas para a adequação de acessos existentes que serão utilizados:
•

•

Acessos novos
o

Desmatação e decapagem da área a ser intervencionada, eliminando
qualquer obstáculo presente no terreno, protegendo e sinalizando os
elementos a serem preservados;

o

Deposição do solo vegetal nas áreas definidas para o efeito para posterior
aproveitamento em trabalhos de recuperação paisagística;

o

Resolução de possíveis interferências com serviços afetados;

o

Escavação até o nível inferior da seção do pavimento;

o

Execução de obras de drenagem transversal;

o

Aterros nas áreas projetadas;

o

Pavimentação dos novos caminhos com material granular (agregado
britado);

o

Execução de valas e enchimentos com solo superficial;

Acessos a beneficiar
o

Desmatação e decapagem de faixas de extensão adjacentes para alcançar
uma largura da via de 7 m, taludes e valas associadas correspondentes;

o

Desvio, substituição ou eliminação dos serviços afetados;

o

Sinalização e proteção dos elementos a serem preservados;

o

Fresagem e corte de pavimentos existentes para facilitar a sua união com
as camadas da extensão da estrada;

o

Execução de escavações de caixas de alargamento de estradas;

o

Ampliação de obras de drenagem transversal;

o

Enchimentos localizados e aterros;

o

Completar a seção do pavimento em largura total de acordo com a nova
seção projetada;

o

Adequação da sinalização horizontal e vertical de acordo com as novas
dimensões e conexões a realizar;

o

Limpeza e acondicionamento de estradas existentes;
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•

Conexões com estradas existentes
o

Sinalização provisória e proteção de elementos existentes;

o

Resolução de serviços afetados na área afetada pela nova conexão;

o

Fresagem e corte de pavimentos existentes para facilitar a sua união com
as camadas da extensão da estrada;

o

Execução de um trecho de conexão de comprimento suficiente para
adaptar a conexão com a nova estrada;

o

Adequação da sinalização horizontal e vertical ao novo cruzamento;

No total preconizou-se a execução de uma rede de acessos para cada um dos parques
eólicos com as extensões apresentadas no Quadro 2.47 e cartograficamente
representados no DESENHO 02 do Volume III. Adicionalmente, na Fotografia 2.6
apresentam-se exemplos de acessos existentes e que se encontram contemplados na
rede de acessos dos parques eólicos e na Fotografia 2.7 apresentam-se acessos que
serão alvo de beneficiação.
Quadro 2.47 – Extensão da rede de acessos prevista para os Parques Eólicos Tâmega Norte e
Sul
PARQUE EÓLICO

EXTENSÃO DE ACESSOS (KM)
EXISTENTES
A BENEFICIAR
A CRIAR

PETN

9

11

19

PETS

5

28

33

Fotografia 2.6 – Exemplos de acessos existentes (à esquerda acesso ao TN10/TN11 e à direita
acesso TN35-TN36)
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Fotografia 2.7 – Exemplos de acessos a beneficiar (à esquerda acesso TN03-TN04 e à direita
acesso TS19-TS20)

No que se refere aos troços de acessos com necessidades de betuminoso, de acordo
com as especificações técnicas aplicáveis à tipologia de aerogeradores que integram o
projeto, estes apresentam-se identificados nos desenhos de projeto do ANEXO II do
Volume IV e as extensões de acessos a impermeabilizar e área respetiva apresentam-se
sumarizadas no Quadro 2.48
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Quadro 2.48 – Acessos a pavimentar e respetiva extensão para os Parques Eólicos Tâmega
Norte e Sul
PARQUE
EÓLICO

AEROGERADORES
ASSOCIADOS

EXTENSÃO TOTAL A
PAVIMENTAR (M)

TIPOLOGIA DE ACESSO (A
BENEFICIAR / A CRIAR)

ÁREA A
PAVIMENTAR
(M2)

TN04-TN05

706

A beneficiar (559 m)
A criar (147 m)

5.295

TN17-TN20

159

A criar

1.193

TN21

204

A criar

1.530

TN29-TN30

87

A criar

653

TS1-TS5
TS2
TS11-TS12
TS14
TS22
TS24
TS29
TS31-TS38
TS35
Acesso a Parque
Eólico existente

595
85
46
244
57
142
117
78
72

A criar
A criar
A criar
A criar
A criar
A criar
A criar
A criar
A criar

4.463
638
345
1.830
428
1.065
878
585
540

826

A beneficiar

6.195

PETN

PETS

TOTAL TÂMEGA NORTE

1.156

TOTAL TÂMEGA SUL

2.262

2.4.1.5

A beneficiar (559 m)
A criar (597 m)
A beneficiar (826 m)
A criar (1.436 m)

8.670
16.965

ARTICULAÇÃO DO PROJETO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES
No desenvolvimento do projeto foram ainda consideradas as condições e elementos
pré-existentes no território a intervencionar com o projeto. De entre os elementos
identificados incluem-se:
•

•

Serviços afetados
o

Linhas aéreas e enterradas de alta e média tensão e elementos associados
(torres, postes, caixas, armários, etc.)

o

Rede pública de drenagem

o

Rede de telecomunicações

Rede viária
o

Estradas, caminhos e veredas (pavimentos e sinalização)

o

Obras de passagem, pontes e cortes
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•

o

Muros de contenção

o

Valetas e obra de drenagem transversal

Limites de propriedades, património cultural e outros elementos
o

Limites

o

Cercas

o

Muros

o

Ruínas

De um modo geral, a interseção ou afetação destes elementos pelo projeto será
contemplada em projeto de execução através das seguintes medidas:
•

Substituição ou desvio dos serviços existentes, gerido com as diferentes
entidades com jurisdição sobre os serviços;

•

As intervenções na rede viária, caminhos existentes e outros elementos deles
dependentes serão consultados junto dos órgãos oficiais para a obtenção das
autorizações necessárias à realização das obras de conexão, passagem ou
acondicionamento, de acordo com as especificações por estes estabelecidas. As
rasantes dos elementos existentes serão mantidas, adequando a disposição dos
novos elementos projetados com acordos verticais que garantam as condições
de serviço dos troços afetados;

•

Os limites das parcelas e os elementos que os definem serão respeitados com
margem suficiente para que o trânsito das máquinas de construção e transporte
não os afete, fornecendo os pontos de sinalização necessários que possam ser
mais visíveis.

O detalhe destas intervenções e adequações necessária será definido e apresentado no
âmbito do Projeto de Execução.
2.4.2

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, ESTRUTURAIS E FUNCIONAIS DAS LINHAS DE LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA DE
SERVIÇO PÚBLICO
Segue-se um descritivo tipificado das linhas elétricas a instalar, tendo em conta a
solução base a 400 kV, remetendo-se para o ANEXO II (Volume IV) as Memórias
Descritivas e seus anexos e Peças Desenhadas relativas à soluções de linha.

2.4.2.1

CRITÉRIOS TÉCNICOS GERAIS
Nos aspetos técnicos regulamentares e/ou normativos do projeto, entre outros,
observaram-se os seguintes de Âmbito Nacional e de Âmbito Internacional.
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ÂMBITO NACIONAL
•

EN 50341-1 – Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV. Part 1: General
requirements- Common specifications;

•

EN 50341-3-17 – National Normative Aspects (NNA) for Portugal;

•

RSLEAT – Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (Decreto
Regulamentar nº 1/92);

•

Circulares da Direção Geral de Aviação Civil;

•

Legislação referente ao domínio hídrico;

•

Condicionalismos relativos aos diversos Planos Diretores Municipais (PDM)

•

Legislação relativa à Avaliação de Impacte Ambiental (AIA);

•

Legislação relativa à Reserva Agrícola Nacional (RAN), Reserva Ecológica
Nacional (REN) e ao Regime Florestal;

•

Regulamento de Proteção às Espécies Florestais e Agrícolas;

•

Lista de Especificações Técnicas da REN, S.A.;

•

Lista de Documentos Técnicos de Referência elaborados pela REN, SA;

•

Legislação relativa a Servidões Administrativas

•

Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro, que fixa os níveis de referência
relativos à exposição da população aos Campos Eletromagnéticos;

•

Legislação relativa a Projeto de elementos tipo de apoios;

•

Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro);

•

Normativos e publicações da CEI, ISO e CENELEC aplicáveis.

ÂMBITO INTERNACIONAL
•

Tensões Induzidas - National Electrical Safety Code, USA (NESC);

•

Perturbações Radioelétricas - Comité International Spécial des Perturbations
Radiophoniques (CISPR)

•

Critérios de funcionamento da Linha em Regime de Curto-Circuito
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2.4.2.2

EQUIPAMENTOS (APOIOS, FUNDAÇÕES, CABOS, CADEIAS DE ISOLADORES, CIRCUITO DE TERRA
Do ponto de vista técnico, o Projeto das linhas elétricas associadas aos Parques Eólicos
do Tâmega será constituído pelos elementos estruturais e equipamento normalmente
usados em linhas do escalão de tensão de 400 kV, nomeadamente:
•

Apoios reticulados em aço da família “Q” para linhas simples e da família “DL”,
utilizados em linhas aéreas duplas (a aplicar em situações especiais);

•

Fundações do apoio constituídas por quatro maciços independentes formados
por uma sapata em degraus e uma chaminé prismática;

•

Dois cabos condutores por fase, em alumínio-aço, do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE);

•

Dois cabos de guarda, do tipo OPGW e ACSR 153 (DORKING);

•

Isoladores de vidro temperado do tipo U160BS;

•

Cadeias de isoladores e acessórios adequados ao escalão de corrente de defeito
máxima de 50 kA;

•

Circuitos de terra do apoio dimensionados de acordo com as características dos
locais de implantação.

Apresentam-se em seguida o detalhe possível nesta fase de projeto – Estudo Prévio
– das componentes de projeto e outras características funcionais que importam
ressalvar.
APOIOS
Os apoios da família “Q” e da família “DL” e respetivas fundações são normalmente
licenciados como elementos tipo das linhas da RNT pelo que se referem seguidamente
apenas as respetivas características gerais dos mesmos. Os esquemas das axiais das
silhuetas dos apoios encontram-se no ANEXO II do Volume IV – Anexos e no Quadro 2.49
apresentam-se as dimensões dos apoios, por família.
De referir que as estruturas de tipo Q serão utilizadas em grande parte do comprimento
das futuras linhas propostas, considerando a utilização de torres do tipo DL nas chegadas
aos Postos de Corte de Gouvães e Daivões, onde surgem dificuldades extraordinárias ao
nível das travessias com outras infraestruturas.
Quadro 2.49 – Dimensões dos apoios, por família
FAMÍLIA DE
APOIOS
Q
DL

ALTURA ÚTIL
MÍNIMA AO
SOLO (m)
20,6
24,0

ALTURA ÚTIL
MÁXIMA AO
SOLO (m)
65,6
52,0

ALTURA TOTAL
MÁXIMA (m)

ENVERGADURA
(m)

70,6
74,6

24,1
17,0
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As estruturas dos apoios são constituídas por estruturas metálicas treliçadas
convencionais, formadas por perfis L de abas iguais ligados entre si diretamente ou
através de chapas de ligação e parafusos. Os apoios da família “Q” e da família “DL”,
incluindo perfis e chapas, estão calculados para o aço de designação: Fe510C/S355JO
(σc = 355 N/mm2).
Os parafusos são de classe 8.8, conforme desenhos de construção, de rosca métrica,
segundo norma DIN 7990, normalização adotada em regra na Europa com a vantagem
de possuir uma gama de espigões de comprimentos bem adaptados para a utilização
em estruturas metálicas e em apoios de linhas elétricas em particular.
A proteção dos apoios contra a corrosão é assegurada por zincagem a quente, a qual
tem uma espessura mínima de 70 µm nas peças com espessura inferior ou igual a 6 mm
e 80 µm nas peças de espessura superior a 6 mm.
FUNDAÇÕES
As fundações dos apoios são constituídas por quatro maciços de betão, com sapata em
degraus, chaminé prismática e armadura em aço. Conforme estipula a regulamentação
as fundações associadas aos apoios da linha são dimensionadas para os mais elevados
esforços que lhe são comunicados pela estrutura metálica, considerando todas as
combinações regulamentares de ações. O dimensionamento destas fundações é, por
sua vez, dependente das condições geotécnicas do terreno onde são implantadas.
Na fase de piquetagem, previamente à construção, são detetadas as situações que serão
objeto de dimensionamento específico do ponto de vista geométrico e geotécnico. No
primeiro caso trata-se de adaptar o apoio ao terreno, utilizando pernas desniveladas ou
maciços de configuração especial, no segundo caso trata-se de verificar e/ou
redimensionar os maciços face aos valores que as grandezas acima referidas
apresentam nos locais de implantação.
CABOS
As características mecânicas e elétricas dos cabos estão indicadas no ANEXO II do
Volume IV – Anexos, as condições gerais de utilização são as habitualmente adotadas
pela REN, SA neste tipo de cabos. Um dos cabos instalados na posição de cabo de guarda
será um cabo tipo OPGW (Optical Ground Wire), o qual possui no seu interior fibras
óticas destinadas às funções de telemedida e telecontrole bem como de
telecomunicações em geral. Os tipos de cabos utilizados, para cada categoria, são os
seguintes:
•

Cabos Condutores: ACSR 595 (ZAMBEZE)

•

Cabos de Guarda: ACSR 153 (DORKING) + OPGW

218

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

2.4.2.3

CÁLCULOS
RUÍDO
O cálculo do ruído depende uma variável que varia de acordo com a localização em
território português e que se refere à probabilidade de surgirem condições climáticas
propícias para o ruído (apresentadas para 4 zonas de Portugal no Quadro 2.50). De
acordo com a localização do projeto, infere-se que a probabilidade anual corresponde a
0,07. Assim, com este valor e de acordo com exposto nos cálculos da documentação do
ANEXO II do Volume IV – Anexos, foi estimado o perfil do ruído relativamente à distância
à linha, sendo o valor máximo de 36,09 dB(A).
Quadro 2.50 – Tabela de probabilidade annual (ρ) por zona climática
ZONA CLIMÁTICA
Minho (Norte litoral entre o rio Minho e
Douro)
Trás-os-Montes (Norte interior e incluindo
parte da Beira interior)
Centro (zona entre o rio Douro e rio Tejo)
Sul (zona a Sul do Tejo)

2.4.2.4

PROBABILIDADE ANUAL
p
0,1
0,07
0,05
0,04

DIRETRIZ DA LINHA
Os corredores das linhas desenvolvem-se nos concelhos e freguesias apresentados no
Quadro 2.51.
Quadro 2.51 – Freguesias e Uniões de Freguesia abrangidas pelos corredores das linhas
CONCELHO

FREGUESIA/UNIÃO DE FREGUESIAS

Montalegre

Salto
União de Freguesias de Gondiães e
Vilar de Cunhas
Rio Douro
Abadim
Cavez
União de Freguesias de Ribeira de
Pena (Salvador) e Santo Aleixo de
Além-Tâmega
União de Freguesias de Cerva e
Limões
Santa Marinha
Alvadia

Cabeceiras
de Basto

Ribeira de
Pena

CORREDORES
DE LINHA
CL.PETN
CL.PETN
CL.PETN
CL.PETN
CL.PETN
CL.PETS
CL.PETS
CL.PETS
CL.PETS
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CONCELHO

FREGUESIA/UNIÃO DE FREGUESIAS

Vila Pouca
de Aguiar

União de Freguesias de Pensalvos e
Parada de Monteiros
Alvão

CORREDORES
DE LINHA
CL.PETS
CL.PETS

Os concelhos e freguesias atravessados, pelas linhas em projeto, serão indicados nos
perfis e plantas parcelares, elaborado durante a elaboração do projeto de execução. O
parcelamento dos terrenos na faixa de 60 metros centrada no eixo da linha assim como
os tipos de exploração serão também representados na planta parcelar, que contém
ainda, a numeração das parcelas em correspondência com a Relação de Proprietários
resultante do levantamento cadastral a efetuar.
Durante a fase de definição das grandes condicionantes (corredores das linhas) e
posterior verificação do traçado, pela análise cruzada com os ortofotos, foram evitadas
sempre que possível, as zonas pertencentes a espaços urbanos, urbanizáveis, industriais
e de equipamento. Quando não for de todo possível evitar o atravessamento das zonas
mencionadas procurar-se-á localizar os apoios perto de estremas e caminhos existentes
para minimizar o seu impacte.
2.4.2.5

BALIZAGEM AÉREA
SINALIZAÇÃO PARA AERONAVES
De acordo com a Circular de Informação Aeronáutica 10/03 de 6 de maio, do Instituto
de Nacional de Aviação Civil (INAC) considera-se necessário efetuar a balizagem dos
seguintes obstáculos:
•

Das linhas aéreas quando penetrem numa área de servidão geral aeronáutica
e/ou ultrapassem as superfícies de desobstrução (que são, para este nível de
tensão, de 25 m);

•

Dos vãos entre apoios que distem mais de 500 m;

•

Dos vãos que cruzem linhas de água, lagos, albufeiras, etc., com uma largura
média superior a 80 m ou que excedam, em projeção horizontal, mais de 60 m
relativamente às cotas de projeção sobre o terreno, no caso de vales ou referida
ao nível médio das águas;

•

Dos elementos de uma linha aérea que se situem nas proximidades de pontos
de captação de água localizados em zonas de risco de incêndios florestais;

•

Das linhas aéreas que cruzem Autoestradas, Itinerários Principais ou
Complementares.
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A identificação dos vãos a sinalizar com Balizagem Aérea bem como a especificação dos
acessórios e procedimentos a adotar em cada caso, será realizado em Projeto de
Execução.
BALIZAGEM DIURNA
A sinalização diurna consiste na colocação de esferas de cor alternadamente vermelha
ou laranja internacional e branca, com diâmetro mínimo de 600 mm, a serem instaladas
nos cabos de guarda convencionais (no cabo OPGW com a utilização de pré-formados
de Proteção), de modo a que a projeção, segundo o eixo da linha, da distância entre
esferas consecutivas seja sempre igual ou inferior a 30 metros. Quando se justificar,
serão igualmente balizados os apoios por pintura total ou parcial nas cores branca e
laranja internacional.
A balizagem diurna dos apoios consiste na pintura às faixas, de cor alternadamente
vermelha ou laranja internacional e branca. As faixas a pintar correspondem a troços
modulares das estruturas de forma a realçar a sua forma e dimensões. As faixas
extremas são pintadas na cor vermelha ou laranja internacional.
BALIZAGEM NOTURNA
A balizagem noturna consiste na colocação de balizadores nos condutores superiores,
próximo das fixações dos cabos às cadeias, de cada lado dos apoios, ou na sinalização
no topo dos apoios com díodos eletroluminescentes (‘led’) alimentados por painéis
solares e baterias acumuladoras de energia ou outro equipamento equivalente desde
que aprovado pelo INAC. Estes dispositivos emitem permanentemente luz vermelha
com uma intensidade mínima de 10 Cd.
Na fase de projeto de execução serão identificados os vãos a sinalizar e são especificados
os acessórios e procedimentos a adotar em cada caso.
SINALIZAÇÃO PARA AVIFAUNA
As zonas mais sensíveis, em termos da avifauna, identificadas no presente Estudo de
Impacte Ambiental ao longo dos corredores das linhas em estudo serão identificadas e
balizadas de acordo com as recomendações do mesmo, bem como a colocação de
plataformas para ninhos caso se mostre necessário.
2.4.2.6

ANÁLISE DE RISCOS ASSOCIADOS À CONSTRUÇÃO, PRESENÇA E FUNCIONAMENTO DA LINHA ELÉTRICA
CONSIDERAÇÕES GERAIS
De um modo geral as principais atividades envolvidas na fase de construção das linhas
elétricas que podem constituir riscos são:
•

a organização e gestão do estaleiro de apoio à obra;
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•

a execução de fundações para os apoios;

•

a assemblagem dos apoios e o desenrolamento e fixação de cabos;

Cada uma destas atividades comporta riscos associados, cuja prevenção e controlo
deverão ser devidamente equacionados. Assim, os riscos para os trabalhadores deverão
ser identificados e avaliados no âmbito do Plano de Segurança e Saúde (PSS) e os riscos
para o ambiente deverão ser identificados, avaliados e previstos no âmbito do Plano de
Emergência Ambiental.
Relativamente aos riscos associados à presença e funcionamento de uma linha de alta
tensão, incluindo os que decorrem de circunstâncias adversas e externas à própria
ligação, podem considerar-se completamente abrangidos pelas situações que a seguir
se referem:
•

Incêndios;

•

Queda de cabos (condutores ou de guarda) ou de apoios;

•

Contactos acidentais com elementos em tensão;

•

Tensões induzidas;

•

Obstáculos a ligar à terra e dimensionamento do circuito de terra associado.

RISCOS ORIGINADOS EM FASE DE CONSTRUÇÃO DA LINHA ELÉTRICA
Em fase de construção das linhas, é de extrema importância consciencializar todos os
intervenientes para os riscos associados, dado que a montagem requer conhecimentos
e cuidados adicionais pela especificidade dos trabalhos envolvidos. Surge então a
necessidade da elaboração do Plano de Segurança e Saúde.
O seu principal objetivo é garantir que exista uma Política de Segurança e Saúde para a
obra, tendo em atenção os seguintes pontos-chave:
•

Evitar os riscos;

•

Avaliar os riscos que não possam ser eliminados;

•

Combater os riscos na origem;

•

Adaptar o trabalho ao Homem, especialmente no que se refere à conceção dos
postos de trabalho e à escolha dos equipamentos e métodos de trabalho;

•

Atender ao estado de evolução da técnica;

•

Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso;
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•

Planificar a prevenção com um sistema coerente que integre a técnica, a
organização do trabalho, as condições de trabalho e a influência dos fatores
ambientais no trabalho;

•

Dar prioridade às medidas de prevenção coletiva em relação às medidas de
proteção individual;

•

Formar e informar adequadamente todos os trabalhadores.

Cumprindo com toda a legislação aplicável no que diz respeito à Segurança e Saúde.
De um modo geral as atividades envolvidas na construção de uma linha são: a
organização do estaleiro e a execução de fundações, assemblagem e arvoramento dos
apoios e desenrolamento e fixação de cabos. Cada uma destas atividades comporta os
seguintes riscos associados:
•

Riscos associados à organização e gestão do estaleiro: Atropelamento, colisão,
queda ao mesmo nível, queda de altura, queda de objetos, cortes,
entalamentos, esmagamento, eletrocussão, incêndio, explosão, queimaduras,
intoxicação.

•

Riscos associados à execução de fundações para apoios: Soterramento, quedas
a nível diferente, queda de objetos, ruído, vibrações, poeiras e gases, rutura da
entivação, entalamento, manuseamento de explosivos, corte, ferros em espera,
rutura de cofragens.

•

Riscos associados à assemblagem e arvoramento de apoios: Entalamento,
esmagamento, corte, quedas em altura, queda de objetos.

•

Riscos associados ao desenrolamento e fixação de cabos: Quedas em altura,
ruído, vibrações, queda de materiais, eletrocussão, queda de objetos,
entalamento, corte.

O Plano de Segurança e Saúde de projeto, em fase de obra, deve contemplar a
identificação de todos os riscos não previstos em fase de estudo prévio, motivados por
novas técnicas construtivas, materiais, máquinas, etc., e deve indicar as metodologias
para eliminar/minimizar esses riscos, sendo desejável também elaborar novas
instruções operacionais caso as novas tarefas a desenvolver tenham um grau de
complexidade que assim o exijam.
RISCOS ASSOCIADOS AO FUNCIONAMENTO DAS LINHAS ELÉTRICAS
INCÊNDIOS
No âmbito da análise deste tipo de riscos, há a considerar a situação em que a linha está
na origem do incêndio e, por outro lado, o caso em que a mesma é afetada por incêndios
de outra origem.

223

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

A probabilidade do funcionamento de uma linha estar na origem de incêndios é muito
reduzida, uma vez que na fase de construção serão garantidas distâncias de segurança
aos obstáculos situados dentro de uma faixa de proteção adequada.
Durante a exploração, procedem-se a rondas periódicas, a fim de detetar
atempadamente construções de edifícios ou crescimento exagerado de árvores que
possam aproximar-se da linha a distâncias inferiores aos valores de segurança.
Adicionalmente fazem-se campanhas de inspeção termográfica no sentido de identificar
possíveis elementos da linha que estejam em situação de eventual sobreaquecimento
para promover a sua substituição ou reparação atempada.
A probabilidade de a linha ser afetada por incêndios de outra origem é mais elevada,
com incidência na qualidade de exploração e na continuidade de serviço (interrupção
do transporte de energia). Associadas a estas situações haverá que considerar o risco de
danos ou inutilização dos equipamentos (apoios, cabos e cadeias de isoladores), com
eventual risco de indução de outro tipo de acidentes, nomeadamente queda de apoios,
ou dos cabos condutores ou de guarda.
As opções de conceção adotadas (distâncias aos obstáculos na vizinhança de uma linha
largamente superiores aos valores de segurança) permitem concluir que estão
minimizados os riscos da linha originar ou vir a ser afetada por incêndios.
QUEDA DE APOIOS OU DE CABOS
Em face das características dos cabos condutores e de guarda e dos coeficientes de
segurança adotados na sua instalação pode afirmar-se ser praticamente nula a
probabilidade de ocorrência de rotura de qualquer destes elementos de uma linha.
A queda de cabos condutores surge, normalmente, por rotura de cadeias de isoladores.
Assim, para diminuição da probabilidade deste tipo de risco, são utilizadas, com caráter
sistemático, cadeias de reforço nas travessias consideradas mais importantes, tais
como:
•

Autoestradas, estradas nacionais;

•

Zonas públicas;

•

Sobrepassagem de edifícios;

•

Linhas de alta tensão;

•

Rios navegáveis.

O risco deste tipo de ocorrências é muito reduzido e pode traduzir-se, tal como no caso
dos incêndios, numa incidência na continuidade de serviço da linha, embora se possa
associar o risco sobre pessoas e bens na sequência da queda daqueles elementos.
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A queda de apoios apresenta um risco mínimo em face das suas caraterísticas e dos
coeficientes de segurança adotados no dimensionamento dos mesmos e das respetivas
fundações.
Os critérios de segurança e fiabilidade estrutural asseguram que a probabilidade de
queda de apoios seja muito baixa, uma vez que os critérios utilizados (ações de base e
coeficientes parciais) correspondem aproximadamente a considerar os valores de ações
associados a um período de retorno de 120 anos. Por outro lado, quer os cabos quer os
acessórios e cadeias são escolhidos de modo a que se mantenha um coeficiente de
segurança entre a tração máxima expetável (correspondente a um período de retorno
de 120 anos) e a capacidade resistente última de pelo menos 2.5.
A intensidade das ações consideradas, resultantes dos agentes naturais, como por
exemplo o vento, correspondem a valores muito elevados, ou seja, as ocorrências cuja
probabilidade de ser ultrapassada é muitíssimo baixa. Estes critérios não são arbitrários,
mas fazem parte da Legislação e Normalização Nacional aplicável (RSLEAT e EN50341) e
internacional, após estudos muito aprofundados e experiência real de quase um século
de História da Indústria de Transporte e Distribuição de Energia Elétrica. Estes critérios
são técnica e legalmente considerados pelos projetistas como suficientes no que se
refere à segurança das populações.
Em relação aos apoios pode dizer-se adicionalmente que todos os apoios, quer de
amarração quer de suspensão, estão dimensionados para poder manter a sua
estabilidade em caso de rotura de qualquer um dos cabos ou cadeias, simultaneamente
com a ocorrência da tração máxima expectável. De um modo geral, no
dimensionamento global dos diversos componentes estruturais da linha, procura-se
estabelecer uma coordenação de resistências onde, no caso do componente principal
apoio, os subcomponentes crescentemente mais fortes serão apoio, fundações,
acessórios e no caso do componente principal cabos, os subcomponentes
crescentemente mais fortes serão cabos, isoladores, acessórios.
Tendo em conta os registos dos incidentes registados nos operadores de rede de forma
sistemática podemos concluir que as quedas de cabos condutores devidas
exclusivamente à sua rutura são extremamente raras e têm sempre causas estranhas à
RNT/RND, designadamente vandalismo, choques de aeronaves e incêndios.
CONTACTOS ACIDENTAIS COM PEÇAS EM TENSÃO
A ocorrência desta situação é improvável e pode resumir-se à utilização de gruas ou
outros equipamentos na proximidade da linha.
A altura mínima ao solo das linhas é muito superior ao mínimo regulamentar (como
medida de segurança), ver subcapítulo 2.4.2.2, e torna improvável a hipótese daquela
ocorrência, reduzindo-se o risco de acidente.
Refira-se ainda que todos os apoios, tal como está regulamentado, serão dotados de
uma chapa sinalética em local visível, indicando “PERIGO DE MORTE”.
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Nas travessias de caminhos, estradas e de cursos de água são também observadas
distâncias de segurança muito superiores aos valores regulamentares.
TENSÕES INDUZIDAS
A eventual existência de objetos metálicos (p. e. vedações e aramados para suporte de
vinhas), isolados ou ligados à terra, na vizinhança de Linhas Aéreas de MAT e
acompanhando estas em grandes extensões, podem ser afetados por campos elétricos,
magnéticos ou ainda por elevação de potencial no solo, tornando possível o
aparecimento de tensões induzidas, com incidência na segurança de pessoas (contactos
ocasionais).
Todas as situações deverão ser analisadas pontualmente de modo a garantir-se o
estipulado pelo NESC, USA: “a corrente induzida que fluirá no corpo de uma pessoa em
contacto com o aramado ou vedação será inferior a 5 mA”.
No caso de existirem situações de paralelismo como as acima descritas que suscitem
dúvidas, pode utilizar-se a metodologia de cálculo seguinte. No sentido de dar uma
medida dos riscos apresenta-se um exemplo numérico hipotético. A tensão induzida
numa vedação pode ser calculada através de:
[V]

Onde E é o campo elétrico ao nível do solo em V/m e h a altura da vedação ao solo em
metros. A capacidade da vedação é dada por:

[F]
Sendo h a altura em m da vedação, rc o raio do arame da vedação e L o comprimento
da cerca na zona de influência (aquela onde o valor de E se mantém aproximadamente
constante) em m. Esta expressão é suficientemente correta para h> 2.rc (desprezam-se
os efeitos de extremidade).
A corrente que flui na vedação suposta esta ligada numa extremidade ao solo e supondo
também que se dispõe numa direção aproximadamente paralela à linha de energia pode
ser dada aproximadamente por:
[A]
Os valores limite são normalmente muito inferiores a 5mA e serão calculados em fase
de Projeto de Execução.
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No entanto, naqueles casos de vedações metálicas que se avalie que possam originar,
por contacto, correntes induzidas superiores a 5 mA, será efetuada a ligação sistemática
à terra (critério BPA com uma estaca de "copperweld" por exemplo) a fim de prevenir
qualquer risco.
Dado que mesmo para linhas de 400 kV são muito baixos os valores do campo magnético
ao nível do solo, dispensa-se normalmente de fazer cálculos de correntes induzidas por
este sobre aramados.
Relativamente à elevação de potencial do solo, na sequência de um defeito que envolva
a terra, segue-se o preconizado nas várias normas já referidas em 3.2.2 (ANSI/EEE, VDE
e ASE), devendo-se ainda tomar em consideração:
•

a existência de 2 cabos de guarda que transportam a maior parte da corrente de
defeito, os quais funcionam como elemento protetor em termos de segurança
de pessoas;

•

o tempo de eliminação do defeito £ 0,5s (proteções rápidas);

•

ser muito baixa a possibilidade de coincidência de um contacto ocasional com a
ocorrência do defeito no mesmo instante;

•

a improvável simultaneidade das ocorrências referidas.

Deste modo, pode inferir-se que os riscos ligados às correntes que provêm das tensões
induzidas são extremamente baixos e muito abaixo dos critérios técnicos e ambientais
mais restritivos que se conhecem.
RELAÇÃO DE OBSTÁCULOS A LIGAR À TERRA E DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE TERRA
Não estão previstas a priori ligações particulares de obstáculos. Quaisquer situações
deste tipo que se verifiquem na fase de construção ou de exploração da linha serão
resolvidas através de uma adequada ligação à terra, conforme preconizada no número
anterior.
EFEITOS DOS CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS
Os campos elétricos estão associados à existência de carga elétrica e os campos de
indução magnética à deslocação dessa carga (corrente elétrica).
As linhas de MAT, AT, MT e BT bem como um grande número de equipamentos elétricos
usados no dia a dia (aspiradores, despertadores, secadores de cabelo) são fontes de
campos eletromagnéticos de Extrema Baixa Frequência (EBF). Os campos EBF fazem
parte do espectro das radiações não-ionizantes, ou seja, radiações que não provocam
alterações nas estruturas moleculares com que interagem. Dentro desta gama do
espectro estão também, por exemplo, as radiações emitidas pelos telemóveis.
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LEGISLAÇÃO E VALORES LIMITE
A REN, concessionária das linhas da RNT, toma como referência a Portaria n.º 1421, de
23 de novembro, que retoma os valores limites de exposição do público em geral
definidos na recomendação do Conselho da União Europeia (“Council Recommendation
on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields 0 Hz – 300
GHz”) de 1999/07/05, previamente homologada na 2 188.ª Reunião do Conselho em
1999/06/08 pelos Estados Membros. A referida recomendação endossa as
recomendações do ICNIRP (International Comission on Non Ionizing Radiation
Protection) no que se refere aos limites de exposição do público em geral e que são os
apresentados no Quadro 2.52.
Quadro 2.52- Limites de Exposição a Campos Elétricos e Magnéticos a 50 Hz
Características de Exposição
Público Permanente

Campo Elétrico
kV/m (RMS)

Densidade de Fluxo
Magnético μT (RMS)

5

100

De acordo com a tabela acima apresentado, as recomendações apontam os valores
máximos de 5 kV/m (RMS) e 100 T (RMS) para o campo elétrico e magnético a que o
público geral poderá estar permanentemente exposto.
O Conselho Europeu emitiu, em 99/07/05, uma recomendação sobre os limites de
exposição do público em geral aos campos eletromagnéticos, na gama de frequências
de 0 Hz 300 GHz (Doc. Refª 1999-1100-0001 / 8550/99 “Council Recommendation on
the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz - 300
GHz”), e posteriormente o Governo Português, com a promulgação da
Portaria n.º 1421/2004 de 23 de novembro, que transpôs para a Legislação Portuguesa
as recomendações do Conselho Europeu, definindo as restrições básicas e os níveis de
referência relativos à exposição da população aos campos eletromagnéticos.
Por sua vez o Decreto-Lei nº11/2018 mantém válidos os limites de exposição do público
em geral referidos na portaria e inclui a necessidade de monitorização periódica e a
necessidade de garantir um afastamento mínimo entre o eixo do traçado do projeto das
linhas e determinadas “infraestruturas sensíveis” definidas na alínea c) do artigo 3º do
Decreto Lei.
Nas linhas da RNT, em qualquer escalão de tensão, e de acordo com os registos
conhecidos, não ocorrem valores superiores aos referidos atrás. Esta conclusão está
bem fundamentada por análise comparativa com cálculos teóricos e medições
efetuadas em linhas similares em todo o mundo. O cálculo concreto dos valores do
campo elétrico e magnético apresenta-se no ANEXO II do Volume IV – Anexos.
MEDIDAS A IMPLEMENTAR NO PROJETO PARA MINIMIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
A minimização da exposição a campos elétrico e magnético, associados ao transporte
de energia elétrica, consegue-se essencialmente atuando na fonte de emissão - a linha.
Assim, a minimização pode efetuar-se de duas formas distintas:
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•

Atuando na localização da fonte de campo (linha), com a escolha adequada e
possível do corredor de forma a maximizar o afastamento a zonas com
edificações;

•

Atuando na fonte de campo diretamente, com a escolha da configuração de
fases e/ou através da compactação dos circuitos. Existem outros instrumentos,
como malhas de mitigação, mas a sua implementação prática é muito complexa
e a redução efetiva pouco significativa.

Neste projeto a minimização foi feita essencialmente atuando na localização da fonte,
com a escolha de um traçado que permitisse o afastamento de zonas edificadas. Esta
escolha foi feita em sede de seleção de alternativas de corredores de linha elétrica, e foi
escolhido de forma a minimizar os impactes nos diversos descritores ambientais, em
particular foi dada especial atenção à existência de áreas urbanas, de forma a maximizar
o afastamento.
O cálculo dos Campos Eletromagnéticos por método conservativo nesta fase de projeto,
é efetuado para as situações mais desfavoráveis designadamente para a corrente
máxima e tensão máxima e altura mínima ao solo que ocorra na linha, ainda que a
probabilidade de estas situações poderem acontecer ao longo do ano serem muito
reduzidas. Se existirem zonas especiais serão igualmente efetuados cálculos para essas
zonas.
CÁLCULO DO CAMPO ELÉTRICO
Na documentação do ANEXO II do Volume IV – Anexos apresentam-se os perfis
transversais do campo elétrico máximo e nominal ao nível do solo e a 1,8 m do solo para
uma faixa entre -40 e +40 m em torno do eixo da linha, para a configuração de apoios a
utilizar, com dois condutores por fase, cabos de guarda ao potencial do solo e valor
eficaz do módulo da tensão na linha no seu valor nominal e para a altura mínima adotada
pela REN, SA. Os valores obtidos nos cálculos do referido campo elétrico apresentam-se
no Quadro 2.53 de onde se verifica que os mesmos estão dentro dos limites de
exposição estabelecidos.
Quadro 2.53- Condições e resultados do cálculo do Campo Elétrico
Altura média dos cabos ao solo
[m]
14

Campo Elétrico Máximo (Nível
do Solo) kV/m

Campo Elétrico Máximo
(a 1,8 m do solo) kV/m

4,01

4,11
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CÁLCULO DO CAMPO MAGNÉTICO
Na documentação do ANEXO II do Volume IV – Anexos apresentam-se de uma forma
sistemática os valores do módulo do vetor densidade de fluxo magnético em perfis
transversais numa faixa de -40 a +40 m em torno do eixo da linha e para a altura mínima
adotada pela REN, SA. Neste cálculo admitiu-se um regime estabilizado e equilibrado de
funcionamento para as correntes. Para efeitos da avaliação dos valores máximos de
densidade de fluxo magnético correspondentes a exposições com carácter permanente
esta condição é perfeitamente legítima. Na referida documentação apresentam-se os
diversos perfis transversais da densidade de fluxo magnético a 1m8 m do solo para um
módulo de corrente conforme o tipo de apoio a utilizar.
Os resultados obtidos apresentam-se no Quadro 2.54 de onde é possível verificar que
se enquadram dentro dos valores limite estabelecidos na legislação em vigor.
Quadro 2.54- Condições e resultados do cálculo do Campo Magnético
Altura média dos cabos ao
solo [m]
14

2.4.3

Densidade de Fluxo
Magnético μT (RMS)

37,96

ESTALEIROS DE OBRA E OUTRAS ÁREAS DE APOIO À CONSTRUÇÃO
Os estaleiros estarão localizados junto a cada subestação de cada parque eólico,
privilegiando-se a centralidade do mesmo no parque. A dimensão será de acordo com o
espaço disponível e tendo sempre em consideração o cumprimento da organização em
obra. Será, ainda, reservada uma área adjacente para efeitos de vazadouro temporário
de apoio à obra, vazadouro este destinado a armazenar, essencialmente, terra vegetal
(prevê-se uma compensação de terras entre o volume de escavação e o volume de
aterro) para posterior requalificação paisagística.
Em ambos os parques eólicos foram, assim, reservados os seguintes espaços para
funções de apoio à obra:
•

Áreas de deposição temporária de materiais (1 no PETS e 2 no PETN);

•

Área para implantação de central de betão (1 por parque);

•

Áreas de estaleiro (2 localizações alternativas por parque face à relação com
subestações em análise)

•

Áreas de manobra para veículos pesados

Os estaleiros serão constituídos por contentores, distribuídos pelos supervisores da
obra, para reuniões e para a área de trabalho e apoio administrativo ao Projeto. Não se
prevê a instalação de um dormitório ou cantina, pois a empresa fornece veículos para o
transporte dos trabalhadores fazerem as suas deslocações diárias, seja para os locais de
alojamento ou de refeições.
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A área de trabalho será incorporada nas instalações, onde existirão ferramentas,
moldes, equipamentos de corte de aço e várias máquinas para apoiar a execução da
obra. Todos os resíduos serão depositados em contentores adequados para esta
finalidade e retirados sem causar qualquer prejuízo para a comunidade envolvente bem
como dos trabalhadores. A manutenção, limpeza e conservação dos materiais será da
responsabilidade da equipa de obra, garantindo a organização e limpeza da área, bem
como todo o material armazenado. Tendo em vista a prevenção de incêndios, serão
acondicionados extintores nos locais mais críticos.
Nas instalações dos estaleiros, haverá um espaço definido para estacionamento de
todos os veículos dos intervenientes no parque eólico, bem como uma área para
estacionamento dos equipamentos no final do dia. Esta implementação evita a
existência de equipamentos distribuídos ao longo do parque eólico.
Tal como referido anteriormente, foram ainda definidas áreas de manobra para veículos
pesados em locais adjacentes aos acessos a estabelecer com o projeto, e que serão
apenas utilizadas na fase de construção do projeto, nomeadamente para as atividades
de montagem dos aerogeradores. Estas áreas têm aproximadamente 960 m2 e serão
alvo de atividades de preparação o terreno e de estabilização semelhantes às verificadas
para a abertura de novos acessos. Não obstante, as mesmas serão revistadas por
material granular (agregado britado), não havendo necessidade de proceder à sua
betonagem. No total estão previstas 18 áreas de manobra associadas ao PETN e 21
associadas ao PETS.
No Quadro 2.55 apresenta-se a área afeta a cada uma das áreas temporárias descritas
anteriormente.
Quadro 2.55 – Áreas temporárias previstas para os Parques Eólicos Tâmega Norte e Sul
PARQUE
EÓLICO
PETN

ÁREA (HA)
ÁREAS DE DEPÓSITO
TEMPORÁRIO DE TERRAS1

CENTRAL DE BETÃO

ESTALEIROS2

ÁREAS DE
MANOBRA

0,50

1,00

1,00

1,73

PETS
0,25
1,00
1,00
2,01
1 – O PETN contempla duas áreas de depósito temporário de terras, enquanto que o PETS apenas
dispões de uma
2 - Embora cada estaleiro diga respeito a uma localização central na obra associada à subestação,
considera-se de forma conservadora que independentemente da alternativa de subestação que
não for selecionada não seja implantada, o respetivo e previsto estaleiro possa ser utilizado na
empreitada como estaleiro secundário ou de apoio.

Para além das áreas apresentadas acima que permitirão o apoio durante a fase de
construção, consideram-se ainda como afetações temporárias decorrentes da
implantação dos vários elementos de projeto, as intervenções possivelmente
necessárias à correta execução do projeto, nomeadamente nas faixas de terreno
contíguas a estes. Estas intervenções servirão principalmente para a circulação de
maquinaria associada a cada empreitada. Estas áreas foram conservadoramente
consideradas com as seguintes larguras:
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•

2,5 m para as faixas adjacentes a taludes de escavação e aterro associados a
acessos e plataformas;

•

2,9 m para faixas adjacentes a valas próximas de acessos e plataformas;

•

2,9 – 4,4 m para faixas adjacentes a valas de cabos (independentes de acessos),
sendo que a faixa considerada varia de acordo com a proximidade de outros
elementos presentes no terreno (assume-se o valor majorado de faixa quando
verificada maior proximidade de elementos)

No final do Projeto, as instalações e áreas de apoio necessárias à fase de construção
serão desmanteladas e removidas, como todo o material armazenado nele. A área de
implantação das instalações e áreas adjacentes será limpa e submetida a restauração
paisagística, nomeadamente através das seguintes atividades:
•

Remoção de todos os materiais sobrantes da obra, com limpeza cuidadosa de
todas as áreas intervencionadas e desmantelamento do estaleiro;

•

Modelação de taludes e outras áreas conforme orientações do dono de obra, de
forma a obter inclinações adequadas ao tipo de solo e promover uma inserção
harmoniosa no terreno natural;

•

Proteção dos taludes mais expostos contra a erosão por recurso à aplicação de
hidrossementeira.

•

Escarificação e descompactação dos solos, de modo a permitir arejamento e
aumentar a permeabilidade.
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2.5

ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E DESATIVAÇÃO GERADORAS DE IMPACTES

2.5.1

FASE DE PRÉ-CONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO
AGI 1:

Aquisição de terrenos e negociação com proprietários [PE e LE]

AGI 2:

Definição e aferição do plano de acessos (reconhecimento e sinalização) e
planeamento logístico da obra [PE e LE]

AGI 3:

Seleção e aprovação dos locais para a localização do estaleiro, áreas de apoio
e montagem de equipamento temporárias, áreas de empréstimo de material
e áreas de deposição de terras sobrantes [PE e LE]

AGI 4:

Mobilização de trabalhadores e de maquinaria e equipamento de obra [PE e
LE]

AGI 5:

Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos: dá-se prioridade ao uso
de acessos pré-existentes e/ou sua melhoria/alargamento (alargamento,
regularização/estabilização do pavimento, implantação de infraestruturas
hidráulicas de drenagem), sendo que novos acessos serão acordados com os
proprietários minimizando na medida do possível a interferência com usos
do solo existentes, com destaque para aqueles produtivos (agrícolas) e
associados a zonas habitadas [PE e LE]

AGI 6:

Estabilização generalizada de acessos com agregado britado, com exceção de
troços localizados onde se prevê a colocação de pavimento betuminoso [PE]

AGI 7:

Limpeza da camada vegetal superficial e decapagem (até 30 cm de
profundidade) e regularização dos terrenos: na área de estaleiro, área de
implantação das plataformas de aerogeradores, área de implantação de
plataformas de subestação, área de intervenção associada a acessos e valas
da rede de MT e numa área até 400 m2 no local de implantação dos apoios,
dependendo das dimensões dos apoios e da densidade/tipologia de
vegetação (a desarborização e desmatação para lá das áreas de implantação
direta serão reduzidas ao mínimo indispensável) [PE e LE]

AGI 8:

Implantação e operação de estaleiro(s), centrais de betão, parques de
materiais e equipamentos e outras estruturas de apoio à obra [PE e LE]

AGI 9:

Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado [PE e LE]

AGI 10: Produção e gestão de resíduos e efluentes: transversal a toda a fase de
construção [PE e LE]
AGI 11: Trabalhos de topografia: piquetagem e marcação das áreas para instalação
de plataformas, fundações e abertura de caboucos/valas [PE e LE]
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AGI 12: Abertura e implementação de faixas de circulação temporárias de
equipamento e maquinaria [PE]
AGI 13: Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários
para a instalação da plataforma de aerogeradores e subestações; abertura
de caboucos para a implantação de apoios, abertura de caboucos para
criação das valas da rede de MT [PE e LE]
AGI 14: Implementação das infraestruturas de drenagem de águas pluviais
(transversais e longitudinais) [PE]
AGI 15: Instalação dos cabos de MT, cabos de terra, fibra ótica e outros [PE]
AGI 16: Conexão das infraestruturas necessárias [PE e LE]
AGI 17: Recobrimento dos caboucos de valas técnicas, incluindo camadas de leitos
de assentamento, lajetas de betão ou outro material com o mesmo índice de
proteção e terras escavadas reaproveitadas [PE]
AGI 18: Instalação da rede de sinalização de cabos [PE]
AGI 19: Execução de fundações: betonagens e trabalhos de armação de ferro e
cofragens, para a criação dos maciços de fundação de aerogeradores,
maciços para fundação de pórticos metálicos e suporte de aparelhagem
exterior das subestações e maciços de fundação dos apoios (incluindo ainda
a instalação da ligação à terra e colocação das bases do apoio) [PE e LE]
AGI 20: Obras de construção civil para construção das subestações, incluindo a
construção de edifício de comando, estruturas, redes técnicas [PE]
AGI 21: Instalação de equipamentos da subestação – projeto elétrico das
subestações [PE]
AGI 22: Instalação dos aerogeradores: instalação de gruas móveis, assemblagem da
torre do aerogerador, montagem de naceles, rotores e pás [PE]
AGI 23: Instalação e conexão dos cabos de potência e comando [PE]
AGI 24: Instalação de mastros meteorológicos [PE]
AGI 25: Abertura da faixa de proteção da linha elétrica: corte ou decote de árvores
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual desarborização
dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das demais espécies
florestais para cumprimento das distâncias mínimas de segurança do
Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão – RSLEAT [LE]
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AGI 26: Definição da faixa de gestão de combustível (faixa determinada pela projeção
vertical dos cabos elétricos exteriores acrescidos de faixas de 10 m para lá
dos mesmos), assegurando a descontinuidade do combustível horizontal e
vertical, com possível corte ou decote de espécies arbóreas e mato, de
acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho que
regulamento o Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, com
última alteração dada pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de fevereiro [LE]
AGI 27: Montagem e colocação dos apoios dos postes treliçados: transporte,
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, envolvendo a
ocupação temporária da área mínima indispensável aos trabalhos e
circulação de maquinaria até um máximo de cerca de 400 m2 [LE]
AGI 28: Colocação de cabos, sinalização, dispositivos de balizagem aérea e
dispositivos salva-pássaros: no caso da colocação dos cabos condutores e de
guarda, implica o desenrolamento, regulação, fixação e amarração,
utilizando a área em torno dos apoios ou em áreas a meio do vão da linha,
entre apoios; no cruzamento e sobrepassagem de obstáculos
(nomeadamente vias de comunicação e outras linhas aéreas) são montadas
estruturas temporárias porticadas para proteção dos obstáculos [LE]
AGI 29: Limpeza e desativação das instalações provisórias de obra (estaleiros e
estruturas de apoio), recuperação de áreas afetadas (áreas de apoio à obra,
taludes de escavação e aterro, plataformas dos aerogeradores, área
superficial da vala de cabos), sinalização e arranjos paisagísticos [PE e LE]
AGI 30: Conexão e testes de parques eólicos e linhas [PE e LE]
AGI 31: Comissionamento dos parques eólicos e linhas [PE e LE]
A listagem de atividades de construção não representa uma sequência linear – grande
parte destas ações podem ocorrer em paralelo, em particular no que diz respeito às
ações exclusivas para o projeto dos parques eólicos e suas componentes e projeto das
linhas elétricas (ver faseamento e cronograma previsto na secção 2.9).
O faseamento de obra, nomeadamente no que diz respeito à construção de apoios e
instalação da linha de transporte de energia elétrica, não está definido, sendo o seu
planeamento também ajustado em função da negociação com os proprietários,
nomeadamente no que diz respeito aos períodos preferenciais para o decurso das obras
de forma a não afetar épocas agrícolas e períodos de pastagem, tendo ainda em linha
de conta os períodos de restrição à construção associado à fauna, para além de outros
condicionalismos a ponderar e incorporar.

235

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

2.5.2

FASE DE EXPLORAÇÃO
AGI 32: Funcionamento geral dos parques eólicos e subestações (presença e
características funcionais, por exemplo as emissões acústicas e
funcionamento das redes técnicas) [PE]
AGI 33: Funcionamento geral da linha elétrica (presença e características funcionais,
com destaque para emissões acústicas e campos eletromagnéticos) [LE]
AGI 34: Produção e gestão de resíduos: associados a ações de manutenção periódica
[PE e LE]
AGI 35: Inspeção, monitorização e manutenções periódicas nos parques eólicos e
subestações: ações de manutenção preditivas (monitorização de
componentes, análise do nível de óleos, vibrações, entre outros), ações de
manutenção preventivas (ações periódicas de inspeção, manutenção e
substituição de equipamentos elétricos, redes de infraestruturas, como por
exemplo verificação de aperto de parafusos, verificações de pares, revisão
abrangente da turbina eólica e do gerador, mudança de óleo do
multiplicador e grupo hidráulico) e ações de manutenção corretivas (ações
não programadas de resolução de avarias e mudança de pequenos
componentes, ou ações não programadas de intervenção e substituição de
grandes equipamentos, como rotor, gerador, multiplicação, coroa, nacelle,
secção de torre, transformadores, entre outros) [PE]
AGI 36: Inspeção, monitorização e manutenções periódicas nas linhas elétricas:
verificação do estado de conservação dos condutores e estruturas (e
substituição de componentes, se deteriorados), da conformidade na faixa de
proteção da ocupação do solo com o RLSEAT (edificação sobre a linha e
crescimento de espécies arbóreas, esta última ao abrigo do Plano de
Manutenção de Faixa) e da faixa de gestão de combustível com o DecretoLei n.º 124/2006, de 28 de junho, com última alteração dada pelo DecretoLei n.º 14/2019, de 21 de fevereiro, inspeção e monitorização da interação
com avifauna (de acordo com o Plano de Monitorização) [LE]

2.5.3

FASE DE DESATIVAÇÃO
Uma vez finalizada a fase de exploração dos parques fotovoltaicos (no seu fim de vida
útil), e no cenário de não interesse em manter a produção eólica (em contraponto à sua
renovação e/ou reabilitação), serão realizados trabalhos para a desinstalação de todos
os equipamentos e componentes instalados a fim de deixar o terreno em seu estado
prévio à construção.
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Para tal, serão realizadas as seguintes atividades:
AGI 37: Desmontagem e reciclagem dos componentes dos aerogeradores de acordo
com as normas e padrões vigentes
AGI 38: Desmontagem e desconexão de todo o cabeamento elétrico, reciclando-se o
cobre e o alumínio daqueles componentes que possam ser reciclados como
trechos extensos de cabos
AGI 39: Extração, destruição e descarte em área designada pela autoridade
competente em gestão de resíduos das fundações
AGI 40: Os acessos poderão ser mantidos se forem úteis aos proprietários. Caso
contrário, proceder-se-á a sua remoção
AGI 41: Escarificação e recuperação de solos compactados (plataformas de
aerogeradores e subestações), assegurar a sua escarificação
AGI 42: A desinstalação das subestações deverá ser avaliada, preparada e aprovada
pela entidade gestora da rede elétrica de serviço público, uma vez que pode
haver interesse na sua manutenção em operação para o correto
funcionamento da rede
No que diz respeito à fase de desativação da linha elétrica, esta fase não será
considerada no âmbito do presente Estudo de Impacte Ambiental; estas infraestruturas
são habitualmente entregues à REN, S.A., incorporadas assim na RNT e sob gestão da
REN, S.A., pelo que será previsivelmente desta entidade a pretensão e iniciativa de
desativação ou reconfiguração do seu uso. Este tipo de infraestruturas tem uma vida útil
longa, não sendo possível prever, com rigor, o horizonte temporal da sua eventual
desativação.
Tal prende-se com o facto de que, em geral, este tipo de infraestruturas elétricas (linhas
de transporte de energia elétrica de 400 kV) não é alvo de desativação (com respetiva
demolição e desmonte global das estruturas e infraestruturas construídas).
É procedimento corrente da REN, S.A. efetuar as alterações que as necessidades de
transporte de energia ou a evolução tecnológica aconselhem sobre as linhas já
instaladas, sendo expectável que, em vez da desativação, ocorram as seguintes ações:
•

manutenção periódica e reparação/substituição de equipamentos danificados;

•

substituição de equipamentos obsoletos ou insuficientes;

•

upgrading ou uprating da linha a ser construída decorrente de evolução
tecnológica ou de alterações nas necessidades de transporte de energia.
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Deste modo, entende-se não se justificar a abordagem dos impactes da desativação da
linha, dada a grande incerteza face à indefinição de um horizonte temporal para essa
ação, sendo especulativo considerar a evolução das condições ambientais neste
território a longo prazo, ou as condições técnicas que haverá na altura para este tipo de
ações.
De qualquer modo, pode-se considerar que as emissões e os resíduos da desativação
serão bastante similares aos gerados nas operações de montagem dos apoios, dado o
paralelismo entre muitas das operações implicadas (abertura de acessos, desmatações,
escavações, entre outras), às quais se devem adicionar os entulhos de construção civil
provenientes do desmonte dos maciços das fundações dos apoios, os elementos
metálicos dos apoios e os componentes das linhas a desmontar. Tipicamente, as
fundações dos apoios são escavadas até cerca de 80 cm de profundidade, para retirada
dos materiais que as compõem, ficando o restante das fundações enterrado e recoberto
com terra; normalmente, os maciços das fundações são partidos, retirando-se os
elementos metálicos e ficando os restos de betão enterrados nas covas.
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2.6

CONSUMO E RECURSOS

2.6.1

MATÉRIAS-PRIMAS E MATERIAIS
Os principais materiais a usar na fase de construção, considerando globalmente o
conjunto das empreitadas, são tipicamente materiais de utilização corrente nas obras
de construção civil. Entre outros destaca-se:
•

Material de aterro;

•

Solo vegetal;

•

Aço;

•

Ferro;

•

Pedra, brita, areias e outros inertes;

•

Cimento;

•

Betão e betão de limpeza;

•

Cofragens e armaduras;

•

Outras estruturas metálicas;

•

Fibra de vidro reforçada a resina de poliéster;

•

Aço revestido a fibra de vidro reforçada a resina de poliéster;

•

Aço carbono, galvanizado/metalizado e pintado com tinta anticorrosão;

•

Equipamento elétrico e eletrónico;

•

Isoladores de vidro e cerâmica;

•

Alvenarias;

•

Tintas para revestimentos e solventes;

•

Revestimentos cerâmicos;

•

PVC, PEAD, ferro fundido e outros materiais para tubagens de drenagens;

•

Betuminoso para pavimentos;

•

Pavimentos permeáveis (tout venant);

•

Alumínio, aço, madeira e vidro para portas, janelas; e outras superfícies;
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•

Óleos e lubrificantes;

•

Cabos/condutores.

No que diz respeito à movimentação de terras, a principal componente responsável será
a definição das plataformas de trabalho e implantação de infraestruturas – plataformas
de aerogeradores e subestações – abrangendo grosso modo os seguintes trabalhos:
•

Decapagem da camada superficial de terra vegetal (até 30 cm de profundidade,
a ser temporariamente armazenada para os trabalhos de recuperação
paisagística – como tal, o balanço específico desta componente será
tendencialmente nulo, razão pela qual não é incorporada no Quadro 2.56 e
Quadro 2.57);

•

Escavação para construção dos maciços de fundação e inserção topográfica das
plataformas (ver Quadro 2.56 e Quadro 2.57);

•

Aterro até à cota de projeto e compactação (ver Quadro 2.56 e Quadro 2.57);

•

Espalhamento de agregado britado (apenas aplicável para plataformas de
aerogeradores, num total de 40.403,85 m3 para o PETN e 53.640,47 m3 para o
PETS).

Dada a extensão de acessos e valas da rede de média tensão, o seu quantitativo também
assume valores expressivos, conforme quadros seguintes, atendendo aos seguintes
trabalhos:
•

Acessos novos a construir
o

desmatação e decapagem (até 30 cm de profundidade, a ser
temporariamente armazenada para os trabalhos de recuperação
paisagística – como tal, o balanço específico desta componente será nulo,
razão pela qual não é incorporada no Quadro 2.56 e Quadro 2.57) da área
a ser ocupada, eliminando qualquer obstáculo presente no terreno,
protegendo e sinalizando os elementos a serem preservados;

o

o solo vegetal será depositado nas áreas definidas em planos para
posterior aproveitamento em trabalhos de recuperação paisagística;

o

resolução de interferências e serviços afetados;

o

escavação até o nível inferior da seção do pavimento;

o

execução de obras de drenagem transversal;

o

aterros nas áreas projetadas;

o

pavimentação dos novos caminhos com material granular (agregado
britado – 51.592,23 m3 para o PETN e 85.919,40 m3 para o PETS);
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•

•

Acessos existentes a modificar
o

desmatação e decapagem (até 30 cm de profundidade, a ser
temporariamente armazenada para os trabalhos de recuperação
paisagística – como tal, o balanço específico desta componente será nulo,
razão pela qual não é incorporada no Quadro 2.56 e Quadro 2.57) de
faixas de extensão adjacentes para alcançar uma largura de estrada de
7 m e os acostamentos e valas associados correspondentes;

o

desvio, substituição ou eliminação dos serviços afetados;

o

sinalização e proteção dos elementos a serem preservados;

o

fresagem e corte de pavimentos existentes para facilitar a sua união com
as camadas da extensão da estrada;

o

execução de escavações de caixas de alargamento de estradas;

o

extensão de obras de drenagem transversal;

o

enchimentos localizados e aterros;

o

completar a seção do pavimento em largura total de acordo com a nova
seção projetada;

o

adequação da sinalização horizontal e vertical de acordo com as novas
dimensões e conexões realizadas;

o

limpeza e acondicionamento de estradas existentes;

execução de valas e enchimentos com camadas de leitos de assentamento,
lajetas de betão ou outro material com o mesmo índice de proteção e terras
escavadas reaproveitadas.

Quadro 2.56 – Balanço de terras (necessidades de aterro e escavação) no PETN, em m3
COMPONENTES

ESCAVAÇÃO (m3)

ATERRO (m3)

BALANÇO (m3)

AEROGERADORES
Plataformas
Fundações

279.482,58
103.697,96

518.383,24
75.111,78

-238.900,66
28.586,18

SUBESTAÇÕES
Alternativa A
Alternativa B

542,52
17.092,36

68.346,25
11.040,72

-67.803,73
6.051,64

VALAS DA REDE MT
Alternativa A
Alternativa B

55.208,73
44.679,58

55.208,73
44.679,58

0,00
0,00
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COMPONENTES
ACESSOS1
Novos a construir
Existentes a modificar

ESCAVAÇÃO (m3)
39.755,19
14.544,58
25.210,61

ATERRO (m3)
227.984,35
83.408,91
144.575,44

BALANÇO (m3)
-188.229,16
-68.864,33
-119.364,83

TOTAL PETN
Alternativa A
478.686,98
945.034,35
-466.347,37
Alternativa B
484.707,67
877.199,67
-392.492,00
1
Tendo em conta a seguinte extensão de acessos: 19.302,7 m de acessos novos, 11.650,3 m de
acessos existentes a modificar. Existem ainda 8.618,1 m de acessos existentes que não serão alvo
de beneficiação, pelo que não são contabilizados neste âmbito.

Quadro 2.57 – Balanço de terras (necessidades de aterro e escavação) no PETS, em m 3
COMPONENTES

ESCAVAÇÃO (m3)

ATERRO (m3)

BALANÇO (m3)

AEROGERADORES
Plataformas
Fundações

468.654,10
118.947,66

418.551,79
86.157,63

50.102,31
32.790,03

SUBESTAÇÕES
Alternativa A
Alternativa B

0,00
8.857,49

9.508,87
45.999,98

-9.508,87
-37.142,49

116.247,87
235.900,17

116.247,87
235.900,17

0,00
0,00

90.289,02
47.944,07
42.344,95

243.441,22
129.268,91
114.172,31

-153.155,20
-81.324,84
-71.827,36

VALAS DA REDE MT
Alternativa A
Alternativa B
ACESSOS1
Novos a construir
Existentes a modificar

TOTAL PETS
Alternativa A
805.883,00
917.603,92
-111.720,92
Alternativa B
815.417,90
954.722,44
-139.354,54812
1
Tendo em conta a seguinte extensão de acessos: 33.144,8 m de acessos novos, 28.244,32 m de
acessos existentes a modificar. Existem ainda 4.594,6 m de acessos existentes que não serão alvo
de beneficiação, pelo que não são contabilizados neste âmbito.

Verifica-se assim que, globalmente e qualquer que seja a alternativa de subestação
considerada, ambos os parques terão um déficit de terras, resultado da grande
necessidade de volumes de aterro em particular no que diz respeito a plataformas do
PETN e acessos de ambos os parques.
Se o volume de aterro necessário em cada parque é relativamente aproximado, verificase no Parque Eólico Tâmega Sul maiores necessidades de escavação, o que diminui para
o PETS a necessidade de terras para aterro em função do maior volume de terras
escavadas disponível para suprir as necessidades de aterro (no caso do PETS, as
movimentações de terras associadas aos trabalhos nos aerogeradores geram, inclusive,
um excedente de terras que pode ser reutilizado na empreitada de definição de
acessos).
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Ao nível da rede de média tensão, o projetista assume que o material escavado será
integralmente utilizado no reacondicionamento da vala, resultando num balanço
tendencialmente nulo.
Por fim, ao nível da construção da linha elétrica, o balanço de terras será
tendencialmente nulo, dados os reduzidos volumes de escavação e reaterro (com
estimativas de volumes dependentes de estudos geológico e geotécnico a realizar em
fase de projeto de execução) associados à definição dos quatro maciços de fundação de
cada apoio de linha. As terras excedentes que possam ser geradas serão reutilizadas
como aterro na construção de plataformas ou na regularização de acessos e valas da
rede de média tensão e reposição de condições preexistentes. Importa contudo
assinalar o diferencial existente ao nível das necessidades de escavação (e
consequentemente do respetivo aterro em quantitativo similar) conforme o tipo de
apoio a utilizar, conforme o quadro seguinte.
Quadro 2.58 – Balanço de terras (necessidades de aterro e escavação) por apoio-tipo de cada
solução de evacuação, em m3
SOLUÇÕES DE EVACUAÇÃO
ESCAVAÇÃO (m3)
400 kV (apoio tipo QS5)
5,4
60 Kv (apoio tipo DLS8)
14,55
Nota: valores por apoio, considerando as tipologias de apoio mais comuns por tipo de alternativa
tecnológica para a solução de evacuação.

Globalmente a empreitada geral procurará privilegiar o equilíbrio entre movimentos de
terras, prevenindo o fluxo de exportação e importação de terras de e para a obra (com
exceção das necessidades de material acima identificadas). Para o efeito, nas zonas em
que ocorram aterros ou seja necessária a modelação de terreno utilizam-se, sempre que
possível, as terras provenientes da empreitada global em que ocorram escavações e da
abertura de caboucos para plataformas, valas, acessos e apoios de linha.
Salienta-se, ainda e por fim, o uso de óleos minerais em transformadores e gás
pressurizado de hexafluoreto de enxofre (SF6) nas subestações.
Quadro 2.59 – Consumo de óleo mineral e SF6 em subestações, por alternativa tecnológica de
evacuação
QUANTIDADE
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 60kV:
ESTIMADA EM
400kV:
Conjunto subestações 60/30kV e
SUBESTAÇÕES
Subestações 400/30kV
400/60kV
Óleo mineral (L)
165.000
150.500
SF6 (kg)
285,70
166,50
Nota: valores por Parque Eólico, o consumo total será multiplicado por dois.
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No que se refere a transporte pesado necessário para a construção do projeto, prevê-se
a utilização de veículos pesados para o transporte de aerogeradores, de betão, grua
principal, gruas secundárias e áridos. Atendendo às propriedades de cada um dos
parques, prevê-se que o número de pesados, por tipologia de função seja o apresentado
no Quadro 2.60. Esta estimativa será aferida em fase de Projeto de Execução, em função
da concreta definição das áreas de apoio à obra e de origem de materiais, que
influenciará naturalmente o número de veículos pesados para o seu transporte para as
frentes de obra.
Quadro 2.60 – Número de pesados previstos utilizar durante a fase de construção, por
tipologia e por parque eólico
TIPO DE PESADOS
Pesados para transporte de aerogeradores
Pesados de betonagem
Pesados para transporte de grua principal
Pesados para transporte de gruas secundárias
Pesados para transporte de áridos
TOTAL

2.6.2

NÚMERO DE PESADOS
PETN PETS TOTAL
340
390
730
408
468
876
12
12
24
1
1
2
1.836 2.106
3.942
2.597 2.977
5.574

ÁGUA
A água utilizada para o abastecimento será tipicamente proveniente da rede pública de
abastecimento, caso esteja disponível na proximidade das zonas de estaleiro (para tal
terá de ser requerida à entidade gestora autorização e ligação, caso seja necessária, bem
como parecer quanto à capacidade da rede para suportar os usos nas condições
temporárias) ou em alternativa, o abastecimento de água pode ser realizado
diretamente no estaleiro por contentores-cisterna.
Na fase de exploração, para os Parques Eólicos não se prevê a necessidade de recurso a
água, com exceção das subestações, onde o consumo de água está exclusivamente
associado aos edifícios de comando das subestações (sobretudo instalações sanitárias).
Para este efeito o abastecimento será garantido por meio de reservatório de
acumulação de água potável de 1.000 L.
Prevê-se, por subestação, para a operação comum da subestação (excluindo períodos
associados a manutenção ou ações de conservação mais prolongadas) um consumo
anual de 11.340 L (considerando a presença média de 3 pessoas na subestação, uma vez
por semana, com uma capitação de 70 L/pessoa/dia).

2.6.3

ENERGIA E COMBUSTÍVEIS
O principal tipo de energia utilizado na fase de construção será o gasóleo para
funcionamento de máquinas, equipamentos e grupos geradores (se necessário), bem
como energia elétrica.
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No que respeita à fase de exploração, a origem dos consumos de energia será elétrica.
Neste caso e para as subestações, não será necessário recorrer a ligação às redes locais
de distribuição, dado que as subestações coletoras terão um posto de MT para assegurar
o fornecimento interno de eletricidade para serviços auxiliares, a contratualizar com o
operador de rede.
O funcionamento dos aerogeradores e seus equipamentos é autónomo, através de
sistemas de baterias próprias que autoalimentam estes equipamentos.
O uso de gasóleo está associado sobretudo às ações de manutenção (circulação de
veículos e maquinaria).
2.6.4

MÃO-DE-OBRA
Não é possível estimar nesta fase o número de trabalhadores afetos à fase de obra. Tal
resultará das opções da entidade executante da empreitada para a execução dos
trabalhos construtivos, os quais não estão ainda adjudicados nesta fase de AIA e
previamente ao licenciamento administrativo.
Tendo em conta a tipologia e dimensão do projeto, estima-se uma necessidade de mãode-obra para o global das empreitadas, em pico, de 272 trabalhadores no máximo (120
trabalhadores para cada parque eólico e subestação de cada parque e 16 trabalhadores
para cada linha elétrica). O promotor assumirá como principal política ativa de
promoção para o emprego e desenvolvimento económico local será dada a prioridade
a:
•

contratação de população residente nos concelhos abrangidos e envolventes
aquando da contratação de pessoal direto;

•

contratação de empresas situadas nos concelhos abrangidos ou na região
próxima para os trabalhos de montagem e instalação eletromecânica, de acordo
com os padrões de qualidade exigíveis para estes fins;

•

contratação de serviços a empresas locais.

Na fase de exploração não haverá recursos humanos afetos de forma permanente à
central e subestação/edifício de controle. Nesta fase, a presença nos parques
eólicos/subestações ou em trabalhos nas linhas de muito alta tensão ocorrerá apenas
de forma pontual:
•

Operação corrente de cada Parque Eólico – 1 a 2 pessoas por semana;

•

Operação corrente das subestações – 1 a 2 pessoas uma vez por semana;

•

Manutenções, limpezas e trabalhos de rotina – periodicamente, num máximo
de 6 pessoas;

•

Tarefas de manutenção de linhas elétricas – periodicamente, num máximo de 5
pessoas.
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2.7

CARGAS AMBIENTAIS GERADAS PELO PROJETO

2.7.1

EFLUENTES
Os efluentes líquidos produzidos na fase de construção dizem sobretudo respeito aos
efluentes residuais provenientes do estaleiro, frentes de obra e de outras fontes,
nomeadamente águas de lavagem das máquinas (em particular de autobetoneiras,
betoneiras, equipamentos de vibração de betão) e/ou efluentes domésticos das áreas
sociais, que constituem em conjunto uma fonte significativa de matéria orgânica e
sólidos suspensos. Os efluentes serão encaminhados para as fossas séticas estanques a
instalar na área das subestações, ou fossas séticas estanques a instalar nas áreas de
estaleiro de cada parque eólico ou estruturas temporárias ou do tipo amovível para o
seu armazenamento e posterior recolha por empresa licenciada para o efeito, a conduzir
a destino final adequado.
Na fase de exploração, o volume de efluentes é desprezável uma vez que os efluentes
são originados exclusivamente na subestação/edifício de controle (dado que não existe
pessoal em permanência para além daquele afeto a ações pontuais de manutenção e
operações de rotina), resultantes de águas residuais domésticas do edifício de comando,
águas pluviais geradas nas áreas impermeabilizadas das subestações e potenciais
descargas acidentais de óleo.
Não obstante, as áreas sanitárias encaminharão os seus efluentes para fossa sética
estanque a instalar, e posteriormente alvo de recolha periódica pelos serviços
municipalizados ou outro serviço a contratar.

2.7.2

EMISSÕES SONORAS E VIBRAÇÕES
Outro aspeto a considerar na fase de construção são as emissões de ruído e vibrações
resultantes das operações de construção das infraestruturas, do funcionamento do
estaleiro de obra, da circulação e funcionamento de máquinas necessárias à execução
dos trabalhos e tráfego de veículos pesados afetos à obra. Os níveis gerados estarão
intimamente ligados ao método construtivo, tipo e número de maquinaria empregue, o
que dependerá dos métodos e processos de construção a adotar, e obrigará a um
planeamento criterioso dos locais onde as atividades ruidosas podem ser executadas
(por exemplo a preparação de materiais) bem como, do horário de laboração a adotar
nas diferentes frentes de obra, especialmente, junto de zonas habitadas, ou
equipamentos sensíveis. Apresenta-se no quadro seguinte alguns níveis de pressão
sonora típicos de equipamento de construção.
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Quadro 2.61 – Níveis sonoros médios na fonte produzidos por diferentes tipos de máquinas e
equipamentos comummente utilizados em obras de construção civil
OPERAÇÃO

EQUIPAMENTO

NÍVEL DE RUÍDO dB(A) A 15 M
60 65 70 75 80 85 90 95 100 105

Compactadores
Carregadores
Retroescavadora
Movimentos
Tratores
de terra
Niveladoras
Asfaltadoras
Camiões de transporte
Escavadora-carregadora
Transporte de
Grua Móvel
materiais
Grua Torre
Bombas
Equipamentos
Geradores
estacionários
Compressores
Maquinaria de Martelos demolidores
impactos
Martelos perfuradores
Vibratórias
Outros
Serras
Fonte: Adaptado de SociedadEspañola de Acústica (1991)

Durante a fase de exploração, salienta-se como principal foco de ruído a introduzir o
ruído aerodinâmico gerado pelas pás do aerogerador (sendo ainda mencionáveis as
emissões de ruído mecânico associadas aos rotores). O funcionamento dos
aerogeradores pode atingir níveis sonoros de 95,3 dB(A) a 106 dB(A), para uma
velocidade do vento de 3 m/s e 22 m/s, respetivamente, para uma pá standard. Porém,
quando os aerogeradores se encontrem imobilizados o mesmo diminuirá e será nulo.
Os níveis de ruído do aerogerador estarão em conformidade com as normas europeias
em vigor.
Ao nível das subestações, destaca-se o ruído associado ao funcionamento das unidades
de transformação, não devendo exceder os 70 dBA cada um.
Por fim salientam-se ainda as emissões associadas ao efeito coroa na linha elétrica
(exclusivamente para a solução a 400 kV7), totalizando um máximo de 36,09 dBA, bem
emissões de ruído associadas a ações de manutenção e reparações a efetuar nos
parques eólicos, subestações e linhas.

7

Linhas de 60 kV não provocam efeito coroa, pelo que as suas emissões acústicas são desprezáveis.
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2.7.3

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
As principais emissões geradas durante a fase de construção, resultantes da
movimentação de terras e da operação de maquinaria pesada e de veículos de
transporte, traduzem-se na emissão de poeiras e outros poluentes atmosféricos,
designadamente óxidos de azoto, óxidos de enxofre, monóxido de carbono, dióxido de
carbono, compostos orgânicos voláteis, benzeno e outros hidrocarbonetos. A presença
de centrais de betão potencia emissões locais de partículas.
Durante a fase de exploração, não são expectáveis emissões atmosféricas poluentes que
causem incómodo a recetores sensíveis na envolvente. Potencialmente poderão ocorrer
emissões de ozono (resultantes do efeito coroa, e exclusivamente para a solução de
400 kV, já que a 60 kV o efeito coroa é desprezável) e, em caso de incidente, de
hexafluoreto de enxofre (SF6).

2.7.4

RESÍDUOS SÓLIDOS
A produção de resíduos na fase de construção estará relacionada essencialmente com
limpeza e desmatação dos terrenos, gestão dos estaleiros e resíduos gerados nas
operações de construção das infraestruturas e equipamentos específicos.
A maquinaria de obra requer manutenção mecânica periódica, assim como o
abastecimento de combustível, nos casos necessários. Destas operações resultarão
resíduos, que na sua maioria estão classificados como resíduos perigosos: óleos usados,
material absorvente/desperdícios contaminados com hidrocarbonetos, filtros de óleos,
pneus usados, resíduos de embalagem contaminadas com hidrocarbonetos e sucata
metálica diversa, que na sua maioria estão classificados como perigosos.
As operações de manutenção de maquinaria e veículos afetos à obra deverão ser
realizadas em oficina externa, devidamente autorizada, que se encarregará da gestão
dos resíduos de acordo com as exigências legais em vigor.
Serão também produzidos resíduos com características equiparadas a Resíduos Urbanos
(RU), nomeadamente na zona do estaleiro. O estaleiro de obra deverá ser dotado de um
parque de armazenamento temporário de resíduos equipado com contentores
devidamente identificados e adequados a cada tipologia de resíduos, com os resíduos a
serem posteriormente encaminhados por operadores licenciados para entidades
licenciadas para a gestão e encaminhamento para destino final adequado de cada fluxo.
Durante a fase de construção irá assim ser gerada uma multiplicidade de resíduos
sólidos, tipicamente associados à execução de obras desta natureza, cujos quantitativos
não estão disponíveis nesta fase.
Os resíduos de obra apresentarão, previsivelmente, as tipologias indicadas abaixo com
o detalhe possível nesta fase: óleos hidráulicos usados; óleos de motores usados;
embalagens de papel, cartão, plástico, madeira, metal, compósitas, misturas de
embalagens e vidro; resíduos orgânicos e resíduos verdes; resíduos de embalagem
contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas; desperdícios
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contaminados e filtros de óleo; pneus usados; sucata diversa e aparas de limalha de
metais ferrosos e metais não ferrosos; acumuladores de chumbo; resíduos de
construção e demolição (“betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos”;
“madeira, vidro e plástico”; “metais (incluindo ligas)”; misturas betuminosas; misturas
de resíduos urbanos e equiparados; terras sobrantes; solos e rochas); resíduos de tintas
e vernizes; misturas de resíduos.
Durante a fase de exploração a produção de resíduos será muito pouco significativa,
exceção feita a ações de manutenção de equipamentos e limpezas, incluindo sobretudo
as seguintes tipologias: óleos usados; solos contaminados com derrames; absorventes
contaminados; resíduos sólidos urbanos; resíduos industriais banais; resíduos de
construção e demolição; gases em recipientes sob pressão (incluindo halons) contendo
substâncias perigosas.
Não foram disponibilizadas nesta fase estimativas de produção de resíduos. Não
obstante, a subestação prevê a instalação de uma área dedicada à gestão de resíduos,
incluindo áreas dedicadas aos fluxos de resíduos de previsível produção, a serem
encaminhados para operadores licenciados para o efeito.
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2.8

PROJETOS ASSOCIADOS, COMPLEMENTARES E/OU SUBSIDIÁRIOS
Neste âmbito importa salientar que, não obstante o objetivo de hibridização do Projeto
com o Sistema Eletroprodutor do Tâmega, este não constitui um projeto associado,
complementar e/ou subsidiário.
Dado que se consideram como infraestruturas incorporadas no Projeto em avaliação
aquelas tipicamente passíveis de se constituírem como projetos associados – linhas
elétricas de transporte, acessos, rede de média tensão e subestações – não existem
projetos a assinalar na presente secção.
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2.9

PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DAS FASES DE PROJETO
A calendarização do Projeto, conforme indicada pelo promotor, prevê as seguintes
principais etapas, com os devidos ajustes necessários ao desenrolar do processo de
Avaliação de Impacte Ambiental:
•

Emissão da DIA e da DCAPE;

•

Emissão das Licenças de Produção, construção e de estabelecimento:

•

Início da fase de construção após licenciamento

•

Entrada em exploração

•

O início da fase de construção, logo após o licenciamento do projeto de
execução;

•

Entrada em funcionamento do projeto no final de 2023.

O cronograma global detalhado do Projeto apresenta-se no ANEXO III do Volume IV –
Anexos, sendo que este cronograma é aplicável a cada uma das áreas individualmente,
isto é, reflete a calendarização individual de cada um dos Parques Eólicos do Tâmega e
Corredor de Linha Elétrica associada.
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2.10

INVESTIMENTO PREVISTO
O investimento previsto para o Projeto dos Parques Eólicos Tâmega Norte e Tâmega Sul
e Linhas Elétricas de ligação à Rede Elétrica de Serviço Público associadas será da ordem
dos 450 milhões de euros (cerca de 225 milhões de euros para cada um dos parques e
elementos associados).
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3

DEFINIÇÃO DO ÂMBITO
O exercício de avaliação ambiental irá diagnosticar e avaliar as condições e interações
ambientais referentes à área de implantação e componentes de projeto descritas
anteriormente, sendo ainda balizado pelo âmbito geográfico e temático que a seguir se
definem.

3.1

ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo foi definida com base não só nas características dos projetos dos
Parques Eólicos Tâmega Norte e Tâmega Sul e suas ligações à RESP e suas ações
potencialmente geradoras de impactes, mas também tendo em consideração as
características da envolvente aos projetos, nomeadamente nos seus aspetos biofísicos
e socioculturais.
Por esta razão, de forma a abranger todos os impactes diretos e indiretos
potencialmente gerados pelo conjunto, a área de estudo considera não apenas a zona
diretamente afetada pelas diversas componentes do projeto, mas também uma área
envolvente que, pela proximidade, poderá ser afetada por possíveis efeitos secundários,
como aumento de cargas de poluição para meios recetores por escorrência, drenagem
e infiltração; emissões sonoras e atmosféricas para a envolvente; impactes paisagísticos,
afetação da acessibilidade e mobilidade local e em outros fatores biofísicos e/ou sociais.
Adicionalmente, considerar uma área envolvente permite atribuir um referencial para o
diagnóstico ambiental que tem em consideração a área vizinha, na configuração atual
dos projetos, mas também permite um balizamento com alguma flexibilidade para
possíveis alterações.
Para facilitar a compreensão, e dando sequência às secções anteriores de
enquadramento e descrição, foram definidas áreas de estudo independentes para os
parques eólicos e para os corredores de ligação de linhas elétricas, para efeitos de
caracterização.
Com efeito, para o conjunto dos projetos foram realizadas análises preliminares para a
definição de opções de localização menos desfavoráveis em termos ambientais e
socioeconómicos, ponderando ainda as questões de viabilidade técnica e económica.
Nesta perspetiva, são assim definidas as seguintes áreas de estudo:
•

Área de estudo do Parque Eólico Tâmega Norte (AE PETN) – área de 1.085,1 ha,
correspondente à área de implantação de aerogeradores (incluindo seus
maciços de fundação, plataformas e áreas de intervenção temporárias), área de
implantação de subestações (fundações, plataformas e áreas de intervenção
temporárias), rede de média tensão (incluindo valas e áreas de intervenção
temporárias), rede de acessos (incluindo discriminação entre acessos existentes,
existentes a modificar e novos a construir, bem como áreas de intervenção
temporárias) e áreas de apoio à obra, somadas dos respetivos buffer de análise
– 275 m em torno dos centróides de aerogeradores e subestações (grosso modo
200 m para lá dos limites de intervenção) e 50 m para lá do eixo de acessos e
rede de média tensão;
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•

Área de estudo do Parque Eólico Tâmega Sul (AE PETS) – área de 1.484,3 ha,
correspondente à área de implantação de aerogeradores (incluindo seus
maciços de fundação, plataformas e áreas de intervenção temporárias), área de
implantação de subestações (fundações, plataformas e áreas de intervenção
temporárias), rede de média tensão (incluindo valas e áreas de intervenção
temporárias) e rede de acessos (incluindo discriminação entre acessos
existentes, existentes a modificar e novos a construir, bem como áreas de
intervenção temporárias), somadas dos respetivos buffer de análise – 275 m em
torno dos centroides de aerogeradores e subestações (grosso modo 200 m para
lá dos limites de intervenção) e 50 m para lá do eixo de acessos e rede de média
tensão. Dado que duas áreas de apoio à obra se localizam de forma isolada das
restantes componentes, para estas foi definido um buffer de estudo de 100 m
no seu entorno;

•

Área de estudo da linha elétrica de ligação ao PC Daivões (AE CL.PETN) – área de
1.488,9 ha, correspondente ao conjunto de troços/corredores alternativos
apresentados na secção 2.3.2.3 – troços TLN01 a TLN17;

•

Área de estudo da linha elétrica de ligação ao PC Gouvães (AE CL.PETS) – área
de 1.726,0 ha, correspondente ao conjunto de troços/corredores alternativos
apresentados na secção 2.3.2.3 – troços TLS01 a TLS15.

Estas áreas assim definidas permitem englobar os seguintes componentes (remete-se
para a consulta do DESENHO 02, Volume III, e figuras seguintes de exemplo – Figura 3.1
e Figura 3.2 – para melhor compreensão das componentes e áreas associadas, dado que
à escala do DESENHO 02 se torna difícil a visualização de algumas destes áreas de
afetação):
•

área de implantação direta e definitiva dos projetos – área territorial que
funciona como recetor imediato das transformações determinadas pelas ações
de projeto e que inclui:
o

implantação de aerogeradores – considera-se grosso modo a área de
implantação da plataforma e seu maciço de fundação, incluindo taludes de
escavação e aterro;

o

implantação de subestações coletoras/elevadoras – considera-se grosso
modo a área de implantação da plataforma, incluindo taludes de escavação
e aterro;

o

acessos novos a construir e existentes a modificar, incluindo taludes de
escavação e aterro;

o

valas de cabos da rede de média tensão;

o

implantação dos apoios de linha elétrica – indefinido nesta fase, mas a
incorporar dentro dos corredores alternativos em estudo;
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•

área de afetação temporária que inclui:
o

estaleiros;

o

áreas de apoio à obra, incluindo áreas de implantação de centrais de betão
e áreas de deposição temporária de terras;

o

área de trabalho para definição de plataformas, acessos, valas e drenagem
pluvial – faixa de entre 2,5 m e 4,4 m para cada lado das estruturas lineares
potencialmente necessária para as ações de obra e para lá do limite de
intervenção de plataformas, incluindo seus taludes de escavação e aterro
(face à coincidência de áreas, representam-se e contabilizam-se apenas as
faixas exteriores à intervenção em cada componente, para evitar dupla
contabilização com áreas que depois permanecem permanentemente
afetadas);

o

áreas de manobra de veículos pesados em fase de obra.
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Figura 3.1 – Definição da área de estudo e representação gráfica das diversas componentes de projeto e afetação subsequente (temporária e definitiva): exemplo 1
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Figura 3.2 – Definição da área de estudo e representação gráfica das diversas componentes de projeto e afetação subsequente (temporária e definitiva): exemplo 2
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Quadro 3.1 – Quadro-síntese de áreas de afetação temporária e permanente por componente
de projeto
COMPONENTES DE PROJETO
Área de implantação de componentes de projeto
definitivos | AFETAÇÃO PERMANENTE
Implantação de plataformas e maciços de fundação de
aerogeradores, incluindo taludes de aterro e escavação 1
Acessos, incluindo taludes de aterro e escavação 2

ÁREA (ha)
PETN

PETS

GLOBAL

79,0

122,5

201,5

37,1

41,0

78,1

31,8

63,6

95,4

3

Valas da rede de MT
6,79
14,7
21,5
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV
(equivalente às plataformas de subestação 60/30kV para
1,79
1,53
3,32
a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de
aterro e escavação – alternativas A 4
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV
(equivalente às plataformas de subestação 60/30kV para
1,56
1,85
3,41
a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de
aterro e escavação – alternativas B 4
Área de ocupação temporária em fase de obra |
26,8
53,4
80,2
AFETAÇÃO TEMPORÁRIA
Estaleiros 5
1,00
1,00
2,00
Áreas de apoio à obra: zona de deposição temporária de
0,50
0,25
0,75
terras
Áreas de apoio à obra: área de implantação de centrais
1,00
1,00
2,00
de betão
Faixa de afetação temporária para construção, incluindo
24,3
51,1
75,4
áreas de manobra de pesados 6
1
De forma conservadora, em fase de Estudo Prévio, considera-se como área de afetação
permanente também a área ocupada pelos taludes de escavação e aterro, sem prejuízo da sua
recuperação paisagística. O mesmo é válido para as áreas de plataforma, uma vez que a sua
recuperação paisagística não altera significativamente as condições de compactação a ela
associadas, e o seu uso futuro em ações de manutenção e desativação.
2
Contabilizada apenas a intervenção em acessos existentes a modificar e novos acessos a
construir. Não se incluem as áreas coincidentes com áreas intervencionadas pelas plataformas
de aerogeradores (a respetiva afetação definitiva está contabilizada nessa componente).
3
Não se incluem as áreas coincidentes com áreas intervencionadas pelas plataformas de
aerogeradores e acessos existentes a modificar e novos a construir (a respetiva afetação
definitiva está contabilizada nessas componentes). De forma conservadora, assume-se para
efeitos de afetação territorial a configuração da rede de MT para o conjunto das alternativas A
e B, dado que a diferença de metros lineares de rede de MT resultante da opção pela alternativa
A versus alternativa B e vice-versa se pode considerar residual (menos de 1% de acréscimo ou
decréscimo de extensão linear), assegurando-se assim uma avaliação num cenário mais
pessimista de intervenção.
4
De forma conservadora, em fase de Estudo Prévio, considera-se como área de afetação
permanente também a área ocupada pelos taludes de escavação e aterro, sem prejuízo da sua
recuperação paisagística.
Para a solução de evacuação a 60 kV, acresce ainda a contabilização de 1,1 ha adicionais
referentes às necessárias subestações adicionais 400/60 KV (área para cada subestação; grosso
modo considera-se que as subestações 60/30 kV equivalem-se em termos de área às
subestações 400/30 kV da solução de evacuação a 400 kV).
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5

6

Embora cada estaleiro diga respeito a uma localização central na obra associada à subestação,
considera-se de forma conservadora que, independentemente da não implantação da
alternativa de subestação que não for selecionada (A ou B), o respetivo e previsto estaleiro
possa ser utilizado na empreitada global como estaleiro secundário ou de apoio.
Área destinada à circulação de maquinaria e pessoal de obra, justaposta às zonas de
intervenção permanente (não se contabiliza a afetação temporária que depois se materializa
como permanente, para evitar dupla contabilização de impactes), definida por um buffer de
2,5 m a 4,4 m para cada lado de infraestruturas lineares e para lá dos limites de intervenção
permanente.

A globalidade das áreas de estudo permitem não só enquadrar todas as áreas de
impacte direto acima identificadas, mas também considerar uma área mais abrangente
até onde se podem fazer sentir as influências da ocupação proposta, não de forma
direta, mas por via dos possíveis efeitos secundários que podem resultar dos projetos
(considerando, entre outros, o possível transporte de cargas ambientais para meios
recetores por escorrência, drenagem e infiltração, emissões sonoras para a envolvente,
impactes paisagísticos, afetação da acessibilidade e mobilidade local e em outros fatores
biofísicos e/ou sociais).
Nesta fase de desenvolvimento dos projetos não estão ainda definidas as seguintes
componentes:
•

Planta de estaleiro-base;

•

Estaleiros e área de implantação de infraestruturas de apoio à obra da linha
elétrica em frente de obra, entre outras potencialmente necessárias;

•

Câmaras de empréstimo e áreas de extração de inertes para a obra (a sua
definição ocorrerá apenas em posteriores fases de projeto);

•

Outros espaços aqui não previstos que possam ser alvo de intervenção no
âmbito das atividades do projeto.

Estes elementos são tipicamente definidos posteriormente, quer em fase de Projeto de
Execução, quer em articulação com o empreiteiro de obra e/ou da sua exclusiva
responsabilidade, pela que a sua localização é desconhecida para efeitos de avaliação
em EIA. O EIA procederá à definição dos condicionamentos e medidas a implementar
aplicáveis a estas áreas, a incluir no Plano de Gestão e Acompanhamento de Obra,
elementos a observar em fase posterior.
No decurso da análise dos diversos fatores ambientais, e sempre que se revelar
necessário, a área de estudo poderá ser alargada em função de cada fator ambiental,
caso seja necessário o estabelecimento de áreas de análise específicas que englobem o
alcance dos impactes potenciais sobre esse fator (por exemplo análises associadas a
unidades territoriais de avaliação específica: freguesia ou concelho para a
socioeconomia; bacia e sub-bacia hidrográfica no âmbito dos recursos hídricos
superficiais; unidades geológicas e hidrogeológicas para a geologia e hidrogeologia,
bacias visuais para a componente paisagística, entre outros), ou reduzida para aqueles
em que não são expectáveis impactes ou em que os potenciais impactes se restringem
à zona de intervenção do projeto.
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No caso específico do descritor Paisagem, a área a considerar será tipicamente definida
por um buffer de (remete-se para a secção 4.13.1 a justificação para a definição dos
seguintes buffer):
•

10.000 m para lá dos projetos dos Parques Eólicos Tâmega Norte e Sul;

•

3.000 m para lá do limite do conjunto de corredores alternativos.

As diversas temáticas a abordar no EIA partirão assim da área de estudo geral acima
indicada e definirão áreas de estudo específicas com interesse para o descritor em
análise caso a necessidade se coloque.
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3.2

DIMENSÕES E VARIÁVEIS DE CARACTERIZAÇÃO DO MEIO
A definição do âmbito temático do EIA é um importante requisito para o correto
desenvolvimento do estudo pois permite identificar os domínios de análise a abranger
e, acima de tudo, o seu grau de detalhe, em função do tipo de impactes que se prevê
serem induzidos pelo projeto e da especificidade e sensibilidade do ambiente que o vai
acolher. Embora os domínios de estudo, assim como os aspetos a incluir na análise,
possam ter em conta o estipulado na legislação relativa à Avaliação de Impacte
Ambiental, importa reconhecer e definir especificamente quais os fatores ambientais
que merecerão um cuidado particular e, consequentemente, maior aprofundamento
em função de uma avaliação à tipologia de projeto e sua área de implantação.
Da avaliação efetuada, considerando de forma cumulativa a implantação não só dos
Parques Eólicos, mas também das linhas elétricas de conexão à RESP, resulta a
hierarquização seguinte dos fatores ambientais relevantes e alvo de avaliação no
presente Estudo de Impacte Ambiental, assumindo-se os seguintes três grupos de
classificação:

Os fatores identificados como “pouco importantes” cumprirão fundamentalmente uma
função de enquadramento e apoio aos fatores ambientais relevantes aqui identificados,
mas sem se consubstanciarem em especificidades próprias ou contextos de impacte
relevantes no contexto territorial e funcional do projeto.
O fator solos materializa-se sobretudo na apresentação do contexto pedológico dos
solos da região, cujo projeto configura um potencial muito limitado de impacte quando
se pensa em áreas de elevada aptidão agrícola, já que as principais afetações ocorrerão
em solos não agrícolas.
Em termos de recursos hídricos e qualidade da água, a maioria das intervenções dá-se
fora de linhas de água consolidadas e que possam ser direta ou indiretamente afetadas
pelo projeto. As ações construtivas, embora dispersas no território, são relativamente
contidas, permitindo o seu controlo com medidas de boa gestão em obra em zona de
cabeceiras de linhas de água.
No caso da qualidade do ar, o potencial de emissões poluentes associadas aos projetos
é nulo (no caso da linha) a pouco significativa (ao nível das subestações), que aliado à
ausência de recetores sensíveis próximos retira relevância, mesmo em caso de emissões
acidentais.
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Esta página foi deixada propositadamente em branco
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4

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO AMBIENTE

4.1

CONSIDERAÇÕES GERAIS
No presente capítulo apresenta-se a caracterização da situação atual do ambiente
afetado e sua previsível evolução na ausência de concretização do projeto.
O objetivo da caracterização da situação de referência é a descrição e diagnóstico do
quadro atual dos fatores biofísicos e socioeconómicos identificados como relevantes,
bem como a apresentação das perspetivas de evolução desse quadro de referência sem
a implementação do projeto.
Esta servirá como base de informação e benchmarking para a determinação e avaliação
dos impactes gerados para cada uma das fases do projeto.
No âmbito da elaboração do diagnóstico ambiental foi efetuada a recolha de dados
junto de fontes primárias (reconhecimentos de campo especializados, trabalhos de
monitorização de flora e fauna, medições acústicas e prospeção arqueológica) e de
fontes secundárias (informação cedida no âmbito do contacto com entidades
identificadas como relevantes, consulta bibliográfica, documentação oficial e consultas
de especialidade) na versão mais atual possível.
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4.2

CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

4.2.1.1

ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO
Os valores médios dos vários elementos meteorológicos (temperatura, precipitação,
entre outros), durante um período suficientemente longo para se admitir que
representa o valor predominante daquele fator no local considerado, determinam o
clima de um dado local.
Séries longas de dados permitem estudar as variações e as tendências do clima sendo
que, de acordo com a Organização Mundial de Meteorologia (OMM), o período de
análise adotado para determinar o clima de um dado local é de 30 anos. Como resultado,
estabelecem-se normais de referência (normais climatológicas) dos vários elementos
meteorológicos, a partir das quais é possível classificar e identificar o tipo de clima
daquele local.
Neste sentido, a metodologia adotada para caracterizar climatologicamente a região em
estudo consistiu em:
•

Identificar estações climatológicas instaladas na região onde o projeto se insere,
que sejam representativas do clima na área de estudo;

•

Analisar as normais climatológicas das estações localizadas para os elementos
meteorológicos pertinentes (temperatura, precipitação, humidade relativa do
ar, regime de ventos, entre outros);

•

Classificar o tipo de clima com base na análise das condições climáticas.

A caracterização da situação atual no âmbito do clima passa ainda por:
•

Enquadramento das políticas e estratégias em vigor no âmbito das Alterações
Climáticas a nível nacional;

•

Enquadramento das Alterações Climáticas na área de estudo, nomeadamente
no que respeita às vulnerabilidades da região;

•

Caracterização das emissões de gases com efeito de estufa nos concelhos da
área de afetação do projeto, tendo por base o Relatório de Emissões de
Poluentes Atmosféricos por concelho do ano 2017, realizado no âmbito da
Convenção sobre Poluição Atmosférica Transfronteira a Longa Distância
(CLRTAP, 1979).

Dado que o âmbito de análise subjacente à escala climática é inerentemente macro, a
caracterização que em seguida se desenvolve é feita para a escala global do Projeto, sem
efetuar a discriminação da situação de referência em cada parque, mas sim do ponto de
vista regional e, quando aplicável, à escala concelhia.
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4.2.1.2

CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA DE ÁREA DO PROJETO
Para efeitos da caracterização climática da área de projeto, consideram-se os dados das
estações climáticas de Montalegre e de Vila Real, representativas do clima na região,
tendo em conta a sua proximidade às áreas de estudo e semelhança geográfica entre as
zonas. A estação climatológica de Montalegre está localizada a 22 km do limite da área
de estudo do Parque Eólico Tâmega Norte e a estação climatológica de Vila Real está
localizada a 9 km do limite da área de estudo do Parque Eólico Tâmega Sul, como
observável na Figura 4.1.
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Figura 4.1 - Enquadramento da Estação Climatológica na envolvente da área de estudo
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A caracterização climática para os parâmetros meteorológicos temperatura e
precipitação da área de estudo é efetuada com recurso à Normal Climatológica de 19712000 das estações climatológicas supra identificadas. Para análise dos restantes
parâmetros (velocidade do vento, humidade do ar e radiação) teve-se em linha de conta
a informação disponibilizada no Portal do Clima para a região do Alto Tâmega (inclui os
concelhos de Boticas, Montalegre, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar), para a região
do Ave (inclui os concelhos de Cabeceiras de Basto e Mondim de Basto) e para a região
do Douro (onde se inclui o concelho de Vila Real), para o período 1971-2000.
Quadro 4.1 - Caracterização climática
VARIÁVEL
Temperatura

Precipitação

CARACTERIZAÇÃO
Estação climatológica de Montalegre
Média anual
10,0°C
Valores médios:
• min = 11,7°C e máx
• + elevados em julho
• + reduzidos em janeiro =23,9°C
• min = 0,5°C e máx =7,3°C
Extremos registados1:
•Máximos
• 35,0°C, em julho
•Mínimos
•-9,5°C, em janeiro
Estação climatológica de Vila Real
Média anual
13,3°C
Valores médios:
• min = 14,4°C e máx
=28,7°C
• + elevados em julho
• + reduzidos em janeiro • min = 2,1°C e máx =9,5°C
Extremos registados1:
•Máximos
• 39,8°C, em julho
•Mínimos
•-6,5°C, em janeiro
Estação climatológica de Montalegre
Anual acumulada
1433,6 mm
Valores mensais:
•Máximos
• 252,2 mm em dezembro
• Mínimos
• 22,7 mm em julho
Estação climatológica de Vila Real
Anual acumulada
1073,7 mm
Valores mensais:
•Máximos
• 174,6 mm em dezembro
• Mínimos
• 17,1 mm em julho e
agosto

OBSERVAÇÕES
Regime mensal
médio apresenta
uma distribuição
típica de
temperaturas
elevadas no verão e
baixas no inverno.

Distribuição dos
valores médios
totais é desigual,
resultando na
divisão do ano num
período húmido
(jan-mai e out-dez)
e num período seco
(jun-set).
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VARIÁVEL
Vento

CARACTERIZAÇÃO
Região do Alto Tâmega
Velocidade média mensal
11,2 a 14,4 km/h
Média anual
12,9 km/h
Região do Ave
Velocidade média mensal
10,4 a 13,7 km/h
Média anual
12,0 km/h
Região do Douro
Velocidade média mensal
10,8 a 13,3 km/h
Média anual
12,2 km/h
Humidade
Região do Alto Tâmega
do ar
Valores médios anuais
61 a 88%
Região do Ave
Valores médios anuais
63 a 88%
Região do Douro
Valores médios anuais
56 a 87%
Radiação
Região do Alto Tâmega
Média anual
144 W/m2
Variação anual
47 a 255 W/m2
Região do Ave
Média anual
138 W/m2
Variação anual
45 a 248 W/m2
Região do Douro
Média anual
150 W/m2
Variação anual
51 a 260 W/m2
1
Num período de 30 anos

OBSERVAÇÕES
Valor característico
de vento fraco

Estreita relação com
a temperatura do
ar, observando-se,
menores valores da
humidade do ar nos
meses de verão,
mais quentes

-

No que diz respeito à Classificação Climática da região em estudo, segundo Köppen,
esta apresenta um clima do tipo Csb (clima temperado com inverno chuvoso e verão
seco e pouco quente):
C

Clima mesotérmico (temperado) húmido, a temperatura média do mês mais
frio está compreendida entre -3°C e 18°C, enquanto o mês mais quente
apresenta valores superiores a 10°C.

S

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

B

Verão temperado, a temperatura média do mês mais quente é inferior ou
igual a 22°C, com pelo menos 4 meses com médias acima de 10°C.

Os valores extremos que caracterizam esta classificação baseiam-se em critérios
arbitrados de modo a permitir a definição de grandes tipos climáticos, podendo ocorrer
divergências em níveis de caracterização mais detalhados.
268

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

4.2.1.3

ENQUADRAMENTO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS EM PORTUGAL
A Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC8), no
seu artigo 1, define as alterações climáticas como: "uma mudança de clima que é
atribuída direta ou indiretamente à atividade humana que altera a composição da
atmosfera mundial e que, em conjunto com a variabilidade climática natural, é
observada ao longo de períodos comparáveis”.
As alterações climáticas constituem, atualmente, um dos maiores desafios da
humanidade à escala global, tornando evidente a necessidade de mitigação dos
impactes dos eventos climáticos extremos na sociedade, economia e ambiente, quer
através da redução das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) quer através da
adaptação ao fenómeno das alterações climáticas.
O 5.º Relatório de Avaliação (AR5) do Painel Intergovernamental para as Alterações
Climáticas (IPCC, 2013) concluiu que a alteração da temperatura média global à
superfície provavelmente excederá, até ao fim do século XXI, os 1,5°C relativamente ao
registado no período 1850 -1900. O IPCC destaca a enorme probabilidade de as emissões
de GEE serem a causa dominante do aquecimento observado no século XX, indicando
que a manutenção dos níveis atuais de emissões destes gases provocará um aumento
da temperatura do sistema climático e tornará mais provável a existência de impactes
irreversíveis para as populações e ecossistemas.
Com a entrada em vigor do Acordo de Paris, a 4 de novembro de 2016, a comunidade
internacional (da qual Portugal faz parte) procura dar uma resposta global e eficaz à
necessidade urgente de travar o aumento da temperatura média global entre outros
desafios impostos pelas alterações climáticas.
Os principais pontos-chave deste Acordo são:
•

Limitar, até ao ano 2100, o aumento da temperatura média global a níveis
abaixo dos 2°C tendo por base os valores da era pré-industrial (1850);
prosseguindo esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C;

•

Estabelecer a apresentação obrigatória das ambições de cada país com vista à
redução de emissões, tendo em conta o que cada governo considera viável, sob
a forma de Intended Nationally Determined Contributions (INDC), prevendo-se
a sua revisão a cada cinco anos de uma forma cada vez mais ambiciosa;

•

Atingir o balanço nulo entre as emissões de GEE de origem antropogénica e a
remoção por sumidouros de carbono (ex: florestas) até 2050;

•

Garantir a transparência, compreensão e clareza das comunicações a efetuar;

8 Sigla da designação em inglês United Nations Framework Convention for Climate Change

269

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

•

Financiar as políticas de adaptação e mitigação climática das nações em
desenvolvimento através da disponibilização, pelos países desenvolvidos, de
100 mil milhões de dólares por ano até 2025 – sendo que o valor deverá ser
reforçado após essa data.

A generalidade dos estudos científicos mais recentes aponta a região do sul da Europa
como uma das áreas potencialmente mais afetadas pelas alterações climáticas, sendo
Portugal um dos países europeus com maior vulnerabilidade aos impactes das
alterações climáticas. No nosso país têm vindo, de facto, a intensificar-se os fenómenos
de seca, desertificação, degradação do solo, erosão costeira, ocorrência de cheias e
inundações e incêndios florestais.
Para as situações de risco contribuem fenómenos climáticos extremos, como ondas de
calor, picos de precipitação e temporais com ventos fortes associados, que se prevê que
continuem a afetar o território nacional, mas com maior frequência e intensidade. Outro
dos impactes esperados é ainda o aumento da irregularidade intra e inter-anual da
precipitação, com impactes assinaláveis nos sistemas biofísicos e de infraestruturas,
dada a transversalidade inerente à disponibilidade e qualidade da água.
O Quadro Estratégico para a Política Climática – QEPiC (Resolução do Conselho de
Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho) surgiu como a resposta nacional política e
institucional aos desafios das alterações climáticas e estabelece a visão e os objetivos da
política climática nacional no horizonte 2030, articulando diversos instrumentos e
medidas já existentes.
A concretização da visão estabelecida para o QEPiC assenta nos seguintes nove
objetivos:
1) Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais
riqueza e emprego, contribuindo para o crescimento verde;
2) Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE;
3) Reforçar a resiliência e as capacidades nacionais de adaptação;
4) Assegurar uma participação empenhada nas negociações internacionais e em
matéria de cooperação;
5) Estimular a investigação, a inovação e a produção de conhecimento;
6) Envolver a sociedade nos desafios das alterações climáticas, contribuindo para
aumentar a ação individual e coletiva;
7) Aumentar a eficácia dos sistemas de informação, reporte e monitorização;
8) Garantir condições de financiamento e aumentar os níveis de investimento;
Garantir condições eficazes de governação e assegurar a integração dos objetivos
climáticos nos domínios setoriais.
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O QEPiC inclui o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC
2020/2030) e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC
2020), os principais instrumentos de política nacional nas vertentes de mitigação e
adaptação às alterações climáticas, respetivamente.
O PNAC 2020/2030 visa assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões
nacionais de GEE, de forma a alcançar uma meta de redução de emissões, em relação a
2005, de 30% a 40%, em 2030.
Desta forma, garante o cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação e coloca
Portugal em linha com os objetivos europeus nesta matéria (Portugal apresentou à
UNFCCC as suas intenções de redução de emissões a 6 de março de 2015 conjuntamente
com os restantes membros da comunidade europeia, sob a forma de Intended National
Determined Contributions).
O PNAC pretende ainda promover a transição para uma economia de baixo carbono,
gerando mais riqueza e emprego, e promover a integração dos objetivos de mitigação
nas políticas setoriais (mainstreaming), alcançando, assim, um maior envolvimento e
responsabilização de setores relevantes como transportes, energia, agricultura e
floresta.
Em 2016, a Comissão Europeia apresentou o Pacote Legislativo “Energia Limpa para
todos os Europeus” prevendo que todos os Estados-Membros realizem um Plano
Nacional Integrado de Energia e Clima (PNEC) para o horizonte 2030, dando
cumprimento ao Acordo de Paris bem como promovendo o crescimento económico e a
criação de emprego.
Em Portugal, o Plano Nacional para a Energia e Clima (PNEC) foi desenvolvido e
apresentado ao público no início do ano 2019, com objetivos específicos que promovem
o combate às Alterações Climáticas, quer em termos da redução de emissões de GEE
(menos 45% e 55% em 2030, em relação a 2005), quer em termos de energias renováveis
(80% de fontes renováveis na produção de eletricidade em 2030). Em 2020 e através da
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2020 de 10 de julho o PNEC 2030 foi
aprovado.
O PNEC 2030 foi construído em coordenação e articulação com o Roteiro para a
Neutralidade Carbónica 2050, a atingir através da redução das emissões em cerca de
85%, face a 2005, e aumento do sequestro de carbono para as 12 MtCO2, e com o Plano
Nacional de Investimentos 2030. Considera-se que o seu contributo para o horizonte de
2030 será decisivo para a definição das linhas de ação rumo à neutralidade carbónica e
a definição dos investimentos estratégicos na área da energia e clima. O PNEC é
considerado o principal instrumento de política energética e climática para a próxima
década que visa o estabelecimento de metas e objetivos em matéria de emissões de
gases com efeito de estufa, energias renováveis, eficiência energética, segurança
energética, mercado interno e investigação, inovação e competitividade (Adene, 2019).
De acordo com o RCM que aprova o referido plano, os objetivos do PNEC para 2030 são:
1. Descarbonizar a Economia Nacional;
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2. Dar prioridade à Eficiência Energética;
3. Reforçar a aposta nas Energias Renováveis e reduzir a dependência energética
do país;
4. Garantir a segurança de abastecimento;
5. Promover a mobilidade sustentável;
6. Promover uma agricultura sustentável e potencial o sequestro de carbono;
7. Desenvolver uma indústria inovadora e competitiva;
8. Garantir uma transição justa, democrática e coesa.
O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, aprovado pela Resolução de Conselho
de Ministros n.º 107/2019, de 1 de julho, tem como objetivo a redução de emissões de
gases com efeito de estufa a nível nacional de modo a que o balanço seja neutro entre
as emissões de GEE e o sequestro de carbono. Para tal, e de acordo com a referida RCM,
pretende-se atingir até 2050:
•

Redução das emissões de GEE para Portugal entre 85% e 90% até 2050 (face a
2005);

•

Compensação das restantes emissões através do uso do solo e florestas, a
alcançar através de uma trajetória de redução de emissões entre 45% e 55% até
2030 e entre 65% e 75% até 2040 (em relação a 2005).

De entre os principais vetores de descarbonização, o Roteiro para a Neutralidade
Carbónica 2050 definiu:
a) Descarbonizar a produção de eletricidade, nomeadamente através da
eliminação da produção de eletricidade a partir de carvão (até 2030) e
apostando nos recursos endógeos renováveis;
b) Concretizar a transição energética, aumentando muito significativamente a
eficiência energética em todos os setores da economia;
c) Descentralizar e democratizar a produção de energia de forma progressiva
e dando relevo ao papel do consumidor enquanto parte ativa do sistema
energético;
d) Promover a descarbonização no setor residencial;
e) Descarbonizar a mobilidade;
f)

Promover a transição energética na indústria;

g) Apostar numa agricultura sustentável;
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h) Fomentar o sequestro de carbono;
i)

Alterar o paradigma de utilização dos recursos na produção e no consumo,
abandonando o modelo económico linear e transitando para um modelo
económico circular e de baixo carbono;

j)

Prevenir a produção de resíduos, aumentar as taxas de reciclagem e reduzir
muito significativamente a deposição de resíduos em aterro;

k) Dinamizar a participação das cidades e das administrações locais na
descarbonização;
l)

Estimular a investigação, a inovação e a produção de conhecimento para a
neutralidade nos vários setores de atividade;

m) Tornar a fiscalidade um instrumento da transição para a neutralidade;
n) Redirecionar os fluxos financeiros para a promoção da neutralidade
carbónica;
o) Promover o envolvimento da sociedade na transição;
p) Promover o desenvolvimento de competências e a (re)qualificação dirigida
para as novas oportunidades de desenvolvimento económico;
q) Fomentar o desenvolvimento da nova economia ligada à transição
energética e à descarbonização;
r) Promover uma transição justa e coesa.
No que respeita à Adaptação, de realçar o Programa de Ação para a Adaptação às
Alterações Climáticas (P-3AC), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
130/2019, de 2 de agosto, que complementa e sistematiza os trabalhos realizados no
contexto da ENAAC 2020, tendo em vista o seu segundo objetivo, o de implementar
medidas de adaptação, numa abordagem a curto e médio prazo (até 2030).
O P-3AC elege assim linhas de ação concretas de intervenção direta no território e nas
infraestruturas, complementadas por uma linha de ação de carácter transversal, as
quais visam dar resposta aos principais impactes e vulnerabilidades identificadas para
Portugal.
4.2.1.4

ENQUADRAMENTO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA REGIÃO
Devido ao efeito duplo do aumento da temperatura e da redução da precipitação, a
região do Alto Tâmega é uma das regiões mais afetadas pelas alterações climáticas,
prevendo-se grandes consequências no sector agrícola, com implicações diretas na
economia, nomeadamente no sector primário.
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Encontra-se atualmente em desenvolvimento o “Plano Intermunicipal de Adaptação às
Alterações Climáticas do Alto Tâmega”, sob coordenação da Comunidade Intermunicipal
do Alto Tâmega, constituída pelos concelhos de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de
Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar, e o “Plano Intermunicipal de Adaptação às
Alterações Climáticas do Ave”, sob coordenação da Comunidade Intermunicipal do Ave,
constituída pelos concelhos de Cabeceiras de Basto, Fafe, Guimarães, Mondim de Basto,
Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão e Vizela. Estes documentos
estratégicos pretendem constituir-se como elementos de planeamento efetivo face às
alterações climáticas, mapeando riscos e vulnerabilidades, identificando medidas de
adaptação e mitigação, contribuindo para dotar as respetivas regiões com estratégias e
competências e capacidades institucionais necessárias para promover a adaptação às
alterações climáticas com base na articulação de medidas transversais, setoriais e
territoriais e coordenando estruturas responsáveis pela implementação e
disponibilização de informação detalhada a todos as partes interessadas.
No âmbito da adaptação, é de realçar as Estratégias Municipais de Adaptação às
Alterações Climáticas (EMAAC), elaboradas no âmbito municipal e das quais resulta a
identificação dos principais impactes associados a eventos climáticos atualmente
observados nos concelhos alvo das mesmas. No sentido de apresentar informação
representativa da totalidade da área de estudo, consideram-se os documentos
estratégicos elaborados para os concelhos de Montalegre e Vila Real, representativos,
respetivamente, da área de estudo do Parque Eólico Tâmega Norte e do Parque Eólico
Tâmega Sul.
A EMAAC Montalegre foi elaborada no âmbito foi projeto ClimAdaPT.Local. São
expostos de seguida os principais impactes associados a eventos climáticos atualmente
observados no município:
•

Aumento do risco e ocorrência de incêndios rurais e florestais, danos para a
vegetação, degradação de habitats e diminuição do efetivo animal/vegetal,
devido às temperaturas elevadas e ondas de calor;

•

Ocorrência de precipitação excessiva, que provocam deslizamento de vertentes
e inundações, resultando em danos em infraestruturas, danos em edifícios e/ou
conteúdo dos mesmos, condicionamento de tráfego e encerramento de vias;

•

Fenómenos de gelo, geada e neve, que têm como consequências os danos em
infraestruturas, danos para a vegetação, danos na produção agrícola
condicionamento de tráfego e encerramento de vias.

O concelho de Vila Real, consciente da necessidade de conceber instrumentos de
planeamento ao nível local, publicou em 2019 a sua Estratégia Municipal de Adaptação
às Alterações Climáticas (EMAAC Vila Real), que procura dotar Vila Real de um conjunto
integrado de opções de adaptação para responder não apenas ao clima futuro, mas
igualmente aos diferentes impactos climáticos já observados, nomeadamente:
•

Ocorrência de precipitação excessiva que originam danos em edifícios, danos
para as cadeias de produção, danos para as infraestruturas e inundações;
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4.2.1.5

•

Danos nas cadeias de produção como resultado de fenómenos de
trovoadas/raios e queda de granizo;

•

Fenómenos de gelo, geada e neve que conduzem a alterações nos estilos de
vida, danos em infraestruturas, cheias, danos para a saúde, deslizamentos de
vertentes e danos em edifícios;

•

Danos para a saúde (doença, ferimentos, morte, etc.) como resultado da
intensidade da neblina/nevoeiro;

•

Ocorrência de temperaturas elevadas e ondas de calor com consequências
como a redução da qualidade do ar, que conduz ao aumento de problemas
respiratórios, a ocorrência de incêndios florestais, doenças relacionadas com
calor excessivo;

•

Danos para a saúde (doença, ferimentos, morte, etc.) como consequência das
temperaturas baixas e vagas de frio;

•

Fenómenos de secas, que resultam em danos nas cadeias de produção e
alterações nos estilos de vida.

VULNERABILIDADE DA REGIÃO AOS IMPACTES DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Tal como referido, as temperaturas elevadas, a intensificação dos períodos de seca e o
aumento da frequência e intensidade de eventos extremos, são eventos climáticos aos
quais a área em estudo está mais exposta, podendo originar eventos de inundação,
incêndios, deslizamento de vertentes e outros riscos meteorológicos.
Pela sua relevância analisa-se o risco de ocorrência de incêndios e inundações.
RISCO DE INCÊNDIO
Os concelhos da área de estudo possuem Planos Municipais de Defesa da Floresta
Contra Incêndios (PMDFCI), que definem para cada Eixo Estratégico metas, indicadores
e entidades responsáveis pela prossecução das ações preconizadas, visando o aumento
da resiliência do território aos incêndios florestais, a Redução da incidência de incêndios,
a Melhoria da Eficácia do Ataque e da Gestão dos Incêndios, Recuperar e reabilitar os
ecossistemas e a Adoção de uma estrutura orgânica funcional e eficaz.
No que diz à área do Parque Eólico do Tâmega Norte, verifica-se pela análise da Figura
2.12 que 25 dos 34 aerogeradores compõem o parque (cerca de 73%) se encontram em
áreas de perigosidade muito baixa e baixa (TN15, TN22, TN23, TN25 ao TN28 e TN30 ao
TN34), e muito baixa a média (TN1, TN2, TN5, TN7 ao TN12, TN16 ao TN18 e TN21).
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Dos restantes, 2 aerogeradores (TN20 e TN29) encontram-se sob uma área ocupada por
classes de perigosidades alta e muito alta, 1 aerogerador encontra-se sob uma classe de
perigosidade baixa a muito alta (TN19) e 6 aerogeradores (TN3, TN4, TN6, TN13, TN14 e
TN24) encontram-se apenas parcialmente sob perigosidade alta, ocupando também
áreas de classe muito baixa, baixa e média.
No que respeita à área de estudo da ligação do PETN à SE Daivões, verifica-se que os
corredores mais a norte se desenvolvem sob território classificado com perigosidade
muito baixa a média. A zona mais central e a sul dos corredores de ligação da linha
elétrica apresenta perigosidade de incêndio alta e muito alta numa parcela significativa
da área que ocupa no terreno.
Em termos do Parque Eólico do Tâmega Sul, verifica-se pela análise da Figura 2.13 que
mais de metade dos aerogeradores se encontram sob perigosidade muito baixa (TS3 a
TS7), baixa (TS26 a TS28) e muito baixa a média (TS19 ao TS25, TS29, TS32 ao TS34 e
TS36 ao TS38).
Dos restantes, 11 aerogeradores (do TS8 ao TS18) encontram-se sob uma classe de
perigosidade muito alta, 2 aerogeradores (TS1 e TS2) encontram-se sob uma área
ocupada por classes de perigosidades alta e muito alta e 4 aerogeradores (TS30, TS31,
TS35 e TS39) encontram-se apenas parcialmente sob perigosidade alta e muito alta,
ocupando também áreas de classe baixa e média.
No que respeita à área de estudo da ligação do PETS à SE Gouvães, verifica-se que alguns
dos corredores alternativos se desenvolvem sob perigosidades de incêndio alta e muito
alta, nomeadamente os que se localizam mais a norte (N) da área de estudo e no
extremo oeste (O). Os corredores da linha que se encontram na área a sul (S), centro (C)
e este (E), apresentam perigosidade de incêndio baixa a média.
RISCO DE INUNDAÇÕES
De acordo com a informação apresentada no Plano de Gestão de Risco de Inundação
para a RH2 e RH3, a área de estudo também não interseta nenhuma zona de risco
potencial de inundação.
4.2.1.6

QUANTIFICAÇÃO DAS EMISSÕES DE GEE
A distribuição das emissões de GEE do ano 2017 pelos diversos sectores de atividade é
apresentada em termos de quilotoneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e)
nos gráficos da Figura 4.2, para os concelhos abrangidos pela área de estudo do Parque
Eólico do Tâmega Norte e da Figura 4.3, para os concelhos abrangidos pela área de
estudo do Parque Eólico do Tâmega Sul. O concelho de Ribeira de Pena é avaliado no
âmbito do parque Eólico do Tâmega Sul e Norte, uma vez que é comum a ambas as áreas
de estudo.
As emissões de CO2e resultam do somatório das emissões de CO2, CH4 (metano) e N2O
(óxido nitroso), assumindo os Potenciais de Aquecimento Global definidos no 5º
relatório de avaliação do IPCC.
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Figura 4.2 - Emissões de CO2e (kt/ano) nos concelhos em análise – Tâmega Norte, distribuídas pelos sectores de atividade (2017)
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Figura 4.3 - Emissões de CO2e (kt/ano) nos concelhos em análise – Tâmega Sul, distribuídas pelos sectores de atividade (2017)
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Pela análise da informação apresentada, conclui-se que na generalidade os concelhos
da área de estudo apresentam emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) pouco
relevantes em todos os sectores de atividade, evidenciando um peso pouco significativo
no contexto de emissões nacionais.
As emissões totais de GEE, a identificação das principais fontes emissoras e da respetiva
representatividade são, para cada um dos concelhos abrangidos pelo projeto, as
apresentadas no quadro que se segue.
Quadro 4.2 - Emissões totais de GEE e identificação das principais fontes, por concelho (2018)
PARQUE EÓLICO

CONCELHO

EMISSÕES
TOTAIS
(KT CO2E)

FONTES PRINCIPAIS E
REPRESENTATIVIDADE (%)

Natural (75%)
Transporte rodoviário (10%)
165
Agropecuária (6%)
Tratamento de resíduos (3%)
Tratamento de resíduos (43%)
Natural (20%)
Parque Eólico
Boticas
63
Tâmega Norte
Agropecuária (17%)
Transporte rodoviário (7%)
Natural (71%)
Transporte rodoviário (4%)
Montalegre
213
Agropecuária (16%)
Agricultura-outros (5%)
Transporte rodoviário (27%)
Indústria (23%)
Parque Eólico
Ribeira de Pena
40
Tâmega Norte e Sul
Agropecuária (22%)
Natural (10%)
Transporte rodoviário (38%)
Agropecuária (23%)
Mondim de
19 [1]
Tratamento de resíduos (14%)
Basto
Outra combustão estacionária
(11%)
Transporte rodoviário (48%)
Tratamento de resíduos (23%)
Parque Eólico
Vila Real
163
Tâmega Sul
Outra combustão estacionária
(13%)
Agropecuária (7%)
Transporte rodoviário (36%)
Agropecuária (25%)
Vila Pouca de
68
Aguiar
Natural (12%)
Agricultura-outros (8%)
[1] Ausência de valor relativo a emissões provenientes de fontes naturais, pelo que a comparação
com os restantes deve ser feita de forma ponderada
Cabeceiras de
Basto
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Atendendo aos dados apresentados na Figura 4.2 e Quadro 4.2, importa notar que na
área de estudo do Parque Eólico Tâmega Norte, a quantificação de emissões totais,
expressas em kt CO2e, mostra que no concelho de Boticas as emissões são
significativamente inferiores. No que respeita às principais fontes de emissão, verificase que as emissões de GEE provenientes de fontes naturais assumem uma relevância
significativa nos concelhos de Cabeceiras de Basto e Montalegre (superiores a 70% em
ambos). No concelho de Boticas, cerca de 43% das emissões de GEE estão relacionadas
com o tratamento de resíduos, atividade com menor representatividade nos outros três
concelhos incluídos na área de estudo do PTEN. A agropecuária e o transporte rodoviário
são, também, fontes significativas de emissão de GEE em toda a área de estudo do PTEN.
Analisando agora os dados referentes aos municípios abrangidos pelo Parque Eólico
Tâmega Sul, constantes da Figura 4.3 e do Quadro 4.2, verifica-se que o concelho de Vila
Real é aquele onde as emissões totais são superiores. No que respeita às fontes
emissoras, importa referir que, à semelhança do verificado para a área do PTEN,
também no PTES o transporte rodoviário e a agropecuária se assumem como estando
entre as principais fontes de emissão de GEE em todos os concelhos abrangidos. No
concelho de Ribeira de Pena a indústria assume mais significância que nos restantes,
representando mais de 20% das emissões. O tratamento de resíduos e as emissões
provenientes de outra combustão estacionária estão entre as fontes emissoras mais
significativas nos concelhos de Mondim de Basto e Vila Real. No que respeita às
emissões provenientes de fontes naturais, apenas assumem representatividade em
Ribeira de pena e Vila Pouca de Aguiar (10% e 12%, respetivamente), importando referir
que não existem dados disponíveis para esta fonte no concelho de Mondim de Basto,
pelo que não é possível uma comparação fidedigna com os restantes.
4.2.1.7

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO
É expectável que o clima na região em estudo sofra uma evolução em linha com as
projeções climáticas realizadas a nível nacional, e que se baseiam em cenários de
Alterações Climáticas.
A uma escala nacional, consideram-se para análise os resultados das evoluções
climáticas apresentadas no âmbito dos Projetos SIAM, SIAM_II e CLIMAAT_II, tendo por
base simulações de diferentes modelos climáticos. Nestes estudos sugere-se, para o
período 2080-2100, o seguinte cenário climático (APA, 2018):
•

Todos os modelos, em todos os cenários, preveem um aumento significativo da
temperatura média em todas as regiões de Portugal até ao fim do século XXI;

•

O aumento da temperatura máxima no Verão situar-se-á entre os 3°C na zona
costeira os 7°C no interior e será acompanhado por um incremento da
frequência e intensidade de ondas de calor;

•

Haverá um aumento relevante no número de dias quentes (máxima superior a
35°C) e de noites tropicais (mínimas superiores a 20°C), enquanto são
esperadas reduções em índices relacionados com tempo frio (por ex., dias de
geada ou dias com temperaturas mínimas inferiores a 0°C);
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•

Em todo o território nacional são previstos efeitos decorrentes da alteração do
clima térmico, designadamente os relacionados com o incremento da
frequência e intensidade das ondas de calor, com o aumento do risco de
incêndio, com a alteração das capacidades de uso e ocupação do solo e com
implicações sobre os recursos hídricos;

•

No que se refere à precipitação, a incerteza do clima futuro é substancialmente
maior. Contudo, quase todos os modelos analisados preveem redução da
precipitação em Portugal Continental durante a Primavera, Verão e Outono. O
modelo regional, com maior desagregação espacial, aponta para um aumento
na precipitação durante o Inverno, devido a aumentos no número de dias de
precipitação forte (acima de 10mm/dia).

Num âmbito mais regional, analisaram-se as projeções climáticas apresentadas nas
Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas dos concelhos de
Montalegre (EMAAC Montalegre), representativo da área de estudo do PTEN, e de Vila
Real (EMAAC Vila Real), representativo da área de estudo do PTES.
No caso do concelho de Montalegre, as projeções foram elaboradas com base em dois
modelos regionalizados para a Europa pelo projeto CORDEX a partir de dois modelos
globais:
•

Modelo 1: SMHI-RCA4 (regional), a partir do MOHC-HadGEM2 (global);

•

Modelo 2: KNMI-RACMO22E (regional), a partir do ICHEC-EC-EARTH (global).

As projeções regionais estão em concordância com as projeções nacionais e revelam,
em Montalegre, que:
•

Haverá uma diminuição da precipitação média anual, podendo variar entre 3%
e 22% no final do século. Nos meses de inverno não se verifica uma tendência
clara, podendo haver um aumento de precipitação em alguns meses. Para o
resto do ano são projetadas reduções que podem ser significativas. As secas
serão mais frequentes, diminuindo o nº de dias com precipitação entre 10 e 36
dias/ano, refletindo o aumento da frequência e intensidade das secas previsto
para o sul da europa;

•

Haverá uma subida da temperatura média anual, entre 2°C e 5°C, no final do
século. Aumento acentuado das temperaturas máximas o verão e outono, entre
2°C e 7°C. Aumento do n.º de dias com temperaturas muito altas (Temperatura
máxima ≥35°C) e de noites tropicais (Temperatura mínima≤20°C). Aumento da
frequência e intensidade de ondas de calor;

•

Verificar-se-á uma diminuição acentuada do nº de dias de geada (Tmin <0°C) e
aumento da temperatura mínima no inverno e verão;

•

Os fenómenos extremos ocorrerão com maior frequência, em particular de
precipitação intensa ou muito intensa.
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As projeções climáticas apresentadas na EMAAC de Vila Real representam a mais
recente informação desenvolvida de forma sistemática para Portugal Continental e em
linha com o 5.º Relatório de Avaliação do IPCC. Foi utilizada uma nova abordagem
(Representative Concentration Pathways ou RCPs) para o desenvolvimento de cenários
de emissões, pelo que os resultados não devem ser diretamente comparados com a
anterior metodologia (Special Report on Emission Scenarios ou SRES) que foi aplicada,
por exemplo, nos projetos SIAM. A partir de uma concentração atual de CO2 que ronda
as 400 ppm (partes por milhão), as duas projeções de emissões de Gases com Efeito de
Estufa (GEE) utilizadas nesta ficha representam:
•

RCP4.5: uma trajetória de aumento da concentração de CO2 atmosférico até
520 ppm em 2070, aumentando de forma mais lenta até ao final do século;

•

RCP8.5: uma trajetória de crescimento semelhante até meio do século, seguida
de um aumento rápido e acentuado, atingindo uma concentração de CO2 de
950 ppm no final do século.

Foram utilizados dez modelos climáticos cujos dados foram regionalizados para a Europa
pelo projeto CORDEX e posteriormente processados no âmbito do programa AdaPT,
mediante o desenvolvimento do Portal do Clima. Os resultados obtidos fazem prever:
•

Haverá uma diminuição da precipitação média anual, podendo variar entre 3%
e 21% no final do século. Nos meses de inverno e de verão não se verifica uma
tendência clara, podendo haver um aumento de precipitação em alguns meses.
Para o resto do ano são projetadas reduções que podem ser significativas. As
secas serão mais frequentes e intensas, diminuindo o nº de dias com
precipitação entre 2 e 32 dias/ano;

•

Haverá uma subida da temperatura média anual, em especial das máximas,
entre 2°C e 4°C, no final do século. Aumento acentuado das temperaturas
máximas no verão e outono, entre 2°C e 7°C. O n.º de dias com temperaturas
muito altas (Temperatura máxima ≥35°C) e de noites tropicais (Temperatura
mínima≤20°C) aumenta. As ondas de calor serão mais frequentes e intensas;

•

Verificar-se-á uma diminuição acentuada do nº de dias de geada (Tmin <0°C) e
um aumento médio da temperatura mínima, que será mais expressivo no verão
e no outono.

•

Os fenómenos extremos ocorrerão com maior frequência, em particular de
precipitação intensa ou muito intensa.

Tendo em conta a região onde se insere o Projeto, prevê-se que, no que respeita às
variáveis climáticas, a evolução da situação seja idêntica à avaliada para a região em
estudo.
A evolução climática conduzirá a um agravamento dos impactes relacionados com
eventos climáticos identificados na Situação de Referência.
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4.3

BIODIVERSIDADE

4.3.1

ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO
Este capítulo tem como objetivo caracterizar os valores naturais presentes na área de
intervenção do Projeto.
A área de inserção do Projeto abrange um conjunto de áreas sensíveis, designadamente:
a Zona Especial de Conservação (ZEC) do Alvão Marão, a Important Bird Area (IBA) da
Serra do Alvão e Marão e ainda o Parque Natural do Alvão, ainda que muito
parcialmente.
Em acréscimo, encontra-se parcialmente inserido na zona de transição da Reserva da
Biosfera do Gerês, nomeadamente a área de estudo do PETN e a área de estudo dos
CL.PETN.
Tendo em conta a tipologia do Projeto em estudo, consideraram-se que os valores
ecológicos potencialmente mais suscetíveis de serem afetados correspondem aos
grupos da fauna voadora, flora e vegetação. Será, no entanto, tida em consideração a
ocorrência de outros grupos faunísticos caso sejam relevantes.
No âmbito da caracterização da biodiversidade foi caracterizada a vegetação e o seu
enquadramento fitossociológico, foram identificados os usos do solo e os habitats
naturais em presença, foram identificadas as espécies da flora e da fauna
potencialmente presentes na área de estudo, e caracterizadas quanto ao seu estatuto
de proteção e enquadramento legal nacional e comunitário.
A área de estudo considerada inclui a área do PETN e PETS e dos corredores alternativos
de ligação elétrica dos mesmos aos Posto de Corte.
A recolha de informação bibliográfica e cartográfica teve como referência as quadrículas
UTM 10 x 10 km NG80, NG90, NG91, NF98, NF99, PF08, PF09 e PF19 em que a área de
estudo se insere. As diferentes fontes consultadas encontram-se identificadas nos
pontos seguintes.
Foi também incorporada a informação cedida pelo ICNF, relativa a dados de
monitorização de espécies de fauna e flora na área de interesse, conforme ANEXO I
(Volume IV).
Nos pontos seguintes apresenta-se a metodologia específica de caracterização de cada
componente da Biodiversidade na área de estudo definida para o efeito, sustentada em
dados de monitorização de fauna desenvolvidos no âmbito do Sistema Eletroprodutor
do Tâmega (dados de presença de fauna e flora obtidos nos 6 anos de monitorização
ambiental prévia) e trabalho de campo complementar especificamente desenvolvido
para o presente EIA nas componentes de relevo.
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4.3.1.1

FAUNA
DADOS DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA ELETROPRODUTOR DO TÂMEGA
Tendo em conta não apenas a relação intrínseca do Projeto em avaliação com o projeto
do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, mas sobretudo a coincidência alargada entre
áreas de estudo e influência, considerou-se fundamental aproveitar o elevado
manancial de informação resultante das monitorizações do SET como base para a
caracterização da área de estudo do Projeto.
De facto, a área de estudo do PETN e PETS e corredores de ligação aos postos de corte
sobrepõem-se em grande escala à área de estudo da monitorização ambiental associada
ao projeto dos Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões,
área essa com dados de presença de fauna e flora obtidos nos 6 anos de monitorização
ambiental prévia.
Nesta monitorização ambiental, para cada um dos diferentes grupos que compõem a
biocenose, i.e., comunidades biológicas da área de trabalho, foram realizados estudos
in situ de acordo com a metodologia mais adequada para cada um dos grupos,
permitindo uma caracterização idónea do estado atual do ecossistema estudado. Para
a prospeção, seguimento e análise de cada comunidade biológica, usaram-se
metodologias diferentes, que se encontram descritas abaixo. Inclui-se em cada uma das
metodologias utilizadas o número e localização das estações de amostragem realizadas
Os grupos analisados foram, em termos de fauna, a comunidade de mamíferos, a
comunidade de anfíbios e répteis, a comunidade de aves, a comunidade piscícola e
finalmente, a comunidade de invertebrados. Dentro de cada um dos estudos específicos
foi dado especial ênfase à recolha de informação detalhada, nomeadamente relativa a
espécies ou taxas que se exigem de conservação ou que apresentam um grau de
proteção elevada. Além disso também se incidiu na análise específica das espécies não
alóctones ou espécies exóticas invasoras presentes em qualquer dos grupos estudados.
Como comentado anteriormente, tendo em conta a tipologia do Projeto em estudo,
consideraram-se que os valores ecológicos potencialmente mais suscetíveis de serem
afetados correspondem aos grupos da fauna voadora, flora e vegetação. No entanto,
apresentam-se os dados de distribuição de todos os grupos faunísticos estudados na
monitorização ambiental, o que permite obter uma visão mais global da situação atual
do ambiente, e prevenir possíveis impactos que normalmente não são avaliados neste
tipo de projetos sobre as populações de invertebrados protegidos localizados na zona,
os efeitos indiretos sobre as populações de peixes principalmente como consequência
de efeitos indiretos durante a fase de obras. Estas questões serão desenvolvidas na
secção de avaliação de impactes.
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Tendo em conta a extensão da área de estudo da monitorização ambiental associada ao
projeto dos Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões, assim
como as características ambientais da zona, considera-se que esta área é representativa
da zona de implantação do Projeto no que concerne as espécies de fauna presentes na
mesma. Com efeito, os movimentos das espécies mais críticas (avifauna, sobretudo, mas
ainda quirópteros e lobos) são sobretudo de mesoescala, pelo que os dados detalhados
da monitorização do SET são suficientes para assegurar a representatividade para a
região dos dois projetos.
MAMÍFEROS
A metodologia que se apresenta de seguida foi utilizada para a caracterização da
comunidade de mamíferos da zona de estudo com o objetivo de conhecer as espécies
presentes e determinar a sua abundância e distribuição.
Nas figuras seguintes identifica-se a malha de amostragem abrangida para mamíferos,
especificando aquela direcionada para a identificação de lobo e quirópteros.
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Figura 4.4 – Dados de monitorização SET: malha de amostragem de mamíferos
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Figura 4.5 – Dados de monitorização SET: malha de amostragem de lobo
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Figura 4.6 – Dados de monitorização SET: malha de amostragem de quirópteros
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TRANSECTOS
Esta metodologia consiste em itinerários através de caminhos florestais, caminhos ou
sendas já existentes que são percorridos a pé por um observador com recurso a material
ótico de grande qualidade (binóculos 10 x 42 Minox e 10 x 42 Bushnell). Este observador
procede ao registo dos exemplares detetados e de todos os indícios de presença de
mamíferos encontrados (pegadas e trilhos no caso do lobo, excrementos, restos de
alimentação, marcas, tocas e outros indícios). Prospetaram-se todos os cruzamentos
com outros caminhos ou sendas, já que estes são lugares onde os carnívoros efetuam
marcações com maior frequência, percorrendo uma distância de 50 m a partir da
interseção (Robinson & Delibes 1988). Na Fotografia 4.1 apresentam-se evidências das
prospeções realizadas.

Fotografia 4.1 - Prospeção de um cruzamento de caminhos na realização de um transecto
(esquerda) e recolha de medidas de um excremento localizado (direita)

Os excrementos que, pelas suas características (tamanho, cheiro, presença de pelo,
situação, etc.) poderiam ser atribuíveis a lobo foram recolhidos para posterior análise
genética (extração, amplificação e sequenciação) usando o ADN mitocondrial para a
deteção do haplótipo mitocondrial típico da população portuguesa de lobo (haplótipo
A), o que permite verificar a presença de exemplares de lobo nas zonas concretas dentro
da área de estudo.
Em cada transecto, registaram-se todos os exemplares ou indícios de mamíferos
localizados em fichas específicas e cartografia elaborada para este propósito. Registouse, em cada observação, a espécie e o tipo de indício. Em acréscimo, a sua posição exata
foi georreferenciada com GPS e, sempre que possível, este foi fotografado. Toda esta
informação foi incorporada num Sistema de Informação Geográfica (S.I.G.) para sua
posterior análise.
No quadro seguinte identificam-se os transetos realizados, conforme identificados na
Figura 4.4 e Figura 4.5.
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Quadro 4.3 – Identificação e coordenadas de transectos de monitorização de mamíferos do
SET (2014-2020) que sustentam a presente avaliação
TRANSECTO
PM01A_01
PM01A_02
PM01A_03
PM01A_04
PM01A_05
PM01A_06
PM01A_07
PM01A_08
PM01A_09
PM01A_10
PM01A_11
PM01A_12
PM01A_13
PM01A_14
PM01A_15
PM01A_16
PM01A_17
PM01A_18
PM01A_19
PM01A_20
PM01A_21
PM01A_22
PM01A_23
PM01A_24
PM01A_25
PM01A_26
PM01A_27
PM01A_28
PM01A_29
PM01A_30
PM01A_31
PM01A_32
PM01A_33
PM01A_34
PM01A_35
PM01A_36
PM01A_37
PM01A_38
PM01A_39
PM01A_40

X INÍCIO
592415
590091
617549
612731
621775
623198
615937
597437
609209
611366
594593
596143
599490
604802
590885
594370
586721
594814
594829
598226
597350
596012
596793
595571
603498
601660
602253
602567
603347
601748
600133
601082
603205
605580
611837
612915
609491
607951
608067
609711

COORDENADAS UTM ETRS89
Y INÍCIO
X FIM
4599791
592256
4595713
589779
4591711
618339
4599653
611929
4612792
623614
4615130
623965
4615947
616770
4604164
598670
4603659
607449
4602358
610314
4599574
592970
4596174
596185
4593075
597093
4596936
602988
4591165
591153
4594442
594725
4599482
585509
4595925
592649
4600618
592683
4607026
597206
4606385
595365
4603447
597632
4598428
597930
4590220
596747
4589326
602937
4588546
599995
4590959
603059
4593875
601620
4600022
604374
4600370
602208
4603355
602121
4604677
602626
4608516
602323
4612771
604772
4610660
613373
4613075
612470
4611241
609756
4606849
606489
4609242
606555
4601914
607587

Y FIM
4600871
4596611
4593770
4597652
4614485
4617063
4617892
4602992
4603025
4603671
4598451
4594764
4593165
4596620
4589265
4593339
4597432
4595898
4601023
4608758
4607159
4603388
4598390
4588123
4587919
4586995
4591778
4594273
4599041
4601673
4603356
4606104
4606503
4610626
4611020
4612590
4613113
4605484
4607010
4600293
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TRANSECTO
PM01A_41
PM01A_42
PM01A_43
PM01A_44
PM01A_45
PM01A_46
PM01A_47
PM01A_48
PM01A_49
PM01A_50
PM01A_51
PM01A_52
PM01A_53
PM01A_54
PM01A_55
PM01A_56
PM01A_57
PM01A_58
PM01A_59
PM01A_60
PM01A_61
PM01A_62
PM01A_63
PM01A_64
PM01A_65
PM01A_66
PM01A_67
PM01A_68
PM01A_69
PM01A_70

X INÍCIO
605118
606128
607940
606253
607672
607669
612066
613345
611317
613648
610479
612800
610202
612640
614716
609849
617972
616593
616392
616400
619469
620536
624623
617694
616709
616358
618446
616388
620088
620363

COORDENADAS UTM ETRS89
Y INÍCIO
X FIM
4599679
607373
4595840
607289
4590459
609066
4591675
606626
4588495
606786
4585020
608672
4588560
611503
4586034
612171
4593455
609709
4589710
613946
4596692
610479
4599820
613930
4609210
611495
4604828
612505
4615107
612688
4619026
611687
4615591
619365
4613190
617516
4611827
616260
4606985
617435
4604862
619584
4609335
621642
4606463
624785
4603915
618654
4602397
616391
4595196
617580
4598479
619124
4592809
614844
4614629
622173
4618595
621713

Y FIM
4599771
4596972
4592141
4589038
4586218
4587199
4586131
4583592
4593138
4592110
4596692
4600944
4610035
4606929
4616395
4619777
4616883
4614768
4611616
4608784
4606620
4607148
4608936
4604456
4600979
4596951
4599634
4591360
4614296
4618278

ARMADILHAGEM FOTOGRÁFICA
A armadilhagem fotográfica consiste na utilização de equipamentos fotográficos digitais
automatizados com sensores de movimento e visão de infravermelhos, capazes de
fotografar inclusivamente animais em movimento através de uma elevada velocidade
de disparo ou através da gravação de vídeo. As câmaras escolhidas foram do tipo
Suntek 300 que dispõem de sensor de movimento, sensor de infravermelhos para fotos
noturnas e gravação de vídeo.

291

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Estes equipamentos foram instalados em zonas de cruzamentos de caminhos, pontos
de água ou zonas com elevada densidade de rastos encontrados em caminhos florestais,
caminhos ou trilhos com presença de rastos de mamíferos, procedendo-se ao registo
fotográfico de todos os exemplares de mamíferos que passavam diante das mesmas.
Para evitar o furto ou o estrago destes dispositivos estes foram fixados através de peças
metálicas a árvores de grande porte e presos a cadeado com placas metálicas protetoras
que acrescentavam atributos de camuflagem aos dispositivos, tal como é visível na
Fotografia 4.2.

Fotografia 4.2 – Processo de instalação de uma câmara de armadilhagem fotográfica

Em cada local de instalação das câmaras registou-se a sua posição exata com GPS,
descreveram-se detalhadamente os habitats dominantes na área envolvente, procedeuse ao registo fotográfico e anotou-se a duração do período de permanência da câmara
e o chamariz usado. Ao longo das campanhas alternou-se o uso de chamarizes baseados
em feromonas específicas e substâncias atrativas (urina e extratos glandulares) e
chamarizes alimentares (sardinhas em lata, milho) para conduzir os exemplares de
diferentes espécies de animais às câmaras (carnívoros, herbívoros).
No quadro seguinte identificam-se os pontos de fotoarmadilhagem realizados,
conforme identificados na Figura 4.4 e Figura 4.5.

292

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Quadro 4.4 – Identificação e coordenadas de pontos de fotoarmadilhagem de monitorização
de mamíferos do SET (2014-2020) que sustentam a presente avaliação
ARMADILHAGEM
FOTOGRÁFICA
PM01B_01
PM01B_02
PM01B_03
PM01B_04
PM01B_05
PM01B_06
PM01B_07
PM01B_08
PM01B_09
PM01B_10
PM01B_11
PM01B_12
PM01B_13
PM01B_14
PM01B_15
PM01B_16
PM01B_17
PM01B_18
PM01B_19
PM01B_20
PM01B_21
PM01B_22
PM01B_23
PM01B_24
PM01B_25
PM01B_26
PM01B_27
PM01B_28
PM01B_29
PM01B_30
PM01B_31
PM01B_32
PM01B_33
PM01B_34
PM01B_35
PM01B_36
PM01B_37
PM01B_38
PM01B_39
PM01B_40

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
594547
4599588
591867
4597781
588166
4597838
586415
4599058
598320
4607675
595809
4607337
591830
4603025
593129
4596009
591596
4591643
593064
4592489
595683
4590172
598313
4592995
600803
4588528
604725
4588926
607325
4588285
607765
4586191
612964
4587295
613519
4588182
613718
4590635
612659
4593086
608653
4590962
606619
4591133
602263
4591403
603341
4594246
618022
4592198
616060
4592230
618610
4595820
618912
4598628
612795
4599330
610889
4596465
598397
4603513
596684
4603739
597023
4595693
596099
4598220
603457
4600045
604041
4597383
601581
4603131
601715
4601000
602044
4606680
601780
4605094
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ARMADILHAGEM
FOTOGRÁFICA
PM01B_41
PM01B_42
PM01B_43
PM01B_44
PM01B_45
PM01B_46
PM01B_47
PM01B_48
PM01B_49
PM01B_50
PM01B_51
PM01B_52
PM01B_53
PM01B_54
PM01B_55
PM01B_56
PM01B_57
PM01B_58
PM01B_59
PM01B_60
PM01B_61
PM01B_62
PM01B_63
PM01B_64
PM01B_65
PM01B_66
PM01B_67
PM01B_68
PM01B_69
PM01B_70

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
605413
4611645
609410
4611012
612409
4610314
612357
4612430
607375
4609190
606961
4607681
609701
4602069
609069
4603198
607019
4596039
605845
4596853
612710
4599656
611210
4602615
612339
4606819
611464
4609582
612209
4619561
612725
4616101
617947
4615872
616516
4616122
616647
4613241
615302
4611520
620028
4606993
617129
4607157
620709
4608258
624640
4608200
619487
4603769
618644
4603966
622963
4613423
619943
4614817
624118
4616962
621706
4618031

PONTOS DE ESPERA
A metodologia consiste na seleção de localizações dominantes do terreno situados em
zonas elevadas com bom campo visual nos quais um observador imóvel com recurso a
material ótico de grande qualidade (binóculos 10 x 42 Minox e 10 x 42 Bushnell,
telescópios terrestres 20 – 60 x 80 Swarovski, 20 – 60 x 80 Nikon e câmaras digitais)
procede ao registo de todos os exemplares detetados ao longo de um período de 3
horas. Os pontos de espera foram realizados tanto ao anoitecer como ao amanhecer.
Os trabalhos foram sempre efetuados em condições meteorológicas favoráveis (sem
chuva nem ventos fortes) e em dias limpos.
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Fotografia 4.3 – Realização de pontos de espera ao amanhecer (esquerda) e anoitecer
(direita)

Em cada ponto, registaram-se todos os exemplares de mamíferos localizados, com
especial atenção ao lobo, em fichas específicas e cartografia elaborada para o efeito.
Para cada observação anotou-se a espécie e o movimento detetado dos exemplares.
Cada um dos movimentos dos mamíferos foi devidamente georreferenciado sobre
ortofotomapa da zona à escala 1:10.000 ou 1:25.000, anotando o seu movimento e
comportamento, para posterior análise detalhada do uso do território das espécies
presentes. Toda esta informação foi incorporada num Sistema de Informação
Geográfica (S.I.G.) para a sua posterior análise.
No quadro seguinte identificam-se os pontos de espera realizados, conforme
identificados na Figura 4.4 e Figura 4.5.
Quadro 4.5 – Identificação e coordenadas de pontos de espera de monitorização de
mamíferos do SET (2014-2020) que sustentam a presente avaliação
PONTOS DE ESPERA
PM01C_01
PM01C_02
PM01C_03
PM01C_04
PM01C_05
PM01C_06
PM01C_07
PM01C_08
PM01C_09
PM01C_10
PM01C_11
PM01C_12
PM01C_13
PM01C_14

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
604390
4591067
603721
4592123
606281
4588088
607982
4590400
591033
4609542
590521
4610036
593990
4609992
592278
4611677
595257
4600129
594329
4603547
591079
4603853
591527
4601384
606829
4599062
609417
4599970
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PONTOS DE ESPERA
PM01C_15
PM01C_16
PM01C_17
PM01C_18
PM01C_19
PM01C_20

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
605755
4600867
607384
4601399
599062
4585067
598301
4587753
597747
4587137
600695
4588303

PONTOS DE ESCUTA
A metodologia consiste em localizações dominantes do terreno que apresentavam boa
acústica onde um técnico em silêncio absoluto recorreu a chamamentos digitais
baseados na gravação de alta definição para conseguir vocalizações de resposta por
parte de lobo e procedeu ao registo de todos os exemplares detetados ao longo de
períodos de 30 minutos. Cada chamamento foi emitido de forma continuada durante 1
minuto após o qual se seguia um período de espera de 3 minutos para poder escutar as
vocalizações de resposta. Os pontos de espera foram efetuados ao anoitecer e às
primeiras horas da noite.
Em cada ponto, registaram-se todos os exemplares de lobo localizados em fichas
específicas e cartografia elaborada para o efeito. Anotou-se igualmente a presença de
mamíferos selvagens. Os trabalhos foram sempre efetuados em condições
meteorológicas favoráveis (sem chuva, sem ventos fortes).
No quadro seguinte identificam-se os pontos de escuta realizados, conforme
identificados na Figura 4.4 e Figura 4.5.
Quadro 4.6 – Identificação e coordenadas de pontos de escuta de monitorização de
mamíferos do SET (2014-2020) que sustentam a presente avaliação
PONTOS DE ESCUTA
PM01D_01
PM01D_02
PM01D_03
PM01D_04
PM01D_05
PM01D_06
PM01D_07
PM01D_08
PM01D_09
PM01D_10
PM01D_11
PM01D_12
PM01D_13

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
599492
4584778
597581
4587099
600735
4588403
597956
4588227
591367
4609395
590772
4610311
594497
4609823
592271
4611331
605920
4600866
607956
4601274
606766
4598872
608985
4600047
594704
4599671
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PONTOS DE ESCUTA
PM01D_14
PM01D_15
PM01D_16
PM01D_17
PM01D_18
PM01D_19
PM01D_20

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
593910
4603157
590991
4604118
591642
4601492
604129
4591157
603710
4591953
605982
4588046
607929
4590459

ESTAÇÕES DE ESCUTA DE QUIRÓPTEROS
Efetuaram-se estações de escuta de quirópteros de 10 minutos de duração cada uma,
iniciando-se as escutas meia hora após o pôr-do-sol e estendendo-se pelas 3-4 horas
posteriores. As vocalizações de quirópteros foram detetadas com a ajuda de um detetor
de ultrassons Pettersson Ultrasound Detetor D240x, com heteródino incorporado, o que
permite a deteção de morcegos em tempo real. Uma vez detetada a presença do
morcego procedeu-se à gravação dos sons com um gravador digital SONY DAT. Em cada
estação efetuaram-se todas as gravações possíveis durante o tempo de amostragem.
No quadro seguinte identificam-se os pontos de escuta de quirópteros realizados,
conforme identificados na Figura 4.6.
Quadro 4.7 – Identificação e coordenadas de pontos de escuta de monitorização de
quirópteros do SET (2014-2020) que sustentam a presente avaliação
PONTOS DE ESCUTA
DE QUIRÓPTEROS
PM12A_01
PM12A_02
PM12A_03
PM12A_04
PM12A_05
PM12A_06
PM12A_07
PM12A_08
PM12A_09
PM12A_10
PM12A_11
PM12A_12
PM12A_13
PM12A_14
PM12A_15
PM12A_16
PM12A_17

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
599270
4598500
600389
4599508
600364
4596275
601106
4595418
602281
4595161
606880
4593801
605515
4606130
606629
4604949
607987
4590488
608517
4606868
609636
4607453
610237
4609016
610104
4610095
604212
4605165
602735
4603932
600752
4602647
610897
4594343
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PONTOS DE ESCUTA
DE QUIRÓPTEROS
PM12A_18
PM12A_19
PM12A_20
PM12A_21
PM12A_22
PM12A_23
PM12A_24
PM12A_25
PM12A_26
PM12A_27
PM12A_28
PM12A_29
PM12A_30
PM12A_31
PM12A_32
PM12A_33
PM12A_34
PM12A_35
PM12A_36
PM12A_37
PM12A_38

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
604301
4593517
608597
4592482
607531
4592488
605968
4592362
592062
4594934
611402
4595466
609162
4596414
608215
4597086
608271
4598488
607025
4596080
605617
4596812
605083
4595650
603868
4594915
598851
4600279
598534
4601686
596247
4600390
594674
4598101
592377
4597783
603941
4608586
601255
4610050
597457
4606208

PM12A_39

621617

4616603

PM12A_40
PM12A_41

607239
608919

4601703
4604939

PM12A_42
PM12A_43
PM12A_44

611509
613938
612252

4604494
4609108
4607573

PM12A_45
PM12A_46

612693
616770

4600009
4610165

PM12A_47
PM12A_48
PM12A_49

617802
620350
618292

4613241
4615232
4614450

PM12A_50
PM12A_51
PM12A_52

613940
600905
596648

4610398
4597631
4597318

PM12A_53
PM12A_54

601440
602505

4599003
4598033

PM12A_55
PM12A_56
PM12A_57

599372
599663
597300

4604839
4607659
4607994

PM12A_58
PM12A_59

609707
602308

4601993
4613726

PM12A_60

597442

4611696
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VISITAS A ABRIGOS DE QUIRÓPTEROS
Visitaram-se ainda potenciais abrigos de quirópteros que apresentavam condições
favoráveis para a presença destes organismos durante todo ou parte do seu ciclo anual.
Trata-se principalmente de minas de água, minas de minério, covas, edificações com
caraterísticas apropriadas para a sua utilização por quirópteros, pontes, árvores
particulares, bosques maduros e zonas rochosas favoráveis.
Cada abrigo foi caracterizado, georreferenciado e fotografado individualmente. Cada
abrigo foi ainda inspecionado, recorrendo a lanternas, e foi efetuada uma busca de
exemplares de quirópteros, assim como de indícios de presença (guano, cadáveres,
etc.). A visita foi realizada em silêncio de forma a não perturbar os animais. Nas visitas
realizadas durante o período de reprodução foi efetuado um esforço para detetar a
presença de crias, fêmeas lactantes ou outros indícios de reprodução.
Quando detetada a presença de indivíduos nos abrigos, foi feita uma contagem ou
estimativa do número de indivíduos presentes e, sempre que possível, estes foram
fotografados e identificados com recurso a guias de identificação morfológica,
nomeadamente:
•

Chave ilustrada simplificada de identificação das espécies de morcegos
presentes em Portugal Continental – Versão 1.1. (Rodrigues et al., 2011);

•

Illustrated Identification key to the bats of Europe (Dietz & von Helversen, 2004);

•

A Guide to British Bats (Jones & Walsh, 2001).

No caso dos abrigos que correspondem a áreas florestais de interesse e rochedos,
perante a impossibilidade da sua inspeção, a deteção das espécies realizou-se ao
anoitecer, segundo a metodologia descrita no ponto anterior (Estações de escuta).
No quadro seguinte identificam-se os pontos de visita de abrigos de quirópteros
realizados, conforme identificados na Figura 4.6.
Quadro 4.8 – Identificação e coordenadas de pontos de visita de abrigos para monitorização
de quirópteros do SET (2014-2020) que sustentam a presente avaliação
PONTOS DE VISITA DE
ABRIGOS
PM12B_01
PM12B_02
PM12B_03
PM12B_04
PM12B_05
PM12B_06
PM12B_07
PM12B_08

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
596400
4601289
598185
4602898
609327
4607240
596636
4595180
615469
4610694
618409
4613494
618893
4615059
594177
4597094

TIPO DE ABRIGO
Mina-de-água
Mina-de-água
Mina-de-água
Mina-de-água
Mina-de-água
Casa
Casa
Casa
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PONTOS DE VISITA DE
ABRIGOS
PM12B_09
PM12B_10
PM12B_11
PM12B_12
PM12B_13
PM12B_14
PM12B_15
PM12B_16
PM12B_17
PM12B_18
PM12B_19
PM12B_20
PM12B_21
PM12B_22
PM12B_23
PM12B_24
PM12B_25
PM12B_26
PM12B_27
PM12B_28
PM12B_29
PM12B_30
PM12B_31
PM12B_32
PM12B_33
PM12B_34
PM12B_35
PM12B_36
PM12B_37
PM12B_38
PM12B_39
PM12B_40
PM12B_41
PM12B_42
PM12B_43
PM12B_44
PM12B_45
PM12B_46
PM12B_47
PM12B_48
PM12B_49
PM12B_50

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
598827
4596624
615529
4609075
618859
4615468
618893
4615476
617714
4615270
602418
4588765
598072
4599706
598139
4599693
598200
4600484
595608
4607626
606797
4594916
606022
4592584
605991
4592564
606013
4592155
606035
4592183
598096
4599278
607499
4605818
601160
4599618
598803
4599992
598818
4600088
598687
4596308
598605
4596363
598223
4596853
600180
4603292
606934
4601458
599894
4597794
600883
4598804
600766
4602604
614854
4607704
603018
4598653
608997
4590025
616946
4607082
598075
4591492
599069
4603065
599092
4603069
599092
4603042
599009
4603052
599038
4603059
598979
4603042
608324
4611107
606625
4611569
607073
4612531

TIPO DE ABRIGO
Mina-de-água
Mina-de-água
Adega
Mina-de-água
Mina
Ponte
Mina-de-água
Mina-de-água
Mina
Mina
Mamoa
Mina-de-água
Mina-de-água
Mina-de-água
Casa
Mina-de-água
Mina-de-água
Ponte
Casa
Mina-de-água
Ponte
Ponte
Ponte
Mina
Casa
Mina-de-água
Casa
Casa
Castinçal
Espigueiro
Moinho
Rochedo
Mina-de-água
Galeria de Sondagem
Galeria de Sondagem
Galeria de Sondagem
Galeria de Sondagem
Galeria de Sondagem
Galeria de Sondagem
Mina
Mina
Mina
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PONTOS DE VISITA DE
ABRIGOS
PM12B_51
PM12B_52
PM12B_53
PM12B_54
PM12B_55
PM12B_56
PM12B_57
PM12B_58
PM12B_59

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
603052
4594254
624753
4608921
613966
4610317
601476
4599053
619191
4613810
619045
4613247
596336
4591499
605057
4600168
595303
4590096

TIPO DE ABRIGO
Ponte
Casa
Ponte
Espigueiro
Casa
Casa
Ponte
Mina-de-água
Mina

ANFÍBIOS
A seguinte metodologia foi utilizada para a caraterização da comunidade de anfíbios da
zona de estudo com o objetivo de conhecer as espécies presentes e determinar a sua
abundância e distribuição.
Na figura seguinte identifica-se a malha de amostragem abrangida para anfíbios.
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Figura 4.7 – Dados de monitorização SET: malha de amostragem de anfíbios
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TRANSECTOS
Esta metodologia consiste em itinerários de entre 300 a 500 m e com uma largura de
25 m, percorridos a pé por um observador visitando refúgios potenciais (pedras, raízes,
troncos, etc..) e durante os quais se procedeu à recolha de notas de todos os exemplares
detetados visual ou auditivamente em fichas específicas. Dos exemplares detetados
anotou-se, sempre que possível, o seu estado de desenvolvimento (ovo, larva,
metamórfico, juvenil, adulto). Anotou-se, para cada exemplar, a sua posição mediante
GPS para as diversas espécies localizadas, o que permitirá realizar posteriormente uma
análise do uso do território. Toda esta informação foi incorporada num Sistema de
Informação Geográfica (S.I.G.) para a posterior análise.
No quadro seguinte identificam-se os transectos realizados, conforme identificados na
Figura 4.7.
Quadro 4.9 – Identificação e coordenadas de transectos de monitorização de anfíbios do SET
(2014-2020) que sustentam a presente avaliação
ESTAÇÕES
PM07A_01
PM07A_02
PM07A_03
PM07A_04
PM07A_05
PM07A_06
PM07A_07
PM07A_08
PM07A_09
PM07A_10
PM07A_11
PM07A_12
PM07A_13
PM07A_14
PM07A_15
PM07A_16
PM07A_17
PM07A_18
PM07A_19
PM07A_20
PM07A_21
PM07A_22
PM07A_23
PM07A_24
PM07A_25

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
596382
4608534
619063
4615376
608029
4605763
613629
4603828
601229
4599848
592618
4599879
612078
4597916
616698
4602298
590495
4596925
591486
4593577
608288
4594697
600960
4594640
596936
4593801
588798
4592459
612621
4615233
601084
4610465
610160
4593834
607996
4593430
596502
4597512
604949
4607997
595462
4596083
600166
4600350
605923
4600503
616237
4613416
603103
4594185
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ESTAÇÕES
PM07A_26
PM07A_27
PM07A_28
PM07A_29
PM07A_30
PM07A_31
PM07A_32
PM07A_33
PM07A_34
PM07A_35
PM07A_36
PM07A_37
PM07A_38
PM07A_39
PM07A_40
PM07A_41

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
605196
4595000
606006
4597598
599713
4612607
602890
4615112
619911
4608773
610980
4598036
606954
4593897
598666
4598378
597730
4605503
608292
4599160
610470
4599946
600019
4604580
614832
4609901
613868
4610363
607984
4592382
593023
4597136

ENCLAVES DE REPRODUÇÃO
Os enclaves de reprodução correspondem a zonas húmidas ou a infraestruturas de
origem antropogénica, identificadas como enclaves de reprodução. Neles foram
conduzidas capturas de anfíbios através de redes de mão e observações diretas,
mediante pequenos percursos (até 50 metros) ou durante um período fixo de tempo.
Em cada ponto registaram-se todos os exemplares de anfíbios localizados em fichas
específicas e cartografia elaborada para o efeito. Para cada espécie encontrada, anotouse o número de indivíduos assim como o estado de desenvolvimento dos mesmos (ovo,
larva, juvenil, adulto). Toda esta informação foi incorporada a um Sistema de
Informação Geográfica (S.I.G.) para a sua posterior análise.
No quadro seguinte identificam-se os pontos de enclaves de reprodução realizados,
conforme identificados na Figura 4.7.
Quadro 4.10 – Identificação e coordenadas de pontos de enclaves de reprodução de
monitorização de anfíbios do SET (2014-2020) que sustentam a presente avaliação
ESTAÇÕES DE
ENCLAVES DE
REPRODUÇÃO
PM07B_01
PM07B_02
PM07B_03
PM07B_04
PM07B_05

COORDENADAS UTM ETRS89
X

Y

592429
592439
593586
594447
594765

4596927
4597960
4599576
4605286
4602657
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ESTAÇÕES DE
ENCLAVES DE
REPRODUÇÃO
PM07B_06
PM07B_07
PM07B_08
PM07B_09
PM07B_10
PM07B_11
PM07B_12
PM07B_13
PM07B_14
PM07B_15
PM07B_16
PM07B_17
PM07B_18
PM07B_19
PM07B_20
PM07B_21
PM07B_22
PM07B_23
PM07B_24
PM07B_25
PM07B_26
PM07B_27
PM07B_28
PM07B_29
PM07B_30
PM07B_31
PM07B_32
PM07B_33
PM07B_34
PM07B_35
PM07B_36
PM07B_37
PM07B_38
PM07B_39
PM07B_40
PM07B_41
PM07B_42
PM07B_43
PM07B_44
PM07B_45
PM07B_46

COORDENADAS UTM ETRS89
X

Y

595320
595876
596616
597279
597873
597922
597985
597987
598197
598267
598385
598413
598428
598457
598605
598928
599030
599650
599880
602917
600116
600650
601085
601663
601904
602139
602233
602247
602250
602292
602301
602829
603073
603375
603341
603602
604014
604074
604165
604357
605070

4606574
4605072
4605882
4597630
4596082
4591091
4596361
4606442
4602887
4604972
4601881
4601886
4598481
4598449
4598461
4602378
4598468
4610165
4595544
4597233
4594258
4607332
4610327
4604570
4599686
4601851
4604085
4599853
4599815
4608814
4591132
4602098
4600127
4593700
4605921
4599610
4594820
4591009
4592684
4594594
4591964
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ESTAÇÕES DE
ENCLAVES DE
REPRODUÇÃO
PM07B_47
PM07B_48
PM07B_49
PM07B_50
PM07B_51
PM07B_52
PM07B_53
PM07B_54
PM07B_55
PM07B_56
PM07B_57
PM07B_58
PM07B_59
PM07B_60
PM07B_61
PM07B_62
PM07B_63
PM07B_64
PM07B_65
PM07B_66
PM07B_67
PM07B_68
PM07B_69
PM07B_70
PM07B_71
PM07B_72
PM07B_73
PM07B_74
PM07B_75
PM07B_76
PM07B_77
PM07B_78
PM07B_79
PM07B_80

COORDENADAS UTM ETRS89
X

Y

605147
605268
605318
606268
606339
606464
606738
606890
607763
607826
608258
608476
608610
609166
609613
609792
610567
611392
611459
611644
612180
612592
614239
615203
616009
616548
595466
605134
611365
596854
601642
616505
608967
608359

4592993
4610205
4594528
4588218
4605459
4605469
4592334
4593808
4593883
4606678
4597421
4595205
4592472
4611001
4607378
4598901
4599688
4595646
4600388
4599578
4603487
4600105
4610717
4602349
4599693
4601250
4596101
4600827
4607767
4611298
4612062
4616128
4608474
4608825

TRANSECTOS DE MORTALIDADE
Esta metodologia consiste em troços que transcorrem por diferentes tipos de vias
presentes nas áreas de estudo e que apresentam uma longitude entre os 2.000 e
3.000 metros, sendo percorridos em carro a baixa velocidade.
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Em cada transecto registaram-se todos os exemplares de anfíbios localizados, tanto os
mortos por atropelamento como os vivos, em fichas específicas e cartografia elaborada
para o efeito. Anotou-se, para cada exemplar, a sua posição mediante GPS para as
diversas espécies localizadas, o que permitirá realizar posteriormente uma análise do
uso do território. Toda esta informação foi incorporada num Sistema de Informação
Geográfica (S.I.G.) mediante o qual se analisam aspetos relacionados com a ocupação,
fenologia e uso do território.
No quadro seguinte identificam-se os transectos de mortalidade realizados, conforme
identificados na Figura 4.7.
Quadro 4.11 – Identificação e coordenadas de transectos mortalidade de monitorização de
anfíbios do SET (2014-2020) que sustentam a presente avaliação
ESTAÇÕES
PM07C_01
PM07C_02
PM07C_04
PM07C_05
PM07C_06
PM07C_07
PM07C_08
PM07C_09
PM07C_10
PM07C_11
PM07C_12
PM07C_13
PM07C_14
PM07C_15
PM07C_16

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
600523
4595322
606270
4592600
606306
4605570
609406
4607935
603180
4604152
600120
4598296
593591
4597938
594837
4597338
611054
4594379
603189
4593744
616610
4609633
609124
4601791
599653
4602457
612424
4600512
602918
4597231

PONTOS DE ESCUTA
Os pontos de escuta correspondem a zonas húmidas ou a infraestruturas de origem
antropogénica, identificadas como enclaves reprodutivos. Em cada ponto, registaramse as diversas espécies localizadas, contabilizando o número de vocalizações para cada
uma delas. Estes dados foram recolhidos em fichas específicas e cartografia elaborada
para o efeito. Toda esta informação foi incorporada a um Sistema de Informação
Geográfica (S.I.G.) para a sua posterior análise.
No quadro seguinte identificam-se os pontos de escuta realizados, conforme
identificados na Figura 4.7.
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Quadro 4.12 – Identificação e coordenadas de pontos de escuta de monitorização de anfíbios
do SET (2014-2020) que sustentam a presente avaliação
PONTOS DE ESCUTA
PM07D_01
PM07D_02
PM07D_03
PM07D_04
PM07D_05
PM07D_06
PM07D_07
PM07D_08
PM07D_09
PM07D_10
PM07D_11
PM07D_12
PM07D_13
PM07D_14
PM07D_15
PM07D_16
PM07D_17
PM07D_18
PM07D_19
PM07D_20
PM07D_21
PM07D_22
PM07D_23
PM07D_24
PM07D_25
PM07D_26
PM07D_27
PM07D_28
PM07D_29
PM07D_30
PM07D_31
PM07D_32
PM07D_33
PM07D_34
PM07D_35
PM07D_36
PM07D_37
PM07D_38
PM07D_39
PM07D_40

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
592429
4596927
592439
4597960
593586
4599576
594447
4605286
594765
4602657
595320
4606574
595876
4605072
596616
4605882
597279
4597630
597873
4596082
597922
4591091
597985
4596361
597987
4606442
598197
4602887
598267
4604972
598385
4601881
598413
4601886
598428
4598481
598457
4598449
598605
4598461
598928
4602378
599030
4598468
599650
4610165
599880
4595544
600107
4598291
600116
4594258
600650
4607332
601085
4610327
601663
4604570
601904
4599686
602139
4601851
602233
4604085
602247
4599853
602250
4599815
602292
4608814
602301
4591132
602829
4602098
603073
4600127
603375
4593700
603341
4605921
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PONTOS DE ESCUTA
PM07D_41
PM07D_42
PM07D_43
PM07D_44
PM07D_45
PM07D_46
PM07D_47
PM07D_48
PM07D_49
PM07D_50
PM07D_51
PM07D_52
PM07D_53
PM07D_54
PM07D_55
PM07D_56
PM07D_57
PM07D_58
PM07D_59
PM07D_60
PM07D_61
PM07D_62
PM07D_63
PM07D_64
PM07D_65
PM07D_66
PM07D_67
PM07D_68
PM07D_69
PM07D_70
PM07D_71
PM07D_72
PM07D_73
PM07D_74
PM07D_75
PM07D_76
PM07D_77
PM07D_78
PM07D_79
PM07D_80

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
603602
4599610
604014
4594820
604074
4591009
604165
4592684
604357
4594594
605070
4591964
605147
4592993
605268
4610205
605318
4594528
606268
4588218
606339
4605459
606464
4605469
606738
4592334
606890
4593808
607763
4593883
607826
4606678
608258
4597421
608476
4595205
608610
4592472
609166
4611001
609613
4607378
609792
4598901
610567
4599688
611392
4595646
611459
4600388
611644
4599578
612180
4603487
612592
4600105
614239
4610717
615203
4602349
616009
4599693
616548
4601250
595466
4596101
605134
4600827
611365
4607767
596854
4611298
601642
4612062
616505
4616128
608967
4608474
608359
4608825
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RÉPTEIS
A seguinte metodologia foi utilizada para a caraterização da comunidade de répteis da
zona de estudo com o objetivo de conhecer as espécies presentes e determinar a sua
abundância e distribuição.
Na figura seguinte identifica-se a malha de amostragem abrangida para répteis.
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Figura 4.8 – Dados de monitorização SET: malha de amostragem de répteis
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TRANSECTOS
Esta metodologia consiste em itinerários dentre 500 a 1.000 m, percorridos a pé por um
observador em busca de potenciais refúgios (pedras, raízes, troncos, etc..) presentes
numa faixa de 25 metros de largura e durante os quais, se procede à recolha de
informação de todos os exemplares detetados, identificando visualmente a sua espécie
e o seu estado de desenvolvimento (juvenil, adulto) em fichas específicas. Marcou-se a
posição mediante GPS de cada exemplar, o que permitirá realizar posteriormente uma
análise do uso do território das diversas espécies localizadas. Toda a informação foi
incorporada num Sistema de Informação Geográfica (S.I.G.) para a sua posterior análise.
No quadro seguinte identificam-se os transetos realizados, conforme identificados na
Figura 4.8.
Quadro 4.13 – Identificação e coordenadas de transectos de monitorização de répteis do SET
(2014-2020) que sustentam a presente avaliação
TRANSECTO
PM06A_01
PM06A_02
PM06A_03
PM06A_04
PM06A_05
PM06A_06
PM06A_07
PM06A_08
PM06A_09
PM06A_10
PM06A_11
PM06A_12
PM06A_13
PM06A_14
PM06A_15
PM06A_16
PM06A_17
PM06A_18
PM06A_19
PM06A_20
PM06A_21
PM06A_22
PM06A_23
PM06A_24
PM06A_25
PM06A_26

X INÍCIO
592756
607226
606677
603833
602035
596163
598227
595682
597765
596119
603349
606299
608880
610777
599799
602121
607048
609932
609836
612528
614836
613946
616825
617075
601143
607417

COORDENADAS UTM ETRS89
Y INÍCIO
X FIM
4596779
593459
4592563
607983
4594260
606698
4594360
603182
4592191
602405
4597619
596802
4598256
598663
4606320
595437
4605483
597093
4604939
596376
4600305
604016
4601222
606949
4598977
608122
4600226
610308
4604193
600019
4603938
602746
4605535
607707
4608343
610243
4605667
609723
4609152
612249
4609898
614754
4610416
614215
4615077
616494
4613637
617297
4599629
601682
4593584
608082

Y FIM
4597326
4592383
4593475
4592647
4592452
4597677
4598379
4605951
4605693
4604793
4600610
4601373
4599394
4599659
4604579
4603946
4605913
4609017
4605101
4608655
4609634
4610303
4615429
4614064
4600112
4593460
312

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

TRANSECTO
PM06A_27
PM06A_28
PM06A_29
PM06A_30
PM06A_31
PM06A_32
PM06A_33
PM06A_34
PM06A_35
PM06A_36
PM06A_37
PM06A_38
PM06A_39
PM06A_40

X INÍCIO
601409
612185
610033
601560
596741
605342
610042
613666
602916
591786
597184
604580
620205
592731

COORDENADAS UTM ETRS89
Y INÍCIO
X FIM
4595383
601939
4600691
612766
4601732
609239
4611835
601671
4611771
596623
4595504
605255
4593731
610549
4603818
613190
4615419
602923
4593987
591469
4593971
596936
4606653
604682
4608580
620048
4599296
592631

Y FIM
4596092
4600160
4601760
4612399
4610884
4594846
4594031
4603672
4614900
4593600
4593791
4607089
4609033
4599672

TRANSECTOS DE MORTALIDADE
Esta metodologia consiste em troços distribuídos pelos diferentes tipos de vias
presentes nas zonas de atuação com uma longitude compreendida entre os 2.000 e os
3.000 metros, estes são percorridos de carro a baixa velocidade.
Em cada transecto registaram-se todos os exemplares de répteis localizados, tanto os
mortos por atropelamento como os vivos, em fichas específicas e cartografia elaborada
para o efeito. Foi apontada a posição mediante GPS de cada exemplar marcado das
diferentes espécies localizadas, o que permite realizar posteriormente uma análise do
uso do território. Toda esta informação foi incorporada num Sistema de Informação
Geográfica (S.I.G.) mediante o qual se analisaram aspetos relacionados com a ocupação,
fenologia e uso do território.
No quadro seguinte identificam-se os transetos de mortalidade realizados, conforme
identificados na Figura 4.8.
Quadro 4.14 – Identificação e coordenadas de transectos de mortalidade de monitorização de
répteis do SET (2014-2020) que sustentam a presente avaliação
TRANSECTO DE
MORTALIDADE
PM06C_01
PM06C_02
PM06C_03
PM06C_04
PM06C_05
PM06C_06

X INÍCIO
600523
606270
606306
609406
603180
600120

COORDENADAS UTM ETRS89
Y INÍCIO
X FIM
4595322
599600
4592600
606428
4605570
607602
4607935
610831
4604152
604723
4598296
601332

Y FIM
4597041
4594538
4605851
4609574
4605634
4599184
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TRANSECTO DE
MORTALIDADE
PM06C_07
PM06C_08
PM06C_09
PM06C_10
PM06C_11
PM06C_12
PM06C_13
PM06C_14
PM06C_15

X INÍCIO
593591
594837
611054
603189
616610
609124
599653
612424
602918

COORDENADAS UTM ETRS89
Y INÍCIO
X FIM
4597938
595532
4597338
596953
4594379
608942
4593744
604068
4609633
617484
4601791
610655
4602457
601605
4600512
611333
4597231
601413

Y FIM
4598853
4597752
4595245
4594954
4611185
4601676
4602786
4600292
4595383

AVES
A seguinte metodologia será utilizada para a caraterização da comunidade de aves da
zona de estudo com o objetivo de conhecer as espécies presentes e determinar a sua
abundância e distribuição.
Na figura seguinte identifica-se a malha de amostragem abrangida para avifauna.
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Figura 4.9 – Dados de monitorização SET: malha de amostragem de avifauna
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TRANSECTOS DE CENSO DE AVIFAUNA
Efetuaram-se transectos de censo de avifauna que são itinerários de 1.500 a 3.500 m,
percorridos a pé por um observador que, com a ajuda de ótica adequada, procede ao
registo de todos os contatos de aves vistas ou ouvidas, em voo ou pousadas ao longo do
seu percurso. O método concreto utilizado foi o do transecto finlandês desenvolvido por
Järvinen e Väisänen (1975; 1976) de amostragem quantitativa no qual se anotam os
exemplares detetados de cada espécie dentro ou fora de uma banda de amostragem
para ambos os lados do itinerário de 25 m de largura paralelamente à linha de
progressão. Fundamenta-se no estudo das funções de distribuição das probabilidades
de deteção dos exemplares amostrados em ambos os lados de uma linha de progressão,
assumindo que a probabilidade de deteção é função da distância entre observador e
contato (Tellería, 1986).
O trabalho foi realizado mediante a utilização de material ótico de grande qualidade
(binóculos 10 x 42 Swarovski, 10 x 42 Minox e 10 x 42 Bushnell, telescópios terrestres
20 – 60 x 80 Swarovski, 20 – 60 x 80 Nikon e 20 – 60 x 82 Kowa, câmaras reflex digitais
de grande resolução CANON EOS 450 D com teleobjetivas Sigma 300, etc.).
Em cada transecto, registou-se todo e qualquer exemplar de aves localizado em fichas
específicas e cartografia elaborada para o efeito. Em cada observação foi anotada a
espécie e se esta se encontrava dentro ou fora da banda. Em acréscimo, para além de
localizar as espécies-alvo (espécies de interesse comunitário ou com estado de
conservação delicado, espécies aquáticas, espécies muito pouco frequentes ou
singulares, espécies exóticas), a sua posição exata foi georreferenciada sobre
ortofomapa de detalhe. Toda esta informação foi incorporada num Sistema de
Informação Geográfica (S.I.G.) para a sua posterior análise.
No quadro seguinte identificam-se os transetos de censo de avifauna realizados,
conforme identificados na Figura 4.9.
Quadro 4.15 – Identificação e coordenadas de transectos de censo de monitorização de
avifauna do SET (2014-2020) que sustentam a presente avaliação
TRANSECTO
PM11A_01
PM11A_02
PM11A_03
PM11A_04
PM11A_05
PM11A_06
PM11A_07
PM11A_08
PM11A_09
PM11A_10
PM11A_11

X INÍCIO
602535
596967
592509
607762
607030
594739
616590
614327
613029
608395
622364

COORDENADAS UTM ETRS89
Y INÍCIO
X FIM
4600056
604220
4597752
599024
4596455
594263
4592411
610413
4605512
608784
4605809
596153
4613151
617403
4610785
615098
4609224
611539
4613869
609200
4616668
622159

Y FIM
4600753
4598579
4597397
4593821
4606902
4604905
4615021
4609212
4607587
4611053
4614045
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TRANSECTO
PM11A_12
PM11A_13
PM11A_14
PM11A_15
PM11A_16
PM11A_17
PM11A_18
PM11A_19
PM11A_20

X INÍCIO
602108
597892
605696
603181
604696
616311
608165
606636
603207

COORDENADAS UTM ETRS89
Y INÍCIO
X FIM
4607445
603263
4617421
599037
4605949
607023
4604138
605560
4601130
606431
4600718
615787
4599219
608163
4594312
606087
4592633
602095

Y FIM
4608973
4615028
4608110
4603858
4601281
4601548
4599222
4592175
4592454

PONTOS DE OBSERVAÇÃO DE AVES DE RAPINA
Efetuaram-se pontos fixos de observação (PFOs) que são enclaves dominantes do
terreno em zonas de elevada visibilidade, a partir das quais um observador, com recurso
a ótica de grande qualidade procede ao registo e georreferenciamento de cada
exemplar de aves de rapina detetado (observado ou escutado).
Permaneceu-se durante um período de 3 horas em cada ponto de observação durante
o qual se registaram todos os exemplares de aves de rapina localizados em fichas
específicas e cartografia elaborada para o efeito. Em cada observação registou-se:
•

Número de indivíduos e espécie (se possível sexo e idade também);

•

Descrição breve do comportamento e representação do movimento exato que
descrevem os exemplares sobre ortofotomapa georreferenciado;

•

Hora da localização.

Adicionalmente utilizaram-se observações complementares de aves de rapina
detetadas fora dos pontos de observação estabelecidos e que foram obtidas durante o
decorrer de outras atividades, especialmente os transectos de censo ou durante as
deslocações em veículo entre pontos de observação.
Realizou-se um esforço adicional na delimitação dos territórios reprodutivos e procurouse localizar de forma exata, nos casos em que foi possível, o ninho ou ninhos utilizados
por cada casal reprodutor. Em caso de deteção dos referidos ninhos, e sempre que
possível, determinou-se a presença dos adultos, a deteção de sucesso reprodutor (ovos,
crias, juvenis, ninho inativo, etc) e o surgimento de alterações que pudessem perturbar
o referido enclave.
Toda a informação foi incorporada num Sistema de Informação Geográfica (S.I.G.)
mediante o qual se analisaram aspetos relacionados com a ocupação, fenologia e uso
do território.
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No quadro seguinte identificam-se os pontos de observação de rapinas realizados,
conforme identificados na Figura 4.9.
Quadro 4.16 – Identificação e coordenadas de pontos de observação de rapinas de
monitorização de anfíbios do SET (2014-2020) que sustentam a presente avaliação
PONTOS DE
OBSERVAÇÃO DE
RAPINAS
PM11B_01
PM11B_02
PM11B_03
PM11B_04
PM11B_05
PM11B_06
PM11B_07
PM11B_08
PM11B_09
PM11B_10
PM11B_11
PM11B_12
PM11B_13
PM11B_14
PM11B_15
PM11B_16
PM11B_17
PM11B_18
PM11B_19
PM11B_20
PM11B_21
PM11B_22
PM11B_23
PM11B_24
PM11B_25
PM11B_26
PM11B_27
PM11B_28
PM11B_29
PM11B_30

COORDENADAS UTM ETRS89
X

Y

604810
605517
601737
602211
605494
602533
595877
596428
600966
601659
605811
608637
597866
607056
598015
603308
610114
612962
616841
619498
598090
603736
600785
607285
606336
612290
606805
623382
618805
595086

4596935
4593122
4592065
4592285
4600939
4600058
4601378
4604784
4603712
4607418
4607343
4606194
4600755
4605263
4597416
4604557
4607439
4609228
4612994
4614399
4615774
4611176
4614429
4590636
4588134
4600825
4594884
4614105
4606609
4594352
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DETERMINAÇÃO DOS TERRITÓRIO REPRODUTORES DAS AVES DE RAPINA
Efetuaram-se pontos fixos de observação (PFOs) que são enclaves dominantes do
terreno em zonas de elevada visibilidade, a partir das quais um observador, com recurso
a ótica de grande qualidade procede ao registo e georreferenciamento de cada
exemplar de aves de rapina detetado (observado ou escutado).
Permaneceu-se durante um período de 2 horas em cada ponto de observação durante
o qual se registaram todos os exemplares de aves de rapina localizados em fichas
específicas e cartografia elaborada para o efeito. Em cada observação registou-se:
•

Número de indivíduos e espécie (se possível sexo e idade também)

•

Idade (Adulto e/ou Juvenil)

•

Descrição breve do comportamento dedicando especial ênfase aos
comportamentos relacionados com a reprodução

•

Representação do movimento exato que descrevem os exemplares sobre
ortofotoimagem georreferenciada

•

Hora da localização

Adicionalmente utilizaram-se observações complementares de aves de rapina
detetadas fora dos pontos de observação estabelecidos e que foram obtidas durante o
decorrer de outras atividades, especialmente os Transectos de censo ou durante as
deslocações em veículo entre pontos de observação.
Realizou-se um esforço adicional na delimitação dos territórios reprodutivos e procurouse localizar de forma exata, nos casos em que foi possível, o ninho ou ninhos utilizados
por cada casal reprodutor. Em caso de deteção dos referidos ninhos, e sempre que
possível, determinou-se a presença dos adultos, a deteção de sucesso reprodutor (ovos,
crias, juvenis, ninho inativo, etc) e o surgimento de alterações que pudessem perturbar
o referido enclave.
Toda a informação foi incorporada num Sistema de Informação Geográfica (S.I.G.)
mediante o qual se analisaram aspetos relacionados com a ocupação, fenologia e uso
do território.
No quadro seguinte identificam-se os pontos de observação de rapinas para
determinação dos territórios reprodutores realizados, conforme identificados na Figura
4.9.
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Quadro 4.17 – Identificação e coordenadas de pontos de observação de rapinas para
determinação dos territórios reprodutores de monitorização de anfíbios do SET (2014-2020)
que sustentam a presente avaliação
PONTOS DE
OBSERVAÇÃO DE
RAPINAS
PM11B_01
PM11B_02
PM11B_03
PM11B_04
PM11B_05
PM11B_06
PM11B_07
PM11B_08
PM11B_09
PM11B_10
PM11B_11
PM11B_12
PM11B_13
PM11B_14
PM11B_15
PM11B_16
PM11B_17
PM11B_18
PM11B_19
PM11B_20
PM11B_21
PM11B_22
PM11B_23
PM11B_24
PM11B_25
PM11B_26
PM11B_27
PM11B_28
PM11B_29
PM11B_30
PM11B_30
PM11E_31
PM11E_32
PM11E_33
PM11E_34
PM11E_35
PM11E_36
PM11E_37

COORDENADAS UTM ETRS89
X

Y

604810
605517
601737
602211
605494
602533
595877
596428
600966
601659
605811
608637
597866
607056
598015
603308
610114
612962
616841
619498
598090
603736
600785
607285
606336
612290
606805
623382
618805
595086
595086
601191
595307
610188
620844
594212
605560
592135

4596935
4593122
4592065
4592285
4600939
4600058
4601378
4604784
4603712
4607418
4607343
4606194
4600755
4605263
4597416
4604557
4607439
4609228
4612994
4614399
4615774
4611176
4614429
4590636
4588134
4600825
4594884
4614105
4606609
4594352
4594352
4601630
4598390
4601779
4609499
4601420
4603871
4596235
320

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

PONTOS DE
OBSERVAÇÃO DE
RAPINAS
PM11E_38
PM11E_39
PM11E_40
PM11E_41
PM11E_42
PM11E_43
PM11E_44
PM11E_45
PM11E_46
PM11E_47
PM11E_48
PM11E_49
PM11E_50

COORDENADAS UTM ETRS89
X

Y

603770
598504
614681
611376
596127
622456
609371
606477
613810
617111
602322
600953
609941

4611241
4599595
4610973
4595528
4609476
4618547
4599825
4606714
4592439
4599054
4598007
4589245
4614903

ESTAÇÕES DE ESCUTA DE AVIFAUNA NOTURNA
Efetuaram-se estações de escuta, com chamamentos sonoros das diferentes espécies
de avifauna noturna presentes na área de estudo do Projeto. As gravações digitais de
cantos de cada espécie (usando um mp4 com faixas de cada chamamento) foram
emitidas e seguidas de um período de espera para induzir a resposta das aves.
Repetiram-se os mesmos chamamentos por três vezes para cada uma das espécies,
efetuando uma pausa cada vez que se mudava de espécie com o objetivo de não
interferir no seu comportamento, aplicando-se uma ordem na emissão dos
chamamentos para não interferir na resposta normal das espécies ao chamamento
territorial. A ordem utilizada foi: Mocho d´orelhas (Otus scops)> Mocho-galego (Athene
noctua)> Coruja-das-torres (Tyto alba)> Coruja-do-mato (Strix aluco)> Bufo-pequeno
(Asio otus)> Bufo-real (Bubo bubo) > Noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus).
Em cada estação registaram-se todos os exemplares de aves localizados em fichas
específicas e cartografia elaborada para o efeito. De cada observação anotou-se a
espécie e o número de indivíduos escutados (ou vistos) de cada espécie. Toda a
informação foi incorporada num Sistema de Informação Geográfica (S.I.G.) para a sua
posterior análise.
No quadro seguinte identificam-se os pontos de escuta de avifauna noturna realizados,
conforme identificados na Figura 4.9.
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Quadro 4.18 – Identificação e coordenadas de pontos de escuta de avifauna noturna de
monitorização de anfíbios do SET (2014-2020) que sustentam a presente avaliação
PONTOS DE ESCUTA
PM11F_01
PM11F_02
PM11F_03
PM11F_04
PM11F_05
PM11F_06
PM11F_07
PM11F_08
PM11F_09
PM11F_10
PM11F_11
PM11F_12
PM11F_13
PM11F_14
PM11F_15
PM11F_16
PM11F_17
PM11F_18
PM11F_19
PM11F_20
PM11F_21
PM11F_22
PM11F_23
PM11F_24
PM11F_25
PM11F_26
PM11F_27
PM11F_28
PM11F_29
PM11F_30
PM11F_31
PM11F_32
PM11F_33
PM11F_34
PM11F_35
PM11F_36
PM11F_37
PM11F_38
PM11F_39
PM11F_40

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
599270
4598500
606880
4593801
608517
4606868
610237
4609016
602735
4603932
604301
4593517
608597
4592482
611402
4595466
609162
4596414
608271
4598488
605617
4596812
603868
4594915
598534
4601686
601255
4610050
597916
4605419
606954
4601766
608919
4604939
616770
4610165
617802
4613241
614309
4610946
600628
4597169
601440
4599003
602308
4613726
612689
4599981
621617
4616603
592062
4594934
607987
4590488
600217
4604006
599217
4596375
595192
4592194
594650
4605488
597275
4607985
610955
4614588
614713
4613551
617573
4614997
612775
4606382
611295
4602754
604900
4603902
593399
4597808
595522
4598842
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PONTOS DE ESCUTA
PM11F_41
PM11F_42
PM11F_43
PM11F_44
PM11F_45
PM11F_46
PM11F_47
PM11F_48
PM11F_49
PM11F_50

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
596639
4597301
602746
4600276
595217
4612238
617582
4617569
622197
4613055
599365
4591454
616689
4605874
597177
4602493
608361
4613997
616776
4602141

ICTIOFAUNA
As comunidades ictiofaunísticas foram amostradas através de pesca elétrica no período
estival, tirando partido do menor caudal que normalmente se verifica neste período,
potenciando assim a eficiência de amostragem. Para o efeito, utilizaram-se dispositivos
alimentados a baterias e equipados com um transformador-retificador, que
transformam em corrente contínua a corrente alterna gerada. Este tipo de dispositivos
permite realizar descargas pontuais dentro do campo gerado a partir de uma fonte de
12 V, utilizando-se como cátodo uma fita de cobre entrançada, e como ânodo um varão
constituído por um aro de ferro equipado com uma manga coberta de material isolante
com interruptor. Devido a potenciais danos nos peixes, não se recomenda a utilização
de corrente alterna (CA).
O modelo de dispositivo de pesca elétrica utilizado é especificamente um SAMUS 725MP
que cumpre a norma de segurança de referência (European standard EN-60335-2-86
Safety of household and similarity electrical appliance Part 2-86: Particular requirements
for electric fishing machine (IEC 60335-2-86: 1998 modified), que é amplamente
utilizada em todo o tipo de rios ibéricos com resultados muito favoráveis.
Em relação ao restante equipamento e material (vestuário, rede, contentores de peixe,
equipamentos de comunicação, primeiros-socorros), assim como os aspetos de
segurança e aparelhos de pesca elétrica, foram tidas em conta as recomendações da
Diretiva CEN (Work Item 230116). Todo o equipamento cumpriu as normas da CENELEC
e IEC em vigor e a legislação aplicável. Os trabalhos foram realizados por técnicos
especialistas no manuseamento de fauna, com grande experiência, e pessoal auxiliar
munido de redes piscícolas, constituindo equipas de 4 a 6 pessoas, consoante o tipo de
troço.
Todo o pessoal dispunha da formação requerida em matéria de prevenção de riscos de
trabalho, assim como dos equipamentos de proteção pessoal necessários. O
equipamento de pesca foi adaptado para poder amostrar os indivíduos pequenos
(juvenis), com o objetivo de obter dados fiáveis sobre a estrutura de idade e de altura
para as populações das espécies encontradas.
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Seguindo as orientações do protocolo estabelecido pelo INAG (2008) para a amostragem
de ictiofauna, em cada estação foi amostrado um troço nunca inferior a 100 metros. As
pescas foram realizadas a pé nos troços onde as dimensões do leito o permitiam. Nos
troços onde a profundidade não o permitia, a pesca foi realizada a partir de uma
embarcação (Fotografia 4.4).

Fotografia 4.4 - Realização de pesca elétrica, a partir de uma embarcação (esquerda) ou a pé
(direita).

Para permitir uma caracterização total da comunidade piscícola de cada estação e evitar
a fuga de indivíduos durante a realização das operações de pesca elétrica, os dois
extremos do troço foram fechados através da colocação de uma rede de exclusão de
malha de um máximo de 10 mm (Fotografia 4.5).

Fotografia 4.5 - Colocação de rede em dois dos troços amostrados.
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Os exemplares capturados foram manipulados com delicadeza, transportados em caixas
de plástico de dimensão adequada para as margens e mantidos nestas até ao final da
pesca do troço, dotando-as de um oxigenador portátil e de refrigeração, nos casos em
que foi necessário. Todos os exemplares capturados foram identificados, medidos
(comprimento furcal, com uma régua manual metálica, precisão 0,5 cm) e pesados (com
uma balança eletrónica, precisão 1 g), tal como se representa naFotografia 4.6. Cada
indivíduo foi libertado de imediato após serem tomadas estas medidas. Os exemplares
de espécies introduzidas invasoras localizadas foram sacrificados como medida para
evitar a sua proliferação.

Fotografia 4.6 – Medição e pesagem dos exemplares capturados

A informação biométrica recolhida foi registada em fichas específicas e cartografia
elaborada para o efeito.
Na figura seguinte identifica-se a malha de amostragem abrangida para ictiofauna.
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Figura 4.10 – Dados de monitorização SET: malha de amostragem de ictiofauna

No quadro seguinte identificam-se os pontos de pesca elétrica realizados, conforme
identificados na Figura 4.10.
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Quadro 4.19 – Identificação e coordenadas de pontos de pesca elétrica de monitorização de
ictiofauna do SET (2014-2020) que sustentam a presente avaliação
PONTOS DE PESCA
ELÉTRICA
Estação 02
Estação 04
Estação 06
Estação 08
Estação 09
Estação 10
Estação 11
Estação 12
Estação 13
Estação 14
Estação 15
Estação 16
Estação 17
Estação 18
Estação 19
Estação 20
Estação 21
Estação 22
Estação 23
Estação 25
Estação 26
Estação 27
Estação 29
Estação 30
Estação 31
Estação 32
Estação 33
Estação 34
Estação 35
Estação 36
Estação 37
Estação 32
Estação 33
Estação 34
Estação 35
Estação 36
Estação 37

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
608491
4604505
597104
4598024
608087
4593384
594591
4591855
610073
4593781
607763
4593883
596934
4593887
600945
4594635
601164
4599604
603618
4599652
598413
4601886
604835
4602133
613223
4603693
608066
4605780
613904
4610313
617418
4610802
619295
4615449
592619
4596458
611175
4613412
600014
4604581
630268
4627829
624079
4618957
622873
4609180
599657
4610187
601651
4604552
610864
4608515
605310
4594542
608063
4595897
591326
4593533
600111
4604837
604823
4607687
610864
4608515
605310
4594542
608063
4595897
591326
4593533
600111
4604837
604823
4607687
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INVERTEBRADOS
A seguinte metodologia foi utilizada para a caraterização da comunidade de
invertebrados da zona de estudo com o objetivo de conhecer as espécies presentes e
determinar a sua abundância e distribuição.
Na figura seguinte identifica-se a malha de amostragem abrangida para invertebrados.
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Figura 4.11 – Dados de monitorização SET: malha de amostragem de invertebrados
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TRANSECTOS DE GEOMALACUS MACULOSUS
Os transectos de censo de Geomalacus maculosus consistem em itinerários de longitude
variável realizados de noite quando o animal apresenta maior atividade na superfície.
Os transectos são efetuados a pé por vários observadores que, com recurso a lanternas,
procedem à prospeção da espécie inspecionando árvores, troncos caídos, pedras com
musgos, buracos e outros refúgios onde a espécie possa abrigar-se. Os itinerários
referidos são desenvolvidos em habitats idóneos para a espécie como carvalhais,
sobreirais e bosques de ribeira. Em cada transecto registaram-se todos os exemplares
localizados da espécie.
No quadro seguinte identificam-se os os transectos de censo de Geomalacus maculosus
realizados, conforme identificados na Figura 4.11.
Quadro 4.20 – Identificação e coordenadas de transectos de censo de Geomalacus maculosus
de monitorização de invertebrados do SET (2014-2020) que sustentam a presente avaliação
ESTAÇÕES
PM08A_01
PM08A_02
PM08A_03
PM08A_04
PM08A_05
PM08A_06
PM08A_07
PM08A_08
PM08A_09
PM08A_10
PM08A_11
PM08A_12
PM08A_13
PM08A_14
PM08A_15
PM08A_16
PM08A_17
PM08A_18
PM08A_19
PM08A_20
PM08A_21
PM08A_22

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
610036
4592895
604428
4604529
598209
4600484
607642
4592585
600929
4597687
600506
4596218
604369
4594613
599904
4598240
601223
4598227
609926
4593014
605032
4593232
597073
4605175
597386
4604814
602975
4609192
598171
4605169
609280
4605619
611043
4609206
617219
4612634
607011
4605779
599678
4610969
593271
4609196
597917
4595552
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TRANSECTOS COLEÓPTEROS FLORESTAIS
Os transectos de censo de coleópteros florestais consistem em itinerários de 100 metros
de longitude realizados ao anoitecer entre as 20:30 – 22:00, período coincidente com o
crepúsculo e momento em que estas espécies apresentam maior atividade. Os
itinerários são desenvolvidos em habitats idóneos para as espécies, tais como bosques
adultos de carvalhos, sobreiros, castanheiros e bosques de ribeira.
Os transectos são efetuados a pé por um observador que, com recurso a lanterna,
procede à prospeção das espécies. O método utilizado é o recomendado pelo Grupo de
Trabalho em Lucanídeos Ibéricos (GTLI-SEA) e consiste em avançar em troços de 10 m,
parar 1 minuto durante o qual se dá a volta e se conta o número de exemplares a voar
ou a mover-se na zona recém-percorrida, numa banda de 10 m para cada lado do
transecto. Avança-se de um troço de 10 m a outro repetindo o processo, até completar
os 100 m do transecto num período de 15 minutos. Paralelamente, e com o intuito de
encontrar exemplares de Cerambyx cerdo, efetuaram-se prospeções minuciosas nos
troncos destas árvores, especialmente na proximidade e nos buracos ou cavidades que
os troncos apresentassem. Em cada transecto, registaram-se todos os exemplares
localizados.
No quadro seguinte identificam-se os os transectos de censo de coleópteros florestais
realizados, conforme identificados na Figura 4.11.
Quadro 4.21 – Identificação e coordenadas de transectos de censo de coleópteros florestais
de monitorização de invertebrados do SET (2014-2020) que sustentam a presente avaliação
ESTAÇÕES
PM08B_01
PM08B_02
PM08B_03
PM08B_04
PM08B_05
PM08B_06
PM08B_07
PM08B_08
PM08B_09
PM08B_10
PM08B_11
PM08B_12
PM08B_13
PM08B_14
PM08B_15
PM08B_16
PM08B_17
PM08B_18

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
610036
4592895
592502
4609903
599055
4599217
607642
4592585
600929
4597687
600506
4596218
604369
4594613
600350
4598702
601223
4598227
609917
4593004
605032
4593232
597073
4605175
597386
4604814
602998
4609169
598185
4605153
611931
4600915
611043
4609206
617660
4612755
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ESTAÇÕES
PM08B_19
PM08B_20

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
607011
4605779
606718
4609849

TRANSECTOS ODONATOS
Os transectos de censo de odonatos consistem em itinerários de 100 - 200 metros de
longitude e 5 metros de largura localizados em zonas húmidas (rios, ribeiros, canais,
barragens, etc) da área de atuação. Os itinerários são realizados a pé por um observador
que percorre as margens (de forma externa ou interna ao leito, dependendo da
morfologia das ribeiras) avaliando as espécies presentes, com recurso a uma manga
entomológica e apoio fotográfico quando necessário. A determinação in situ foi
realizada mediante a utilização de bibliografia adequada (Dijkstra & Lewington, 2006),
evitando o sacrifício de exemplares.
Em cada transecto, registaram-se todos os exemplares localizados da espécie. Anotouse a espécie a que pertencem e o número total de indivíduos. Fotografaram-se
igualmente os mesmos, quando possível.
Os transectos foram conduzidos em condições meteorológicas ótimas, ou seja, dias com
tempo solarengo ou com nebulosidade inferior a 50%, temperatura superior a 20ºC e
sem chuva ou vento. Em acréscimo, estes itinerários foram realizados nas horas de
maior atividade de odonatos, entre as 10:00 e as 17:00 (hora solar).
Durante a escolha dos itinerários teve-se em conta a existência de referências prévias
às espécies de odonatos protegidas, a presença de habitats favoráveis para as espécies
deste grupo, a distribuição geográfica e a acessibilidade.
No quadro seguinte identificam-se os transectos de censo de odonatos realizados,
conforme identificados na Figura 4.11.
Quadro 4.22 – Identificação e coordenadas de transectos de censo de odonatos de
monitorização de invertebrados do SET (2014-2020) que sustentam a presente avaliação
ESTAÇÕES
PM08D_01
PM08D_02
PM08D_03
PM08D_04
PM08D_05
PM08D_06
PM08D_07
PM08D_08
PM08D_09

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
619295
4615448
613904
4610313
612588
4615207
601164
4599603
600058
4599096
598605
4598460
603617
4599651
592619
4596457
588748
4591669
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ESTAÇÕES
PM08D_10
PM08D_11
PM08D_12
PM08D_13
PM08D_14
PM08D_15
PM08D_16
PM08D_17
PM08D_18
PM08D_19
PM08D_20
PM08D_21
PM08D_22
PM08D_24
PM08D_25
PM08D_26
PM08D_28
PM08D_29
PM08D_30
PM08D_31
PM08D_32
PM08D_33
PM08D_34
PM08D_38
PM08D_42
PM08D_47
PM08D_55
PM08D_57
PM08D_58
PM08D_59
PM08D_60

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
598413
4601886
600013
4604581
601657
4604559
605267
4610170
598150
4605143
596611
4605888
596934
4593887
600944
4594635
606889
4593808
608610
4592472
608087
4593383
610072
4593781
607763
4593882
616717
4602197
611644
4599577
613631
4603815
604013
4594801
605347
4594521
595340
4593039
591469
4593534
608051
4605792
615886
4610400
602233
4604084
602138
4601851
605089
4593313
601904
4599686
611387
4610428
611492
4595933
608757
4596831
621396
4617251
608612
4592836

TRANSECTOS LEPIDÓPETRO
Os transectos de censo de lepidópteros consistem em itinerários (2-3 km) realizados a
pé por um observador a velocidade constante de 2-2,5 km/h que vai anotando todas as
espécies de borboletas e o número de indivíduos de cada uma delas, presentes num
espaço teórico de cinco metros para a frente, cinco para trás e 2,5 metros para cada
lado do observador. Quando é necessário sair da linha delineada para perseguir um
inseto que tenha atravessado o referido espaço teórico, após a sua captura e
identificação, regressa-se ao ponto no qual se havia abandonado o mesmo e continuase o percurso.
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Os lepidópteros cuja identificação não foi possível realizar em liberdade foram
capturados com recurso a uma manga entomológica e mediante cuidadoso maneio
foram identificados através do uso de guias específicos (Tolman & Lewington, 2008) ou
através da realização de fotografias aos exemplares antes da sua libertação no mesmo
ponto de captura.
Adicionalmente realizou-se uma prospeção de ovos e larvas de Phengaris alcon em
plantas nutritivas (Gentiana pneumonanthe) para detetar a presença da espécie.
Em cada transecto, registaram-se todos os exemplares de lepidópteros localizados.
Anotou-se a espécie a que pertencem e o número total de indivíduos. Fotografaram-se
igualmente os mesmos, quando possível.
Os transectos foram conduzidos em condições meteorológicas ótimas, ou seja, com
temperatura superior a 13ºC em dias de tempo solarengo ou temperatura superior a
17ºC em dias nublados (nebulosidade inferior a 60%) e sem chuva e vento escasso ou
nulo. Em acréscimo, estes itinerários foram realizados nas horas de maior atividade dos
lepidópteros, entre as 10:00 e as 17:00 (hora solar).
No quadro seguinte identificam-se os os transectos de censo de lepidópteros realizados,
conforme identificados na Figura 4.11.
Quadro 4.23 – Identificação e coordenadas de transectos de censo de lepidópteros de
monitorização de invertebrados do SET (2014-2020) que sustentam a presente avaliação
ESTAÇÕES
PM08F_01
PM08F_02
PM08F_03
PM08F_04
PM08F_05
PM08F_06
PM08F_07
PM08F_08
PM08F_09
PM08F_10
PM08F_11
PM08F_12
PM08F_13
PM08F_14
PM08F_15
PM08F_16
PM08F_17
PM08F_18
PM08F_19

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
605255
4593232
612588
4609759
600013
4603472
599608
4599218
610040
4599259
612574
4608050
594736
4605792
608102
4593280
602654
4615481
607586
4599076
591128
4593069
592365
4597213
608576
4592894
608321
4593071
604049
4594814
600016
4595500
595151
4592867
616223
4611534
603565
4599612
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ESTAÇÕES
PM08F_20
PM08F_21
PM08F_22

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
618513
4613498
607404
4605826
608858
4598759

ESTUDOS IN SITU COMPLEMENTARES ESPECÍFICOS PARA O EIA
Nas zonas do Projeto que se localizam fora da zona de estudo da monitorização
ambiental do SET, a metodologia utilizada na caracterização da fauna baseou-se na
observação de espécies no terreno e na avaliação da sua ocorrência potencial tendo em
conta os biótopos presentes e que foram identificados durante os trabalhos de campo,
com especial destaque para as zonas de implantação de aerogeradores e subestações.
Para a determinação da ocorrência potencial das diferentes espécies foi tida em
consideração a informação da sua distribuição em território nacional e os seus requisitos
ecológicos, obtida através de pesquisa bibliográfica e na cartografia disponibilizada pelo
ICNF para apoio à aplicação do “Manual de apoio à análise de projetos relativos à
instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica” (ICNB/Atual
ICNF, 2010).
O trabalho de campo relativo à caracterização da fauna da área de estudo decorreu em
julho de 2020. Subsequente a este reconhecimento de campo, desde o mês de setembro
que é feita a monitorização anual dos grupos faunísticos potencialmente mais
suscetíveis de serem afetados (fauna voadora e lobo), cujos resultados preliminares
foram incorporados na consolidação do conjunto de dados da caracterização da situação
atual do ambiente na zona de estudo.
A metodologia seguida neste caso é análoga à indicada na secção 4.3.1.1 para os
trabalhos de monitorização associados a:
•

Transectos de censo de avifauna

•

Pontos de observação de aves de rapina

•

Estações de escuta de avifauna noturna

•

Armadilhagem fotográfica

•

Estações de escuta de quirópteros

Nas figuras seguintes identificam-se as respetivas malhas de amostragem
complementar específicas para o EIA e focadas na fauna voadora e lobo.
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Figura 4.12 – Dados de monitorização específicos para o EIA: malha de amostragem de
avifauna
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Figura 4.13 – Dados de monitorização específicos para o EIA: malha de amostragem de lobo
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Figura 4.14 – Dados de monitorização específicos para o EIA: malha de amostragem de
quirópteros
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Nos quadros seguintes identificam-se os transectos e pontos de monitorização
específicos para o EIA realizados, conforme identificados nas figuras anteriores.
Quadro 4.24 – Identificação e coordenadas de transectos de censo de monitorização de
avifauna específicas para o EIA (2020) que sustentam a presente avaliação
TRANSECTO
Transecto01
Transecto02
Transecto03
Transecto04
Transecto07
Transecto06
Transecto05
Transecto08
Transecto09
Transecto10

X INÍCIO
586248
588978
591823
594555
607540
603325
606248
600592
597333
592021

COORDENADAS UTM ETRS89
Y INÍCIO
X FIM
4608855
586528
4605659
588104
4602091
592040
4603796
593554
4597659
606371
4597482
605652
4591681
606049
4588190
599707
4586265
596279
4589554
593649

Y FIM
4606419
4603021
4604953
4601733
4595996
4596901
4589443
4585661
4587311
4588141

Quadro 4.25 – Identificação e coordenadas de pontos de observação de monitorização de
avifauna específicas para o EIA (2020) que sustentam a presente avaliação
PONTOS DE
OBSERVAÇÃO
Ponto01
Ponto02
Ponto03
Ponto04
Ponto05
Ponto06
Ponto07
Ponto08
Ponto09
Ponto10
Ponto11
Ponto12
Ponto13
Ponto14
Ponto15

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
584846
4606592
590585
4609770
591633
4606812
588805
4603634
591861
4602711
593504
4602236
600206
4587520
602340
4585677
603158
4590783
605518
4590587
604373
4596801
607450
4596600
592685
4589373
593597
4587639
597211
4587243
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Quadro 4.26 – Identificação e coordenadas de pontos de escuta de avifauna noturna de
monitorização de avifauna específicas para o EIA (2020) que sustentam a presente avaliação
PONTOS DE ESCUTA
Nocturna01
Nocturna02
Nocturna03
Nocturna04
Nocturna05
Nocturna06
Nocturna07
Nocturna08
Nocturna09
Nocturna10
Nocturna11
Nocturna12

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
586198
4607519
588788
4604625
590499
4609134
591741
4603274
593537
4601959
602372
4585112
605473
4591633
603203
4590647
606995
4596337
603555
4597000
595192
4592194
599365
4591454

Quadro 4.27 – Identificação e coordenadas de pontos de armadilhagem fotográfica de
monitorização de mamíferos específicas para o EIA (2020) que sustentam a presente
avaliação
ARMADILHAGEM
FOTOGRÁFICA
Cam01
Cam02
Cam03
Cam04
Cam05
Cam06
Cam07
Cam08
Cam09

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
586052
4606874
588929
4606219
591830
4603025
593201
4603711
607019
4596039
604426
4596440
605512
4591613
602998
4591027
600034
4586595

Quadro 4.28 – Identificação e coordenadas de pontos de escuta de monitorização de
quirópteros específicas para o EIA (2020) que sustentam a presente avaliação
PONTOS DE ESCUTA
Escuta01
Escuta02
Escuta03
Escuta04
Escuta05
Escuta06

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
586115
4606537
586151
4607275
586290
4608423
589151
4607268
588567
4606204
588280
4605324
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PONTOS DE ESCUTA
Escuta07
Escuta08
Escuta09
Escuta10
Escuta11
Escuta12
Escuta13
Escuta14
Escuta15
Escuta16
Escuta17
Escuta18
Escuta19
Escuta20
Escuta21
Escuta22
Escuta23
Escuta24
Escuta25
Escuta26
Escuta27
Escuta28
Escuta29
Escuta30
Escuta31
Escuta32
Escuta33
Escuta34
Escuta35
Escuta36
Escuta37
Escuta38
Escuta39
Escuta40
Escuta41
Escuta42
Escuta43
Escuta44
Escuta45
Escuta46
Escuta47
Escuta48

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
588786
4604617
588738
4603696
588166
4603104
590376
4608238
590604
4609436
590927
4610655
592403
4605221
591927
4604327
591645
4603523
591956
4602630
593514
4602756
593018
4604094
594547
4603789
593544
4601956
605968
4592362
604301
4593517
606880
4593801
603453
4597065
608215
4597086
608271
4598488
607025
4596080
605617
4596812
605083
4595650
603868
4594915
604672
4596931
605526
4591505
605794
4590430
603177
4590805
600340
4587730
600101
4586635
599862
4585772
601047
4585071
602362
4585116
603271
4584323
597426
4586194
597186
4586938
597111
4587631
596578
4587855
596116
4587289
595382
4587696
594473
4587498
593744
4588123
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PONTOS DE ESCUTA
Escuta49
Escuta50
Escuta51
Escuta52
Escuta53
Escuta54
Escuta55
Escuta56
Escuta57
Escuta58
Escuta59
Escuta60

4.3.1.2

COORDENADAS UTM ETRS89
X
Y
592849
4588570
592223
4589469
591701
4590267
591049
4591039
594216
4588813
594529
4589505
595201
4590203
595994
4589867
596268
4589049
596798
4588443
595894
4590742
597120
4590494

VEGETAÇÃO, BIÓTOPOS E HABITATS
Para a caraterização da vegetação e dos biótopos e habitats presentes na área de estudo
do Projeto, foram considerados dois tipos de unidades do ponto de vista ecológico, os
quais se definem do seguinte modo:
•

Habitat – Termo utilizado estritamente para referir os Habitats da Rede Natura
2000 e que constam no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º140/99, de 24 de abril,
alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro, e Decreto-Lei n.º 156A/2013, de 8 de novembro;

•

Biótopo – Um biótopo pode, por conseguinte, ser constituído por um ou mais
Habitats da Rede Natura 2000. Por vezes a delimitação geográfica entre dois ou
mais Habitats não é possível, quer por aspetos taxonómicos, quer por limitações
de campo.

O trabalho de campo relativo à caracterização da vegetação e dos biótopos e habitats
da área de estudo decorreu entre os meses de julho e novembro de 2020. Durante as
visitas foi percorrida toda a área de estudo de um modo geral e, em maior detalhe, a
área onde se prevê a implantação das componentes do Projeto PETN e PETS, tendo-se
sido registadas as diversas espécies vegetais identificadas no local.
Para cada biótopo foram identificadas as espécies dominantes no mesmo. Foram ainda
identificadas, sempre que possível, as espécies bioindicadoras dos Habitats da Rede
Natura 2000 (Habitats listados no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril,
com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei
n.º 156-A/2013 de 8 de novembro).
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Sempre que necessário, recorreu-se à recolha de material vegetal para posterior
identificação em laboratório. A identificação foi feita com base na Flora Ibérica
(Castroviejo et al., 1986-2017), utilizando-se a Nova Flora de Portugal (Franco, J.A. 1971,
1982, 1994, 1998, 2003) sempre que o volume da Flora Ibérica não estivesse disponível
para a família em questão.
Desta forma, foi caracterizada uma área que compreende 50 metros para cada lado das
infraestruturas lineares e 250 metros ao redor dos aerogeradores e subestações.
Os habitats foram representados através de manchas, sempre que a área mínima foi
igual ou superior a 1 ha e a largura mínima ao menos de 20 m (ICNF, 2014a; Guiomar et
al., 2009). En caso de localização de habitats relevantes no contexto local ou
inclusivamente regional, se representarão manchas de menor tamanho.
Nas linhas de água, a largura mínima não se aplica, uma vez que é frequentemente
inferior a 20 m, e as condicionantes geofísicas associadas aos cursos de água são
suficientemente seletivas para que se encontrem comunidades contrastantes com as
que ocorrem na envolvente.
O mapa de vegetação foi desenhado com recurso a SIG sobre as mais recentes
ortofotografias oferecidas pelo serviço WMS da Direção Geral do Território, obtidas
entre setembro e outubro de 2018. A fim de traçar a trajetória sucessional de cada
polígono (estimando assim a estabilidade ou transitoriedade da vegetação aparente em
2018), e de confirmar a identificação e completar a projeção espacial dos dados
necessariamente parciais tomados no campo (para o qual é útil dispor de fotos feitas
em alturas diferentes, por exemplo para delimitar os urzais de Erica arborea dos das
outras espécies mais xerófilas, de flores roxas) foram também revisados outros recursos
ortofotográficos, entre eles os gerados em 2004-2006 pela própria Direção Geral do
Território, os de Google Maps, os de Bing e os de ACME Mapper, bem como a cartografia
de ocupação de solos disponibilizada pela DGT (2018).
No caso dos mosaicos de grão fino, devidos a uma transição sucessional em curso (como
no passo de urzal/giestal para pré-bosque) ou a biótopos compartimentados a muito
pequena escala (como os afloramentos graníticos nos que alternam rochas nuas com
zonas de areia de erosão local e com fendas que acumulam mais ou menos solo, e mais
ou menos protegidas do fogo), não é nem viável nem informativo delimitar
cartograficamente cada elemento do mosaico. No caso dos arrelvados descontínuos
sobre areias, as unidades nunca aparecem individualmente à escala cartográfica usada,
e apenas se reconhece o mosaico como unidade de vegetação. No entanto, nos
afloramentos rochosos, pré-bosques e urzais de transição, atribui-se ao polígono a
unidade cartográfica que predomina nela, assumindo que a superfície que se deixa de
computar para as outras presentes no mosaico será compensada noutros mosaicos nos
que elas são as dominantes.
Foram tidas ainda em consideração as áreas de medidas compensatórias do SET, como
áreas já intervencionadas ou de intervenção futura e que poderiam não estar
espelhadas na ortografia utilizada.
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No caso dos corredores de linha elétrica, a metodologia para a realização da carta de
vegetação foi similar à anteriormente identificada. Além disso, com o objetivo de
consolidar os dados da caracterização dos biótopos e habitats presentes na área, os
dados obtidos por fotointerpretação foram contrastados com estações de
monitorização de habitats e flora utilizados no âmbito da monitorização do SET e que se
sobrepõem aos corredores de linha elétrica.
Nas figuras seguintes observam-se as referidas áreas de medidas compensatórias do SET
e as estações de monitorização de habitats e flora do SET utilizadas como controlo, em
complemento às observações de campo realizadas.
Quadro 4.29 – Estações de monitorização de habitats e flora do SET (2014-2020) que se
sobrepõem aos corredores de linha elétrica para controlo
PONTOS DE
MONITORIZAÇÃO DE
HABITATS E FLORA
PM13A_047
PM13A_087
PM13A_088
PM13A_113
PM13A_116
PM13A_117
PM13A_151
PM13B_18

COORDENADAS UTM ETRS89
X

Y

605738
601970
602204
605913
605614
605094
603290
594796

4594513
4596095
4596530
4596844
4597069
4597548
4598040
4597268

No decorrer do trabalho de campo, foram identificadas as espécies com estatutos
biogeográficos (endemismos lusitânicos e ibéricos) e/ou as que se encontram
abrangidas por legislação nacional (Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de abril (Convenção
CITES); Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelos Decreto-Lei n.º 49/2005,
de 24 de fevereiro, e Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro; Decreto-Lei n.º
565/99, de 21 de dezembro; Decreto-Lei n.º 254/2009, de 24 de setembro, prorrogado
pelo Decreto-Lei n.º 116/2009, de 23 de dezembro e Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de
maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho).
Com base na informação recolhida no campo e com recurso a bibliografia especializada,
foi realizada uma abordagem fitossociológica dos agrupamentos vegetais, através da
qual estes foram descritos e caracterizados. Esta abordagem permite a avaliação da
importância das comunidades vegetais (específicas de determinado biótopo) presentes
na área de estudo, análise fundamental para avaliar a sensibilidade da área em análise.
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Figura 4.15 – PETN: Área de medidas compensatórias do SET e estações de monitorização de
habitats e flora do SET utilizadas como controlo
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Figura 4.16 – PETS: Área de medidas compensatórias do SET e estações de monitorização de
habitats e flora do SET utilizadas como controlo
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4.3.2

ENQUADRAMENTO BIOGEOGRÁFICO E BIOCLIMÁTICO
Os terrenos prospetados expressam na sua vegetação a transitoriedade biogeográfica
característica da bacia do Tâmega, onde se produz o encontro entre:
A)

Territórios que, afastados do oceano por uma distância já considerável e por uma
sucessão de elevações montanhosas duma certa envergadura, combinam uma
apreciável seca estival com frio no inverno e na primavera (com geadas tardias), o
qual faz que seja o carvalho-negral (Quercus pyrenaica) —resistente a essas
caraterísticas climáticas graças às suas folhas embranquecidas e refletantes, muito
lobuladas e portanto refrigeradas pelo vento e que brotam muito tardiamente, a
fim de maio— a árvore mais comum nos bosques ancestrais, ainda que não faltam
sobreiros (Quercus suber) e azinheiras (Quercus rotundifolia) nas zonas mais baixas
e secas, onde o relevo abrupto e a proteção orográfica acentuam a seca estival e
moderam o frio no inverno. Pelo predomínio destas árvores (sub)mediterrânicas e
pela incorporação aos matos que as substituem após serem cortadas de plantas
distribuídas —elas próprias ou, pelo menos, outras relacionadas e de morfologia
semelhante— nos territórios circum-mediterrânicos euro-africanos, o tradicional
tem sido incluir estes territórios na Região Mediterrânica. A recente síntese de
Rivas Martínez et al. (2017b), por exemplo, formaliza da maneira que segue a sua
posição biogeográfica:
Região Mediterrânica
Subregião Mediterrânica Occidental
Província Mediterrânica Ibérica Occidental
Subprovíncia Carpetano-Leonesa
Sector Lusitano-Duriense
Distrito Chavesano-Verinense.
Porém, revisões ainda mais recentes (Fernández Prieto et al., 2020) consideram que
a imagem de mediterraneidade oferecida atualmente pela paisagem deste setor do
Alto Tâmega viu-se amplificada por um maneio humano baseado no fogo que, ao
promover a erosão dos solos e reduzir a sua capacidade para reter suficiente
excedente de chuva invernal para plantas sem obvias adaptações à seca superar o
verão, fez proliferar espécies adaptadas aos climas genuinamente mediterrânicos
a custa das ligadas aos bosques caducifólios europeus. Advogam, em consequência,
por colocar bastante mais para leste o limite entre as regiões mediterrânica e
eurossiberiana e, em particular, por definir um distrito específico, Flaviense, para
estas zonas mediterraneizadas do Alto Tâmega (figura seguinte).
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Fonte: Fernández Prieto et al. (2020)
4.d.4. corresponde ao Distrito Minhoto-Beirense
4.g.3 ao Xuresiano
4.e.3 ao Flaviense
4.g.4 al ao de Alvão-Marão
Em cinzento, territórios biogeográficamente mediterrânicos.
Figura 4.17 – Extrato de mapa biogeográfico, com detalhe da encruzilhada que representa a
bacia do Tâmega
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B)

Territórios que, por alguma combinação de altitude e proximidade ao mar,
recebem mais água por precipitação e perdem menos por evaporação, o qual
modera a seca estival e permite à flora não mediterrânica predominar na paisagem
até de se ter produzido erosão pirogênica. A sua vegetação que tem o carvalhoalvarinho (Quercus robur) como espécie dominante nos bosques ancestrais, é mais
claramente alheia ao mundo mediterrânico sensu stricto. Portanto, e ao contrário
do que acontece nos territórios referenciados no ponto anterior, os autores têm
sido unânimes na sua inclusão na zona atlântica da Região Eurossiberiana.
Unicamente tem havido alguma discrepância no que toca à demarcação de
unidades biogeográficas nestas serras septentrionais e o seu entorno. Remete-se
neste caso para a proposta mais recente (Fernández Prieto et al., 2020; Figura 4.17);
a qual, dentro do enquadramento geral que segue:
Região Eurossiberiana
Província Atlântica Europeia
Subprovíncia Cantabro-Atlântica
reconhece na zona de estudo:
v) O sector Oroatlântico, com frio invernal acusado que impede o desenvolvimento
de plantas perenifólias sensíveis à geada, e dentro do qual se reconhecem:
i)

o distrito Xuresiano, ao que corresponderia a AE PETN. Do ponto de vista
bioclimático (Rivas Martínez et al., 2017a), as zonas culminantes onde se
instalarão os aerogeradores têm termotipo supratemperado e ombrotipo
hiperhúmido;

ii)

o distrito de Alvão-Marão, que inclui a AE PETS e que procura precisamente
formalizar biogeograficamente a transição desde os territórios cántabroatlânticos até aqueles situados a leste das serras que dão nome ao distrito,
considerados mediterrânicos de maneira já unânime, e em particular
inclusos no sector Lusitano-Duriense da Subprovíncia Carpetana-Leonesa
da província Mediterrânica Occidental da Região Mediterrânica. Os mapas
de Rivas Martínez et al. (2017a) representam esta transitoriedade ao
reconhecer nesta zona tanto o bioclima supramediterrânico húmido como
o supratemperado hiperhúmido;

w) O sector Galaico-Português, sem frios intensos e com maior risco de seca estival
por causa das temperaturas mais elevadas a o conseguinte aumento na
evaporação, o qual permite a incorporação nos carvalhais do sobreiro (Quercus
suber) e muitas outras plantas perenifólias mediterrânicas. A ele
corresponderiam, e em particular ao distrito Minhoto-Beirense, as terras baixas
que orlam pelo oeste a zona de estudo.
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4.3.3

ÁREAS CLASSIFICADAS
Na envolvente da área de atuação existem um conjunto de espaços naturais protegidos,
devidamente apresentados no DESENHO 03 do Volume III – Peças Desenhadas, e
conforme identificados no quadro seguinte.
Quadro 4.30 – Áreas sensíveis abrangidas pelo Projeto
ÁREA DE ESTUDO
ÁREAS SENSÍVEIS
AE.PETN

Reservas Biosfera Gerês – Xurês (Área de
Transição)

AE.PETS

560,9 ha
(STN_B, TN15,10-20,28)

―

CL.PETN
245,7 ha
(TLN01,14,15)

CL.PETS
―

1.365,9 ha

Rede Natura 2000 – ZEC
(Zonas Especiais de
Conservação)

Alvão Marão
(PTCON0003)

Importante Bird Areas (IBA)

Serras do
Alvão e Marão
(PT049)

―

Rede Nacional de Áreas
Protegidas

Parque
Natural do
Alvão

―

―

(STA.PETS,
STB.PETS,
TS1-36)

―

1.122,5 ha
(TLS1-11,13-15)

1.368,0 ha
(STA.PETS,
STB.PETS,
TS1-36)

56,9 ha (só
acessos e rede
MT)

―

―

1.123,1 ha
(TLS1-11,13-15)

―

No que respeita aos espaços da Rede Natura 2000, a zona de atuação apresenta parte
do seu território dentro do Sítio de Importância Comunitária (SIC) Alvão / Marão
PTCON0003 aprovado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 115–A/2008, de 21 de
julho, designado como Zona Especial de Conservação (ZEC) ao abrigo do Decreto
Regulamentar n.º 1/2020, de 16 de março. Este espaço tem uma extensão de 58.788 ha
e está limitado pelos vales dos rios Tâmega e Corgo (oeste e este respetivamente). Este
espaço é formado nomeadamente pelas serras de Alvão e de Marão, elementos
montanhosos cujos cumes superam os 1.300 metros (máximo 1.416 m da serra Marão)
e que apresentam uma orientação NE-SO, o que confere a forma característica ao ZEC.
Ao nível de habitats esta área é caracterizada pela presença de uma grande variedade
paisagística onde se combinam elementos de zonas montanhosas. como formações
herbáceas, rochedos ou zonas húmidas (lagoas, charcos permanentes, turfeiras, arroios
de montanha), com elementos florestais nomeadamente carvalhais e sobreirais,
elementos arbustivos com abundância de urzes, formações arbustivas esclerofilas e
elementos de fundo de vale como bosques de galeria de salgueiro e choupos e áreas
com influência antrópica (plantações florestais, prados, cultivos, zonas urbanas, etc.).
Na ficha do SIC (atualmente ZEC) Alvão/Marão descrevem-se os habitats de interesse
comunitário e espécies concretas que levaram à declaração deste espaço como área
protegida. No que se refere aos habitats de interesse comunitário, dentro da ZEC foram
descritos 16 habitats, sendo cinco deles prioritários. De todos estes habitats são de
salientar os bosques de carvalho-alvarinho (Quercus robur) e de carvalho-negral
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(Quercus pyrenaica) (habitat 9230), os urzais-tojais ibéricos de solos ácidos mais ou
menos secos (habitat 4030), os urzes húmidos atlânticos de zonas temperadas de Erica
ciliaris e Erica tetralix (habitat 4020) e as turfeiras de transição (habitat 7140). As subestepes de gramíneas e espécies anuais de Thero-Brachypodietea (habitat 6220), as
formações herbáceas de Nardus sobre substratos silíceos das zonas de montanha
(habitat 6230) e os bosques de bétula (Betula sp.) nas turfeiras de Sphagnum spp.
(habitat 91D0).
No que respeita a espécies, destaca a presença de dois táxones de flora de interesse
comunitário, a Veronica micrantha e a Marsilea quadrifolia, para as quais a serra do
Alvão e do Marão constituem a última zona de presença em Portugal. Por outro lado,
identificam-se diferentes espécies de fauna incluídas nas diretivas Aves e habitats
presentes dentro da ZEC. São de salientar o lobo (Canis lupus), a Águia-real (Aquia
chrysaetos), os tartaranhão-caçador (Circus pygargus) e tartaranhão-cinzento (C.
cyaneus), o falcão-peregrino (Falco peregrinus), distintas espécies de morcegos
ameaçados (Myotis blythii, Myotis nattereri, Tadarida teniotis, Rhinolophus
ferrumequinum, R. hypposideros), a lontra (Lutra lutra), a Toupeira-de-água (Galemys
pyrenaicus), o Lagarto-de-água (Lacerta schreibersi), a salamandra-lusitânica
(Chioglossa lusitánica), Euphydryas aurinia, Lucanus cervus, os odonatos Coenagrion
mercuriale e Oxygastra curtissi ou o peixe Rutilus arcansii.
Nas proximidades da área de estudo localiza-se também o Parque Natural do Alvão. A
Serra do Alvão foi declarada Parque Natural em 1983 a partir do Decreto-Lei n.º 237/83,
de 8 de junho devido ao grande interesse paisagístico e geológico das suas formações
de ardósia do Silúrico, à abundância e diversidade da sua avifauna, a riqueza e variedade
da sua flora e vegetação e a sua característica arquitetura local. O seu território alberga
uma variedade de habitats de interesse comunitário (16 habitats) e populações de
espécies ameaçadas de flora e fauna. Perto de 486 espécies de plantas estão presentes
no dito espaço, salientando-se os endemismos ibéricos (6,3%), os endemismos
lusitânicos (1,5%) e as espécies protegidas (23 das 486, isto é, 5,8% do total). No que
respeita a fauna, aparecem no inventário 200 espécies sendo que no total 44 estão
incluídas no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, representando mais de 20%
das espécies identificadas.
Coincidente com o território do ZEC Alvão/Marão, a área de estudo também apresenta
parte do seu território dentro da Important Bird Area (IBA) das serras do Alvão e Marão
(código PT049), designada segundo os critérios de BirdLife International. Segundo a
própria ficha de declaração da IBA “estas serras revestem importância ornitológica por
albergar populações de aves rapaces de grande interesse como a Águia-real (A.
chrysaetos) com um casal solitário com reprodução regular, o tartaranhão-caçador (C.
pygargus) e tartaranhão-cinzento (C. cyaneus) ou o falcão-peregrino (F. peregrinus)”.
Também é importante como lugar de passagem de passeriformes migradores
transarianos assim como também pela presença de outras espécies ameaçadas como o
Bufo-real (Bubo bubo), Petinha-dos-campos (Anthus campestris) ou a Gralha-de-bicovermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax).
Por último, a área de estudo também apresenta parte do seu território dentro da
Reserva da biosfera transfronteiriça Gerês – Xurês.
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A Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés (RBTGX) foi declarada a 27 de Maio
de 2009, pela UNESCO, e está situada na Comunidade Autónoma da Galiza (Espanha) e
a Região Norte (Portugal). Com uma área de 267.958 ha de território protegido em dois
espaços naturais divididos pelas fronteiras, estes unem-se pelas características da
natureza e a cultura. Com uma rede hidrográfica densa, ecossistema em bom estado de
conservação, espécies de fauna e flora de excecional interesse para a conservação da
natureza e a biodiversidade, a Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés
constitui em muitos aspetos as diferenças que enriquecem o património natural e
cultural, uma realidade única que exige colaboração permanente em defesa e
revalorização.
As diferentes orientações da substituição, as variações bruscas de altitude, e a influência
dos climas atlântico, mediterrâneo e continental dão origem a uma grande diversidade
de microclimas na RBTGX. Estes, associados à constituição essencialmente granítica do
chão, tornam este um local de características particulares, originando aspectos
botânicos muito especiais, que lhe conferem um lugar de preferência no que diz respeito
à flora ibérica. Nesta região podem-se encontrar espécies de flora que variam desde
aquelas que são características de zonas mediterrâneas e subtropicais, até as que
predominam em zonas euro-siberianas e alpinas, assim como espécies endémicas como
o Lirio do Xurés (Íris Boissieri), a timelea (Tymelea broterana) ou a armeria (Armeria
humillis Subs Humillis).
A diversidade de habitats, a variada flora e a fisiografia singular da RBTGX permitem
reunir neste território condições favoráveis para a manutenção de uma grande
diversidade de fauna (lobo, corço, morcegos, marta, víboras, garrano).
No território estão identificadas 147 espécies de aves, muitas das quais são migratórias.
Destacam, pelo seu status de conservação, ou pela sua reduzida área de distribuição na
Península Ibérica a águia real, a gralha-de-bico-vermelho, o bufo real, e o falcão
abelheiro.
O território definido pela Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés,
particularmente nas áreas que formam os dois espaços protegidos, distingue-se pelo
elevado valor do seu património natural, e pela existência de habitats naturais pouco
fragmentados, que compreendem essencialmente a Serra Gerês-Xurés e integram a
zona núcleo da RBTGX.
Em Portugal, o território delimitado pelo Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG),
integra A ZEC Serras da Peneda e Gerês (PTCON0001), criado sobretudo ao abrigo da
Diretiva Habitats, relativa à conservação de habitats naturais de flora e fauna selvagens,
assim como também a zona de Proteção Especial (ZPE) da Serra do Gerês, sobretudo ao
abrigo das Diretiva Aves, relativa à Conservação das espécies de aves. Abarca, além
disso, a Reserva Biogenética Matas de Palheiros-Albergaria, PT930003, incluída na Rede
de Reservas Biogenéticas do Conselho da Europa. Integra ainda, desde 2008, a rede PAN
Parks, onde estão incluídas as melhores áreas naturais da Europa.
Em Espanha, o território delimitado pelo Parque Natural Baixa Limia–Serra do Jures
integra-se dentro do Lugar de importância Comunitária Baixa Limia (ÉS1130001),
aprovado mediante a Decisão da Comissão de 7 de dezembro de 2004, pela que se
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adota, em conformidade com a DC92/43/CEE do Conselho, a lista de Lugares de
Importância Comunitária da Região Biogeográfica Atlântica (Diário Oficial da União
Europeia. 29.12.2004: L387/1) e da Decisão da Comissão de 19 de julho de 2006, pela
que se adota a lista de Lugares de importância Comunitária da Região Biogeográfica
Mediterrânea (Diário Oficial da União Europeia. 21.09.2006: L 259/1). Este espaço possui
também, conforme a DC 79/409/CEE, a declaração de Zona de Especial Proteção para
as Aves (ZEPA), com a denominação Baixa Limia–Serra do Xurés (ÉS0000376), figura que
também é integrante da Rede Natura 2000.
Cada uma das unidades de zonamento contempladas na Reserva, delimitadas em função
da expressão territorial dos componentes da biodiversidade e das atividades humanas,
correspondem a um regime de ordenação e gestão específico, que responde em
consequência às diferentes necessidades de conservação e gestão e a diferentes graus
de aproveitamento dos recursos naturais da Reserva. A Zona Núcleo abarca um total de
34.434,31 ha do total da superfície da Reserva da Biosfera, o que supõe 13% da mesma,
com níveis de proteção muito elevados. A configuração destas zonas, e
consequentemente a sua biodiversidade, está ligada à manutenção de modelos
tradicionais de aproveitamento dos recursos naturais que possuem um elevado grau de
compatibilidade com a manutenção dos componentes, a estrutura e o funcionamento
dos ecossistemas.
A Zona Tampão inclui a zona da Reserva da Biosfera onde os usos tradicionais do solo e
o turismo ambiental se consideram perfeitamente compatíveis com a conservação dos
valores naturais, tratando-se de territórios com um valor de conservação alto, com uma
porção significativa de habitats.
Por fim, na Zona de Transição da Reserva – onde se localiza o projeto, no seu limite sul
– encontram-se localizadas a maioria dos núcleos de assentamentos humanos.
Corresponde assim a uma zona fortemente povoada, onde se encontram a maioria dos
serviços. Em verdadeira medida, pode-se afirmar que as características ambientais,
socioculturais, e económicas conferem à zona de transição as condições e
potencialidades favoráveis para a promoção de uma política adequada de
desenvolvimento sustentável, e favorecer tanto as povoações locais como a
conservação e revalorização da natureza e a biodiversidade.
A zona de atuação apresenta parte do seu território na zona de Transição da Reserva da
Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés (RBTGX), conforme se observa no DESENHO 03
(Volume III).
4.3.4

VEGETAÇÃO, BIÓTOPOS E HABITATS
De acordo com o exposto na secção 4.3.2, a vegetação zonal das zonas estudadas pode
se formalizar por meio das séries que seguem:
•

Vaccinio-Querco robori sigmetum nas partes culminantes e nas encostas
expostas ao norte das serras septentrionais, coincidentes de maneira
aproximada com os terrenos cuja exploração florestal, baseada principalmente
em pinheiros de montanha como Pinus nigra e P. sylvestris, é mais proveitosa;
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•

Holco mollis-Querco pyrenaicae sigmetum, sobretudo nas planícies das serras
mais meridionais, onde os processos de deflorestação e perda de solo estão
muito avançados e hoje predominam comunidades disclimácticas de urzal e
arrelvado psamófilo descontínuo, com plantações de resinosas menos extensas
e produtivas;

•

Rusco aculeati-Querco roboris sigmetum em terrenos abaixo dos 1.000 metros
de altitude, cuja exploração florestal está baseada fundamentalmente no
pinheiro bravo (Pinus pinaster). Localmente, nas partes mais baixas do vale do
Tâmega, estes terrenos acolhem uma vegetação mais termófila e resistente à
seca estival afim à da série do sobreiro (Physospermo cornubiensi-Quercetum
suberis sigmetum), mas sem chegar a representá-la na zona de estudo.

Alguns talvegues, embora nunca cheguem a formar planícies aluviais e não deem para
verdadeiras florestas ripícolas, possivelmente acolheriam variantes dos carvalhais de
transição para as florestas de bétulas que são a formação final da série edafohigrófila
Carici reuterianae-Betulo celtibericae sigmetum.
Como se antecipa e como se amplia na próxima secção, para além dos mosaicos zonais
correspondentes a estas séries, existem amplas superfícies onde milénios de maneio
pastoril das paisagens florestais ancestrais através de fogo, em combinação com a
massiva lavagem por parte das muito abundantes e amiúde intensas precipitações
invernais, tiveram como resultado a instalação duma vegetação disclimáctica, sem
possibilidade a médio prazo de evoluir para um bosque.
Outras áreas vetadas à vegetação arbórea, desta vez sem o concurso necessário das
atividades humanas, são:
•

Depressões encharcadiças, onde as raízes das árvores não conseguem respirar
nem obter nutrientes minerais em suficiente quantidade; e

•

Afloramentos rochosos, com solos demasiado pouco espessos para as árvores
se manterem, tanto literalmente em termos de suporte físico como em termos
fisiológicos na medida em que não podem se abastecer de água durante a seca
(que basta que seja muito moderada para se manifestar nestes solos tão
delgados), por estreitas que sejam as folhas e capazes portanto de se refrigerar
com o vento sem transpirarem, já que é preciso um mínimo de transpiração para
os tecidos poderem, se não fotoassimilar, sim pelo menos se manterem vivos.
Aliás, estes afloramentos elevados estão expostos a fogos espontâneos ao
atraírem raios, e são com toda probabilidade a estação primária da vegetação
disclimáctica acima assinalada.

Nos quadros seguintes resumem-se em paralelo o tipo de vegetação incidente sobre as
áreas de estudo, o respetivo significado ecológico e o respetivo habitat de interesse
comunitário correspondente, divididas entre vegetação zonal (semi)natural, vegetação
azonal xerófila (às vezes beneficiada de expansão disclimácica) e rupícola, vegetação
azonal higrófila, vegetação zonal antropizada e vegetação antropizada azonal.
Remete-se ainda para a consulta em paralelo dos DESENHOS 10.1 e 10.2 (Volume III).
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Ilustra-se ainda fotograficamente e em seguida os espécimes e respetivos habitats
amostrados e identificados na área estudo.
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Quadro 4.31 – Vegetação zonal (semi)natural
ÁREA (ha)
TIPO DE VEGETAÇÃO/UNIDADE CARTOGRÁFICA9
Florestas de carvalho-negral
Florestas acidófilas de carvalhos Florestas de carvalho-alvarinho
(Quercion pyrenaicae)
Florestas mixtas de de carvalho negral
e carvalho-alvarinho
Florestas mistas de carvalho-alvarinho e sobreiro (Quercion pyrenaicae
=> Quercion broteroi)
Florestas de bétulas (Betulion fontquerio-celtibericae)
Pré-bosques caducifólios (Frangulo alni-Pyrion cordatae)
Matos preflorestais (Cytision
multiflori)

Urzais mesófilos com Erica arborea e
Pteridium aquilinum
Giestais com predomínio de Cytisus
striatus

SIGNIFICADO ECOLÓGICO

Resultado final da competição pela luz em terrenos cuja humidade depende da retenção das chuvas locais por
solos desenvolvidos in situ, sem perdas masivas por escoamento superficial em encostas pronunciadas nem
aportes extra em talvegues e bacias.
Variante das florestas anteriores nas zonas mais baixas e ensolaradas do vale do Tâmega.
Fases pioneiras (por causa da semente mais pequena e móvel das bétulas) ou higrófilas (na transição para
talvegues e bacias) das florestas de carvalhos.
Matos espinhentos de arbustos de frutos carnosos, dispersados pelas aves, em cujo seio as árvores sem
espinhas podem-se desenvolver protegidas dos grandes herbívoros.
Faixas de um verde intenso muito reconhecíveis nos talvegues de drenagem das serras, onde a humidade
permite não apenas um maior desenvolvimento da vegetação, mas sobretudo proteção face ao fogo.
Variante menos exigente em humidade e mais submetida ao fogo, mas com solos não muito erodidos e com
potencialidade florestal.

AE.PETN AE.PETS

CL.PETN CL.PETS

TOTAL

16,60
3,86

16,80
0,64

3,95
―

36,67
―

74,01
4,51

6,74

4,36

9,10

13,18

33,37

―

―

1,09

―

1,09

9,59

2,93

15,12

25,37

52,99

18,51

20,66

33,72

81,09

153,97

131,58

155,53

201,42

89,57

578,10

32,14

11,92

270,09

83,65

397,79

CÓDIGO DO HABITAT DE
INTERESSE COMUNITÁRIO
CORRESPONDENTE10
9230pt1
9230pt2
Apenas muito marginalmente
assimiláveis ao HIC 9330

Quadro 4.32 – Vegetação extrazonal edafohigrófila (semi)natural
ÁREA (ha)
TIPO DE VEGETAÇÃO/UNIDADE CARTOGRÁFICA9

SIGNIFICADO ECOLÓGICO

Florestas ripícolas acidófilas com amieiros e bétulas (Osmundo-Alnion
glutinosae)

Resultado final da competição pela luz em terrenos encharcados quase tudo o ano, mas com águas correntes e
arejamento superficial no verão que impede (por arrastamento e por mineralização microbiana) a acumulação
de turfa. Predominam árvores com adaptações à anoxia (lenticelas) e à pauperização por desnitrificação
(simbioses radiculares) dos solos alagados.

Freixedas em margens fluviais abruptas (Populion albae)

Formam uma faixa ribeirinha em vale encaixados, sem planície aluvial de encharcamento duradouro.

Arrelvados contínuos perenes com abundância de Agrostis capillaris s.l.
(Violion caninae, Nardo-Juncion squarrosi, Linarion triornithophorae)

Formam mosaicos com os urzais de Erica arborea na rede de drenagem das serras como consequência do
pastoreio extensivo, e também ocorrem (os da última aliança indicada) nas orlas e clareiras dos carvalhais
zonais.

AE.PETN AE.PETS

CL.PETN CL.PETS

TOTAL

―

1,96

―

18,52

20,47

0,22

―

1,62

―

1,84

13,32

23,72

26,88

9,01

72,93

CÓDIGO DO HABITAT DE
INTERESSE COMUNITÁRIO
CORRESPONDENTE
91E0*pt2
Não é razoável assimilar os
muito escassos fragmentos
detetados ao HIC 92A0
Algumas guardam relação
com o HIC 6230, mas sem
chegar a representá-lo

9 Para a correspondência fitosocciológica segue-se a classificação de Mucina et al. (2016)
10 Segundo as definições preconizadas pelo PSRN2000 (ICNF)
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Quadro 4.33 – Vegetação azonal xerófila (às vezes beneficiada de expansão disclimácica) e rupícola
ÁREA (ha)
TIPO DE VEGETAÇÃO/UNIDADE CARTOGRÁFICA11

Urzais secos (Ericion umbellatae)

Mosaicos de arrelvados discontínuos sobre areias, perenes (Hieracio
castellanae-Plantaginion radicatae) e anuais (Molinerion laevis)

Afloramentos rochosos siliciosos (Sedion pyrenaici)

SIGNIFICADO ECOLÓGICO
Matos baixos de plantas micrófilas e com simbiontes fúngicos nas raízes, adaptadas ao fogo e à pauperização
mineral e seca estival do solo que aquele provoca por meio da erosão e a lixiviação após desmatação,
nomeadamente nestes climas tão chuvosos no inverno. Como demostrado pelas suas sementes tão pequenas
ou com adaptações dispersivas, nas paisagens ancestrais estariam limitados a "ilhas" rochosas altas, onde as
árvores não podem sobreviver e onde se dão incêndios naturais causados pelos raios; mas o maneio pastoril
milenário das florestas através de fogo incrementou imensamente a sua extensão e converteu-as na formação
final, virtualmente estável, em amplas zonas.
Representam uma fase mais avançada da perda de solo, que fica reduzido a areias de descomposição local da
rocha. O efeito das geadas e dos fortes ventos invernais e da seca estival causa grande mortalidade nas plantas
perenes, mesmo naquelas mais resistentes a estas condições tão exigentes, e conserva-se sempre abundante
espaço para uma considerável diversidade de geófitos e de pequenas plantas anuais de ciclo curto.
Zonas de rocha aflorante, como solos reduzidos a pequenas fendas e tão delgados que nem sequer após as
chuvas invernais é garantido que não existirão déficits hídricos, e nos quais apenas ocorrem, portanto, plantas
com anatomias ou fisiologias muito especializadas como as crassuláceas. Contudo, o contacto espaço-temporal
dos rochedos com os arrelvados descontínuos sobre areias é muito estreito, e a sua vegetação partilha
numerosas espécies, razões pelas quais a atribuição a uma unidade ou outra resulta por vezes bem difícil.

AE.PETN AE.PETS

CL.PETN CL.PETS

TOTAL

192,97

408,42

252,62

550,47 1.404,48

305,16

476,33

216,88

184,41 1.182,77

13,87

51,33

8,16

28,62

101,99

CÓDIGO DO HABITAT DE
INTERESSE COMUNITÁRIO
CORRESPONDENTE12
4030pt3
(no caso das extensões mais
contínuas e com maior
diversidade)

8230pt1

Quadro 4.34 – Vegetação azonal higrófila
ÁREA (ha)
TIPO DE VEGETAÇÃO/UNIDADE CARTOGRÁFICA11

Lagoas naturais (Hyperico elodis-Sparganion)

Turfeiras de transição (Ericion tetralicis)

Urzais higrófilos (Genistion micrantho-anglicae)
Prados higro-acidófilos de Molinia caerulea (Molinion caeruleae)

SIGNIFICADO ECOLÓGICO
O balanço hídrico excedentário do clima e o abundante escoamento superficial causado pelo substrato rochoso
impermeável da zona permite que nas partes baixas do relevo se formem lagoas com relativa facilidade. Mas
ao serem menos interessantes para o aproveitamento do vento, estas zonas baixas são afetadas apenas
marginalmente pela atividade aqui avaliada.
Plantas especializadas nas peculiares condições que se dão nas margens das lagoas e nalgumas nascentes das
serras, com solos emergidos e arejados superficialmente no verão mas encharcados (e sem oxigénio para a
mineralização da matéria orgânica, que passa portanto a acumular-se e a manter sequestrados os nutrientes
minerais) nos níveis baixos.
Transição entre a vegetação zonal e a higrófila, em zonas como solo arejados em camadas mais profundas e
durante períodos mais longos.
Apresentam-se em mosaico com os matagais anteriores, em zonas ceifadas ou como fase pioneira em solos
turfosos, cuja alimentação de água tem-se visto reduzida e que passam portanto a mineralizar-se e a
refertilizar.

AE.PETN AE.PETS

CL.PETN CL.PETS

TOTAL

CÓDIGO DO HABITAT DE
INTERESSE COMUNITÁRIO
CORRESPONDENTE12

0,05

―

―

―

0,05

3130pt2

0,04

2,64

―

2,21

4,89

7140pt2

―

2,98

―

0,55

3,53

4020pt2

1,58

0,14

4,97

1,04

7,72

6410pt1

11 Para a correspondência fitosocciológica segue-se a classificação de Mucina et al. (2016)
12 Segundo as definições preconizadas pelo PSRN2000 (ICNF)
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Quadro 4.35 – Vegetação zonal antropizada
ÁREA (ha)
TIPO DE VEGETAÇÃO/UNIDADE CARTOGRÁFICA13

SIGNIFICADO ECOLÓGICO

Terrenos de uso florestal recentemente cortados, queimados, plantados
ou em regeneração incipiente

Terrenos atualmente sem vegetação arbórea, mas presumivelmente de maneira apenas transitória a julgar
pela evolução percetível na sequência de ortofotografias históricas
Dado que todas elas são alóctones no território, e pelas dificuldades de distinguir na ortofotografia algumas
espécies das que se fazem plantações mistas, utiliza-se esta categoria única para o conjunto das espécies
beneficiadas no território (Pinus pinaster, P. nigra, P. sylvestris, Chamaecyparis lawsoniana e Pseudotsuga
menziesii).
A principal atividade pecuária é a criação de gado bovino. Se leiteiro, cultivam-se plantas forrageiras e os
lameiros são intensivamente lavrados; se para produção de carne, mais rústicas, utilizam-se os campos para
pastoreio quase tudo o ano.
Lameiros não lavrados nem semeados, ceifados uma ou duas vezes por ano e com flora diversa. A sua
separação ortofotográfica da categoria anterior não é sempre fácil, e os trabalhos de campo foram feitos numa
altura pouco adequada para a aplicação de critérios florísticos. A deteção deste habitat não é, portanto, muito
fiável.
Árvore termófila pouco rentável a estas altitudes, e portanto escassamente representada.
Terrenos florestais pouco explorados e com solos relativamente bem preservados, onde as árvores autóctones
parecem estar a ganhar espaço à custa das resinosas antigamente plantadas, e que portanto, se não se
produzem novas perturbações com efeitos sobre o solo ou intervenções silvícolas, se poderiam incorporar
rapidamente ao âmbito da vegetação zonal (semi)natural.
Situação análoga à anterior nas zonas menos frias do vale do Tâmega.
Uso local dos terrenos florestais para a obtenção de madeira para pipas de vinho.
Povoamentos de castanheiros mais ou menos geridos e explorados, perto das aldeias.
Socalcos em rápida evolução para silveiras e fases mais avançadas dos pré-bosques espinhentos.

Florestas antropogénicas de coníferas

Terrenos agrícolas (hortas, pastos e lameiros de maneio mais ou menos
intensivo)

Lameiros de ceifa (Arrhenatherion elatioris)
Plantação de eucalipto
Florestas mistas de coníferas e caducifólios (carvalhos e bétulas)
Florestas mistas de eucaliptos e caducifólios
Plantação de carvalho-americano
Soutos
Pomares e vinhas abandonadas

AE.PETN AE.PETS

CL.PETN CL.PETS

TOTAL

0,05

―

―

―

0,05

0,04

2,64

―

2,21

4,89

―

2,98

―

0,55

3,53

1,58

0,14

4,97

1,04

7,72

0,05

―

―

―

0,05

0,04

2,64

―

2,21

4,89

―
1,58
0,05
0,04

2,98
0,14
―
2,64

―
4,97
―
―

0,55
1,04
―
2,21

3,53
7,72
0,05
4,89

CÓDIGO DO HABITAT DE
INTERESSE COMUNITÁRIO
CORRESPONDENTE14

6510

9260pt e pt2

Quadro 4.36 – Vegetação antropizada azonal ou disclimácica
ÁREA (ha)
TIPO DE VEGETAÇÃO/UNIDADE CARTOGRÁFICA13
Entulhos e terrenos terrapalanados ou alcatroados
Lagoas perturbadas pela pecuária
Povoamentos de Acacia dealbata

SIGNIFICADO ECOLÓGICO
Terrenos desconectados da sucessão vegetal, pelo menos no médio prazo.
Locais com água permanente intensamente utilizados pelo gado para beber e se refrescar no verão.
Terrenos relativamente baixos, sobretudo no vale principal do Tâmega, com povoamentos clonais desta árvore
de origem australiana de tal densidade que quase nenhuma outra espécie, nem alóctone nem autóctone, se
pode instalar; e que, portanto, funcionam como um disclímax biológico.

AE.PETN AE.PETS
5,14
0,06
―

23,02
―
―

CL.PETN CL.PETS
55,35
―
150,42

19,18
―
―

TOTAL

CÓDIGO DO HABITAT DE
INTERESSE COMUNITÁRIO
CORRESPONDENTE14

102,69
0,06
150,42

13 Para a correspondência fitosocciológica segue-se a classificação de Mucina et al. (2016)
14 Segundo as definições preconizadas pelo PSRN2000 (ICNF)
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Dianthus langeanus

Thymus caespititius

Silene acutifolia

Sedum brevifolium

Fotografia 4.7 – Aspeto geral (perto do TN15) e algumas plantas características dos
afloramentos rochosos siliciosos (HIC 8230, Sedion pyrenaici), fotografadas no TN21
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Pinus nigra

Pinus sylvestris

Pinus pinaster

Pseudotsuga menziesii

Fotografia 4.8 – Quatro das principais espécies de coníferas plantadas para aproveitamento
florestal na área de estudo. Pelas suas folhas aciculares que perdem menos água, resistem
melhor do que os planifólios autóctones à seca estival dos solos erodidos das serras
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Fotografia 4.9 – Várias manifestações dos urzais secos europeus (HIC 4030, Ericion
umbellatae) na área de estudo. Acima, perto do TN20. Abaixo à esquerda, perto do TS18, e à
direita próximo do TS37. Em função do período de tempo desde o último incêndio, do grau de
erosão do solo e da orientação da encosta, podem-se reconhecer pequenas variações na
abundância relativa das plantas especializadas que compõem o elenco associado a estes
meios tão inférteis. A composição florística fica caracterizada com a lista seguinte:
Pterospartum tridentatum, Erica umbellata, E. cinerea, E. australis, Danthonia decumbens,
Agrostis curtisii, Pseudarrhenatherum longifolium, Avenula sulcata subsp. sulcata, Carex
asturica, Simethis mattiazzii, Tuberaria globulariifolia, Halimium lasianthum subsp.
alyssoides, H. umbellatum e H. ocymoides
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Fotografia 4.10 – Matagais preflorestais. Na imagem de cima, tirada entre TS6 e TS7, pode-se
apreciar o contraste cromático entre os planaltos erodidos com mosaicos de arrelvados
descontínuos e urzais secos e os talvegues com matagais verde intenso de Erica arborea e
Pteridium aquilinum, beneficiados pela acumulação da água de drenagem e dos materiais
edáficos capazes de retê-la, além da proteção contra incêndios que essa mesma humidade
oferece. Abaixo à esquerda, um detalhe de Erica arbórea e, à direita, matagais mais xerófilos,
termófilos e pirofíticos dominados por Cytisus striatus., fotografados entre TN1 e TN10.
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Fotografia 4.11 – Distintas fases de evolução dos matagais preflorestais. Na imagem de cima,
tirada entre TN12 e TN13, um povoamento pioneiro de bétulas não afetado pelo fogo, cuja
ação é evidente no conjunto da paisagem. Abaixo à esquerda, perto do TS26, matagal de
Erica arborea colonizado por silvas, por Pyrus cordata e por jovens Quercus pyrenaica, uma
das formações que se reconhece na cartografia sob a categoria de pré-bosques caducifólios.
Em terrenos pouco propensos à erosão, o aproveitamento pecuário extensivo dos terrenos
com potencialidade florestal gera e mantém prados perenes contínuos dominados por
Agrostis capillaris e Nardus stricta como este fotografado no TS21.
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Aspeto estival (TN23)

Aspeto outunal (TN15)

A partir do TS2

Arenaria querioides (TN14)

Fotografia 4.12 – Arrelvados descontínuos sobre solos erodidos ricos em areias de
decomposição local do granito, que ocupam uma ampla extensão nas partes altas das serras.
A sua composição florística vem caracterizada pela seguinte lista de espécies: Agrostis
truncatula subsp. commista —responsável da bem reconhecível cor amarela que estas
formações adotam no verão e que as faz destacar na paisagem (foto de abaixo à esquerda)—
Hypochaeris glabra, H. radicata, Plantago holosteum, Arenaria querioides subsp. querioides,
Armeria humilis subsp. odorata, Rumex acetosella subsp. angiocarpus, Sedum arenarium,
Juncus minutulus, Molineriella laevis, Aira praecox, Anthoxanthum aristatum, Jasione
montana, Scilla monophyllos, Simethis mattiazzii, Arnoseris minima, Spergularia
purpurea,Festuca summilusitana e Hypericum linariifolium, além de várias espécies de
musgos (nomeadamente Racomitrium lanuginosum).
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Mistura de carvalho-negral e alvarinho
(TN10)

Mistura de carvalho-alvarinho e sobreiro

Plantação abandonada de Pinus sylvestris e
Chamaecyparis lawsoniana colonizada por
carvalho-alvarinho

Floresta ribeirinha

Fotografia 4.13 – As florestas zonais maduras ocupam extensões muito reduzidas na área de
estudo, e para além de escassas e fragmentadas encontram-se no geral em mau estado de
conservação. Porém, localmente é percetível um incipiente processo de maturação e
expansão. Em proporção à sua área potencial, as florestas edafohigrófilas estão melhor
representadas, mas estes terrenos são afetados de uma maneira muito marginal pelas
atividades aqui avaliadas.
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Nascente com turfeira perto entre TS7 e TS8

Drosera rotundifolia

Lagoa perto do TN2

Urzal húmido perto da STA.PETS

Fotografia 4.14 – Sob este clima tão chuvoso no inverno, chega uma ligeira concavidade para
que um biótopo receba mais água da que se perde por escoamento ou evaporação, e acolha
solos alagados ou quase permanentemente saturados em água, direta ou indiretamente (por
causa de processos de pauperização mineral dos solos) inabitáveis para as árvores.
Desenvolve-se, portanto, vegetação azonal higrófila. A referida escassez de nutrientes origina
adaptações tão chamativas como a insetivoria, exemplificada pela Drosera rotundifolia,
especialista associada a estes meios na medida em que apenas neles pode sobreviver sem ser
deslocadas por plantas de estrutura mais simples e sem investimentos em estruturas de
digestão e, portanto, de crescimento mais vigoroso em solos apenas um pouco mais férteis.
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Fotografia 4.15 – Os soutos de castanheiros (acima) e os lameiros de ceifa (embaixo) são duas
formações resultantes do aproveitamento humano tradicional dos terrenos zonais da área de
estudo, ambas consideradas Habitats de Interesse Comunitário.
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Fotografia 4.16 – Uma grande proporção da parte meridional das áreas abrangidas pelos
corredores das linhas elétricas do PETN está coberta por povoamentos muito densos e
virtualmente estáveis da invasora alóctone de origem australiana Acacia dealbata

Importa salientar que algumas das unidades de vegetação acima identificadas já
incorporam a implementação de medidas compensatórias no âmbito da empreitada do
SET. Noutros casos, há medidas compensatórias previstas ainda não implementadas que
poderão refletir uma modificação nas unidades de vegetação agora identificadas e
cartografadas. Tal ocorre nas componentes de projeto em seguida identificadas – maior
detalhe quanto à potencial influência do projeto das mesmas será dado na secção de
avaliação de impactes ambientais.
Quadro 4.37 – Medidas compensatórias no âmbito do SET abrangidas pelo Projeto
MEDIDA
DESCRIÇÃO AÇÃO/ ESPÉCIES A
COMPENSATÓRIA
IMPLEMENTAR
APLICÁVEL
COMPENSATÓRIAS FLORESTAIS
Compensatórias de Sobreiros (MC0)

ÁREA DE ESTUDO
ABRANGIDA

CL.PETN (TLN13)
CL.PETN (TLN17,
TLN10)
CL.PETN (TLN7,8)
AE.PETS (Acesso)
CL.PETS (TLS13)

ESTADO

Implementada

MC1

Melhoria da biodiversidade em massas
florestais de regeneração de pinheiro

MC2

Melhoria da capacidade de acolhimento
para a fauna em zonas de mato

MC3

Melhoria da disponibilidade trófica em
zonas de mato

CL.PETN (TLN7,8)

Implementada

MC4

Melhoria da disponibilidade trófica em
zonas florestais

CL.PETN (TLN7,8)
AE.PETS

Implementada

Implementada
Implementada
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MEDIDA
COMPENSATÓRIA
APLICÁVEL

DESCRIÇÃO AÇÃO/ ESPÉCIES A
IMPLEMENTAR

MC5

Gestão, recuperação e conservação de
povoamentos florestais de espécies
autóctones

MC6

Melhoria da conectividade transversal
entre florestas de ribeira e outras
formações florestais

MC7

Recuperação das florestas de ribeira e
melhoria da conectividade longitudinal
dos cursos fluviais

MC8

Plantação de folhosas de espécies
autóctones

ÁREA DE ESTUDO
ABRANGIDA
CL.PETN (TLN10)
AE.PETS
CL.PETS (TLS4,
TLS11)
AE PETS (rede MT)
CL.PETS (TLS4,
TLS11)
AE.PETS (rede MT)
CL.PETN (TLN10)
CL.PETS (TLS5,
TLS6, TLS4, TLS11)
AE.PETS (rede MT)

ESTADO

Implementada
Em
implementação
Em
implementação
Em
implementação

COMPENSATÓRIAS BIOLÓGICAS
MC27

Criação de micro-habitats para
invertebrados florestais ameaçados

CL.PETN (TLN10)

Implementada

Dada a localização do projeto e as condições edafoclimáticas da região onde se insere,
é possível a ocorrência de espécies de flora com interesse para a conservação da
natureza (que se encontram listadas no quadro abaixo). Salienta-se que nenhum dos
taxa possui categoria desfavorável na avaliação provisória da Lista Vermelha da Flora
Vascular (http://listavermelha-flora.pt).
Quadro 4.38– Espécies florísticas com valor conservacionista identificadas na área de estudo
com indicação do estatuto de proteção legal
Espécie

Decreto-Lei
Nº 140/99

Lista Vermelha
da Flora

Marsupella profunda

II

Narcissus bulbocodium

ÁREA DE ESTUDO
PETS

PETN

-

P

P

V

LC

C

P

Narcissus triandrus

IV

LC

C

C

Ruscus aculeatus

V

LC

C

C

Veronica micrantha

II

NT

P

P

C – confirmada; P – potencial
Categorias Lista Vermelha:
EX – Extinto;
EW - Extinto Em Estado Silvestre;
RE - Regionalmente Extinto;
CR - Em Perigo Crítico;
EN - Em Perigo;
VU – Vulnerável;

NT - Quase Ameaçado;
LC - Pouco Preocupante;
DD - Informação Insuficiente;
NE - Não Avaliado;
NA - Não Aplicável.
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Deve todavia referir-se a presença da espécie Quercus suber (sobreiro), protegida por
legislação nacional específica conforme estabelecido pelo Decreto-Lei nº. 169/2001, de
25 maio, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho.
4.3.5

FAUNA
Apresenta-se em seguida o inventário de espécies da área de estudo cuja presença está
confirmada ou que podem potencialmente surgir nos habitats encontrados.
Para cada espécie são especificados os seus níveis de proteção segundo instrumentos
legais existentes a nível europeu e nacional, nomeadamente:
•

Diretivas Habitats: Diretiva 92/43/CEE, de 21 de maio de 1992, relativa à
conservação dos habitats naturais e da fauna e flora silvestres;

•

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril e modificado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005
(D.R. n.º 39, Série I-A de 2005-02-24);

•

Convenção de Berna: Decreto-Lei nº 316/89, de 22 de setembro relativa à
Conservação da vida selvagem e dos habitats naturais de Europa;

•

Convenção de Bonn: Decreto-Lei nº 103/80, de 11 de outubro, sobre as espécies
migradoras.

Também se detalhada o estado de conservação para cada um dos táxons identificados,
seguindo a catalogação de:
•

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006).

•

2008 IUCN Red List of Threatened Species (IUCN, 2008).

No Quadro 4.39 apresenta-se a listagem de categorias considerada para a atribuição de
classificação às espécies identificadas na área de estudo. No caso de espécies com dupla
classificação, isto é, se avalie de forma diferente a população residente ou reprodutora
em relação à população visitante (invernante, migrante ou ocasional) designa-se com:
•

*: A população avaliada e residente.

•

**: A população avaliada e visitante.

Quadro 4.39 – Definição das categorias de proteção utilizadas nas listagens elaboradas
SIGLA

CATEGORIAS LIVRO VERMELHO E
UICN

EX
EW
RE

Extinto
Extinto Em Estado Silvestre
Regionalmente Extinto
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4.3.5.1

SIGLA

CATEGORIAS LIVRO VERMELHO E
UICN

CR
EN
VU
NT
LC
DD
NE
NA

Em Perigo Crítico
Em Perigo
Vulnerável
Quase Ameaçado
Pouco Preocupante
Informação Insuficiente
Não Avaliado
Não Aplicável

MAMÍFEROS
Entre os mamíferos, certos ungulados destacam-se pela abundância, como o javali (Sus
scofra), identificado através da Fotografia 4.17, e o corço (Capreolus capreolus) que
ocupam principalmente as massas arborizadas, embora aproveitem o terreno aberto,
principalmente as plantações, para se alimentar. Normalmente em áreas abertas,
principalmente áreas de matagal, surgiram duas espécies de lagomorfos, como a lebre
ibérica (Lepus granatensis) e o coelho (Oryctolagus cuniculus), sendo este último,
provavelmente, a espécie de mamífero mais abundante na área de estudo.

Fotografia 4.17 – Exemplar de javali (Sus scofra) localizado na área de estudo
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No que diz respeito a micromamíferos (roedores e insetívoros) verifica-se a presença na
área do esquilo-vermelho (Sciurus vulgaris) e leirão (Eliomys quercinus) em áreas
arborizadas, enquanto que em habitats mais abertos (plantações, pastagens e matos)
se destaca a presença comprovada do rato do campo (Apodemus sylvaticus), de
musaranho-de-dentes-vermelhos (Sorex granarius), de Ouriço-terrestre (Erinaceus
europaeus), entre outros. Além disso, vale a pena destacar a presença do musaranhode-água (Neomys anomalus) e da toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus), espécies
associadas a habitats fluviais bem preservados, cuja presença pode ocorrer nas
cabeceiras das correntes fluviais presentes na área de estudo. Assim, de acordo com os
dados de monitorização do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, está confirmada a
presença da espécie em vários rios que se sobrepõem com os corredores de linhas
elétricas, como o Ribeiro de Moimenta, Ribeira de Ouro e rio Louredo, assim como em
troços próximos à zona de implantação do Projeto dos rios Ribeira de Lousas, Ribeira de
Gondiães, Ribeira Baco, Ribeira Aveleras e Rio da Ribeira, tendo-se levado a cabo neste
último rio translocações de exemplares de toupeira-de-água como medida
compensatória do SET no ano de 2020.

Figura 4.18 – Secções fluviais com presença confirmada da toupeira d’água
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Outros mamíferos de menor porte e com presença confirmada na área de estudo são
carnívoros como a raposa (Vulpes vulpes), sem dúvida uma das espécies mais
abundantes e bem distribuídas na área. Esta comunidade de carnívoros é completada
por várias espécies de mustelídos, como a fuinha (Martes foina), o texugo (Meles meles),
a lontra (Lutra lutra) ou a doninha-anã (Mustela nivalis); a gineta (Genetta genetta) do
grupo dos viverrídeos e o gato-bravo (Felis silvestris silvestris), entre os felídeos.
Adicionalmente, existem diferentes alcateias do lobo ibérico (Canis lupus signatus) na
área de estudo, inclusive com reprodução confirmada, nomeadamente a alcateia
Sombra, Alvão e Minheu na área de estudo do parque eólico Tâmega Sul e Barroso e
Nariz do Mundo no parque eólico Tâmega Norte, conforme se identifica na Figura 4.19
onde é apresenta a distribuição espacial do lobo no ano de 2019.

Figura 4.19 – Distribuição espacial de Canis lupus signatus durante o ano de 2019

Na Figura 4.20 e Figura 4.21 apresenta-se ainda a distribuição espacial do lobo na área de estudo
e envolvente, representada através da identificação dos locais com indícios de presença de lobo
registados nos últimos 6 anos de monitorização do projeto do SET. Pela informação apresentada
é possível verificar que no ano de 2020 se identificaram indícios da presença de lobo na área de
estudo do PETN e, com bastante menor relevância, também na área de estudo do PETS. Já na
Figura 4.22 apresenta-se a densidade estimada de lobo nos referidos últimos 6 anos de
monitorização.
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Figura 4.20 – Distribuição espacial de Canis lupus signatus durante os últimos 6 anos de
monitorização (locais com indícios de lobo): PETN
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Figura 4.21 – Distribuição espacial de Canis lupus signatus durante os últimos 6 anos de
monitorização (locais com indícios de lobo): PETS
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Figura 4.22 – Distribuição espacial de Canis lupus signatus durante os últimos 6 anos de
monitorização (densidade estimada)

O quadro seguinte representa a evolução das populações do lobo ao longo do período
de monitorização dentro das diferentes alcateias, incluindo o ano de 2020.
Quadro 4.40 – Evolução da presença de lobo nas alcateias da área de estudo
2020
ALCATEIA
2015
2016
2017
2018
2019
Minheu
?
?
?
+
?
+
Sombra
+
+
R
R
+
R
Nariz do Mundo
+
+
+
R
+
R
+
Alvão
+
?
?
+
Barroso
+
+
R
+
R
R: reprodução confirmada; +: presença confirmada; ?: presença possível; - presença não
confirmada.

376

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Fotografia 4.18 – Exemplar de Lobo (Canis lupus signatus) localizado na alcateia de Sombra

Relativamente aos quirópteros, nos pontos de escuta verificou-se que a maioria dos
indivíduos identificados pertence a espécies ou a grupos de espécies comuns em
território nacional (Rainho et al., 2013). No que diz respeito aos abrigos visitados
verifica-se que estes são ocupados sobretudo por espécies com estatuto de ameaça,
uma vez que grande parte dos abrigos identificados são subterrâneos, adequados a
espécies cavernícolas como Rhinolophus ferrumequinum o Miniopterus schreibersii. As
espécies cavernícolas são as mais ameaçadas sobretudo porque têm o hábito de
estabelecer colónias, frequentemente de muitos indivíduos. Desta forma, qualquer
alteração aos abrigos onde as colónias se congregam resulta na alteração de uma parte
significativa da população da espécie.
Na área envolvente do âmbito do projeto localizam-se, pelo menos, 4 refúgios de
quirópteros com presença confirmada deste grupo, todos estes na zona da área de
estudo do PETS. Tratam-se de 3 minas-de-água e 1 ponte, nas quais foram localizados
exemplares das espécies Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hypposideros e
Myotis myotis.
Relativamente aos pontos de escuta, a área do projeto sobrepõem-se com 6 estações
localizadas em habitat de pinhal e mato, nas quais se confirmou a presença de
Pipistrellus pipistrellus, Tadarida teniotis, Nyctalus leisleri , Pipistrellus kuhlii e Eptesicus
serotinus.
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Figura 4.23 – Localização de refúgios/abrigos com presença confirmada de quirópteros
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Encontraram-se 6 espécies protegidas incluídas na Diretiva Habitats, assim como a sua
transposição na legislação portuguesa do Decreto-lei nº 140/99, de 24 de abril,
modificado pelo Decreto-lei nº 49 /2005, de 24 de fevereiro. A espécie Canis lupus
signatus, Galemys pyrenaicus e Lutra lutra aparecem nos Anexos II (espécies animais e
vegetais de interesse comunitário, que para conservação é necessário designar zonas
especiais de conservação) e IV (espécies animais e vegetais de interesse comunitário
que exigem uma proteção estrita), sendo o lobo uma espécie prioritária. Por sua vez,
Felis silvestris está presente no anexo IV do Decreto-Lei nº 140/99. Por último, Genetta
genetta e Mustela putorius encontram-se no Anexo V (espécies animais e vegetais de
interesse comunitário cuja captura ou recolha na natureza e exploração pode ser objeto
de medidas de gestão).
Entre os quirópteros, todas as espécies encontradas, assim como todas as espécies de
morcegos presentes em Portugal continental, encontram-se abrangidas pelo DecretoLei nº 140/99, de 24 de abril, estando 6 destas nos anexos II e IV (B. barbastellus, M.
schreibersi, M. blythii, M. myotis, R. ferrumequinum e R. hypposideros), enquanto que
as restantes 12 espécies encontram-se no Anexo IV. Ao nível de ameaça, destaca-se a
presença confirmada de 5 espécies com estatuto de ameaça de acordo com o Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral at el., 2006), a saber: Myotis blythii que
se encontra classificado como “Criticamente em perigo”; Miniopterus schreibersi,
Rhinolophus ferrumequinum (Fotografia 4.19), Rhinolophus hypposideros e Myotis
myotis, todos classificados como “Vulnerável”.

Fotografia 4.19 – Exemplar de Rhinolophus ferrumequinum localizado na área de estudo

No Quadro 4.41 seguinte apresenta-se a listagem por ordem taxonómica e catalogação
de mamíferos com presença confirmada ou potencial na área de estudo do Projeto.
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Quadro 4.41 – Espécies de mamíferos com presença na área de estudo e estado de
conservação e estado de proteção associados. Presença Confirmada (C); Presença potencial
(P)
ESPÉCIE

LIVRO VERMELHO

INSTRUMENTOS LEGAIS

ÁREA DE ESTUDO

Decreto-Lei
Nº 140/99

PETS

PETN

B-II*/B-IV

C

C

C

C

B-IV

C

C

B-II/B-IV

C

C

C

C

B-V

C

C

-

C

C

III

P

P

LC

III

P

P

LC

LR/Ic

III

C

C

Mustela putorius

DD

LC

III

C

P

Neovison vison

NA

LR/Ic

P

-

Capreolus capreolus

LC

LC

C

C

Sus scrofa

LC

LR/Ic

C

C

Lepus granatensis

LC

LC

C

C

Oryctolagus cuniculus

NT

LR/Ic

C

C

Sciurus vulgaris

LC

NT

III

C

C

Eliomys quercinus

DD

VU

III

P

C

Rattus rattus

LC

LC

P

P

Rattus norvegicus

NA

LR/Ic

C

C

Microtus agrestis

LC

LR/Ic

P

P

Microtus lusitanicus

LC

LC

P

P

Mus domesticus

LC

LR/Ic

C

P

Mus spretus

LC

LC

C

P

Apodemus sylvaticus

LC

LC

C

C

Arvicola sapidus

LC

VU

C

P

Erinaceus europeaus

LC

LR/Ic

C

C

Talpa occidentalis

LC

LR/Ic

C

C

Galemys pyrenaicus

VU

VU

II

B-II/B-IV

C

C

Neomys anomalus

DD

LC

III

-

C

P

Crocidura russula

LC

LC

III

C

P

Sorex granarius

DD

LC

-

C

P

Nome Científico

Portugal

IUCN

Berna

Canis lupus signatus

EN

LC

II

Vulpes vulpes

LC

LC

Felis silvestris silvestris

VU

LC

II

Lutra lutra

LC

NT

II

Meles meles

LC

LR/Ic

III

Genetta genetta

LC

LR/Ic

III

Martes foina

LC

LC

III

Martes martes

LC

LC

Mustela erminea

DD

Mustela nivalis

Bonn

B-V

III

III

III

-

-
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ESPÉCIE

LIVRO VERMELHO

INSTRUMENTOS LEGAIS

ÁREA DE ESTUDO

Nome Científico

Portugal

IUCN

Berna

Bonn

Decreto-Lei
Nº 140/99

PETS

PETN

Barbastella barbastellus

DD

NT

II

II

B-II / B-IV

C

C

Eptesicus serotinus

LC

LC

II

II

B-IV

C

C

Eptesicus isabellinus

NE

LC

II

II

B-IV

P

P

Hypsugo savii

DD

LC

II

II

B-IV

C

C

Miniopterus schreibersi

VU

NT

II

II

B-II / B-IV

C

C

Myotis bechsteini

EN

NT

II

II

B-II / B-IV

P

P

Myotis blythii

CR

LC

II

II

B-II / B-IV

C

P

Myotis myotis

VU

LC

II

II

B-II / B-IV

C

C

Myotis daubentonii

LC

LC

II

II

B-IV

C

C

Myotis emarginatus

DD

LC

II

II

B-II / B-IV

P

P

Myotis mystacinus

DD

LC

II

II

B-IV

P

P

Myotis escalerai

VU

LC

II

II

B-IV

P

P

Nyctalus lasiopterus

DD

NT

II

II

B-IV

C

C

Nyctalus leisleri

DD

LC

II

II

B-IV

C

C

Nyctalus noctula

DD

LC

II

II

B-IV

C

C

Pipistrellus kuhlii

LC

LC

II

II

B-IV

C

C

Pipistrellus pipistrellus

LC

LC

III

II

B-IV

C

C

Pipistrellus pygmaeus

LC

LC

III

II

B-IV

C

C

Plecotus auritus

DD

LC

II

II

B-IV

C

P

Plecotus austriacus

LC

LC

II

II

B-IV

C

C

Rhinolophus euryale

CR

NT

II

II

B-II / B-IV

P

P

VU

LC

II

II

B-II / B-IV

C

C

VU

LC

II

II

B-II / B-IV

C

P

DD

LC

II

II

B-IV

C

C

Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros
Tadarida teniotis

Categorias Livro Vermelho e UICN:
EX – Extinto;
EW - Extinto Em Estado Silvestre;
RE - Regionalmente Extinto;
CR - Em Perigo Crítico;
EN - Em Perigo;
VU – Vulnerável;
NT - Quase Ameaçado;
LC - Pouco Preocupante;
DD - Informação Insuficiente;
NE - Não Avaliado;
NA - Não Aplicável.

381

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

4.3.5.2

ANFÍBIOS
A presença de anfíbios é limitada pela escassez de zonas húmidas na área de estudo.
Aparecem apenas nas cabeceiras de algumas pequenas correntes fluviais e algumas
pequenas lagoas, juntamente com depósitos e outras estruturas artificiais com presença
de água. Apesar disso, há uma presença confirmada de 6 espécies de anuros, como Bufo
spinosus (Fotografia 4.20), e 4 espécies de urodelos, como Salamandra salamandra e
Lisotriton boscai.

Fotografia 4.20 – Exemplar de Bufo spinosus identificado na área de estudo

Encontram-se confirmadas um total de 7 espécies que protegidas pelo Decreto-Lei nº
140/99, de 24 de abril. Destas, Chioglossa lusitanica e Discoglossus galganoi encontramse referidas nos anexos B-II e B-IV; e Triturus marmoratus, Alytes obstetricans, Epidalea
calamita e Rana iberica no anexo IV. Para além destas, Pelophylax perezi está
referenciada no anexo V do decreto-lei referido.
Segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral at el., 2006), Chioglossa
lusitanica aparece por sua vez catalogada com um estatuto de conservação de
Vulnerável (VU).
No Quadro 4.42 seguinte apresenta-se a listagem por ordem taxonómica e catalogação
de anfíbios com presença confirmada ou potencial na área de estudo do Projeto.
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Quadro 4.42 – Espécies de anfíbios com presença na área de estudo e estado de conservação
e estado de proteção associados. Presença Confirmada (C); Presença potencial (P)
ESPÉCIE

LIVRO VERMELHO

INSTRUMENTOS
LEGAIS

Portugal
IUCN Berna
Continental

Nome comum

Nome científico

Sapo-parteirocomum

Alytes obstetricans

LC

LC

II

Sapo-comum

Bufo spinosus

LC

LC

III

Rã-de-focinhopontiagudo

Discoglossus galganoi

NT

LC

II

Sapo-corredor

Epidalea calamita

LC

LC

Rela

Hyla molleri

LC

Rã-verde

Pelophylax perezi

Rã-ibérica

Decreto-Lei
140/99
B-IV

ÁREA DE
ESTUDO
PETS PETN
C

C

C

C

B-II/B-IV

C

P

II

B-IV

C

P

LC

II

B-IV

C

P

LC

LC

III

B-V

C

C

Rana iberica

LC

NT

II

B-IV

C

C

Salamandra
lusitânica

Chioglossa lusitanica

VU

VU

II

B-II/B-IV

C

C

Salamandra
comum

Salamandra salamandra

LC

LC

III

C

C

Tritão-ibérico

Lissotriton boscai

LC

LC

III

C

C

Tritão-marmorado

Triturus marmoratus

LC

LC

III

C

C

B-IV

Categorias Livro Vermelho e UICN:
EX – Extinto;
EW - Extinto Em Estado Silvestre;
RE - Regionalmente Extinto;
CR - Em Perigo Crítico;
EN - Em Perigo;
VU – Vulnerável;
NT - Quase Ameaçado;
LC - Pouco Preocupante;
DD - Informação Insuficiente;
NE - Não Avaliado;
NA - Não Aplicável.

4.3.5.3

RÉPTEIS
A comunidade de répteis está bem representada na área, alguns deles aproveitando
habitats abertos como afloramentos rochosos, matos ou lameiros (Chalcides striatus,
Psammodromus algirus ou Zamenis scalaris), outras áreas florestais (Anguis fragilis ou
Coronella girondica) e algumas áreas húmidas (Natrix maura ou Lacerta schreiberi).
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Fotografia 4.21 – Exemplar de Lacerta shreiberi encontrado na área de estudo

Foram confirmadas no campo um total de duas espécies que estão protegidas pelo
Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril. Destas, Lacerta schreiberi encontra-se referida
nos anexos B-II e B-IV, entanto que Coronella austriaca aparece identificada no anexo
IV.
Segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral at el., 2006), Coronella
austriaca e Vipera latastei aparecem por sua vez catalogadas com um estatuto de
conservação de Vulnerável (VU).
No Quadro 4.43 seguinte apresenta-se a listagem por ordem taxonómica e catalogação
de répteis com presença confirmada ou potencial na área de estudo do Projeto
Quadro 4.43 – Espécies de répteis com presença na área de estudo e estado de conservação e
estado de proteção associados. Presença Confirmada (C); Presença potencial (P)
ESPÉCIE
Nome comum

Nome científico

Cobra-de-pernastridáctila

Chalcides striatus

LIVRO VERMELHO INSTRUMENTOS LEGAIS
Portugal
IUCN Berna
Continental
LC

LC

III

Decreto-Lei
140/99

ÁREA DE
ESTUDO
PETS PETN
C

C
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ESPÉCIE

LIVRO VERMELHO INSTRUMENTOS LEGAIS
Portugal
IUCN Berna
Continental

Nome comum

Nome científico

Cobra-de-pernaspentadáctila

Chalcides bedriagai

LC

NT

II

Sardão

Timon lepidus

LC

NT

II

Lagarto-de-água

Lacerta schreiberi

LC

NT

II

Lagartixa-ibérica

Podarcis (hispánica)
guadarramae
lusitanicus

LC

LC

Lagartixa-de-Bocage

Podarcis bocagei

LC

Lagartixa-do-mato

Psammodromus
algirus

LC

Licranço

Anguis fragilis

LC

Cobra-lisa-austriaca

Coronella austriaca

VU

NE

II

Cobra-lisa-meridional

Coronella girondica

LC

LC

Cobra-rateira

Malpolon
monspessulanus

LC

Cobra-de-escada

Zamenis scalaris

Cobra-de-águaviperina

Decreto-Lei
140/99
B-IV

ÁREA DE
ESTUDO
PETS PETN
P

P

C

C

C

C

III

C

C

LC

III

C

P

LC

III

C

C

III

C

C

C

P

III

C

P

LC

III

C

C

LC

LC

III

C

P

Natrix maura

LC

LC

III

P

P

Cobra-de-água-decolar

Natrix (natrix)
astreptophora

LC

LC

III

P

P

Víbora-cornuda

Vipera latastei

VU

LC

II

C

P

Víbora-de Seoane

Vipera seoanei

EN

LC

III

-

P

B-II/B-IV

B-IV

B-IV

Categorias Livro Vermelho e UICN:
EX – Extinto;
EW - Extinto Em Estado Silvestre;
RE - Regionalmente Extinto;
CR - Em Perigo Crítico;
EN - Em Perigo;
VU – Vulnerável;
NT - Quase Ameaçado;
LC - Pouco Preocupante;
DD - Informação Insuficiente;
NE - Não Avaliado;
NA - Não Aplicável.
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4.3.5.4

AVES
O projeto está inserido numa área onde áreas de habitats abertos como culturas,
pastagens e matagal se combinam como áreas florestais. A presença das diferentes
espécies de avifauna é condicionada tanto por sua fenologia quanto por suas
necessidades de habitat. Assim, nas zonas abertas, as espécies de aves mais abundantes
são espécies de aves granívoras e / ou insetívoras, como Alauda arvensis, Troglodytes
troglodytes, Prunella modularis, Phoenicurus ochruros, Sylvia undata, Saxicola torquata,
Anthus campestris, Turdus merula, Corvus corone ou Carduelis carduelis.
Nas massas florestais representadas principalmente por plantações de diferentes
coníferas, mas também pela presença de pequenas florestas de decíduos autóctones
como bétulas ou carvalhos, a presença de aves florestais é maximizada. Entre eles,
espécies como Dendrocopos major, Phylloscopus bonelli, Lophophanes cristatus, Parus
major, Sitta europea ou Lullula arborea.
Em relação às aves de rapina, é possível observar várias espécies, seja por serem
reprodutivas na área, ou invernantes ou aquelas que, embora não se reproduzam na
área, mas devido à grande extensão das suas áreas de distribuição e sua capacidade
dispersiva, podem estar presentes em diferentes épocas do ano, como o abutre preto
(Aegypius monachus), águia-real (Aquila chrysaetos) ou o grifo (Gyps fulvus), embora
não apresentem nidificação dessas espécies no ambiente.
Entre as reprodutoras, encontram-se confirmadas Buteo buteo, Aquila pennata,
Circaetus gallicus, Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Milvus migrans, Pernis apivorus,
Falco tinnunculus, Falco subbuteo e Falco peregrinus, destacando a presença, pelo seu
nível de proteção e ameaça, das duas espécies de tartaranhão reprodutoras na área:
tartaranhão-cinzento (Cyrcus cyaneus) e tartaranhão-caçador (Circus pygargus). Por
último, no inverno há presença na área de outras duas rapinas, o esmerilhão (Falco
columbarius) ou milhafre-real (Milvus milvus).

Fotografia 4.22 – Exemplar de Aquila pennata encontrado na área de estudo
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Apresenta-se na Figura 4.24 a localização dos ninhos das espécies de aves de rapina
localizadas na zona de implantação do Projeto no ano de 2020, ou na sua zona de
influência, destacando-se, como já referido, a presença de 1 ninho de tartaranhãocaçador (Circus pygargus) na zona de implantação do PETS nesse ano, nomeadamente
na área de implantação de um acesso, existente e que será unicamente alvo de
beneficiação. Importa notar que os dados de ninhos de Bubo bubo apresentados
correspondem a locais não confirmados face ao facto de no âmbito da monitorização do
SET esta espécie não ter monitorização específica da ninhos, assim os dados
apresentados correspondem a localizações onde foi apenas confirmada reprodução.
Remete-se ainda para a análise da Figura 4.25 onde são apresentadas as localizações
dos ninhos de rapina identificados nos últimos 6 anos de monitorização, onde se tem
uma visão mais alargada, por espécie, da adoção de diferentes zonas para nidificação ao
longo dos anos.
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Figura 4.24 – Localização de ninhos de rapina na área de estudo em 2020
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Figura 4.25 – Localização de ninhos de rapina identificados na área de estudo nos últimos
anos de monitorização (2015-2020)
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Em relação às aves noturnas, as espécies mais comuns são Coruja-do-mato (Strix aluco),
Mocho-galego (Athene noctua) ou Noitibó-europeu (Caprimulgus europaeus).
No que concerne a sua proteção legal, o Decreto-Lei nº 140/99, de acordo com o artigo
2, aplica-se a “todas as espécies de aves que ocorrem naturalmente no estado selvagem
no território nacional, incluindo os seus ovos e ninhos”. Adicionalmente, existe uma série
de espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de
zonas de proteção especial e que estão incluídas no Anexo A-I do referido Decreto-Lei.
Na área do Parque Eólico Tâmega Sul foi verificada a presença de um total de 18 espécies
de interesse comunitário presentes no referido Anexo A-I: Pernis apivorus, Milvus
migrans, Milvus milvus, Gyps fulvus, Aegypius monachus, Circaetus gallicus, Circus
cyaneus, Circus pygargus, Aquila chrysaetos, Aquila pennata, Falco columbarius, Falco
peregrinus, Caprimulgus europaeus, Lullula arborea, Anthus campestris, Sylvia undata,
Lanius collurio e Emberiza hortulana.
Foram confirmadas um total de 15 espécies com um estatuto de conservação delicado
segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral at el., 2006), catalogadas
Em perigo crítico (CR) Circus cyaneus e Aegypius monachus; Em perigo (EN) Circus
pygargus, Aquila chrysaetos, Monticola saxatilis; e Vulnerável (VU) Pernis apivorus,
Milvus milvus, Accipiter gentilis, Falco columbarius, Falco subbuteo, Falco peregrinus,
Caprimulgus europeaus, Saxicola rubetra, Sylvia borin e Loxia curvirostra.
Adicionalmente, uma espécie (Anthus spinoletta), apresenta uma população
reprodutora que está seriamente ameaçada em Portugal e uma população visitante
(invernante, migratória, ocasional) com um melhor estado de conservação. Como a
espécie foi encontrada fora da época de reprodução, foi unicamente considerada a
classificação de população visitante, na qual não tem sido contabilizada como espécie
ameaçada.
Na área do Parque Eólico Tâmega Norte foi verificada a presença de um total de 12
espécies de interesse comunitário presentes no referido Anexo A-I: Pernis apivorus,
Milvus migrans, Milvus milvus, Gyps fulvus, Circaetus gallicus, Circus pygargus, Aquila
pennata, Caprimulgus europaeus, Lullula arborea, Anthus campestris, Sylvia undata e
Pyrrhocorax pyrrhocorax.
Foram confirmadas um total de 8 espécies com um estatuto de conservação delicado
segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral at el., 2006), catalogadas
Em perigo (EN) Circus pygargus, e Pyrrhocorax pyrrhocorax; e Vulnerável (VU) Pernis
apivorus, Milvus milvus, Accipiter gentilis, Caprimulgus europeaus, Saxicola rubetra, e
Loxia curvirostra.
No Quadro 4.44 seguinte apresenta-se a listagem por ordem taxonómica e catalogação
de aves com presença confirmada ou potencial na área de estudo do Projeto.
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Quadro 4.44 – Espécies de aves com presença na área de estudo e estado de conservação e
estado de proteção associados. Presença Confirmada (C); Presença potencial (P)
ESPÉCIE
Nome Científico
Anas platyrhynchos
Alectoris rufa
Cotumix cotumix
Tachybaptus
ruficollis
Phalacrocorax carbo
Ardea cinerea
Ciconia ciconia

Pernis apivorus
Milvus migrans

Nome comum
Pato-real
Perdiz-comum
Codorniz
Mergulhãopequeño
Corvo-marinho
Garça-real
Cegonha-branca
Peneireirocinzento
Bútio-vespeiro
Milhafre-preto

Milvus milvus

Milhafre-real

Aegypius monachus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus

Abutre-preto
Grifo
Águia-cobreira
Tartaranhãocinzento
Tartaranhãocaçador
Tartaranhão-ruivodos-pauis
Açor
Gavião
Águia-d’asaredonda
Águia-real
Águia-calçada
Peneireiro
Esmerilhão
Ógea
Falcão-peregrino
Galinha-d'água
Abibe
Maçarico-dasrochas
Maçarico-biquebique
Galinhola

Elanus caeruleus

Circus cyaneus
Circus pygargus
Circus aeruginosus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaetos
Aquila pennata
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Gallinula chloropus
Vanellus vanellus
Actitis hypoleucos
Tringa ochropus
Scolopax rusticola

LIVRO
VERMELHO
Portugal IUCN
LC
LC
LC
LC
LC
LC

INSTRUMENTOS LEGAIS
Berna
III
III
III

Bonn
II

DL 140/99
D
D
D

Fenologia
S+I
S
E+M

ÁREA DE
ESTUDO
PETS PETN
P
P
C
C
C
P

LC

LC

II

S+M

P

-

LC
LC
LC

LC
LC
LC

II
III
II

II

A-I

I+M
S+I
M+E

P
P
P

P
P
P

NT

LC

II

II

A-I

D

P

P

VU
LC
CR *
/VU **
CR
NT
NT
CR *
/VU **

LC
LC

II
II

II
II

A-I
A-I

M+E
M+E

C
C

C
C

LC

II

II

A-I

I

C

C

NT
LC
LC

II
II
II

II
II
II

A-I
A-I
A-I

D
D
M+E

C
C
C

P
C
C

LC

II

II

A-I

M+E

C

P

EN

LC

II

II

A-I

M+E

C

C

VU / VU

LC

II

II

A-I

O (E)

P

P

VU
LC

LC
LC

II
II

II
II

S
S

C
C

C
C

LC

LC

II

II

S

C

C

EN
NT
LC
VU
VU
VU
LC
LC
VU *
/VU **

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

II
II
II
II
II
II
III
III

I/II
II
II
II
II
II
II

D
M+E
S
I
M+E
S
S
O (I)

C
C
C
C
C
C
P
P

P
C
C
P
P
P
P
P

LC

II

II

E/I

P

P

NT

LC

II

II

M

P

P

DD

LC

III

II

I+M

P

P

A-I
A-I
A-I
A-I
D

D

391

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

ESPÉCIE
Nome Científico
Gallinago gallinago
Columba livia var.
domestica
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia
decaocto
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Athene noctua
Strix aluco
Asio otus
Bubo bubo
Caprimulgus
europeaus
Apus apus
Apus pallidus
Tachymarptis melba
Alcedo atthis
Picus sharpei
Dendrocopos major
Jynx torquilla
Dryobates minor
Upupa epops
Merops apiaster
Lullula arborea
Alauda arvensis
Riparia riparia
Ptyonoprogne
rupestris
Hirundo rustica
Cecropis daurica
Delichon urbicum
Anthus campestris

Nome comum
Narceja

LIVRO
VERMELHO
Portugal IUCN
CR * /LC
LC
**

INSTRUMENTOS LEGAIS

Fenologia

ÁREA DE
ESTUDO
PETS PETN

Berna

Bonn

DL 140/99

III

II

D

S/M

P

P

Pombo-das-rochas

DD

LC

III

D

S

C

C

Pombo-bravo
Pombo-torcaz

DD
LC

LC
LC

III

D
D

S
S+I

C
C

P
C

Rola-turca

LC

LC

III

D

S

C

C

Rola-brava
Cuco
Coruja-das-torres
Mocho-d’orelhas
Mocho-galego
Coruja-do-mato
Bufo-pequeno
Bufo-real

LC
LC
LC
DD
LC
LC
DD
NT

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

III
III
II
II
II
II
II
II

D

A-I

M+E
M+E
S
M+E
S
S
E
S

C
C
C
C
C
C
C
C

P
C
P
P
C
C
P
P

Noitibó-europeu

VU

LC

II

A-I

M+E

C

C

Andorinhão-preto
Andorinhão-pálido
Andorinhão-real
Guarda-rios
Peto-real
Pico-pau-malhado
Torcicolo
Pico-pau-galego
Poupa
Abelharuco
Cotovia-dosbosques
Laverca
Andorinha-dasbarreiras
Andorinha-dasrochas
Andorinha-daschaminés
Andorinha-dáurica
Andorinha-dosbeirais
Petinha-doscampos

LC
LC
NT
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

III
II
II
II
II
II
II
II
II
II

M+E
M+E
M
S
S
S
M+E
S
E+S
M+E

C
C
P
P
C
C
P
C
C
P

C
C
P
P
C
C
P
P
P
P

LC

LC

III

S+I

C

C

LC

LC

III

S+I

C

C

LC

LC

II

M+E

P

P

LC

LC

II

S

C

C

LC

LC

II

M+E

C

C

LC

LC

II

M+E

C

C

LC

LC

II

M+E

C

C

LC

LC

II

M+E

C

C

A-I

II
A-I

A-I

392

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

ESPÉCIE
Nome Científico
Anthus trivialis
Anthus pratensis

Nome comum
Petinha-dasárvores
Petinha-dosprados

Anthus spinoletta

Petinha-ribeirinha

Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Troglodytes
troglodytes
Cinclus cinclus
Prunella modularis

Alvéola-amarela
Alvéola-cinzenta
Alvéola-branca

LIVRO
VERMELHO
Portugal IUCN

INSTRUMENTOS LEGAIS
Berna

Bonn

Fenologia

DL 140/99

ÁREA DE
ESTUDO
PETS PETN

NT

LC

II

M+E

C

C

LC

LC

II

I

C

C

LC

II

S/I+M

C

P

LC
LC
LC

II
II
II

II

M+E
S+I
S+I

C
C
C

C
P
C

EN * /LC
**
LC
LC
LC

Carriça

LC

LC

II

II

S

C

C

Melro-d'água
Ferreirinha
Pisco-de-peitoruivo

LC
NT

LC
LC

II
II

II
II

S
S

P
C

C
C

LC

LC

II

II

S+I

C

C

Luscinia
megarhynchos

Rouxinol

LC

LC

II

II

M+E

P

P

Luscinia svecica

Pisco-de-peitoazul

LC

LC

II

II

O (M)

P

P

Rabirruivo-comum

LC

LC

II

II

S

C

C

LC

LC

II

II

O (M)

P

P

VU
LC
VU
LC
EN
LC
LC
DD
NT * /LC
**
LC
LC
DD
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

II
II
II
II
II
II
III
III

II
II
II
II
II
II
II
II

D
D

M
S
O (M)
M+E
M+E
S
S+I
M

C
C
P
C
C
C
C
P

P
C
P
C
P
P
C
P

LC

III

II

D

E/I

C

C

LC
LC
LC
LC
LC
LC

III
III
II
II
II
II

II

D
D

M+I
S
O (M)
S
S
M+E

C
C
C
C
C
C

P
C
P
P
P
P

LC

LC

II

II

A-I

S

C

C

LC

LC

II

II

S

C

C

Erithacus rubecula

Phoenicurus
ochruros
Phoenicurus
phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola rubicola
Oenanthe hispanica
Oenanthe oenanthe
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus merula
Turdus pilaris

Rabirruivo-detesta-branca
Cartaxo-nortenho
Cartaxo-comum
Chasco-ruivo
Chasco-cinzento
Melro-das-rochas
Melro-azul
Melro
Tordo-zornal

Turdus philomelos

Tordo-pinto

Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Turdus torquatus
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Hippolais polyglotta

Tordo-ruivo
Tordoveia
Melro-de-colar
Rouxinol-bravo
Fuinha-dos-juncos
Felosa-poliglota
Toutinegra-domato
Toutinegra-debarrete

Sylvia undata
Sylvia atricapilla

A-I

II
II
II
II
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ESPÉCIE
Nome Científico
Sylvia
melanocephala
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia cantillans
Sylvia conscipillata

Nome comum
Toutinegra-dosvalados
Papa-amoras
Toutinegra-dasfigueiras
Toutinegra-debigodes
Toutinegratomilheira

LIVRO
VERMELHO
Portugal IUCN

INSTRUMENTOS LEGAIS
Berna

Bonn

Fenologia

DL 140/99

ÁREA DE
ESTUDO
PETS PETN

LC

LC

II

II

S

C

P

LC

LC

II

II

M+E

C

C

VU

LC

II

II

M+E

C

P

LC

LC

II

II

M+E

C

P

NT

LC

II

II

M+E

P

-

Phylloscopus
trochilus

Felosa-musical

NE

LC

III

II

M

C

C

Phylloscopus bonelli

Felosa-de-papobranco

LC

LC

II

II

M+E

C

P

Felosinha-ibérica

LC

II

II

M+E

C

C

Felosinha

LC

II

II

M+I

C

C

O (D)

P

P

Phylloscopus
ibericus
Phylloscopus
collybita
Phylloscopus
inornatus
Regulus ignicapilla
Regulus regulus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Aegithalos caudatus
Lophophanes
cristatus
Cyanistes caeruleus
Periparus ater
Parus major
Sitta europea
Certhia
brachydactyla
Oriolus oriolus
Lanius senator
Lanius collurio
Lanius meridionalis
Garrulus glandarius
Pica pica
Pyrrhocorax
pyrrhocorax
Corvus corone

Felosa-bilistada
Estrelinha-real
Estrelinha-depoupa
Taralhão-cinzento
Papa-moscas
Chapim-rabilongo

LC
LC

LC

LC

II

II

S+I

C

C

LC

LC

II

II

O (I)

C

P

NT
NE
LC

NT
LC
LC

II
III
III

II
II

M+E
M
S

C
C
C

C
C
C

Chapim-de-poupa

LC

LC

II

S

C

C

Chapim-azul
Chapim-carvoeiro
Chapim-real
Trepadeira-azul

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

II
II
II
II

S
S
S
S

C
C
C
C

C
C
C
C

Trepadeira do Sul

LC

LC

II

S

C

C

Papa-figos
Picanço-barreteiro
Picanço-de-dorsoruivo
Picanço-real
Gaio
Pega-rabilonga
Gralha-de-bicovermelho
Gralha-preta

LC
NT

LC
LC

II
II

M+E
M+E

C
P

P
P

NT

LC

II

A-I

M+E

C

P

LC
LC
LC

LC
LC
LC

II
II
II

D
D

S+I
S
S

C
C
C

C
C
P

EN

LC

II

A-I

O

-

C

LC

LC

II

D

S

C

C
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ESPÉCIE
Nome Científico
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Sturnus unicolor
Passer domesticus
Passer montanus
Petronia petronia
Fringilla coelebs
Fringilla
montifringilla
Serinus serinus
Chloris chloris
Carduelis carduelis
Spinus spinus
Linaria cannabina

Nome comum
Corvo
Estorninhomalhado
Estorninho-preto
Pardal-de-telhado
Pardal-montês
Pardal-francês
Tentilhão
Tentilhão-montês
Milheirinha
Verdilhão
Pintassilgo
Lugre
Pintarroxo

Loxia curvirostra

Cruza-bico

Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes
coccothraustes
Plectrophenax
nivalis

Dom-fafe

Emberiza citrinella
Emberiza cirlus
Emberiza cia
Emberiza hortulana
Emberiza calandra

Bico-grossudo

LIVRO
VERMELHO
Portugal IUCN
NT
LC
LC

LC

LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC

DD

INSTRUMENTOS LEGAIS
Berna
II

Bonn

Fenologia

DL 140/99
S

ÁREA DE
ESTUDO
PETS PETN
C
C

O (I)

C

P

II
II
III
II
III

S+I
S
S
S
S+I

C
C
C
P
C

C
C
C
P
C

LC

III

I

C

P

LC
LC
LC
LC
LC
VU *
/DD **
LC

LC
LC
LC
LC
LC

II
II
II
II
II

S
S+I
S+I
I
S+I

C
C
C
C
C

C
C
C
C
C

LC

II

S/I

C

C

LC

III

S

C

C

LC

LC

II

S+I

P

P

P

P

P

P

C

P

C
C
P

C
P
P

Escrevedeira-dasNA
LC
II
O (I)
neves
EscrevedeiraVU
LC
II
O (I)
amarela
Escrevedeira-deLC
LC
II
S
garganta-amarela
Cia
LC
LC
II
S
Sombria
DD
LC
II
A-I
M+E
Trigueirão
LC
LC
II
S
Fenologia:
S. -Espécie sedentária com população reprodutora na zona de estudo;
E. -Espécie Estival que se reproduz na zona de estudo;
I. - Espécie Invernante;
O. -Espécie de presença ocasional;
D. -Espécie Divagante;
M. -Espécie Migratória de passagem tanto pré-nupcial como pós-nupcial

Apresenta-se seguidamente um mapa com a localização das observações de espécies de
aves Ameaçadas com as categorias de Em perigo crítico e Em perigo na zona de
implantação do Projeto no ano de 2019.
Remete-se para a consulta do Anexo VIII do Volume IV – Anexos para aferição dos
territórios de todas as aves de rapinas observadas, por espécie, nos últimos 6 de anos
de monitorização do SET.
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Figura 4.26 – Localização das observações de espécies de aves ameaçadas com as categorias
de Em perigo crítico e Em perigo na área de estudo
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Atendendo a que um dos elementos de Projeto em análise se refere a uma linha a 400 kV
ou, em alternativa, a 60 kV, e atendendo ao exposto no Manual de apoio à análise de
projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia
elétrica (2019, ICNF), procedeu-se ainda à identificação das áreas críticas e muito críticas
relacionadas com o risco de eletrocussão e risco de colisão para avifauna. Para tal, foi
consultada a Tabela 2 do referido documento, onde é descrito o zonamento a aplicar
para efeitos de instalação de linhas elétricas. Foi ainda consultado o Manual para a
monitorização de impactes de linhas de muito alta tensão sobre a avifauna e avaliação
da eficácia das medidas de mitigação (CIBIO, 2020).
Atendendo à condições descritas para zonamento e ao elenco faunístico existente na
área de implantação do projeto, foram definidas áreas muito críticas e críticas
relacionadas quase exclusivamente com o risco de eletrocussão, dado que o elenco
faunístico associado ao risco de colisão não foi identificado na área de estudo do Projeto
segundo ICNF (2019), com exceção para zona muito crítica e crítica associada a risco de
colisão para a espécie Falco peregrinus (de acordo com CIBIO, 2020). Estas áreas foram
definidas com base nos ninhos conhecidos e identificados nos últimos 6 anos de
monitorização do SET de aves de rapina com estatudo de ameaça elevado, isto é,
Accipiter gentilis, Circus pygargus e Falco peregrinus. Foram ainda apuradas áreas
críticas relacionadas com a presença de bufo-real (Bubo bubo), não obstante não serem
ninhos confirmados, tal como referido anteriormente.
De referir que foi consultada a informação em formato editável disponilizada pelo ICNF
na sua plataforma online, tendo-se aferido que a única classe identificada na área de
estudo do Projeto se refere a uma Área Muito Crítica associada a aves de rapina que é
coincidente com o local onde, no âmbito da monitorização do SET, foi identificado um
ninho de Falco peregrinus (foi considerado o último ano de dados disponíveis, 2020) e,
consequentemente, onde foi definida área muito crítica no entorno do mesmo,
conforme dimensões estipulados no manual.
Importa salientar que, de acordo com o Manual para a monitorização de impactes de
linhas de muito alta tensão sobre a avifauna e avaliação da eficácia das medidas de
mitigação (CIBIO, 2020), a espécie Falco peregrinus deve também ser considerada na
definição de zonas críticas para a avifauna, atendendo ao risco de colisão.
A cartografia temática onde são identificadas as áreas definida como críticas e muito
críticas, assim como áreas sensíveis, à implementação do projeto de linhas elétricas
apresenta-se na Figura 4.27 e Figura 4.28.
Pela informação apresentada verifica-se que na área de implantação do projeto das
linhas elétricas do PETN são apenas identificadas áreas críticas na região limite sul dos
corredores. No que se refere ao projeto das linhas elétricas do PETS, verifica-se que os
corredores TLS5, 9, 10, 11, 12 e 13 abrangem áreas muito críticas relacionadas com a
presença de ninhos de aves de rapina e que todos os corredores alternativos abrangem
áreas críticas.
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Não obstante a análise dos impactes sobre a avifauna ser apresentada na secção
dedicada para o efeito, importa desde já notar o facto de o risco de eletrocussão ocorrer
sobretudo em linhas elétricas de média e alta tensão (especialmente aves de maior
porte) e que o impacte se considera desprezável, de acordo com o Manual referido
anteriormente, para linhas de muito alta tensão devido às maiores distâncias entre
partes em tensão e partes ligadas à terra.

Figura 4.27 – Zonamento das áreas importantes para conservação da avifauna para efeitos da
instalação de linhas elétrica: PETN
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Figura 4.28 – Zonamento das áreas importantes para conservação da avifauna para efeitos da
instalação de linhas elétrica: PETS
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4.3.5.5

ICTIOFAUNA E INVERTEBRADOS AQUÁTICOS
Na área do Parque Eólico Tâmega Sul, apesar da escassez de correntes fluviais, a
presença do rio Louredo na área de estudo, entre os diferentes aerogeradores, faz com
que, embora de forma limitada, existam várias espécies de peixes na área.
De entre as espécies identificadas, encontram-se confirmadas um total de duas espécies
que estão protegidas pelo Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril. Destas,
Pseudochondrostoma duriense e Cobitis paludica encontram-se referidos nos anexo BII.
Segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral at el., 2006), Iberocypris
alburnoides aparece por sua vez catalogada com um estatuto de conservação de
Vulnerável (VU).
Na área do Parque Eólico Tâmega Norte, a escassez de correntes fluviais na área faz com
que a presença de peixes seja limitada e apenas nas cabeceiras dos rios Cavez e Lousas
e outros pequenos ribeiros que desaguam nos grandes rios da área.
Pela ausência de estações de pesca elétrica na área não foi possível confirmar a presença
de espécies de ictiofauna, mais existe um conjunto de espécies que tem presença
potencial.
No que diz respeito aos invertebrados aquáticos, a partir da informação secundária
disponível (disponibilizada por ICNF) foram listadas nas imediações da área de estudo
duas espécies de bivalves. Destas, a náiade-comum Unio delphinus é considerada pela
UICN Quase Ameaçada, tendo a restante estatuto Pouco Preocupante atribuído por esta
organização.
No Quadro 4.45 seguinte apresenta-se a listagem por ordem taxonómica e catalogação
de ictiofauna e invertebrados aquáticos com presença confirmada ou potencial na área
de estudo do Projeto.
Quadro 4.45 – Espécies de ictiofauna com presença na área de estudo e estado de conservação
e estado de proteção associados. Presença Confirmada (C); Presença potencial (P)

ESPÉCIE
Nome Científico
Pseudochondrostoma
duriense
Squalius carolitertii
Iberocypris
alburnoides
Anguilla anguilla
Gobio lozanoi
Lepomis gibossus

LIVRO VERMELHO

INSTRUMENTOS
LEGAIS
Decreto-Lei
Berna
140/1999

ÁREA DE
ESTUDO

Portugal
Continental

IUCN

Boga do Norte

LC

VU

III

B-II

C

Escalo do Norte

LC

LC

-

-

C

P

Bordalo

VU

VU

III

B-II

P

P

Anguia
Góbio
Perca-sol

NA
NA
NA

LC
-

-

-

C
P
C

P
P
-

Nome comum

PETS

PETN
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ESPÉCIE
Nome Científico
Salmo trutta
Cobitis paludica
Unio delphinus

4.3.5.6

LIVRO VERMELHO

Portugal
Continental
Truta-de-rio
LC
Verdemã-comum
LC
Náiade-comum
Categorias Livro Vermelho e UICN:
EX – Extinto;
EW - Extinto Em Estado Silvestre;
RE - Regionalmente Extinto;
CR - Em Perigo Crítico;
EN - Em Perigo;
VU – Vulnerável;
NT - Quase Ameaçado;
LC - Pouco Preocupante;
DD - Informação Insuficiente;
NE - Não Avaliado;
NA - Não Aplicável.
Nome comum

IUCN
LC
VU
NT

INSTRUMENTOS
LEGAIS
Decreto-Lei
Berna
140/1999
III
B-II
-

ÁREA DE
ESTUDO
PETS

PETN

C
C
P

P
P
P

INVERTEBRADOS TERRESTRES
Encontrou-se um total de 9 espécies que estão protegidas pelo Decreto-Lei nº 140/99,
de 24 de abril. Destas, Geomalacus maculosus, Oxygastra curtisii, Macromia splendens
e Gomphus graslinii encontram-se referidas nos anexos B-II e B-IV; e outras 5 espécies
(Euphydryas aurinia, Phengaris alcon, Euplagia quadripunctaria, Lucanus cervus e
Coenagrion mercuriale) no anexo II.
As restantes espécies de insetos correspondem com lepidópteros e odonatos com
presença confirmada e/ou potencial na área, emborra sem proteção no Decreto-Lei nº
140/99.
No Quadro 4.46 seguinte apresenta-se a listagem por ordem taxonómica e catalogação
de ictiofauna com presença confirmada ou potencial na área de estudo do Projeto.
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Fotografia 4.23 – Exemplar de Coenagrion mercuriale encontrado na área de estudo

Quadro 4.46 – Espécies de invertebrados terrestres com presença na área de estudo e estado
de conservação e estado de proteção associados. Presença Confirmada (C); Presença
potencial (P)
ÁREA DE ESTUDO

Espécie

UICN

Decreto-Lei
Nº 140/99

PETS

PETN

Euphydryas aurinia
Euplagia quadripunctaria
Phengaris alcon
Geomalacus maculosus
Lucanus cervus
Coenagrion mercuriale
Macromia splendens
Oxygastra curtisii
Gomphus graslinii
Aeshna cyanea
Anax imperator
Boyeria irene
Calopteryx haemorrhoidalis
Calopteryx virgo
Calopteryx xanthostoma

LC
LC
NT
NT
VU
NT
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC

B-II
B-II
B-II
B-II / B-IV
B-II
B-II
B-II / B-IV
B-II / B-IV
B-II / B-IV
-

C
C
C
C
P
P
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
P
C
C
C
C
C
C
402

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Espécie

UICN

Ceriagrion tenellum
Chalcolestes viridis
Coenagrion puella
Cordulegaster boltonii
Crocothemis erythraea
Enallagma cyathigerum
Erythromma lindenii
Gomphus pulchellus
Gomphus simillimus
Ischnura graellsii
Lestes dryas
Libellula depressa
Libellula quadrimaculata
Onychogomphus forcipatus
Onychogomphus uncatus
Orthetrum cancellatum
Orthetrum coerulescens
Platycnemis acutipennis
Platycnemis latipes
Pyrrhosoma nymphula
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum sanguineum
Sympetrum striolatum
Anthocharis cardamines
Apatura ilia
Aporia crataegi
Arethusana arethusa
Argynnis addipe
Argynnis niobe
Argynnis pandora
Argynnis paphia
Aricia cramera
Boloria selene
Brinthesia circe
Callophrys rubi
Carcharodus alceae
Celastrina argiolus
Charaxes jasius
Coenonympha dorus
Coenonympha glycerion
Coenonympha pamphilus

LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Decreto-Lei
Nº 140/99
-

ÁREA DE ESTUDO
PETS

PETN

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
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Espécie

UICN

Colias croceus
Glaucopsyche melanops
Gonepteryx rhamni
Hesperia comma
Hipparchia alcyone
Hipparchia fidia
Hipparchia semele
Hipparchia statilinus
Hyponephele lycaon
Inachis io
Iphiclides feisthamelii
Issoria lathonia
Laeosopis roboris
Lampides boeticus
Lasiommata maera
Lasiommata megera
Leptidea sinapis
Leptotes pirithous
Limenitis reducta
Lycaena phlaeas
Lycaena tityrus
Maniola jurtina
Melanargia lachesis
Melanargia occitana
Melitaea athalia
Melitaea cinxia
Melitaea deione
Melitaea didyma
Melitaea parthenoides
Melitaea phoebe
Nymphalis polychloros
Melitaea trivia
Ochlodes sylvanus
Pararge aegeria
Pieris brassicae
Pieris napi
Pieris rapae
Plebejus argus
Polygonia c-album
Polyommatus icarus
Pontia daplidice

LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Decreto-Lei
Nº 140/99

ÁREA DE ESTUDO
PETS

PETN

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
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Espécie

UICN

Decreto-Lei
Nº 140/99

Pyrgus armoricanus
LC
Pyrgus malvoides
LC
Pyronia cecilia
LC
Pyronia tithonus
LC
Satyrium spini
Thymelicus acteon
NT
Thymelicus lineola
LC
Thymelicus sylvestris
LC
Vanessa atalanta
LC
Vanessa cardui
LC
Categorias Livro Vermelho e UICN:
EX – Extinto;
EW - Extinto Em Estado Silvestre;
RE - Regionalmente Extinto;
CR - Em Perigo Crítico;
EN - Em Perigo;
VU – Vulnerável;
NT - Quase Ameaçado;
LC - Pouco Preocupante;
DD - Informação Insuficiente;
NE - Não Avaliado;
NA - Não Aplicável.

4.3.6

ÁREA DE ESTUDO
PETS

PETN

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO
Na maioria dos estudos de avaliação de impacte ambiental costuma ser bastante difícil
perspetivar como irá decorrer a evolução do estado do ambiente, caso o projeto não
seja construído, dado que há uma série de situações imponderáveis que poderão alterar
as previsões.
Contudo, o projeto em causa está atualmente inserido numa zona que, em parte, já
apresenta um elevado grau de degradação devido a uma forte pressão humana. Por
outro lado ocorrem ainda manchas de habitats naturais, bem como de espécies com um
elevado valor de conservação.
Nas AE PETN e AE.CL.PETN, a evolução da situação atual sem o projeto, assumindo que
a tipologia dos biótopos/habitats presentes se mantém, aponta para que não ocorram
grandes alterações na área de estudo.
As zoocenoses e biótopos/habitats presentes na área de estudo encontram-se
adaptadas ao atual nível de intervenção a que são atualmente sujeitas, como sejam
principalmente o cultivo de cereais, o pastoreio por gado e exploração florestal
(pinhais).
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O Parque Eólico Tâmega Norte, juntamente com os corredores de linha elétrica
atravessam diversos tipos de habitat, com diferentes graus de intervenção humana, mas
todos dependentes, para a sua manutenção, da gestão humana.
Dadas as características específicas de uma instalação de este tipo, com uma área de
implantação no solo muito reduzida (área dos aerogeradores e dos apoios) sendo a
restante afetação aérea, não se prevê que a presença ou ausência do parque eólico se
traduza em diferenças relevantes ao nível do uso e ocupação do solo. A única diferença
a verificar, com a implantação da Linha, é a existência de uma faixa de proteção ao redor
da mesma, de 45 metros de largura, na qual não é permitida a existência de espécies de
crescimento rápido (eucalipto e pinheiro-bravo) ou é necessário o corte de exemplares
que não cumpram as distâncias regulamentares, que possam colocar em risco a
segurança da Linha.
Por seu lado, quanto às subestações e acessos, e ao contrário dos aerogeradores e Linha,
as suas características resultam na ocupação da área de implantação com consequente
destruição e fragmentação de habitats. A ausência do projeto resultaria na manutenção
da situação que se verifica presentemente.
Nas AE PETS e AE.CL.PETS, pelo contrário, está a ser levada a cabo a construção do
complexo para o Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega, que constitui um dos
projetos hidráulicos mais importantes abordados nos últimos 25 anos na Europa e com
finalização prevista para 2023.
A sua construção comporta uma série de efeitos na zona de implantação como
consequência da execução das obras e o posterior enchimento das albufeiras, com a
conseguinte perda de biótopos/habitats na zona de inundação e caminhos de acesso,
assim como a deslocação das populações de todos os grupos faunísticos aí localizados.
De acordo com os dados recolhidos no seguimento ambiental das obras, os impactos
expectáveis resultam de algum efeito de exclusão, nomeadamente nas espécies mais
sensíveis, já que se admite que as restantes se habituem e retornem à envolvente, não
se observando alterações significativas nas populações de nenhum dos grupos
faunísticos estudados.
Na restante área de estudo, e tal como explicado para a área do Parque Eólico Tâmega
Norte, a ausência do projeto resultaria na manutenção da situação que se verifica
presentemente. No entanto, é possível que em algumas zonas a evolução seja positiva
como consequência da execução das medidas de compensação de flora e fauna
associadas ao projeto Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega como, por
exemplo, a plantação de sobreiros, plantação de folhosas de espécies autóctones, e
outras não concretizadas ainda, conforme Figura 4.15 e Figura 4.16.
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4.4

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

4.4.1

ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO
O contexto geológico e geomorfológico onde se enquadra o projeto justificam a análise
deste fator ambiental. A caracterização da situação atual é composta pelo
enquadramento geomorfológico, geológico, recursos geológicos, património geológico,
tectónica/neotectónica e sismicidade.
A elaboração da presente caracterização ambiental tem por base a consulta dos
seguintes elementos:
•

O Relevo de Portugal. Grandes Unidades Regionais (Feio & Daveau, 2004)

•

Carta Geológica de Portugal na escala 1:1 000 000 (LNEG, 2010)

•

Carta Geológica de Portugal na escala 1:50 000, Folhas 06-C (Cabeceiras de
Basto) (Noronha., 1992), 06-D (Vila Pouca de Aguiar) (Noronha et al., 1998), 10A (Celorico de Basto) (Pereira et al., 1987) e 10-B (Vila Real) (Dias et al., 2015) e
respetiva notícia explicativa (Ribeiro et al., 1967) e respetivas notícias
explicativas publicadas (Pereira et al., 1989; Sant’Ovaia et al., 2011; Ribeiro et
al., 2000)

•

Carta Neotectónica de Portugal Continental (Cabral & Ribeiro, 1988)

•

Geologia de Portugal – Volume I (Geologia Pré-mesozóica de Portugal) (Coord.
Dias et al., 2013)

•

Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e atual);

•

Regulamento de segurança e ações para estruturas de edifícios e pontes
(RSAEEP), aprovado pelo Decreto-Lei no 235/83, de 31 de maio

•

Eurocódigo 8 (NP EN 1998-1, 2010)

•

Base de dados do LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia

•

Base de dados da DGEG - Direção-Geral de Energia e Geologia

•

Base de dados do Património Geológico de Portugal com o inventário de
geossítios de relevância nacional

•

Ofício LNEG nº 01365, de 10 de novembro de 2020

Para além da bibliografia mencionada, também foram consultados trabalhos
académicos da especialidade e estudos ambientais desenvolvidos na envolvente à área
de estudo.
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4.4.2

ENQUADRAMENTO GEOMORFOLÓGICO

4.4.2.1

GEOMORFOLOGIA REGIONAL
A Norte do rio Douro, o Maciço Hespérico desenvolve-se através de uma série de regiões
aplanadas, correspondentes à designada Superfície Culminante da Meseta, onde os
fenómenos erosivos prevaleceram sobre a movimentação tectónica. Litologias mais
resistentes que os respetivos encaixantes, sobressaem, localmente, como relevos de
dureza nalgumas regiões. Esta disposição geral é apenas perturbada nas imediações das
grandes zonas de falha com atividade neotectónica, nomeadamente a de PenacovaRégua-Verín (FPRV) (Ferreira, 2004; Cabral & Ribeiro, 1989; Cabral, 1995; Ribeiro, 2004).
A Zona de Falha Penacova-Régua-Verín (FPRV) localizada imediatamente a leste das
áreas de estudo, na direção NNE-SSW, assume um papel estruturante na organização
do relevo, bacias hidrográficas e geomorfologia em geral. De facto, este sistema de
falhas de direção NNE-SSW, interrompe o planalto transmontano dando origem a um
extenso vale de fratura, com grabens, onde se destacam várias bacias (Feio, 1951;
Ferreira, 2004).
O Projeto global localiza-se nos relevos a oeste da FPRV, grosso modo, entre o sector
SW da Serra da Cabreira, mais propriamente no maciço das Torrinheiras (Parque Eólico
Tâmega Norte), e no sector Norte da Serra do Alvão (Parque Eólico Tâmega Sul). Os
corredores alternativos de linha elétrica de cada um dos Parque Eólicos (Tâmega Norte
e Tâmega Sul), desenvolve-se na direção do rio Tâmega, que toma aqui uma direção
geral de NE-SW. De acordo com alguns autores, o rio Tâmega resultou de erosão
regressiva a partir do rio Douro, um dos rios mais importantes do país.
Tanto a Serra da Cabreira como a Serra do Alvão fazem parte do conjunto de montanhas
do noroeste português juntamente com as serras da Peneda, Gerês, Amarela, Soajo,
Barroso e Marão.
O predomínio das rochas granitoides nas áreas de estudo do Projeto global, aliado à
influência da tectónica e à evolução dos processos morfoclimáticos, conduziram ao
desenvolvimento de um vasto conjunto de formas características do modelado
granítico, em que de seguida se apresentam algumas dessas formas aí presentes.
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Fotografia 4.24 – Blocos de granito na área de estudo do Parque Eólico Tâmega Sul

Fotografia 4.25 – Afloramento rochoso com diaclases (à direita) na área de estudo do
aerogerador TN22, no Parque Eólico Tâmega Norte.

Fotografia 4.26 – Processo de arenização do granito na Serra do Alvão, no Parque Eólico
Tâmega Sul
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Os terrenos metassedimentares paleozoicos ocorrem tanto no Parque Eólico Tâmega
Norte como do Tâmega Sul, mas com maior expressão no Parque Eólico do Tâmega Sul,
pois tanto afloram no Projeto do Parque Eólico como nas alternativas de corredores de
linhas elétricas. Na Fotografia 4.27 apresenta-se a morfologia dos terrenos
metassedimentares no núcleo de aerogeradores TN17 ao TN20 do Parque Eólico do
Tâmega Norte onde o relevo apresenta suaves inclinações interrompidas por
afloramentos mais resistentes aos agentes erosivos.

Fotografia 4.27 – Aspeto do relevo no Parque Eólico do Tâmega Norte, no núcleo de
aerogeradores TN17 ao TN20.

4.4.2.2

GEOMORFOLOGIA LOCAL
PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE
De acordo com a carta hipsométrica (DESENHO 19, Volume III do EIA – Peças
Desenhadas) a área de estudo do Parque Eólico Tâmega Norte, que compreende o
projeto do parque eólico e os troços alternativos de corredor de linha elétrica que vão
ligar à subestação de Daivões, desenvolve-se entre o sector SW da Serra da Cabreira e o
vale do Rio Tâmega, a cotas compreendidas entre os 1.110 m, nomeadamente junto ao
vértice geodésico Reboreda (TN16), e abaixo dos 200 m de altitude no vale do Rio
Tâmega.
Os aerogeradores e demais elementos do Projeto do Parque Eólico dispõem-se ao longo
de diferentes linhas de cumeeira, sensivelmente paralelas entre si e de direção N-S. A
cumeeira do núcleo de aerogeradores TN01 ao TN05 inclina sensivelmente para norte,
com cotas a variar entre os 1.110 m junto ao TN01 e os 950 m junto ao TN05. O núcleo
de aerogeradores TN06 e TN13 dispõem-se ao longo de uma cumeeira em que as cotas
mais baixas registam-se junto aos aerogeradores TN06, a sul, a rondar os 990 m e as
mais altas junto ao TN10, a rondar os 1045 m. O núcleo de aerogeradores TN17 ao TN20
dispõem-se na direção sul para norte em que o TN18 se localiza à cota mais elevada de
1.075 m e o TN20 localiza-se à cota mais baixa a rondar os 1.000 m. O núcleo de
aerogeradores TN22 ao TN28 dispõem-se ao longo da cumeeira do vértice geodésico de
Cheira, direção de sul para norte, com pendente geral para sul, em que as cotas mais
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elevadas registam-se junto ao aerogerador TN28 a rondar os 1.100 m e as mais baixas
junto ao aerogerador TN22, com cotas de 975 m. Ao longo da cumeeira onde se localiza
o vértice geodésico de Custódia dispõem-se os aerogeradores do núcleo TN29 ao TN33,
onde junto a este último se registam a cota 1061 m e a cota mais baixa junto ao TN29
onde se regista a cota 950 m.
Os aerogeradores TN14, TN15, TN16, TN21 e TN34 localizam-se, isoladamente
relativamente aos núcleos de aerogeradores mencionados anteriormente, às seguintes
cotas, respetivamente: 1.020 m, 1.040 m, 1.110 m, 1.060 m e 1.020 m.
Os corredores alternativos de Linha Elétrica do Parque Eólico Tâmega Norte,
desenvolvem-se em direção à Subestação de Daivões, sensivelmente de noroeste para
sudeste. Os troços da Linha elétrica em análise com declives mais acentuados (DESENHO
20, Volume III do EIA – Peças Desenhadas), são aqueles que se desenvolvem a sul do
projeto do parque eólico, onde a rede hidrográfica apresenta algum controlo sobre o
relevo com os seus vales encaixados, resultado também de algum controlo tectónico e
resistência do substrato rochoso à erosão. Assim os troços com declives mais
acentuados são: TLN1; TLN2; TLN3; TLN4; TNL7; TLN8; TLN9; TLN10; TLN11; TLN13;
TLN17.
O rio Tâmega é a linha de água principal interessada pela área de estudo do Parque
Eólico do Tâmega Norte, mais concretamente pelos troços TLN3, TLN4 e TLN10 do
corredor de Linha Elétrica. Apresenta um vale encaixado com paredes declivosas, fundo
relativamente plano, mas estreito.
PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL
De acordo com a carta hipsométrica (DESENHO 19, Volume III do EIA – Peças
Desenhadas) a área de estudo do Parque Eólico Tâmega Sul, que compreende o projeto
do parque eólico e os troços alternativos de corredor de linha elétrica que vão ligar ao
Posto de Corte de Gouvães, desenvolve-se entre o sector norte da Serra do Alvão e o
vale do Rio Tâmega, a cotas compreendidas entre os 1.290 m, junto ao vértice geodésico
Meroicinho (TS18), e os 500 m de altitude no Posto de Corte de Gouvães.
Os aerogeradores e demais elementos do Projeto do Parque Eólico dispõem-se ao longo
de diferentes linhas de cumeeira, sensivelmente paralelas entre si e de direção N-S a
NNE-SSW.
Os núcleos de aerogeradores, nomeadamente os núcleos TS01 a TS06, TS07 a TS10, TS11
a TS14 e TS15 a TS17 são os que se localizam a cotas mais elevadas, entre os 1.070 e os
1.270 m de altitude. Refira-se ainda que o aerogerador TS18 encontra-se afastado dos
restantes aerogeradores do projeto e é o que se localiza a cota mais elevada no Parque
Eólico do Tâmega Sul, a 1.290 m.
Os núcleos de aerogeradores localizados a norte de Santa Marta da Montanha, isto é,
os núcleos TS29 a TS31, TS32 a TS35 e T326 a TS39 são o conjunto de aerogeradores que
se localizam às altitudes mais baixas de todo o Projeto do Parque Eólico do Tâmega Sul,
a rondar os 1.050 m e os 950 m de altitude.
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Os corredores alternativos de Linha Elétrica do Parque Eólico Tâmega Sul desenvolvemse em direção ao Posto de Corte de Gouvães, sensivelmente de noroeste para sudeste.
Os troços da Linha elétrica em análise com declives mais acentuados (DESENHO 20,
Volume III do EIA – Peças Desenhadas), são aqueles que se desenvolvem a norte do
projeto eólico, junto aos vales da ribeira de Ouro e à ribeira de Antrime que apresenta
vertentes muito declivosas. Assim os troços com declives mais acentuados são: TLS4;
TLS5; TLS8; TLS12.
O rio Louredo, aqui também designado por rio Torno, é a linha de água principal
interessada pela área de estudo do Parque Eólico do Tâmega Sul, afluente da margem
esquerda do rio Tâmega. É atravessada pelos seguintes troços alternativos da linha
elétrica: TLS4, TLS8 e TLS10. O vale desta linha de água nos troços TLS4 e TLS8 em análise
apresenta vertentes bastante acentuadas, com fundo plano, mas estreito.
4.4.3

ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO

4.4.3.1

ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO REGIONAL
Portugal Continental insere-se, em grande parte da sua extensão, no Maciço Antigo ou
Hespérico, que ocupa a parte ocidental e central da Península Ibérica e, constitui o
núcleo primitivo e fundamental do território, que o mar só tornou a invadir na periferia.
Em redor do Maciço Hespérico dispõem-se as restantes unidades constituintes da
Península Ibérica, sendo este maciço, o fragmento mais contínuo do soco Hercínico na
Europa.
A Península Ibérica caracteriza-se por unidades morfoestruturais específicas,
apresentando uma superfície de cerca de 581.000 km2, constituída por regiões de relevo
distintas, organizado diferencialmente em planaltos e serras, na região central, orlas
montanhosas, da periferia para o interior e, bacias, planícies e serras, da periferia para
o exterior. A bacia hercínia ou também designado como Maciço Antigo, em Portugal
Continental, está individualizado em diferentes terrenos: a Zona de Galiza e Trás-osMontes, a Zona Centro Ibérica (ZCI), a Zona de Ossa Morena (ZOM) e a Zona Sul
Portuguesa (ZSP). Parte destes terrenos estão cobertos pelas bacias meso-cenozoicas.
De acordo com a figura seguinte, a área de estudo do Projeto global localiza-se
maioritariamente sobre os terrenos da Zona Centro-Ibérica (ZCI), sendo que parte do
Parque Eólico Tâmega Norte se localiza sobre o Complexo Parautóctone da Zona de
Galiza Trás-os-Montes.
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Figura 4.29 – Esquema tectono-estratigráfico de Portugal continental (LNEG, 2010)

Assim, a área de estudo em análise situa-se no limite da Zona Centro-Ibérica (ZCI) com
a Zona de Galiza Trás-os-Montes (ZGTM), a oeste da Falha Verin - Régua - Penacova
(FVRP) e engloba no essencial, e maioritariamente, rochas graníticas hercínicas e, em
menor escala, rochas metassedimentares de idade paleozóica
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A ZGTM tem como característica mais marcante a sobreposição de unidades estruturais
(mantos ou escamas), separadas por carreamentos (Arenas et al, 1988; Ribeiro et aI.,
1990). Estas unidades têm carácter alóctone e parautóctone, apresentando cada uma
delas individualidade estratigráfica, estrutural e/ou metamórfica. O limite da ZGTM com
a ZCI é marcado por um carreamento maior da 2ª fase de deformação hercínica (D2),
que sobrepõe as unidades parautóctones da ZGTM às unidades autóctones (Domínio do
Douro Inferior) da ZCI.
Os metassedimentos representados correspondem a escassas manchas pertencentes ao
autóctone do Domínio do Douro que afloram em manchas no seio dos granitos de duas
micas e ao Parautóctone do subdomínio Peritransmontano. Os granitóides são
sinorogénicos hercínicos (Ferreira et aI. 1987) e compreendem granitos de duas micas,
sintectónicos relativamente à terceira fase (sin-D3).
4.4.3.2

ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO LOCAL
As áreas de estudo do Projeto global localizam-se sobre 4 folhas da Carta Geológica de
Portugal na escala 1:50.000, sendo que o Parque Eólico Tâmega Norte e respetivas
alternativas de corredores de linha elétrica até ao Posto de Corte de Daivões
desenvolvem-se apenas sobre a cartografia da Folha 6-C (Cabeceiras de Basto)
(Noronha, 1992). Por sua vez, o Parque Eólico Tâmega Sul e respetivas alternativas de
corredores de linhas elétricas até ao Posto de Corte de Gouvães desenvolvem-se
também sobre a cartografia da Folha 6-D (Vila Pouca de Aguiar) (Noronha et al., 1998),
Folha 10-A (Celorico de Basto) (Pereira et al., 1987) e Folha 10-B (Vila Real) (Dias et al.,
2015). A referida cartografia pode ser consultada no DESENHO 11 (Volume III do EIA).
Para uma caracterização mais detalhada das formações geológicas que são interessadas
pela globalidade da área de estudo foram consultadas as notícias explicativas publicadas
da referidas Folhas da Carta Geológica de Portugal na escala 1:50.000, nomeadamente
Pereira et al., 1989, Sant’Ovaia et al., 2011 e Ribeiro et al., 2000.
Apresenta-se no Quadro 4.47, a compilação das formações geológicas presentes nas
áreas em estudo Projeto global das diferentes Folhas da Carta Geológica de Portugal na
escala 1:50.000, dada a variabilidade de denominações para uma mesma formação
geológica.
Da análise do DESENHO 11 do Volume III – Peças Desenhadas e do Quadro 4.47 constatase que as áreas de estudo dos Parques Eólicos do Tâmega localizam-se,
maioritariamente, sobre os Granitos de duas micas. Ocorrem também terrenos
metassedimentares paleozoicos, tanto no Parque Eólico Tâmega Norte como no Parque
Eólico Tâmega Sul, sendo que ocorrem em maior extensão no Parque Eólico Tâmega Sul.
De seguida apresenta-se um enquadramento geológico por Parque Eólico.
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Quadro 4.47 – Compilação das formações geológicas interessadas pelas áreas de estudo do Projeto
ÁREAS DE ESTUDO PARQUE
EÓLICO TÂMEGA NORTE (PETN)

FORMAÇÕES GEOLÓGICAS
Folha 06-C
(Cabeceiras de Basto)

Folha 06-D
(Vila Pouca de Aguiar)

Folha 10-A
(Celorico de Basto)

Folha 10-B
(Vila Real)

ÁREAS DE ESTUDO DO PARQUE
EÓLICO TÂMEGA SUL (PETS)

Parque Eólico

Corredores
de linha

Parque Eólico

Corredores de
linha

Depósitos de cobertura
a – aluviões

--

--

--

x

--

--

--

Q – Terraços fluviais
indiferenciados

--

--

--

--

--

--

x

Do – Grupo do Douro (?) –
Unidades metamórficas
indiferenciadas

Do – Grupo do Douro (?) –
Unidades metamórficas
indiferenciadas

Do – Grupo do Douro –
Unidades metamórficas
indiferenciadas

CDe – Formação Desejosa:
intercalações rítmicas finas de filitos
cinzentos e metagrauvaques. Raros
níveis centimétricos de rochas
calcossilicatadas

--

--

x

x

--

--

--

OS-Corneanas pelíticas e carbonosas

--

--

x

--

Terrenos Parautóctones

Domínio Estrutural de Três
Minas

Terrenos Parautóctones

Sb – Xistos pelíticos e
quartzofilitos com
intercalações de quartzitos
(qz) * liditos e ampelitos (Id)**
e de rochas calcossilicatadas
(cs)***

--

--

--

x

--

--

--

Sa – Xistos negros com
abundantes níveis de liditos e
ampelitos (Id)* com
intercalações de quatzofilitos e
quartzitos (qz)** e de rochas
calcossilicatadas (cs)***

SFN – Unidade das Fragas
Negras Filitos cinzentos a
negros, liditos (*), rochas
calcossilicatadas (**) e
algumas rochas
carbonatadas (***)

--

--

x

x

x

x

Metassedimentos do Paleozóico
Terrenos Autóctones
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ÁREAS DE ESTUDO PARQUE
EÓLICO TÂMEGA NORTE (PETN)

FORMAÇÕES GEOLÓGICAS
Folha 06-C
(Cabeceiras de Basto)

Folha 06-D
(Vila Pouca de Aguiar)

Folha 10-A
(Celorico de Basto)

Folha 10-B
(Vila Real)

ÁREAS DE ESTUDO DO PARQUE
EÓLICO TÂMEGA SUL (PETS)

Parque Eólico

Corredores
de linha

Parque Eólico

Corredores de
linha

x

--

--

--

’πgm – Granito de duas micas,
porfiróide, de grão grosseiro a médio
(Granito de Torre do Pinhão); fácies
biotítica de grão fino (1) (Granito de
Quintã); fácies moscovítica (2)

x

x

x

x

Rochas Granitóides Hercínicas
Granitóides biotíticos com plagióclase cálcica
πm – Granitos porfiroides de
grão médio a grosseiros de
duas micas, com predomínio
de biotite

--

Granitos de duas micas

Granitos de duas micas
sintectónicos

--

--

Granitos de duas micas
’πmg – Granito de duas
micas, grão médio a
grosseiro, porfiróide

’πmg – Granito porfiroide, de
grão médio a grosseiro

--

’πm – Granitos de grão médio
a grosseiro, de tendência
porfiróide e porfiróides

’πm – Granito de grão
médio a grosseiro
porfiróide (Granito de
Santa Marta do Alvão)

--

’πm – Granito moscovítico-biotítico,
porfiróide de grão médio (Granito de
Vale das Gatas)

x

x

x

x

’g1 – Granito de grão
grosseiro

--

--

’g1 – Granito moscovítico-biotítico de
grão grosseiro (Granito de Paredes)

x

x

x

--

’m – Granitos de grão médio
e de grão médio a grosseiro

’m – Granitos de grão
médio de tendência
porfiróide (Granito do
Minhéu, Lagoa e
Serapicos)

’gmπ – Granitos moscovítico-biotítico,
de grão grosseiro a médio e tendência
porfiróide (Granito de Águas Santas)

x

x

x

x

’f1 – Granitos de grão fino e
fino a médio de duas micas,
com predomínio de moscovite

--

--

--

x

--

--

--

’f – Granito de grão fino de
duas micas

--

’f – Granito de duas
micas, grão fino

’f – Granito moscovítico-biotítico de
grão fino (Granito de Franzilhal)

x

x

x

x

’m – Granito de duas
micas, grão médio a
grosseiro, com esparsos
megacristais (Granito de
Vila Real)

416

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

ÁREAS DE ESTUDO PARQUE
EÓLICO TÂMEGA NORTE (PETN)

FORMAÇÕES GEOLÓGICAS
Folha 06-C
(Cabeceiras de Basto)

Folha 06-D
(Vila Pouca de Aguiar)

Folha 10-A
(Celorico de Basto)

Folha 10-B
(Vila Real)

ÁREAS DE ESTUDO DO PARQUE
EÓLICO TÂMEGA SUL (PETS)

Parque Eólico

Corredores
de linha

Parque Eólico

Corredores de
linha

Filões e Massas
δ - Rochas básicas

--

--

--

x

x

--

--

q - Quartzo

q - Quartzo

q - Quartzo

q - Quartzo

x

x

x

x

γap – Aplitos e/ou Pegmatito

--

--

--

x

x

x

x
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PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE
Na área de estudo do Projeto do Parque Eólico apenas afloram os terrenos
metassedimentares no núcleo de aerogeradores TN17 a TN20 e nos aerogeradores TN16
e TN21. Há ainda a referir pequenas relíquias destes terrenos metassedimentares no
seio dos granitos e que afloram, por exemplo, junto aos aerogeradores TN24 e TN25 e
ainda no troço alternativo do corredor de linha elétrica TLN6. Estas formações
metassedimentares silúricas são constituídos por xistos pelíticos e quartzofilitos com
intercalações de quartzitos, liditos e ampelitos e de rochas calcossilicatadas e por xistos
negros com abundantes níveis de liditos e ampelitos com intercalações de quatzofilitos
e quartzitos e de rochas calcossilicatadas.
Embora no capítulo dos recursos geológicos seja mais aprofundado este tema, referese que nestas litologias, principalmente os filões aí existentes (quartzo, aplitos e/ou
pegmatitos…) foram alvo de exploração mineira “artesanal” durante várias décadas do
século XX.
A restante área de estudo do PETN, incluindo corredores de linha, desenvolve-se sobre
rochas graníticas, mais propriamente sobre os granitos de duas micas (moscovíticobiotítico) com grau desde o fino ao grosseiro onde em algumas tipologias de granitos
são reconhecidos megacristais. Refira-se apenas a ocorrência de um granito biotítico
com plagióclase cálcica intersectado pelos acessos entre os aerogeradores TN15 e TN16.
Há semelhança dos terrenos metassedimentares, também os granitoides se encontram
recortados por falhas e estas injetadas por matérias filonianos, nomeadamente o
quartzo ou rochas básicas.
Refira-se ainda a presença de depósitos aluvionares, identificados pela cartografia, junto
aos aerogeradores TN18 e TN19.
PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL
Na área de estudo do Parque Eólico do Tâmega Sul (PETS) ocorrem maioritariamente
rochas metassedimentares paleozoicas, autóctones e parautóctones, e rochas graníticas
hercínicas.
As formações metassedimentares parautóctones do paleozoico são constituídas por
Filitos cinzentos a negros, liditos, rochas calcossilicatadas e algumas rochas
carbonatadas do Silúrico. Afloram tanto no projeto do parque eólico, nos núcleos dos
aerogeradores TS30 a TS31, TS33 a TS35 e TS36 a TS39, assim como nos troços
alternativos do corredor de Linha Elétrica (CE.PETS), nomeadamente nos troços TLS5,
TLS8, TLS10, TLS11 e TLS12.
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As formações metassedimentares autóctones de idade devónica são constituídas por
intercalações rítmicas finas de filitos cinzentos e metagrauvaques e raros níveis
centimétricos de rochas calcossilicatadas. Afloram no projeto do parque eólico, nos
núcleos de aerogeradores TS20 a TS23 e nos seguintes troços alternativos do corredor
de linha elétrica (CE.PETS): TLS3, TLS4, TLS6, TLS7, TLS9, TLS10, TLS13. Refira-se ainda
que o acesso a beneficiar entre o aerogerador TS18 e o TS19 interceta uma mancha de
corneadas pelíticas e carbonosas.
A restante área de estudo do PETS, incluindo corredores de linha, desenvolve-se sobre
rochas graníticas, mais propriamente sobre os granitos de duas micas (moscovíticobiotítico) com grau desde o fino ao grosseiro onde em algumas tipologias de granitos
são reconhecidos megacristais.
As áreas de estudo em análise estão recortadas por falhas de diferentes direções em
que muitas delas foram injetadas por fluidos ricos em quartzo.
4.4.4

RECURSOS GEOLÓGICOS
Os recursos geológicos na região em análise compreendem três categorias: recursos
metálicos, rochas ornamentais e industriais e recursos geotérmicos e hidrominerais.
Estas ocorrências resultaram de uma conjugação favorável de fatores de ordem
litológica, estrutural, metamórfica e geomorfológica. Toda a região é caracterizada por
diversos tipos destas ocorrências com diferentes idades e tipologias, associadas a
diferentes tipos de estruturas, nomeadamente: filões quartzosos, filões e/ou massas
aplito-pegmatíticas e zonas de cisalhamento.
Na Figura 4.30, apresenta-se a compilação da informação dos recursos geológicos
compilada da plataforma de informação geográfica da DGEG, acedida em junho de 2021.
O LNEG, através do Ofício LNEG nº 01365, apresenta um conjunto de áreas com
diferentes graus de potencialidade para a exploração de recursos minerais assim como
as antigas concessões mineiras e depósitos minerais (Figura 4.31).

419

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Figura 4.30 – Áreas de prospeção e pesquisa, concessões mineiras e exploração de massas
minerais na área em estudo e envolvente próxima
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Figura 4.31 – Recursos Minerais, cedidos pelo LNEG, nas áreas em estudo e envolvente
próxima

Seguidamente procede-se a uma caracterização dos diferentes recursos que ocorrem
nos Parque Eólicos Tâmega Norte e Tâmega Sul e sua envolvente próxima.
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4.4.4.1

EXPLORAÇÃO DE MASSAS MINERAIS (PEDREIRAS)
A DGEG, mais concretamente a Divisão de Pedreiras do Norte, enviou uma listagem dos
processos de licenciamento de pedreiras que ocorrem na área de estudo e envolvente
próxima (ver ANEXO I do Volume IV - Anexos). A referida informação enviada não
permite saber a sua localização geográfica, pelo que apenas se analisa a informação
obtida através da plataforma da DGEG em disponibilizado em snig.pt, acedido em
janeiro de 2021.
No Quadro 4.48 encontra-se a informação relativa às pedreiras interessadas pelas áreas
em análise e representadas na Figura 4.30. Refira-se ainda que a consulta à cartografia
do PDM dos diferentes concelhos intersectados pelo projeto identifica áreas afeta à
exploração de recursos geológicos, cuja análise é desenvolvida nas secções 2.2.4 do
presente documento.
Quadro 4.48 – Exploração de massas minerais (pedreiras) nas áreas em estudo

N.º
CADASTRO
6705

6681

6680

5127

4.4.4.2

TITULAR

DENOMINAÇÃO

SUBSTÂNCIA

CONCELHO

ÁREA DE
ESTUDO
INTERSECTADA

FONTE

Granicavez

Alto do Crespo

Granito para
fins
ornamentais

Cabeceiras
de Basto

CL.PETN

DGEG

Amarelos
de
Moimenta
Extração de
Granitos,
Lda

Moimenta

Granito para
fins
ornamentais

Cabeceiras
de Basto

CL.PETN

DGEG

Corgo do Lombo

Granito para
construção
civil e obras
públicas;
Granito para
fins
ornamentais

Cabeceiras
de Basto

Granito

Ribeira de
Pena e Vila
Pouca de
Aguiar

Granicavez

Graniareias,
Lda

Fraga do Pão

CL.PETN

PETS

DGEG

DGEG

PROSPEÇÃO E PESQUISA DE DEPÓSITOS MINERAIS
A área de estudo do Projeto Eólico do Parque Eólico Tâmega Norte (PETN) interceta uma
área em publicitação para prospeção e pesquisa de depósitos minerais (n.º cadastro
MNPPP0482), mas concretamente os núcleos de aerogeradores TN01 ao TN05 e TN06 a
TN13 e o aerogerador TN14. Junto ao Projeto Eólico do Parque Eólico Tâmega Sul (PETS),
mas sem intercetar, ocorre também uma área de prospeção e pesquisa em publicitação
(n.º cadastro MNPPP0478).
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Quadro 4.49 – Áreas de prospeção e pesquisa de depósitos minerais
N.º
CADASTRO
MNPPP0482

MNPPP0478

TITULAR
FMG
EXPLORATION
PTY LTD
FMG
EXPLORATION
PTY LTD

SUBSTÂNCIA
Au, Ag, Pb, Zn, Cu, Li,
W, Sn, min associados
Au, Ag, Pb, Zn, Cu, Li,
W, Sn, min associados

LICENCIAMENTO
Em publicitação: Aviso
4386/2019, DR 53, Série
II, 15-03
Em publicitação: Aviso
7657/2019, DR 85, Série
II, 03-05

DESIGNAÇÃO
DA ÁREA

ÁREA DE ESTUDO
INTERSECTADA

FONTE

Viso

PE.PETN

DGEG

Mua

n.a.

DGEG

Note-se que estas áreas (Quadro 4.49) apresentam interesse para a exploração de
metais por parte das empresas titulares dos pedidos, nomeadamente, ouro, prata,
chumbo, zinco, cobre, lítio, volfrâmio e estanho. Atualmente não constituem indústrias
extrativas, contudo, no futuro, poderão constituir-se como tal, pelo que importa
salvaguardar.
4.4.4.3

CONCESSÕES MINEIRAS, ANTIGAS EXPLORAÇÕES MINEIRAS E DEPÓSITOS MINERAIS
Nas imediações das áreas de estudo ocorrem várias concessões mineiras em
publicitação, concedidas e uma pedida disponibilizadas no sistema de informação
geográfica da DGEG (Figura 4.30), mas nenhuma é interessa pelas áreas em análise, de
acordo com informação da DGEG.
O grupo de minas de estanho da região do Alto Tâmega compreende centenas de
antigas concessões que estão e localizadas numa vasta área que abrange terras de
Montalegre, Boticas, Ribeira de Pena, Cabeceiras de Basto e Vila Pouca de Aguiar (ver
Figura 4.31). Há ainda a referir a existência de 21 depósitos de minerais de diversas
substâncias (W, Sn, Nb, Ta, Be, Quartzo e Feldspato) que atualmente também se
encontram abandonadas.
Santa’Ovaia et al., (2011) destaca, geograficamente, deste conjunto a antiga concessão
de Fraga do Estanho, situada na freguesia de Sta. Marta da Montanha - Vila Pouca de
Aguiar (Serra do Alvão) localizada um pouco para sul do conjunto de minas de estanho
do Alto Tâmega. Trata-se de um filão pegmatítico com 20 cm de possança, com direção
E-W. A mina terá produzido 7 kg a 8 kg de cassiterite por tonelada de filão desmontado.
Tem também aluviões que produziram cassiterite ou mistos cassiterite mais volframite.
O filão foi reconhecido por galerias em profundidade. (Noronha et aI. 2006c).
Nas áreas em estudo, os filões quartzosos brechóides apresentam, frequentemente,
dimensões notáveis e constituem alinhamentos lenticulares com estrutura em rosário.
Preenchem falhas e fraturas, que recortam a região, frequentemente orientadas nas
orientações NNE-SSW e NE-SW. A qualidade da matéria-prima (quartzo) é geralmente
fraca, com teores de alumia, ferro e outros, e baixos de sílica. Apesar disso foram
explorados em vários locais como fonte de inertes (tout venant e britas), bem como de
quartzo para indústrias diversas, cerâmicas, cargas, etc.
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No Parque Eólico Tâmega Norte são reconhecidas várias concessões mineiras
abandonadas no núcleo de aerogeradores TN17 a TN20. Na visita de campo efetuada,
reconheceu-se junto à área de estudo do aerogerador TN18, o que poderá ser uma
antiga exploração mineira que atualmente é utilizada para depósito de entulho.
Também os corredores alternativos de linha elétrica cruzam áreas de concessão mineira
abandonadas, nomeadamente: TLN14 e o TLN15.

Fotografia 4.28 – Aspeto do que parece ser uma antiga exploração mineira na área de estudo
do aerogerador TN18

Há ainda a registar, na área de estudo dos núcleos de aerogeradores, a existência de
uma área de “Recuperação Ambiental de áreas mineiras degradadas” com a
denominação de Borralha (Figura 4.30) que segundo a DGEG estão no âmbito das
competências da EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro, a qual foi contactada no
âmbito do presente EIA, mas sem sucesso de resposta.
No Parque Eólico Tâmega Sul também são reconhecidas antigas concessões mineiras,
nomeadamente os núcleos de aerogeradores TS29 a TS31, TS32 a TS35 e TS36 a TS39,
assim como alguns troços alternativos dos corredores de Linha Elétrica
4.4.4.4

ÁREAS PARA A EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS
As áreas de estudo do Projeto global afetam diversas áreas com diferentes graus de
potencialidade para a exploração de recursos minerais (ver Figura 4.31),
nomeadamente:
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•

Áreas de Salvaguarda para a exploração de minerais de quartzo, feldspato e lítio,
tal como constantes da Resolução do Conselho de Ministros n.ᵒ 11 de 2018;

•

Áreas de Salvaguarda para a exploração de tungsténio;

•

Áreas de Salvaguarda para a exploração para a exploração de Rochas
Ornamentais;

•

Áreas de Exploração Consolidada de rochas ornamentais;

•

Áreas potenciais para a exploração de minerais de quartzo e feldspato.

O LNEG considera que nas áreas de salvaguarda o uso do território deve ser atribuído
prioritariamente à exploração dos recursos minerais que aí possam existir com interesse
económico. As áreas potenciais são aquelas para as quais se conhece e/ou prevê a
existência de recursos minerais sem, contudo, conhecimento efetivo acerca do seu
interesse económico.
A área de estudo do Projeto do Parque Eólico do PETN interceta as seguintes áreas de
salvaguarda e respetivos núcleos de aerogeradores:
•

Áreas de Salvaguarda para a exploração de minerais de quartzo, feldspato e lítio:
o núcleo de aerogeradores TN17 ao TN20, os aerogeradores TN15, TN16, TN21
e TN34, assim como os respetivos acessos e valas de média tensão;

•

Áreas de Salvaguarda para a exploração de tungsténio: os núcleos de
aerogeradores TN01 ao TN05 e TN17 ao TN20;

A área de estudo do Projeto do Parque Eólico do PETN intersecta ainda área potencial
para a exploração de minerais de quartzo e feldspato, nomeadamente os núcleos dos
aerogeradores TN01 ao TN05, TN06 ao TN13, TN17 ao TN20 e TN22 ao TN28, e as áreas
de estudo dos aerogeradores TN14, e TN33. As duas alternativas de subestações do
Tâmega Norte (SE.PETN) também estão incluídas nesta área potencial assim como os
seguintes troços alternativos de corredor de linha elétrica, ou parte deles (CL.PETN):
TLN1, TLN5, TLN6, TLN14, TLN15, TLN16 e TLN17.
Relativamente à área de estudo do Projeto do Parque Eólico do PETS, esta interceta
áreas de Salvaguarda para a exploração de minerais de quartzo, feldspato e lítio,
nomeadamente os núcleos dos aerogeradores núcleos de aerogeradores TS29 a TS31,
TS32 a TS35 e TS36 a TS39, coincidentes com antigas explorações mineiras. A área de
estudo do acesso ao aerogerador TS20, embora seja um acesso maioritariamente a
beneficiar, este intersecta área de Área de Salvaguarda para a exploração de Rochas
Ornamentais e área de exploração consolidada de rochas ornamentais. Refira-se que
uma área de exploração consolidada se refere a atividades extrativas instaladas e que
neste caso específico é coincidente com a classe de espaço da Carta de Ordenamento
do PDM de Vila Pouca de Aguiar “Áreas de exploração consolidada”. Vários troços
alternativos de corredor de linha elétrica, ou parte deles (CL.PETS) intersectam área de
salvaguarda para a exploração de minerais de quartzo, feldspato e lítio, nomeadamente:
TLS6, TLS9, TLS11, TLS12, TLS13.
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4.4.4.5

ÁGUAS MINERAIS
Uma boa parte do património hidrológico português situa-se em Trás-os-Montes, onde
as rochas são afetadas por numerosas falhas, entre as quais se destaca, pela sua
importância, ao Falha Verin-Chaves-Régua-Penacova (FVCRP). Neste alinhamento
tectónico ocorre uma zona hidrológica onde as águas bicarbonatadas sódicas
gasocarbónicas assumem papel preponderante. Das águas gasocarbónicas, encontramse em franca exploração as águas das Vidago, Pedras Salgadas e Campilho, utilizadas
sobretudo na indústria do engarrafamento de Águas Minerais (Santa’Ovaia et al., 2011).
As emergências de águas minerais estão controladas pela FVCRP, cujo alinhamento é
marcado por várias ocorrências: Pedras Salgadas; Salus, Vidago. Na área onde ocorre o
polo hidromineral de Pedras Salgadas-Sabroso, nas várias nascentes existentes (Pedras
Salgadas, Águas Romanas, Águas do Cardai e Caldas do Sabroso) a emergência das águas
minerais está relacionada com fracturação profunda, sendo também controlada por
sistemas de falhas transversos à FVCRP (Ferreira & Sousa-0Iiveira,1995).
Salienta-se apenas que de acordo com informação disponibilizada pela DGEG, constatase que a globalidade da área em estudo não interfere com áreas afetas aos recursos
hidrogeológicos e geotérmicos, nomeadamente perímetros de proteção e áreas de
prospeção e pesquisa de águas minerais.

4.4.5

LOCAIS DE INTERESSE GEOLÓGICO – PATRIMÓNIO GEOLÓGICO
Para a identificação e caracterização do património geológico foi consultada a
informação do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) e da Associação
ProGeo (Associação Europeia para a Conservação do Património Geológico – Grupo
Português). De acordo com as suas plataformas de informação geográfica, não existe
informação relativamente à presença de geomonumentos e/ou outros elementos de
interesse geológico na globalidade da área em estudo.
Refere-se apenas a existência de geossítios nas imediações da área de estudo do Parque
Eólico do Tâmega Sul, no concelho de Vila Pouca de Aguiar (Figura 4.32). O geossítio
Alvão, corresponde a um ponto panorâmico junto ao vértice geodésico de Minheu, na
Serra do Alvão que corresponde a um bloco soerguido do tipo push-up, e é dominante
sobre a escarpa de falha de Chaves, onde permite uma excelente observação do
escalonamento das superfícies quer no bordo da Serra do Alvão quer no bordo PadrelaFalperra, permite observar o percurso do rio Tâmega após o abandono a depressão de
Chaves e o seu encaixe.
A Pedreira de Granito de Telões localiza-se na zona de cisalhamento varisco, daí a sua
importância de geoconservação. A compreensão da génese dos granitos é um elemento
fundamental para a compreensão dos últimos estádios da evolução geodinâmica do
Varisco Ibérico. Esta pedreira permite ainda abordar o conceito da formação de cristais,
devido aos excelentes exemplos de cristais de quartzo de grandes dimensões.
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Salienta-se ainda a importância da exploração mineira na região que ao longo de séculos
foi uma atividade importante no território em análise, exemplo disso é o geossítio Mina
da Borralha. Durante a sua vida, a mina de Borralha foi a segunda mina de tungstênio
em Portugal, depois da Panasqueira. O quartzo é o mineral dominante, seguindo-se a
moscovite e depois os tungstatos. Desde 1904, primeiro ano de operação, até 1983 a
produção global de concentrados de tungstênio (82% de volfrâmio e 18% de scheelita)
foi em torno de 19.500 t. De 1975 a 1980, a média de produção por ano foi de 302.805 t.
No mesmo período, a produção global de concentrados de calcopirite foi de 1.711,65 t.
Esses concentrados tinham algum teor de prata correspondente a 0,3%.
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Figura 4.32 – Enquadramento dos geossítios relativamente às áreas em estudo
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4.4.6

TECTÓNICA/NEOTECTÓNICA. SISMICIDADE
A área de estudo em analise localiza-se sobre a região de Trás-os-Montes Ocidental.
Verifica-se neste sector a ocorrência de importante magmatismo varisco que foi a
principal condicionante da evolução térmica que afetou a sequência de rochas
metassedimentares do Paleozóico inferior. Nesta região, ocorrem diferentes tipos de
minerações, nomeadamente filões de quartzo mineralizados em volframite (Borralha),
filões aplitopegmatíticos com mineralização estanífera e litinífera (Barroso) e
mineralizações de ouro (Três Minas).
A deformação observada na região resultou da atuação de três fases de deformação
dúctil (D1, D2 e D3), de modo idêntico ao que se verifica em outras áreas do Maciço
Ibérico (Ribeiro, 1974, Noronha et aI. 1979, Oias & Ribeiro, 1995). A fase D1 gera dobras
com orientações e vergências diferentes, consoante se trate de terrenos alóctones,
parautóctones ou autóctones, mas com uma orientação predominante NW-SE, com
plano axial vertical no autóctone e vergentes no parautóctone. A fase D2, representada
sobretudo no alóctone e no parautóctone, decorre da fase D1 com relativa proximidade
de estilo e de cronologia acentuando-se a vergência para SE, com formação de dobras
deitadas de flanco inverso muito curto. A fase D3 abrangeu todos os terrenos
autóctones, parautóctones e alóctones de modo idêntico, originando dobramento largo
e de pequena amplitude, de plano axial vertical. A penetratividade da foliação associada
ao dobramento D3 depende fundamentalmente da tipologia e orientação das
anisotropias e foliações prévias. Simultaneamente com o dobramento da fase D3
desenvolveram-se corredores, de cisalhamento dúctil, verticais.
A fase D3 atuou regionalmente, gerando dobramentos de eixo sub-horizontal e plano
axial N100° a N120ᵒ sub-vertical. Esta fase afetou, também, os granitóides sintectónicos,
originando uma foliação NW-SE.
No período tardi- e Pós-D3 ocorreu deformação dúctil-frágil e frágil e na sua
dependência desenvolveram-se sistemas conjugados de fraturas: o principal com
direção NNE-SSW e o conjugado com direção NNW-SSE.
A geologia regional é indissociável da ocorrência do grande acidente Hercínico que é a
falha Verin-Chaves-Régua-Penacova (FVCRP). Esta falha foi nucleada na fase D3 e depois
reativada como uma falha de desligamento (Baptista, 1998). A área é marcada por um
vale que é limitado a este pela Serra da Padreia e para oeste pela Serra do Alvão. Este
vale é controlado estruturalmente pela FVCRP que implicou a presença de depressões
(Vidago, Pedras Salgadas e Telões) de origem tectónica, alinhadas ao longo do traçado
da falha e que podem ser consideradas como bacias de desligamento, associadas a uma
componente horizontal de movimentação da falha (Cabral, 1995).
Na figura seguinte apresenta-se o enquadramento da área de estudo no extrato da Carta
Neotectónica de Portugal (Cabral & Ribeiro, 1988). Constata-se aí que a área de estudo,
na sua globalidade, se localiza muito próximo de uma falha ativa certa (Falha PenacovaRégua-Verin). As alternativas de corredor do Parque Eólico de Tâmega Sul são
intersectadas por uma falha ativa provável e o Parque Eólico é intersectado por um
lineamento geológico.
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Figura 4.33 – Carta Neotectónica de Portugal (adaptada Cabral & Ribeiro, 1988)

A falha Penacova-Régua-Verin, de orientação NNE-SSW corresponde a uma estrutura
regional importante, correspondendo a um desligamento esquerdo tardivarisco, ativo e
com registo sísmico. Esta falha apresenta um comprimento superior a 350 km,
considerando-se por isso como potencial geradora de sismos importantes. As
movimentações destes acidentes foram estimadas por alguns autores, como superiores
a 400 m com base na posição dos depósitos de rañas Vila-franquianas.
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Existem evidências de que a referida falha terá sido reativada após a Orogenia Varisca,
tanto de índole geomorfologia, pela importante influência que esta estrutura tem na
morfologia do Norte do território, controlando parcialmente o desenvolvimento do
conjunto de relevos que constituem as “montanhas ocidentais” e a evolução do
alinhamento de depressões tectónias Vila Real – Chaves, que caracterizam a zona de
falha neste sector; quer de índole “estratigráfica”, pela sua relação com alguns depósitos
de cobertura preservados em áreas deprimidas pela tectónica (Cabral, 1995).
Salienta-se ainda um outro indício importante de atividade neste setor da falha,
relacionado com o abundante hidrotermalismo que lhe esta associado. Com efeito, ao
longo do acidente, e na sua vizinhança, localizam-se várias nascentes hidrotermais,
nomeadamente as nascentes do Grupo Vidago e do grupo Pedras Salgadas constituindo
ambas um indício seguro de atividade neotectónica desta estrutura geológica (Cabral,
1995; Calado, 2001).
De acordo com alguns autores, nomeadamente Cabral (1995) e Baptista (1998) este
acidente foi reativado nos últimos 2 milhões de anos e apresentam atualmente
atividade sismotectónica. Baptista (1998) refere ainda a partir de taxas de deslizamento
de 0,2 mm/ano, taxas de recorrência de 4000 a 20000 anos para sismos de magnitude
7,0 a 7,5.
A intensidade sísmica é um parâmetro que permite avaliar as vibrações sísmicas sentidas
num certo local tendo em conta os efeitos produzidos em pessoas, objetos e estruturas.
De acordo com a Carta de Intensidade Sísmica (escala internacional, período e 19011972) observada em Portugal Continental a área de estudo situa-se entre as zonas V e
IV (Figura 4.34 a)). Relativamente à Carta de Isossistas de Intensidades Máximas (escala
de Mercalli Modificada de 1956, período de 1755-1996), a área de estudo situa-se entre
as zonas VI e V, mas maioritariamente na zona VI (Figura 4.34 b)).
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Figura 4.34 – Área de estudo implantada na Carta de Intensidade Sísmica e na Carta de
Isossistas de Intensidades Máximas

Analisando a escala de Mercalli modificada de 1956 para Portugal continental, a
Intensidade Sísmica Máxima observada varia entre grau V e grau X, respetivamente,
como forte e destruidor. De acordo com a referida escala, nos sismos de grau V (forte)
o sismo é sentido fora de casa, pode ser avaliada a direção do movimento, as pessoas
são acordadas, os líquidos oscilam e alguns extravasam, pequenos objetos em equilíbrio
instável deslocam-se ou são derrubados; as portam oscilam, fecham-se ou abrem-se; os
estores e quadros movem-se; os pêndulos dos relógios param ou iniciam ou alteram o
seu estado de oscilação. Nos sismos de grau VI (bastante forte) o sismo é sentido por
todos, muitos assustam-se e correm para a rua. As pessoas sentem a falta de segurança.
Os pratos, as louças, os vidros das janelas, partem-se. Os objetos ornamentais (pratos,
livros…) caem das prateleiras; os quadros caiem das paredes; as mobílias mexem-se ou
tombam. Pequenos sinos tocam (igrejas, escolas). As árvores e os arbustos são
visivelmente agitados ou ouve-se o respetivo ruído.
A sismicidade de uma região também pode ser avaliada com base no grau de sismicidade
atribuído pelo Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes
(RSAEEP). Este regulamento contém informação que permite a definição das ações
sísmicas nos locais das obras, quer para sismos distantes quer para sismos próximos, em
função das quatro zonas em que o país foi dividido, A, B, C e D, por ordem decrescente
de grau de sismicidade. A influência do grau de sismicidade é traduzida pelo coeficiente
de sismicidade, .
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Figura 4.35 – Enquadramento da área de estudo no zonamento sísmico

Na carta de Zonamento Sísmico de Portugal Continental, a área de estudo localiza-se na
zona D (Figura 4.35 a)), à qual corresponde o valor de  de 0,3.
De acordo com o Eurocódigo 8 - Projeto de estruturas para resistência aos sismos (EC8),
a ação de fenómenos sísmicos mais ou menos severos pode ser sistematizada em dois
grandes tipos:
•

Ação sísmica do Tipo 1, correspondente a sismos distantes, de grande
magnitude e com epicentro no mar (sismicidade interplacas Eurasiática e
Africana);

•

Ação sísmica do Tipo 2, associada a sismos locais, de magnitude moderada e
pequena distância focal (sismicidade intraplaca Eurasiática).

O documento de regulamentação define, em função do tipo de ação sísmica considerada
e para cada uma das zonas sísmicas definidas, o valor da aceleração de referência de
projeto, como esquematizado na Figura 4.35 b) e c).
A zona onde se insere a área de estudo corresponde à zona sísmica 1.6, relativamente à
ação sísmica do Tipo 1 (Figura 4.35 b)), e à zona 2.5 no que se refere à ação de Tipo 2
(Figura 4.35 c)). No Quadro 4.50, destacam-se as acelerações máximas de referência de
projeto a considerar.
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Quadro 4.50 – Aceleração máxima de referência de projeto para as zonas sísmicas definidas
no Eurocódigo 8
AÇÃO SÍSMICA TIPO 1
Zona Sísmica
agR (m/s2)
1.1
2.5
1.2
2.0
1.3
1.5
1.4
1.0
1.5
0.6
1.6
0.35

4.4.7

AÇÃO SÍSMICA TIPO 2
Zona Sísmica
agR (m/s2)
2.1
2.5
2.2
2.0
2.3
1.7
2.4
1.1
2.5
0.8
-

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO
A ausência do projeto não se traduzirá em qualquer alteração à situação de referência
analisada no presente fator ambiental.
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4.5

SOLOS

4.5.1

ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO
A presente análise efetua a caracterização da situação de referência em termos de solos
e capacidade de uso do solo do Projeto dos Parques Eólicos do Tâmega e Corredores de
Linha associados.
Face à inexistência de cartografia pormenorizada de solos da região que cobrisse toda a
área de estudo, o trabalho realizado para a caracterização dos solos presentes nos
projetos Parque Eólico Tâmega Norte e Parque Eólico Tâmega Sul teve por base a Carta
dos solos, carta do uso atual da terra e carta da aptidão da terra do nordeste de Portugal
(escala: 1:100 000) da UTAD, Agroconsultores e Coba (adiante designada por Carta do
Nordeste de Portugal) e a Carta dos Solos e Carta de aptidão da Terra de Entre Douro e
Minho (escala: 1:100 000) da Direção Geral da Agricultura de Entre Douro e Minho,
Agroconsultores e Geometral (adiante designada por Carta Entre Douro e Minho) tendo
sido identificadas as manchas de solos existentes nas áreas de estudo e envolvente
direta, bem como a sua aptidão e uso, numa forma qualitativa e quantitativa.
A metodologia seguida para a caracterização e análise dos solos presentes na área de
intervenção baseou-se na pesquisa cartográfica e bibliográfica de todos os elementos
considerados de alguma forma relevantes para a definição deste descritor.

4.5.2

TIPOLOGIA DE SOLOS
A génese de um solo é determinada pelos processos a que foram sujeitos (físicos ou
químicos), pelos fatores de formação do solo (material de origem, clima, relevo,
organismos, tempo e homem), pelos processos pedogenéticos envolvidos na
diferenciação de solos e pela relação solo/condições ambiente. A influência destes
fatores conduz à ocorrência de unidades pedológicas diversas. O tipo de solos está
relacionado com as características físicas do solo, nomeadamente com a formação dos
seus horizontes pedológicos e com as características desses mesmos horizontes.

4.5.2.1

PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
De acordo com a representação cartográfica apresentada no DESENHO 12 do Volume III
– Peças Desenhadas, que consiste na Carta de Solos na área do Projeto, apresentam-se
no Quadro 4.51 e no Quadro 4.52 as áreas totais e relativas das várias unidades
pedológicas que ocorrem na área de estudo do Parque Eólico Tâmega Norte (PETN) e
corredores da Linha Elétrica (CL.PETN), respetivamente, bem como a afetação das
unidades pedológicas em cada um dos troços alternativos da Linha Elétrica (vide Quadro
4.53).
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Quadro 4.51 – Tipo de solos ocorrentes na área de estudo do PETN
CARTA DO NORDESTE DE PORTUGAL
GRUPO

Leptossolos (I)

Cambissolos (B)

SUBUNIDADES
CARTOGRÁFICAS

Tc7.2

Ru3.1

Ru4.1

Ru5.2

Ru5.3

UNIDADES-SOLO
Leptossolos úmbricos de granitos e rochas afins (Iug5.1; lug5.3)
Leptossolos úmbricos de xistos e rochas afins (lux3.2; lux8.3; lux9.1)
SUBTOTAL
Cambissolos úmbricos órticos de granitos e rochas afins (Buog1 4.1)
SUBTOTAL
CARTA ENTRE DOURO E MINHO
UNIDADES PEDOLÓGICAS
UNIDADES PEDOLÓGICAS
SUBDOMINANTES
Regossolos Úmbricos em
RGul.g
rególitos de granitos e rochas
afins
Leptossolos Úmbricos em
LPu.g
granitos e rochas afins
Regossolos Úmbricos Espessos
RGuo.g
em rególitos de granitos
Regossolos Dístricos Espessos
RGdo.cg
em coluviões de granitos
R
Rocha dura e contínua
Regossolos Úmbricos Espessos
RGuo.g
em rególitos de granitos
Antrossolos Cumúlicos Dístricos
ATcd.g
em granitos e rochas afins
Leptossolos Úmbricos em
LPu.g
granitos e rochas afins
Regossolos Úmbricos Delgados
RGul.g
em rególitos de granitos e rochas
afins
Cambissolos Húmicos-Úmbricos
CMup.g
pardacentos em granitos e
rochas afins
Leptossolos Úmbricos em
LPu.g
granitos e rochas afins
Regossolos Úmbricos Delgados
RGul.g
em rególitos de granitos e rochas
afins
Regossolos Úmbricos Espessos
RGuo.vg
em depósitos de vertente de
granitos
SUBTOTAL
TOTAL

ÁREA
(ha)
408,17
180,69
588,85
11,33
11,33

ÁREA
(%)
37,61
16,65
54,26
1,04
1,04

ÁREA
(ha)

ÁREA
(%)

4,98

0,46

163,27

15,05

26,43

2,44

57,74

5,32

232,60

21,43

485,01
1.085,19

44,69
100
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Quadro 4.52 – Tipo de solos ocorrentes na área de estudo do CL.PETN
CARTA DO NORDESTE DE PORTUGAL
GRUPO
Leptossolos (I)
Cambissolos (B)

SUBUNIDADES
CARTOGRÁFICAS

Tc7.2

Tc8.1

Ru3.1

Ru4.1

Ru5.1

UNIDADES-SOLO
Leptossolos úmbricos de granitos e rochas afins (Iug5.1; lug5.3)
SUBTOTAL
Cambissolos úmbricos órticos de granitos e rochas afins (Buog1 4.1)
SUBTOTAL
CARTA ENTRE DOURO E MINHO
UNIDADES PEDOLÓGICAS
UNIDADES PEDOLÓGICAS
SUBDOMINANTES
Regossolos Úmbricos em
RGul.g
rególitos de granitos e rochas
afins
Leptossolos Úmbricos em
LPu.g
granitos e rochas afins
Regossolos Úmbricos Espessos
RGuo.g
em rególitos de granitos
Leptossolos Úmbricos em
LPu.g
granitos e rochas afins
Cambissolos Húmicos-Úmbricos
CMup.g
pardacentos em granitos e
rochas afins
Regossolos Úmbricos Espessos
RGuo.g
em rególitos de granitos
Regossolos Dístricos Espessos
RGdo.cg
em coluviões de granitos
R
Rocha dura e contínua
Regossolos Úmbricos Espessos
RGuo.g
em rególitos de granitos
Antrossolos Cumúlicos Dístricos
ATcd.g
em granitos e rochas afins
Regossolos Úmbricos Delgados
RGul.g
em rególitos de granitos e rochas
afins
Leptossolos Úmbricos em
LPu.g
granitos e rochas afins
Cambissolos Húmicos-Úmbricos
CMup.g
pardacentos em granitos e
rochas afins

ÁREA
(ha)
217,35
217,35
20,53
20,53

ÁREA
(%)
14,87
14,87
1,40
1,40

ÁREA
(ha)

ÁREA
(%)

5,21

0,36

23,79

1,63

107,44

7,35

106,06

7,26

267,93

18,33
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CARTA DO NORDESTE DE PORTUGAL
GRUPO
Leptossolos (I)
Cambissolos (B)

SUBUNIDADES
CARTOGRÁFICAS

Ru5.2

Ru5.3

Ru6.1

UNIDADES-SOLO
Leptossolos úmbricos de granitos e rochas afins (Iug5.1; lug5.3)
SUBTOTAL
Cambissolos úmbricos órticos de granitos e rochas afins (Buog1 4.1)
SUBTOTAL
CARTA ENTRE DOURO E MINHO
UNIDADES PEDOLÓGICAS
UNIDADES PEDOLÓGICAS
SUBDOMINANTES
Leptossolos Úmbricos em
LPu.g
granitos e rochas afins
Regossolos Úmbricos Delgados
RGul.g
em rególitos de granitos e rochas
afins
Cambissolos Húmicos-Úmbricos
CMup.g
pardacentos em granitos e
rochas afins
Leptossolos Úmbricos em
LPu.g
granitos e rochas afins
Regossolos Úmbricos Delgados
RGul.g
em rególitos de granitos e rochas
afins
Regossolos Úmbricos Espessos
RGuo.vg
em depósitos de vertente de
granitos
Regossolos Úmbricos Delgados
RGul.g
em rególitos de granitos e rochas
afins
Leptossolos Dístricos em
LPd.g
granitos e rochas afins
Leptossolos Líticos em granitos e
LPq.g
rochas afins
SUBTOTAL
TOTAL

ÁREA
(ha)
217,35
217,35
20,53
20,53

ÁREA
(%)
14,87
14,87
1,40
1,40

ÁREA
(ha)

ÁREA
(%)

421,20

28,82

123,38

8,44

168,79

11,55

1.223,79
1.461,67

83,73
100

Quadro 4.53 – Unidades pedológicas presentes na área de estudo do CL.PETN
TROÇO
ALTERNATIVO
TLN1
TLN2
TLN3
TLN4
TLN5
TLN6
TLN7

TIPO DE SOLO
CARTA NORDESTE DE PORTUGAL
CARTA ENTRE DOURO E MINHO
lug 5.1
Ru3.1; Ru4.1; Ru5.2; Ru5.3;Tc7.2
-Ru5.2; Ru5.3
-Ru5.1; Ru5.2; Ru6.1; Tc8.1
-Ru5.1; Ru6.1;Tc8.1
-Ru3.1; Ru4.1
-Ru3.1; Ru4.1;Ru5.3
-Ru3.1; Ru5.1; Ru5.2; Ru5.3
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TROÇO
ALTERNATIVO
TLN8
TLN9
TLN10
TLN11
TLN12
TLN13
TLN14
TLN15
TLN16
TLN17

TIPO DE SOLO
CARTA NORDESTE DE PORTUGAL
CARTA ENTRE DOURO E MINHO
-Ru5.1; Ru6.1;
-Ru5.1; Ru6.1;
-Ru5.1; Ru6.1; Tc8.1
-Ru4.1;Ru5.2;Ru5.3
-Ru5.1; Ru5.2
-Ru6.1
Buog 1 4.1; lug 5.1; lug 5.3
Ru3.1; Ru4.1
Buog 1 4.1; lug 5.3
Ru3.1; Ru5.2
-Ru3.1; Ru5.2
-Ru3.1; Ru5.1;Ru5.2; Ru6.1

Com base na análise dos quadros anteriores e recorrendo às notas explicativas das
cartas de solos utilizadas, o Projeto do PETN e CL.PETN assenta sobre os seguintes tipos
de solos:
CARTA DO NORDESTE DE PORTUGAL
O grupo dos Leptossolos (I) caracteriza-se por solos limitados por rocha dura contínua
e coerente ou material muito calcário ou uma camada contínua, cimentada a 50 cm de
profundidade, ou solos de material não consolidado muito pedregoso, tendo menos de
20% de terra fina até uma profundidade de 125 cm, sem horizontes diagnósticos além
de um horizonte A mólico, úmbrico ou ócrico, com ou sem horizonte B câmbico, sem
propriedades hidromórficas a menos de 50 cm da superfície; sem propriedades sálicas.
Constitui o grupo com maior representatividade, tanto na área de estudo do Parque
Eólico (54,26%) como na Linha Elétrica (14,87%), distribuindo-se nas duas unidades
cartográficas seguidamente descritas:
•

Leptossolos úmbricos de granitos e rochas afins (Iug): solos com um horizonte
Ah ou Ap franco-arenoso ou arenoso-franco, frequentemente húmico e por
vezes cascalhento sobre material da desagregação da rocha subjacente, e/ou
sobre rocha contínua e coerente a partir de 10 a 50 cm de profundidade;

•

Leptossolos úmbricos de xistos e rochas afins (Iux): solos com horizonte Ah ou
Ap franco-arenoso, franco ou franco-limoso, por vezes húmico e/ou
cascalhento; em geral com horizonte C constituído por rocha desagregada com
ou sem terra, e/ou rocha contínua e coerente (R) a partir de 10 a 50 cm de
profundidade. Grande representação sobretudo nas áreas montanhosas do
Barroso, Tâmega, Alvão-Marão, Padrela, Bragança e Montemuro. São solos
incultos com matos ou exploração florestal.
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O grupo dos Cambissolos (B) tem uma baixa representatividade da área de estudo,
1,04% para o Parque Eólico e de 1,40% para a Linha Elétrica. São solos com um horizonte
B câmbico e, a menos que soterrado por mais de 50 cm de novo material, sem outro
horizonte diagnóstico a não ser um A ócrico e um A úmbrico; sem propriedades sálicas,
sem as características de diagnóstico dos vertissolos ou androssolos; sem propriedades
hidromórficas até 50 cm da superfície; não limitados a menos de 50 cm da superfície por
rocha dura contínua e coerente. Os cambissolos com representatividade na área de
estudo incluem-se na seguinte unidade-solo:
•

Cambissolos úmbricos órticos de granitos e rochas afins (Buog1): solos com
horizonte Ap (ou Ah) franco-arenoso ou arenoso-franco, por vezes húmico; Bw
não crómico, franco-arenoso; C com frequência muito espesso em consequência
da arenização muito profunda da rocha subjacente, podendo atingir, por vezes,
profundidades de 100 a 150 cm, ou mais; sobre rocha (R) em geral alterada e
desagregável, ou dura e compacta; média representação, em áreas planálticas
ou com relevo ondulado suave a ondulado; ocupação agrícola moderada
(cereais e batata, etc.), menos vezes incultos com matos ou prados
permanentes.

CARTA ENTRE DOURO E MINHO
O grupo dos Antrossolos (AT) é constituído por solos que, pela atividade humana
sofreram uma modificação profunda por soterramento dos horizontes originais do solo
ou através de remoção ou perturbação dos horizontes superficiais, canes ou escavações,
adições seculares e materiais orgânicos, rega continua e duradoura, etc. Os antrossolos
da região integram-se na sua generalidade, nas seguintes unidades-solo: antrossolos
cumulicos (cumulic anthrosols) e antrcssolos áricos (aric anthrosols). Os antrossolos
cumúlicos correspondem à generalidade dos solos dos terraços ou socalcos, embora se
encontrem também em áreas não terraceadas. Os antrossolos áricos encontramse em áreas cultivadas, terraceadas ou não, que foram sujeitas a lavouras profundas,
subsolagens ou surribas, que promoveram o loteamento de horizontes pré existentes.
•

Antrossolos Cumúlicos Dístricos em granitos e rochas afins (ATcd.g): solos com
horizonte Ap com 20/35 cm, franco-arenoso ou franco e horizonte C franco ou
franco-arenoso; substrato constituído por perfil soterrado, material da
alteração de rocha granítica subjacente (2C, 2C-2R) ou material de origem
coluvionar (2C); representação média a grande, em encostas de zonas
graníticas; culturas de regadio ou sequeiro, vinhas de bordadura ou estremes,
olivais ou oliveiras dispersas, prados, etc.

O grupo dos Cambissolos (CM) são solos tendo um horizonte câmbico e sem outros
horizontes de diagnóstico além de um A ócrico ou úmbrico, ou um A málico assentando
sobre um 3 câmbico com grau de saturação em bases (peto acetato de amónio) menor
que 50%; sem propriedades sáficas; sem as características de diagnóstico dos vertissolos
ou andassolos; sem propriedades gleicas até 50 cm a partir da superfície". Os
Cambissolos caracterizados na região integram-se nas seguintes unidades-solo:
cambissolos húmicos e dístricos.
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•

Cambissolos Húmicos-Úmbricos pardacentos em granitos e rochas afins
(CMup.g): solos com horizonte A com 20/60 cm, franco-arenoso e por vezes
arenoso-franco ou franco; horizonte câmbico até 50/120 cm, não crómico
franco-arenoso e por vezes franca; horizonte C constituído por material
grosseiro (saibrento, cascalhento ou pedregoso) proveniente de alteração e
desagregação da rocha subjacente; sobre rocha dura e contínua (R);
representação pequena a média em áreas de relevo ondulado-suave ou muito
suave, a altitudes normalmente interiores a 600/700 m em zonas climáticas L,
OI, 0a, O, T ou F; matas de pinheiros, eucaliptos ou mistas, culturas arvenses de
regadio ou incultos com matos; pedis 60 A, 245 A e 183 B.

O grupo dos Regossolos (RG) são solos de materiais não consolidados, com exclusão de
materiais com textura grosseira ou com propriedades flúvicas, não tendo outro
horizonte de diagnóstico além de um A úmbrico ou ócrico; sem propriedades gleicas em
50 cm a partir da superfície; sem características de diagnóstico para vertissolos ou
andossalos; sem propriedades sálicas. Os regossolos definidos na região foram
integrados em duas unidades-solo: reqossolos úmbricos e reqossolos dístricos. Por sua
vez, as unidades-solo toram divididas em duas subunidades: os delgados (ou lépticos) e
os espessos. Os regossolos úmbricos delgados e dístricos delgados correspondem a
solos formados a partir de um regolito pouco espesso, de materiais desagregados de
rocha compacta e dura subjacente, a qual se encontra a profundidade entre 30 e 50 cm,
contínua ou fendilhada ou desagregada em blocos com as fissuras ou tendas
preenchidas por alguma terra; estes solos correspondem a "intergrades” para os
leptossolos.
•

Regossolos Úmbricos Delgados em rególitos de granitos e rochas afins
(RGul.g): solos com horizonte A com 20/50 cm, franco arenoso ou arenoso
franco, em geral com bastante a muito material grosseiro, por vezes horizonte
de transição (AR ou RA) sobre rocha contínua e dura a partir de 30/50 cm de
profundidade; média representação em toda a região, em associação com
afloramentos rochosos e leptossolos, em situações topográficas e climáticas
muito variadas; incultos com matos e menos frequentemente matas de
pinheiros ou mistas, culturas arvenses de sequeiro ou regadio e prados naturais;
perfis 358 D, 15 T. 54 T e 237 B;

•

Regossolos Úmbricos Espessos em rególitos de granitos (RGuo.g): solos com
horizonte A com 25/60 cm, franco-arenoso ou arenoso franco e por vezes
franco; horizonte C constituído por material resultante da alteração e
desagregação de rocha subjacente; rocha dura e contínua (R) a profundidade
superior a 50 cm; grande representação na generalidade das situações
climáticas e topográficas, sobretudo em altitudes elevadas ou médias (zonas A
M, F, T e Q) em associação frequente com afloramentos rochosos; incultos com
matos, matas de pinheiros au mistas. por vezes prados naturais ou culturas
arvenses de sequeiro ou regadio; perfis 68 A, 225 0, 72 A, 363 D, 57 Q e 228 0;
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•

Regossolos Dístricos Espessos em coluviões de granitos (RGdo.cg): solos com
horizonte A com 20/30 cm franco-arenoso ou franco, por vezes arenoso-franco;
horizonte C até 90/150 cm, franco-arenoso ou franco, por vezes arenoso franco,
em geral com alguma pedra dispersa; frequentemente a partir de 90/150 cm
rocha compacta (granito) (2R) ou muito desagregada (2C-2R). ou leito de pedras
(2C) ou perfil soterrado (2Ab-2C, 2.Ab.2Bb-2C, 2Ab-2R); representação pequena
a média em fundos de vales e bases de encostas em toda a região, mas
sobretudo em zonas climáticas a altitudes baixas ou médias; culturas de regadio
e prados permanentes, por vezes culturas de sequeiro, matas ou incultos com
matos; perfis 74 A, 106 A, 309 B e 227 0;

•

Regossolos Úmbricos Espessos em depósitos de vertente de granitos
(RGuo.vg): solos com horizonte A com mais de 40/50 cm, franco-arenoso ou
arenoso-franco, frequentemente com bastantes pedras ou mesmo pedregoso;
horizonte C franco-arenoso ou arenoso-franco frequentemente pedregoso
(pedras e/ou blocos de granito); a partir de 50/150 cm, substrato constituído
por material da desagregação da rocha subjacente (2C) e/ou rocha dura e
continua (2R) pequena representação em encostas declivosas (15-20 a 40-50%)
em geral transversalmente côncavas ou em bases de encostas, em áreas de
elevada ou média altitude, em zonas climáticas A M ou F; incultos com matos
ou matas estremes ou mistas; por vezes prados (em bases de encostas); perfil
179 A.

O grupo dos Leptossolos (LP) é constituído por solos limitados em profundidade, até 30
cm a partir da superfície, por rocha continua e dura ou material muito calcário ou uma
camada cimentada contínua ou com menos de 20% de terra fina até 75 cm a partir da
superfície; não tendo outros horizontes de diagnóstico além de um A mélico, úmbrico
ou ócrico, com ou sem um horizonte B câmbico. Os leptossolos foram incluídos em três
unidades-solo: leptossolos líticos, úmbricos e dístricos.
•

Leptossolos Líticos em granitos e rochas afins (LPq.g): solos arenoso-franco,
franco-arenoso e, por vezes, arenoso e cascalhento, no horizonte A; sobre rocha
dura e compacta ou desagregada em pequena espessura; com representação
muito pequena em áreas planálticas ou em áreas muito convexas e/ou em
associação com afloramentos rochosos e leptossolos úmbricos; clima variado;
incultos com matos rasteiros; perfis 64 T e 181 A;

•

Leptossolos Úmbricos em granitos e rochas afins (LPu.g): solos com horizonte
A arenoso-franco ou franco-arenoso, frequentemente húmico; representação
pequena a média em áreas de relevo movimentado ou áreas planálticas em
associação com afloramentos rochosos; clima variado; incultos com matos,
matas de pinheiros ou prados permanentes; perfis 184 A, 134 A, 297 D e 53 T.

•

Leptossolos Dístricos em granitos e rochas afins (LPd.g): solos com horizonte A
franco-arenoso ou arenoso-franco; representação pequena em áreas de relevo
ondulado ou ondulado suave, em situações predominantemente convexas, na
maior parte das zonas climáticas; matas de pinheiros ou mistas, culturas de
regadia au prados permanentes; perfil 226 D.
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Em termos de representatividade, os solos correspondentes às unidades cartográficas
Ru5.3 e Ru3.1 são os mais representativos na área de estudo do Parque Eólico Tâmega
Norte, com 21,43% e 15,05%, respetivamente. A maior parte da área de estudo dos
corredores da Linha Elétrica do PETN, assenta sobre solos pertencentes à subunidade
cartográfica Ru5.2 (28,82%) seguido da Ru5.1 (18,33%).
4.5.2.2

PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
De acordo com a representação cartográfica apresentada no DESENHO 12 do Volume III
– Peças Desenhadas, que consiste na Carta de Solos na área do Projeto, apresentam-se
no Quadro 4.54 e no Quadro 4.55 as áreas totais e relativas das várias unidades
pedológicas que ocorrem na área de estudo do Parque Eólico Tâmega Norte (PETS) e
corredores da Linha Elétrica (CL.PETS), respetivamente, bem como a afetação das
unidades pedológicas em cada um dos troços alternativos da Linha Elétrica (vide Quadro
4.56).
Quadro 4.54 – Tipo de solos ocorrentes na área de estudo do PETS
CARTA DO NORDESTE DE PORTUGAL

GRUPO

Leptossolos (I)

Cambissolos (B)

SUBUNIDADES
CARTOGRÁFICAS

Ru2.2

Ru7.5

UNIDADES-SOLO
Leptossolos úmbricos de granitos e rochas afins (Iug1.1; lug2.3;
lug2.5; lug3.1; lug3.2; lug3.3)
Leptossolos úmbricos de xistos e rochas afins (lux3.1; lux8.3)
SUBTOTAL
Cambissolos úmbricos órticos de granitos e rochas afins (Buog1 6.2)
SUBTOTAL
CARTA ENTRE DOURO E MINHO
UNIDADES PEDOLÓGICAS
UNIDADES PEDOLÓGICAS
SUBDOMINANTES
Leptossolos Úmbricos em
LPu.g
granitos e rochas afins
Regossolos Úmbricos Espessos
RGuo.g
em rególitos de granitos
Leptossolos Líticos em granitos e
LPq.g
rochas afins
Regossolos Úmbricos Delgados
RGul.g
em rególitos de granitos e rochas
afins
Leptossolos Dístricos em
LPd.g
granitos e rochas afins
Leptossolos Líticos em granitos e
LPq.g
rochas afins
SUBTOTAL
TOTAL

ÁREA
(ha)

ÁREA
(%)

1.180,88

79,62

214,91
1.395,79
61,47
61,47

14,49
94,11
4,14
4,14

ÁREA
(ha)

ÁREA
(%)

12,39

0,84

13,49

0,91

485,01
1.483,15

44,69
100
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Quadro 4.55 – Tipo de solos ocorrentes na área de estudo do CL.PETS
CARTA DO NORDESTE DE PORTUGAL
GRUPO

Leptossolos (I)

Cambissolos (B)

UNIDADES-SOLO
Leptossolos úmbricos de granitos e rochas afins (Iug2.3; lug3.1;
lug3.2)
Leptossolos úmbricos de xistos e rochas afins (lux8.3; lux3.1)
SUBTOTAL
Cambissolos úmbricos órticos de granitos e rochas afins (Buog1 6.2)
Cambissolos úmbricos crómicos de xistos e rochas afins (Buxx1 3.1)
SUBTOTAL
TOTAL

ÁREA
(ha)

ÁREA
(%)

956,92

56,59

579,32
1.536,24
140,19
14,64
154,83
1.691,07

34,26
90,85
8,29
0,87
9,15
100

Quadro 4.56 – Unidades pedológicas presentes na área de estudo do CL.PETS
TROÇO
ALTERNATIVO
TLS1
TLS2
TLS3
TLS4
TLS5
TLS6
TLS7
TLS8
TLS9
TLS10
TLS11
TLS12
TLS13
TLS14
TLS15

TIPO DE SOLO
CARTA NORDESTE DE PORTUGAL CARTA ENTRE DOURO E MINHO
Buog1 6.2; lug3.1; lug3.2
-lug3.1
-Buog1 6.2; lug3.1; lug3.2
-Buog1 6.2; lug3.2
-Buxx1 3.1; lug3.2; lux3.1; lux8.3
-Buxx1 3.1; lux8.3
-lug3.1; lug 3.2
-lug3.1; lug 3.2
-Buxx1 3.1; lug3.2; lug2.3; lux8.3
-Buog1 6.2; lug3.1; lug3.2; lug2.3
-Buog1 6.2; lug3.2; lux3.1
-Buxx1 3.1; lux3.1; lux8.3
-Buxx1 3.1; lux3.1; lux8.3
-lug3.2
-lug3.1
--

Com base na análise dos quadros anteriores e recorrendo às notas explicativas das
cartas de solos utilizadas, o Projeto do PETS e Cl.PETS assenta sobre os seguintes tipos
de solos:
CARTA DO NORDESTE DE PORTUGAL
O grupo dos Leptossolos (I) caracteriza-se por solos limitados por rocha dura contínua
e coerente ou material muito calcário ou uma camada contínua, cimentada a 50 cm de
profundidade, ou solos de material não consolidado muito pedregoso, tendo menos de
20% de terra fina até uma profundidade de 125 cm, sem horizontes diagnósticos além
de um horizonte A mólico, úmbrico ou ócrico, com ou sem horizonte B câmbico, sem
propriedades hidromórficas a menos de 50 cm da superfície; sem propriedades sálicas.
444

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Constitui o grupo com maior representatividade, tanto na área de estudo do Parque
Eólico (54,26%) como na Linha Elétrica (14,87%), distribuindo-se nas duas unidades
cartográficas seguidamente descritas:
•

Leptossolos úmbricos de granitos e rochas afins (Iug): solos com um horizonte
Ah ou Ap franco-arenoso ou arenoso-franco, frequentemente húmico e por
vezes cascalhento sobre material da desagregação da rocha subjacente, e/ou
sobre rocha contínua e coerente a partir de 10 a 50 cm de profundidade;

•

Leptossolos úmbricos de xistos e rochas afins (Iux): solos com horizonte Ah ou
Ap franco-arenoso, franco ou franco-limoso, por vezes húmico e/ou
cascalhento; em geral com horizonte C constituído por rocha desagregada com
ou sem terra, e/ou rocha contínua e coerente (R) a partir de 10 a 50 cm de
profundidade. Grande representação sobretudo nas áreas montanhosas do
Barroso, Tâmega, Alvão-Marão, Padrela, Bragança e Montemuro. São solos
incultos com matos ou exploração florestal.

O grupo dos Cambissolos (B) tem uma baixa representatividade da área de estudo,
1,04% para o Parque Eólico e de 1,40% para a Linha Elétrica. São solos com um horizonte
B câmbico e, a menos que soterrado por mais de 50 cm de novo material, sem outro
horizonte diagnóstico a não ser um A ócrico e um A úmbrico; sem propriedades sálicas,
sem as características de diagnóstico dos vertissolos ou androssolos; sem propriedades
hidromórficas até 50 cm da superfície; não limitados a menos de 50 cm da superfície por
rocha dura contínua e coerente. Os cambissolos com representatividade na área de
estudo incluem-se na seguinte unidade-solo:
•

Cambissolos úmbricos órticos de granitos e rochas afins (Buog1): solos com
horizonte Ap (ou Ah) franco-arenoso ou arenoso-franco, por vezes húmico; Bw
não crómico, franco-arenoso; C com frequência muito espesso em consequência
da arenização muito profunda da rocha subjacente, podendo atingir, por vezes,
profundidades de 100 a 150 cm, ou mais; sobre rocha (R) em geral alterada e
desagregável, ou dura e compacta; média representação, em áreas planálticas
ou com relevo ondulado suave a ondulado; ocupação agrícola moderada
(cereais e batata, etc.), menos vezes incultos com matos ou prados
permanentes.

•

Cambissolos úmbricos crómicos de xistos e rochas afins (Buxx1): solos com
horizonte Ap (ou Ah) franco-arenoso, franco ou franco-limoso; Bw crómico,
franco-arenoso, franco ou franco-limoso, por vezes pedregoso ou cascalhento;
horizonte C podendo atingir 50/120 cm de profundidade; rocha contínua e
coerente a partir de profundidade superior a 50 cm; representação pequena,
em áreas de relevo ondulado suave e, por vezes, ondulado, em zonas climáticas
FI , F2 e M1 agricultura com base em culturas arvenses ou exploração florestal;
perfis 182 C, 61 C, 79 F.
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CARTA ENTRE DOURO E MINHO
O grupo dos Regossolos (RG) são solos de materiais não consolidados, com exclusão de
materiais com textura grosseira ou com propriedades flúvicas, não tendo outro
horizonte de diagnóstico além de um A úmbrico ou ócrico; sem propriedades gleicas em
50 cm a partir da superfície; sem características de diagnóstico para vertissolos ou
andossalos; sem propriedades sálicas. Os regossolos definidos na região foram
integrados em duas unidades-solo: reqossolos úmbricos e reqossolos dístricos. Por sua
vez, as unidades-solo toram divididas em duas subunidades: os delgados (ou lépticos) e
os espessos. Os regossolos úmbricos delgados e dístricos delgados correspondem a
solos formados a partir de um regolito pouco espesso, de materiais desagregados de
rocha compacta e dura subjacente, a qual se encontra a profundidade entre 30 e 50 cm,
contínua ou fendilhada ou desagregada em blocos com as fissuras ou tendas
preenchidas por alguma terra; estes solos correspondem a "intergrades” para os
leptossolos.
•

Regossolos Úmbricos Delgados em rególitos de granitos e rochas afins
(RGul.g): solos com horizonte A com 20/50 cm, franco arenoso ou arenoso
franco, em geral com bastante a muito material grosseiro, por vezes horizonte
de transição (AR ou RA) sobre rocha contínua e dura a partir de 30/50 cm de
profundidade; média representação em toda a região, em associação com
afloramentos rochosos e leptossolos, em situações topográficas e climáticas
muito variadas; incultos com matos e menos frequentemente matas de
pinheiros ou mistas, culturas arvenses de sequeiro ou regadio e prados naturais;
perfis 358 D, 15 T. 54 T e 237 B;

•

Regossolos Úmbricos Espessos em rególitos de granitos (RGuo.g): solos com
horizonte A com 25/60 cm, franco-arenoso ou arenoso franco e por vezes
franco; horizonte C constituído por material resultante da alteração e
desagregação de rocha subjacente; rocha dura e contínua (R) a profundidade
superior a 50 cm; grande representação na generalidade das situações
climáticas e topográficas, sobretudo em altitudes elevadas ou médias (zonas A
M, F, T e Q) em associação frequente com afloramentos rochosos; incultos com
matos, matas de pinheiros au mistas. por vezes prados naturais ou culturas
arvenses de sequeiro ou regadio; perfis 68 A, 225 0, 72 A, 363 D, 57 Q e 228 0;

O grupo dos Leptossolos (LP) é constituído por solos limitados em profundidade, até 30
cm a partir da superfície, por rocha continua e dura ou material muito calcário ou uma
camada cimentada contínua ou com menos de 20% de terra fina até 75 cm a partir da
superfície; não tendo outros horizontes de diagnóstico além de um A mélico, úmbrico
ou ócrico, com ou sem um horizonte B câmbico. Os leptossolos foram incluídos em três
unidades-solo: leptossolos líticos, úmbricos e dístricos.
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•

Leptossolos Líticos em granitos e rochas afins (LPq.g): solos arenoso-franco,
franco-arenoso e, por vezes, arenoso e cascalhento, no horizonte A; sobre rocha
dura e compacta ou desagregada em pequena espessura; com representação
muito pequena em áreas planálticas ou em áreas muito convexas e/ou em
associação com afloramentos rochosos e leptossolos úmbricos; clima variado;
incultos com matos rasteiros; perfis 64 T e 181 A;

•

Leptossolos Úmbricos em granitos e rochas afins (LPu.g): solos com horizonte
A arenoso-franco ou franco-arenoso, frequentemente húmico; representação
pequena a média em áreas de relevo movimentado ou áreas planálticas em
associação com afloramentos rochosos; clima variado; incultos com matos,
matas de pinheiros ou prados permanentes; perfis 184 A, 134 A, 297 D e 53 T.

•

Leptossolos Dístricos em granitos e rochas afins (LPd.g): solos com horizonte A
franco-arenoso ou arenoso-franco; representação pequena em áreas de relevo
ondulado ou ondulado suave, em situações predominantemente convexas, na
maior parte das zonas climáticas; matas de pinheiros ou mistas, culturas de
regadia au prados permanentes; perfil 226 D.

Em termos de representatividade, os solos correspondentes às unidades cartográficas
Ru2.2 e Ru7.5, representam apenas 0,84% e 0,91%, respetivamente, da área de estudo
total do Parque Eólico Tâmega Sul. Os troços de estudo da Linha Elétrica, não assentam
sobre solos classificados na Carta Entre Douro e Minho.
4.5.3

APTIDÃO DOS SOLOS
A capacidade de uso ou aptidão dos solos corresponde ao potencial que os solos
apresentam face às possíveis utilizações humanas, tendo por base de comparação o uso
agrícola ou florestal e, encontrando-se desta forma muito dependente das
características dos horizontes superficiais do solo.
CARTA DO NORDESTE DE PORTUGAL
A classificação da aptidão da terra para os usos referidos é obtida a partir da comparação
entre as qualidades e características da terra e os requisitos ou limitações dos tipos de
uso considerados. O estudo utilizado como base para a presente análise considera
quatro classes de aptidão para cada um dos tipos de uso (A - agricultura; P - pastagem
melhorada; F - exploração florestal e/ou pastagem natural) sendo três aptas (S1 aptidão elevada; S2 - aptidão moderada; S3 - aptidão marginal) e uma inapta (N).
CLASSES DE APTIDÃO
A - Refere-se ao uso agrícola com base nos sistemas culturais e culturas mais usuais na
região, nomeadamente culturas anuais (arvenses) e culturas perenes (arbóreas e
arbustivas) não regadas ou com regas complementares, inclui:
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•

Culturas arvenses em sequeiro extensivo: cereal de outono/inverno (centeiotrigo) durante um ou mais anos, mais frequentemente seguido por pousio com
duração variável, utilizado como pasto natural;

•

Culturas arvenses em sequeiro intensivo: cereal de outono/inverno (trigo ou
centeio), cultura forrageira (azevéns, trevos, ferrejos) e culturas de
primavera/verão (batata, milho, feijão) frequentemente com regas
complementares;

•

Culturas perenes (arbóreas ou arbustivas): plantações estremes de castanheiros
ou amendoeiras (frutos secos), oliveiras (óleo ou conserva), macieiras e
cerejeiras (frutos frescos) e vinha (vinho), nalguns casos com regas
complementares.

P - Corresponde a pastagens melhoradas, para pastoreio direto, por vezes com um corte
para fenar. Abrange as seguintes situações principais:
•

Prados formados a partir de forrageiras selecionadas: sementeira de azevéns,
trevos, etc., com preparação do terreno, correções e adubações;

•

Prados formados a partir da vegetação espontânea: o melhoramento será
conseguido através de fertilizações, mobilizações periódicas, regas de lima,
regas estivais complementares e de medidas, relacionadas sobretudo com o
maneio, tendentes a uma seleção das espécies com maior interesse forrageiro;
estes prados podem situar-se em terra campa, ou sob coberto (de carvalhos,
sobreiros, azinheiras, freixos, vidoeiros, etc.); incluem os lameiros naturalmente
húmidos ou regados e os secadais, estes orlados frequentemente por diversas
espécies arbóreas (freixos, ulmeiros, etc.).

F - Corresponde à exploração florestal e à silvo-pastorícia em pastagens naturais.
•

Exploração florestal com espécies de crescimento rápido: pinheiros e outras
resinosas, explorados em regime de corte raso, e eucaliptos e choupos, em
regime de talhadio;

•

Exploração florestal estreme com espécies de crescimento lento: para madeira
(castanheiro, carvalhos, vidoeiro, etc.) e para outros produtos, tais como cortiça,
lenha, carvão, etc. (sobreiro, azinheira, etc.);

•

Exploração silvo-pastoril em áreas subcontinentais, com pastagem natural sob
coberto de azinheiras, sobreiros, carvalhos, etc.;

•

exploração silvo-pastoril de pastagens naturais de altitude.
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CARTA ENTRE DOURO E MINHO
No que se refere à Carta de Aptidão da Terra, o sistema utilizado para a sua avaliação
em relação aos usos agroflorestais, baseou-se na classificação de diversos usos (land
suitability evaluation) recomendada pela FAO.
Para tal, foram considerados diversos princípios básicos, nomeadamente: os usos
específicos, o contexto económico e social e os fatores do meio físico (geologia,
geomorfologia, zonagem climática, solos, topografia, coberto vegetal, etc.).
Esta carta é classificada para o uso agrícola [A] e florestal [F], sendo que associado ao
uso é adicionado um algarismo que corresponde a um determinado grau de aptidão, [0]
nula, [3] marginal, [2] moderada e [1] elevada (vide Quadro 4.57).
Quadro 4.57 – Classes de aptidão de acordo com a Carta Entre Douro e Minho

A1
A2
A3
A0

4.5.3.1

CLASSE DE APTIDÃO
Uso Agrícola (A)
Uso Agrícola (F)
Aptidão elevada
F1
Aptidão elevada
Aptidão moderada
F2 Aptidão moderada
Aptidão marginal
F3 Aptidão marginal
Sem aptidão
F0
Sem aptidão

PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
De acordo com a representação cartográfica apresentada na Carta de Aptidão dos Solos
- DESENHO 13 do Volume III – Peças Desenhadas, apresentam-se no Quadro 4.58 e no
Quadro 4.59 as áreas totais e relativas por classe de aptidão, que ocorrem na área de
estudo do PETN e CL.PETN, respetivamente. Apresentam-se ainda no Quadro 4.60, as
classes de aptidão do solo por troços da Linha Elétrica do CL.PETN.
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Quadro 4.58 – Classificação dos solos quanto à aptidão na área de estudo do PETN
CARTA DO NORDESTE DE PORTUGAL
UNIDADES
CARTOGRÁFICAS
(C. DOS SOLOS)

APTIDÃO DA TERRA
(CLASSES E SUB - CLASSES)
A (Uso
P (Pastagem
F(Exploração
Agrícola)
Melhorada)
Florestal)

SÍMBOLOS
CARTOGRÁFICOS
(APF)

lux8.3; lux9.1;
lug5.1; lug5.3

N

N

S3

003

lux3.2

N

N

S2

002

Buog1 4.1

S3

S2

S2

322

CLASSIFICAÇÃO
Sem aptidão agrícola, sem aptidão para
pastagem melhorada, com aptidão
marginal para exploração florestal
Sem aptidão agrícola, sem aptidão para
pastagem melhorada, com aptidão
moderada para exploração florestal
Aptidão marginal para agricultura, aptidão
moderada para a pastagem, com aptidão
moderada para exploração florestal
SUBTOTAL

ÁREA
(ha)

ÁREA
(%)

588,62

54,24

0,24

0,02

11,33

1,04

600,18

55,31

ÁREA
(ha)
57,74
422,29

ÁREA
(%)
5,32
38,91

4,98

0,46

485,01
1.085,19

45,74
100

CARTA ENTRE DOURO E MINHO
APTIDÃO

TIPO DE SOLOS

APTIDÃO AGRICOLA E FLORESTAL

A0F2
A0F3

Ru5.2
Ru3.1; Ru4.1; Ru5.3

A3F2

Tc7.2

Sem aptidão agrícola e aptidão florestal moderada
Sem aptidão agrícola eaptidão florestal marginal
Aptidão marginal para a agricultura e aptidão florestal
moderada
SUBTOTAL
TOTAL
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Quadro 4.59 – Classificação dos solos quanto à aptidão na área de estudo do CL.PETN
CARTA DO NORDESTE DE PORTUGAL
UNIDADES
CARTOGRÁFICAS
(C. DOS SOLOS)

APTIDÃO DA TERRA
(CLASSES E SUB - CLASSES)
A (Uso
P (Pastagem
F(Exploração
Agrícola)
Melhorada)
Florestal)

SÍMBOLOS
CARTOGRÁFICOS
(APF)

lug5.1; lug5.3

N

N

S3

003

Buog1 4.1

S3

S2

S2

322

CLASSIFICAÇÃO
Sem aptidão agrícola, sem aptidão para
pastagem melhorada, com aptidão
marginal para exploração florestal
Aptidão marginal para agricultura, aptidão
moderada para a pastagem, com aptidão
moderada para exploração florestal
SUBTOTAL

ÁREA
(ha)

ÁREA
(%)

217,35

14,87

20,53

1,40

237,89

16,27

ÁREA
(ha)
689,13
505,66
29,00

ÁREA
(%)
47,15
34,59
1,98

1.223,79
1.461,67

83,73
100

CARTA ENTRE DOURO E MINHO
APTIDÃO
A0F2
A0F3
A3F2

TIPO DE SOLOS

APTIDÃO AGRICOLA E FLORESTAL

Ru5.1; Ru5.2
Ru3.1; Ru4.1; Ru5.3; Ru6.1
Tc7.2; Tc8.1

Sem aptidão agrícola e aptidão florestal moderada
Sem aptidão agrícola eaptidão florestal marginal
Aptidão marginal para a agricultura e aptidão florestal
moderada
SUBTOTAL
TOTAL
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Quadro 4.60 – Classes de aptidão do solo presentes na área de estudo do CL.PETN
TROÇO
ALTERNATIVO
TLN1
TLN2
TLN3
TLN4
TLN5
TLN6
TLN7
TLN8
TLN9
TLN10
TLN11
TLN12
TLN13
TLN14
TLN15
TLN16
TLN17

TIPO DE SOLO
CARTA NORDESTE DE PORTUGAL CARTA ENTRE DOURO E MINHO
003
A0F2; A0F3
-A0F2; A0F3
-A0F2;A0F3;A3F2
-A0F2; A0F3; A3F2
-A0F3
-A0F3
-A0F2; A0F3
-A0F2; A0F3
-A0F2; A0F3
-A0F2; A0F3; A3F2
-A0F2; A0F3
-A0F2
-A0F3
003; 322
A0F3
003; 322
A0F2; A0F3
-A0F2; A0F3
-A0F2; A0F3

As especificações apresentadas no Quadro 4.58 e no Quadro 4.59 mostram que as
unidades cartográficas correspondentes aos Leptossolos úmbricos (lug e lux) possuem
características inaptas para a agricultura. Por sua vez, os Cambissolos úmbricos órticos
(Buog1) possuem aptidão marginal para a prática agrícola. No que se refere ao uso P
(pastagem melhorada), os Leptossolos úmbricos são inaptos enquanto os Cambissolos
úmbricos possuem aptidão moderada. Para o uso F (exploração florestal), os Leptossolos
úmbricos apresentam aptidão marginal a moderada e os Cambissolos úmbricos
apresentam aptidão moderada.
Em termos de áreas, refere-se que na área de estudo do PETN, dos 1.085 ha, cerca de
1.080 ha (99,5%) correspondem a solos sem aptidão para a prática da agricultura. Por
sua vez, nos troços alternativos dos CL.PETN, dos 1.462 ha, cerca de 1.417 ha (97%)
corresponde a solos sem aptidão para a prática da agricultura.
4.5.3.2

PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
De acordo com a representação cartográfica apresentada na Carta de Aptidão dos Solos
– DESENHO 13 do Volume III – Peças Desenhadas, apresentam-se no Quadro 4.61 e no
Quadro 4.62 as áreas totais e relativas por classe de aptidão, que ocorrem na área de
estudo do PETS e CL.PETS, respetivamente. Apresentam-se ainda no Quadro 4.63, as
classes de aptidão do solo por troços da Linha Elétrica do CL.PETN.
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Quadro 4.61 – Classificação dos solos quanto à aptidão na área de estudo do PETS
CARTA DO NORDESTE DE PORTUGAL
UNIDADES
CARTOGRÁFICAS
(C. DOS SOLOS)
lug2.3; lug3.1; lug3.2;
lug3.3; lux8.3
lux3.1

Buog1 6.2

lug1.1; lug2.5

APTIDÃO DA TERRA
(CLASSES E SUB - CLASSES)
A (Uso
P (Pastagem
F(Exploração
Agrícola)
Melhorada)
Florestal)
N
N
S3

N

S3

N

S3

S2

S2

S2

N

N

SÍMBOLOS
CARTOGRÁFICOS
(APF)

CLASSIFICAÇÃO

003

Sem aptidão agrícola, sem aptidão para
pastagem melhorada, com aptidão
marginal para exploração florestal
Sem aptidão agrícola, com aptidão
marginal para pastagem melhorada, com
aptidão moderada para exploração
florestal
Aptidão marginal para agricultura, aptidão
moderada para a pastagem, com aptidão
moderada para exploração florestal
Sem aptidão para agricultura, pastagem e
exploração florestal
SUBTOTAL

032

322

000

ÁREA
(ha)

ÁREA
(%)

759,76

51,23

181,09

12,21

61,47

4,14

454,94

30,67

1.457,26

98,25

ÁREA
(ha)

ÁREA
(%)

CARTA ENTRE DOURO E MINHO
APTIDÃO
A0F3

TIPO DE SOLOS
Ru2.2
Ru7.5

APTIDÃO AGRICOLA E FLORESTAL
Sem aptidão agrícola e aptidão florestal marginal
SUBTOTAL
TOTAL

25,89

1,75

25,89
1.483,15

1,75
100
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Quadro 4.62 – Classificação dos solos quanto à aptidão na área de estudo do CL.PETS
CARTA DO NORDESTE DE PORTUGAL
UNIDADES
CARTOGRÁFICAS
(C. DOS SOLOS)

APTIDÃO DA TERRA
(CLASSES E SUB - CLASSES)
A (Uso
P (Pastagem
F(Exploração
Agrícola)
Melhorada)
Florestal)

SÍMBOLOS
CARTOGRÁFICOS
(APF)

lug2.3; lug3.1;
lug3.2; lux8.3

N

N

S3

003

lux3.1; Buxx1 3.1

N

S3

S2

032

Buog1 6.2

S3

S2

S2

322

CLASSIFICAÇÃO
Sem aptidão agrícola, sem aptidão para
pastagem melhorada, com aptidão
marginal para exploração florestal
Sem aptidão agrícola, com aptidão
marginal para a pastagem melhorada e
com aptidão moderada para exploração
florestal
Aptidão marginal para agricultura, aptidão
moderada para a pastagem, com aptidão
moderada para exploração florestal
TOTAL

ÁREA
(ha)

ÁREA
(%)

1.412,53

81,83

156,89

9,09

156,70

9,08

1726,12

100
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Quadro 4.63 – Classes de aptidão do solo presentes na área de estudo do CL.PETS
TROÇO
ALTERNATIVO
TLS1
TLS2
TLS3
TLS4
TLS5
TLS6
TLS7
TLS8
TLS9
TLS10
TLS11
TLS12
TLS13
TLS14
TLS15

TIPO DE SOLO
CARTA NORDESTE DE PORTUGAL CARTA ENTRE DOURO E MINHO
003; 322
-003
-003; 322
-003; 322
-003; 032
-003; 032
-003
-003
-003; 032
-003; 322
-003; 322; 032
-003; 032
-003; 032
-003
-003
--

As especificações apresentadas no Quadro 4.61 e no Quadro 4.62 mostram que as
unidades cartográficas correspondentes aos Leptossolos úmbricos (lug e lux) possuem
características inaptas para a agricultura. Por sua vez, os Cambissolos úmbricos órticos
(Buog1) possuem aptidão marginal para a prática agrícola. No que se refere ao uso P
(pastagem melhorada), os Leptossolos úmbricos são inaptos enquanto os Cambissolos
úmbricos possuem aptidão moderada. Para o uso F (exploração florestal), os Leptossolos
úmbricos apresentam aptidão marginal a moderada e os Cambissolos úmbricos
apresentam aptidão moderada. Os regossolos não possuem aptidão para a agricultura
e têm aptidão florestal marginal.
Em termos de áreas, refere-se que na área de estudo do PETS, dos 1.483 ha, cerca de
1.421 ha (96%) correspondem a solos sem aptidão para a prática da agricultura. Por sua
vez, nos troços alternativos do CL.PETS, dos 1.726 ha, cerca de 1.569 ha (92%)
corresponde a solos sem aptidão para a prática da agricultura.
4.5.4

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO
Do ponto de vista dos solos, considera-se que na ausência do projeto se mantêm as
características identificadas na situação de referência, a longo prazo, visto não ser
previsível que ocorram alterações topográficas significativas. Importa referir, que a nível
evolutivo, as características pedológicas da região estarão normalmente dependentes
da intensidade de atuação dos fatores de formação dos solos, entre os quais se destaca
o fator tempo, como um dos mais relevantes.
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4.6

RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA

4.6.1

ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO
Neste subcapítulo, pretende-se caracterizar aspetos relevantes relativos aos recursos
hídricos superficiais e subterrâneos e suscetíveis de poderem ser, de alguma forma,
afetados pelos projetos em estudo.
Os desenvolvimentos apresentados tiveram, sobretudo, como base os seguintes
elementos bibliográficos:

4.6.2

•

Plano de Gestão da Região Hidrográfica 2 (RH2 – Cávado, Ave e Leça), 1º e 2º
Ciclos de Planeamento, consultados a partir do website da APA;

•

Plano de Gestão da Região Hidrográfica 3 (RH3 – Douro), 1º e 2º Ciclos de
Planeamento, consultados a partir do website da APA;

•

Geovisualizador do SINIAmb disponível online;

•

Website do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH);

•

Informação recebida da ARH Norte e LNEG;

•

Bibliografia da especialidade.

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS
Para a implementação de uma política de planeamento dos recursos hídricos foram
desenvolvidos os PGRH, considerados como instrumentos principais da implementação
da Diretiva Quadro da Água (DQA), onde são definidas linhas estratégicas de gestão que
incitarão efeitos diretos sobre as atividades e usos da água nas respetivas regiões.
A área de estudo do Parque Eólico Tâmega Norte insere-se na Região Hidrográfica n.º 3
– Douro (RH3) e na Região Hidrográfica nº 2 – Cávado, Ave e Leça (RH2). Por sua vez, o
futuro percurso da linha elétrica, independentemente da alternativa de corredor
adotada, insere-se na sua totalidade na Região Hidrográfica n.º 3 – Douro (RH3) (Figura
4.36 e DESENHO 14.1, Volume III).
Por sua vez, a área de estudo do Parque Eólico Tâmega Sul e o futuro percurso da linha
elétrica, independentemente da alternativa de corredor adotada, inserem-se na sua
totalidade na Região Hidrográfica n.º 3 – Douro (RH3) (Figura 4.36 e DESENHO 14.1,
Volume III).
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Figura 4.36 – Enquadramento hidrográfico da área de estudo
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Nos termos da DQA e da Lei da Água, o planeamento de gestão das águas está
estruturado em ciclos de 6 anos. Assim, o primeiro PGRH do Douro e PGRH do Cávado,
Ave e Leça estiveram em vigor até ao final de 2015. A Resolução do Conselho de
Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada e republicada pela Declaração de
Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro, veio aprovar o 2.º ciclo de planeamento
dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica de Portugal Continental para o período
2016-2021.
A RH2, com uma área total de 3.585 km2, integra as bacias hidrográficas dos rios Cávado,
Ave e Leça e as bacias hidrográficas das ribeiras de costa, incluindo as respetivas águas
subterrâneas e águas costeiras adjacentes.
O rio Cávado nasce na Serra do Larouco a uma altitude de cerca de 1.520 m, percorrendo
aproximadamente 129 km na direção geral Este – Oeste até à foz, em Esposende. A área
abrangida pela bacia hidrográfica do rio Cávado é de 1.699 km2.
O rio Ave nasce na Serra da Cabreira, a cerca de 1.200 m de altitude, no Pau da Bela,
percorrendo cerca de 85 km até desaguar no Oceano Atlântico, a Sul de Vila do Conde.
A bacia hidrográfica do rio Ave com uma área de 1.391 km2 confronta a Norte com a
bacia hidrográfica do rio Cávado, a Oriente com a bacia hidrográfica do rio Douro e a Sul
com a bacia hidrográfica do rio Leça.
O rio Leça nasce no Monte de Santa Luzia a cerca de 420 m de altitude, percorrendo
48 km até à sua foz no Oceano Atlântico. A bacia hidrográfica do rio Leça é confrontada
a Norte pela bacia hidrográfica do rio Ave e a Oriente e Sul com a bacia hidrográfica do
rio Douro, e tem uma área de cerca de 185 km2.
São consideradas três sub-bacias hidrográficas que integram as principais linhas de água
afluentes aos rios Cávado, Ave e Leça e ainda as bacias costeiras associadas a pequenas
linhas de água que drenam diretamente para o Oceano Atlântico.
A RH3 é uma região hidrográfica internacional com uma área total em território nacional
de 19.218 km2. Integra a bacia hidrográfica do rio Douro e as bacias hidrográficas das
ribeiras de costa, incluindo as respetivas águas subterrâneas e águas costeiras
adjacentes.
O rio Douro nasce na serra de Urbion (Cordilheira Ibérica), a cerca de 1.700 m de
altitude. A bacia hidrográfica do rio Douro tem uma área total de 97.477,66 km2, dos
quais 18.587,85 km2 em Portugal (19,07%) e 78.889,0 km2 em Espanha (80,93%).
A bacia é limitada a Norte pelas bacias hidrográficas dos rios Leça, Ave, Cávado, Nalón,
Sella, Deva e Nansa, a Leste pela bacia hidrográfica do rio Ebro e a Sul pelas bacias
hidrográficas dos rios Tejo, Mondego e Vouga. No que diz respeito à restante rede
hidrográfica, dado o deslocamento do curso do rio Douro para sul do “eixo” da bacia, os
principais afluentes da margem direita tendem a ser maiores que os da margem
esquerda. Todos eles nascem nos sistemas montanhosos que circundam a bacia e os
seus percursos até ao Douro desenvolvem se, genericamente, nos sentidos nordestesudoeste em relação aos afluentes da margem direita e sudeste-noroeste em relação
aos da margem esquerda.
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4.6.2.1

PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
ENQUADRAMENTO HIDROGRÁFICO
A área abrangida pelo Projeto do Parque Eólico Tâmega Norte insere-se na Bacia
Hidrográfica do Rio Cávado e na Bacia Hidrográfica do Rio Tâmega, as quais possuem
1.611 km2 e 2.648 km2 de área, respetivamente. O percurso da linha elétrica,
independentemente da alternativa adotada, insere-se na Bacia Hidrográfica do rio
Tâmega.
A nível local a área de estudo do Parque Eólico Tâmega Norte insere-se nas sub-bacias
das massas de água denominadas Ribeira de Amiar (PT02CAV0084), Ribeiro de Gondiães
(PT03DOU0215), Ribeira de Cavês (PT03DOU0241), Rio de Ouro (PT03DOU0238),
Ribeira de Moimenta (PT03DOU0240), Rio Tâmega (PT03DOU0300). Por sua vez, os
corredores alternativos da Linha Elétrica inserem-se nas mesmas sub-bacias referidas
anteriormente, com a exceção da Ribeira de Amiar (PT02CAV0084) e Rio de Ouro
(PT03DOU0238) (Quadro 4.64 e Figura 4.36 e DESENHO 14.1, Volume III).
Quadro 4.64 – Identificação das massas de água superficiais intersetadas pela área de
implantação do Projeto (PETN e CL.PETN)

CÓDIGO

DESIGNAÇÃO

TIPOLOGIA

NATUREZA

SUB-BACIA
HIDROGRÁFICA

COMP.
(KM)

ÁREA
(KM2)

Cávado

13,3

51,6

Tâmega

23,1

90,8

Tâmega

14,1

47,0

Tâmega

11,3

30,9

Tâmega

2,3

16,3

Tâmega

90,4

225,3

PETN
PT02CAV0084

Ribeira de
Amiar

PT03DOU0238

Rio de Ouro

PT03DOU0215

Ribeiro de
Gondiães

PT03DOU0241

Ribeira de Cavês

PT03DOU0240

Ribeira de
Moimenta

PT03DOU0300

Rio Tâmega

Rios
Montanhosos
Natural
do Norte
Rios
Montanhosos
Natural
do Norte
PETN e CL.PETN
Rios do Norte
de Pequena
Natural
Dimensão
Rios
Montanhosos
Natural
do Norte
Rios
Montanhosos
Natural
do Norte
Rios do Norte
de MédiaNatural
Grande
Dimensão

Com base nos elementos cartográficos do PGRH do Douro e PGRH do Cávado, Ave e Leça
verifica-se que na área de estudo do Parque Eólico Tâmega Norte não estão presentes
linhas de água classificadas como massas de água no âmbito da DQA.
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Contudo, estão presentes trechos de linha de água (referenciadas na carta militar e
sujeitas a domínio público hídrico), que não são consideradas como massas de água
superficiais de acordo com a DQA – ver DESENHO 14.1, Volume III. Estes trechos de linha
de água correspondem principalmente a linhas de água com escoamento efémero,
escoando apenas durante ou imediatamente após os períodos de precipitação intensa.
As referidas linhas de água intersetam, sobretudo, áreas correspondentes a rede de
média tensão, acessos (sendo que grande parte destes são pré-existentes no território).
No caso da área a afetar a plataformas de aerogeradores, estas desenvolvem-se
necessariamente em zonas de cabeceira e, como tal, as interseções que se possam
verificar com linhas de água ocorrem em zona de cabeceira, de delimitação indefinida
da linha de água, onde o caudal gerado é reduzido nos seus trechos iniciais.
Correspondem sobretudo a linhas de escorrência pouco definidas no terreno, com
reduzida relevância hidrológica, face aos seus troços mais a jusante, após maior
acumulação de escoamento. Refere-se como exemplo as fotografias seguintes, de linha
de água demarcada na carta militar e com alguma expressão hidrológica, em que apenas
a sua faixa de domínio público hídrico é afetada (TN32), e linha de água de demarcação
indefinida no território (TN23), afetada diretamente, mas cuja reduzida expressão
hidrológica justifica impactes pouco relevantes uma vez que não se coloca em causa o
escoamento para jusante.

Fotografia 4.29 – Linha de água intersetada pelo aerogerador TN23
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Fotografia 4.30 – Faixa de domínio público hídrico intersetada pelo aerogerador TN32

Globalmente, a área de estudo do PETN interseta cerca de 30 km de extensão de linhas
de água desta tipologia, classificadas como DPH.
Relativamente aos corredores alternativos da Linha Elétrica salienta-se que apenas os
trechos TLN3, TLN4 e TLN10 intersetam uma massa de água superficial no âmbito da
DQA, nomeadamente o Rio Tâmega (PT03DOU0300). De referir que esta interseção
ocorre na região do rio Tâmega onde se encontra atualmente em construção o Sistema
Eletroprodutor do Tâmega, nomeadamente a albufeira de Daivões, conforme é possível
verificar pela Fotografia 4.31.
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Fotografia 4.31 – Região do rio Tâmega intersetado pelos corredores TLN3, TLN4 e TLN10 e
onde se encontra atualmente em construção a barragem de Daivões

Verifica-se ainda, que os corredores alternativos de linha elétrica são intersectados por
vários trechos de linhas de água pertencentes ao domínio público hídrico, conforme
representado no DESENHO 14.1 do Volume III- Peças Desenhadas e quantificado no
Quadro 4.65. Contudo, não é possível nesta fase avaliar a sua interferência no que
respeita à colocação dos apoios.
Quadro 4.65 – Linhas de água existentes no interior dos troços alternativos do CL.PETN
CORREDOR DE LINHA

TROÇOS
ALTERNATIVOS

CL.PETN

TLN1
TLN2
TLN3
TLN4
TLN5
TLN6
TLN7
TLN8
TLN9
TLN10
TLN11
TLN12

LINHAS DE ÁGUA
PRINCIPAIS
ABRANGIDAS

EXTENSÃO DE LINHAS
DE ÁGUA (KM)

-

7,92

-

0,69

Rio Tâmega

7,95

Rio Tâmega

1,73

-

3,23

-

1,13

-

6,13

-

2,00

-

1,75

Rio Tâmega

3,74

-

2,31

-

2,57
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TROÇOS
ALTERNATIVOS

CORREDOR DE LINHA

TLN13
TLN14
TLN15
TLN16
TLN17

LINHAS DE ÁGUA
PRINCIPAIS
ABRANGIDAS
-

EXTENSÃO DE LINHAS
DE ÁGUA (KM)
1,49

-

8,09

-

12,24

-

0,94

-

8,27

HIDROLOGIA E RISCO DE CHEIA E INUNDAÇÃO
CAUDAIS E ESCOAMENTOS
Como referência para caracterização das disponibilidades hídricas e sua variação interanual e intra-anual apresenta-se, para as diversas massas de água presentes na área em
estudo do Parque Eólico Tâmega Norte e alternativas de linha elétrica, estimativas
constantes no PGRH do Cávado, Ave e Leça e PGRH do Douro.
No Quadro 4.66 pretende-se ilustrar diferenças entre o escoamento anual em ano
médio, seco e húmido nas bacias hidrográficas das massas de água da área em estudo.
Quadro 4.66 – Variabilidade inter-anual do escoamento superficial nas áreas em estudo PETN
e CL.PETN

MASSA DE ÁGUA

ESCOAMENTO ANUAL (DAM3)

CÓDIGO

NOME

ANO SECO

ANO MÉDIO

PT02CAV0084
PT03DOU0238
PT03DOU0215
PT03DOU0241
PT03DOU0240
PT03DOU0300

Ribeira de Amiar
Rio de Ouro
Ribeiro de Gondiães
Ribeira de Cavês
Ribeira de Moimenta
Rio Tâmega

63.458
76.026,11
35.950,24
24.897,65
11.194,07
1.116.893,56

89.756
112.116,99
53.536,16
36.813,16
16.924,03
1.752.033,04

ANO
HÚMIDO
115.868
151.255,80
72.352,13
50.026,66
23.732,95
245.1067,31

Verifica-se que o escoamento em ano seco corresponde a cerca de 64% a 71% do
escoamento em ano médio. Por outro lado, o escoamento em ano húmido corresponde
a um acréscimo da ordem de 29% a 35% face ao verificado em ano médio.
No Quadro 4.67 apresenta-se a distribuição mensal do escoamento superficial gerado
em ano hidrológico de caraterísticas médias, nas bacias das massas de água das áreas
de estudo PETN e CL.PETN.
Verifica-se a ocorrência de um semestre húmido, de novembro a abril, no qual ocorre
cerca de 88% do escoamento anual, o que demonstra uma sazonalidade do escoamento
bem marcada.
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Quadro 4.67 – Variabilidade intra-anual do escoamento superficial nas áreas em estudo PETN
e CL.PETN
ESCOAMENTO EM % DO TOTAL ANUAL
MESES
CÓDIGO MA

PT02CAV
0084

PT03DOU PT03DOU PT03DOU PT03DOU PT03DOU
0238
0215
0241
0240
0300

OUT

3,4

3,28

3,28

3,17

3,17

3,47

NOV

8,1

6,25

6,25

6,28

6,28

6,65

DEZ

11,3

14,01

14,01

11,04

11,04

14,45

JAN

19,2

19,44

19,44

20,01

20,01

18,64

FEV

28,4

28,46

28,46

29,45

29,45

26,87

MAR

13,6

11,18

11,18

14,05

14,05

11,46

ABR

6,3

8,47

8,47

8,1

8,1

8,81

MAI

4,7

4,61

4,61

4,49

4,49

4,93

JUN

2,4

2,06

2,06

1,79

1,79

2,17

JUL

0,8

1,21

1,21

0,92

0,92

1,36

AGO

0,4

0,34

0,34

0,21

0,21

0,4

SET

1,3

0,7

0,7

0,51

0,51

0,78

OCORRÊNCIAS DE CHEIAS E INUNDAÇÕES
De acordo com a delimitação das áreas inundáveis na ocorrência de caudais de ponta
de cheia com período de retorno de 100 anos, apresentada na Carta de zonas inundáveis
da APA e constante no geovisualizador do SNIAMB, verifica-se que a área de estudo do
Parque Eólico Tâmega Norte e respetivos corredores alternativos de Linha Elétrica não
se sobrepõe a nenhum leito de cheia.
No que se refere à ocupação da classe de “Zonas ameaçadas pelas cheias” da carta de
Reserva Ecológica Nacional (REN) dos municípios abrangidos pelo projeto, e tal como
apresentado no subcapítulo 2.2.4, verifica-se que os troços alternativos dos CL.PETN
TLN3, TLN4, TLN10 abrangem esta classe de REN. A análise da compatibilidade do
projeto com esta classe de REN foi devidamente analisada no referido subcapítulo.
QUALIDADE DA ÁGUA
USOS DA ÁGUA
Na RH2 e na RH3 os principais usos consumptivos das águas superficiais são para fins
energéticos (7.129 hm3 e 73.366 hm3, respetivamente), seguindo-se o uso agrícola (125
hm3 e 160 hm3, respetivamente) e o abastecimento público (58 hm3 e 141 hm3,
respetivamente).
Apresenta-se no Quadro 4.68 os usos e necessidades das massas de água da área em
estudo, de acordo com as informações constantes no PGRH2 e PGRH3.
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Quadro 4.68 – Usos da água nas massas de água do PETN e CL.PETN

Volume (hm3/ano)

0,009

Ribeiro de
Gondiães
(PT03DOU02
15)
-

Ribeira de
Cavês
(PT03DOU0
241)
-

Ribeira de
Moimenta
(PT03DOU0
240)
-

22,84

-

-

-

USOS DA ÁGUA

Ribeira de Amiar
(PT02CAV0084)

Rio de Ouro
(PT03DOU0
238)

URBANO

0,0004

0,375

AGRÍCOLA
INDÚSTRIA
ENERGIA

0,001
30,75

Rio Tâmega
(PT03DOU0
300)

0,006
0,008
120,42

De acordo com o PGRH2 a captação de água na Ribeira de Amiar ocorre sobretudo no
setor da energia. De igual forma, segundo o PGRH3 a captação de água no Rio de Ouro
e Rio Tâmega ocorre sobretudo no setor da energia. Relativamente ao Ribeiro de
Gondiães, Ribeira de Cavês e Ribeira de Moimenta, não existem dados disponíveis.
Segundo o inventário disponibilizado pela ARH Norte no âmbito do contacto a entidades
(ANEXO I do Volume IV – Anexos), o Rio Tâmega na travessia da área de estudo da linha
elétrica (CL.PETN), associa cinco captações de água superficiais para uso industrial.
Destas, duas captações são interferidas pelo trecho TLN10 e as restantes pelo trecho
TLN4. Ocorre ainda uma outra captação de água superficial para uso industrial associada
ao Lameiro de ferro, no trecho TLN5 (DESENHO 14.2 do Volume III – Peças Desenhadas).
Na área de estudo do Parque Eólico não existem captações de água superficiais.
De acordo com a informação disponibilizada pela ARH Norte, não se encontram
captações de água superficiais para consumo público e respetivos perímetros de
proteção, na área abrangida pelo Projeto do Parque Eólico Tâmega Norte e corredores
alternativos de linha elétrica.
PRESSÕES/FONTES DE POLUIÇÃO
Após consulta do Geovisualizador dos PGRH não foram identificadas pressões
hidromorfológicas significativas resultantes de alterações morfológicas, na área de
estudo do Parque Eólico Tâmega Norte e alternativas de linha elétrica.
Apresentam-se nos quadros seguinte as cargas poluentes geradas nas sub-bacias
hidrográficas das massas de água da área em estudo, de acordo com as informações
constantes no PGRH2 e PGRH3.
Quadro 4.69 – Cargas poluentes geradas na sub-bacia hidrográfica da Ribeira de Amiar
(PT02CAV0084)

SETOR
Agrícola
Pecuária

CARGA (KG/ANO)
CBO5
-

CQO
-

NTOTAL
13.424
9.003

PTOTAL
1.433
426

PRESSÃO SIGNIFICATIVA
Não
Não
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SETOR
Total

CARGA (KG/ANO)
CBO5
-

CQO NTOTAL
22.428
24.287

PTOTAL
1.859

PRESSÃO SIGNIFICATIVA
-

Quadro 4.70 – Cargas poluentes geradas na sub-bacia hidrográfica do Rio de Ouro
(PT03DOU0238)
SETOR
Agrícola
Pecuária
Total

CARGA (KG/ANO)
CBO5
-

CQO

NTOTAL
23.169
17.827
40.996
43.970

PTOTAL
2.072
903
2.974

PRESSÃO SIGNIFICATIVA
Não
Não
-

Quadro 4.71 – Cargas poluentes geradas na sub-bacia hidrográfica do Ribeiro de Gondiães
(PT03DOU0215)

SETOR
Agrícola
Pecuária
Total

CARGA (KG/ANO)
CBO5
-

CQO NTOTAL
9.790
8.398
18.188
19.139

PTOTAL
532
420
951

PRESSÃO SIGNIFICATIVA
Não
Não
-

Quadro 4.72 – Cargas poluentes geradas na sub-bacia hidrográfica da Ribeira de Cavês
(PT03DOU0241)

SETOR
Agrícola
Pecuária
Total

CARGA (KG/ANO)
CBO5
-

CQO NTOTAL
7.517
5.868
13.384
14.299

PTOTAL
625
290
915

PRESSÃO SIGNIFICATIVA
Não
Não
-

Quadro 4.73 – Cargas poluentes geradas na sub-bacia hidrográfica da Ribeira de Moimenta
(PT03DOU0240)

SETOR
Agrícola
Pecuária
Total

CARGA (KG/ANO)
CBO5
-

CQO NTOTAL
3.737
3.195
6.932
7.362

PTOTAL
269
161
430

PRESSÃO SIGNIFICATIVA
Não
Não
466

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Quadro 4.74 – Cargas poluentes geradas na sub-bacia hidrográfica do Rio Tâmega
(PT03DOU0300)

SETOR
Aterros
Urbano
Agrícola
Pecuária
Total

CARGA (KG/ANO)
CBO5
9.944
9.944

CQO
NTOTAL
415
39.777 5.967
54.162
39.260
39.777 99.803
158.086

PTOTAL
18
1.949
4.655
1.940
8.562

PRESSÃO SIGNIFICATIVA
Não
Sim
Sim
Sim
-

Estima-se que atualmente a carga poluente gerada na área da sub-bacia hidrográfica da
Ribeira de Amiar seja de 24,3 ton/ano, de acordo com o PGRH2. Por sua vez, de acordo
com o PGRH3, as sub-bacias hidrográficas do Rio de Ouro e do Ribeiro de Gondiães,
apresentam uma carga poluente total de cerca de 43,9 ton/ano e 19,1 ton/ano,
respetivamente. Por sua vez, as sub-bacias da Ribeira de Cavês, da Ribeira de Moimenta
e do Rio Tâmega registam uma carga poluente total de cerca de 14,3 ton/ano,
7,3 ton/ano e 158,1 ton/ano, respetivamente. Em todas as massas de água em análise
para a área de estudo a carga de azoto e fósforo é essencialmente de origem agrícola.
Localmente, e no que diz respeito a descargas de poluentes não se identificam na área
de estudo do Parque Eólico de Tâmega Norte pressões tópicas (rejeição no meio hídrico)
licenciadas e/ou identificadas/inventariadas. Não obstante, destaca-se a empreitada de
construção do Sistema Eletroprodutor como foco poluente, com impacte direto sobre o
Rio Tâmega e indireta sobre as linhas de água envolventes às diversas frentes de obra e
áreas de apoio.
ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA E SENSIBILIDADE À POLUIÇÃO
A classificação final de Estado das massas de água superficiais, no âmbito da DQA integra
a classificação do Estado Ecológico e do Estado Químico, sendo que o Estado de uma
massa de água é definido em função do pior dos dois Estados.
O Estado Ecológico traduz a qualidade da estrutura e do funcionamento dos
ecossistemas aquáticos associados às águas superficiais e é expresso com base no desvio
relativamente às condições de uma massa de água idêntica.
O Estado Ecológico é classificado numa de cinco classes: Excelente, Bom, Razoável,
Medíocre e Mau.
A avaliação do Estado Químico está relacionada com a presença de substâncias químicas
que em condições naturais não estariam presentes ou que estariam presentes em
concentrações reduzidas.
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Assim, no âmbito do PGRH2 e PGRH3 (2º ciclo de planeamento) procedeu-se a uma
avaliação do estado/potencial ecológico, estado químico e estado global das massas de
água superficiais. De acordo com esta avaliação apresenta-se, no Quadro 4.75, a
classificação do estado das massas de água atravessadas pelo projeto do Parque Eólico
Tâmega Norte (PETN) e corredores alternativos de linha elétrica (CL.PETN).
Quadro 4.75 – Massas de água superficiais (DQA) atravessadas pela área de estudo do PETN e
CL.PETN

MASSA DE ÁGUA
CÓDIGO

NOME

PT02CAV0084
PT03DOU0238
PT03DOU0215
PT03DOU0241
PT03DOU0240
PT03DOU0300

Ribeira de Amiar
Rio de Ouro
Ribeiro de Gondiães
Ribeira de Cavês
Ribeira de Moimenta
Rio Tâmega

ESTADO DA MASSA DE ÁGUA
ESTADO/POTENCIAL
ECOLÓGICO
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Razoável

ESTADO
QUÍMICO
Desconhecido
Desconhecido
Desconhecido
Desconhecido
Desconhecido
Bom

ESTADO
GLOBAL
Bom e Superior
Bom e Superior
Bom e Superior
Bom e Superior
Bom e Superior
Inferior a Bom

Em relação ao Estado Ecológico e Estado Químico as massas de água da Ribeira de Amiar,
Rio de Ouro, Ribeiro de Gondiães, Ribeira de Cavês e Ribeira de Moimenta atingiram o
estado “Bom” e “Desconhecido”, respetivamente. Por sua vez, o rio Tâmega apresenta
Estado Químico “Bom” e Estado Ecológico “Razoável”. O rio Tâmega, destaca-se por
apresentar estado global “Inferior a Bom”.
Refere-se ainda que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro, a área
de estudo não inclui massas de água superficiais sensíveis à poluição.
4.6.2.2

PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
ENQUADRAMENTO HIDROGRÁFICO
A área abrangida pelo Projeto do Parque Eólico Tâmega Sul, insere-se na Bacia
Hidrográfica do Rio Tâmega e, ainda que ligeiramente, na Bacia Hidrográfica do Rio
Douro, as quais possuem 2.648 km2 e 6.211 km2 de área, respetivamente. O percurso da
linha elétrica, independentemente da alternativa adotada, insere-se na Bacia
Hidrográfica do rio Tâmega.
A nível local a área de estudo do Parque Eólico Tâmega Sul insere-se nas sub-bacias das
massas de água denominadas Ribeiro do Ouro (PT03DOU0227), Rio Louredo
(PT03DOU0255), Rio Tâmega (PT03DOU0233), Rio Avelames (PT03DOU0211), Rio Corgo
(PT03DOU0281), Rio Olo (PT03DOU0289) e Rio Cabril (PT03DOU0271). Por sua vez, os
corredores alternativos da Linha Elétrica inserem-se nas sub-bacias do Ribeiro do Ouro
(PT03DOU0227), Rio Louredo (PT03DOU0255) e Rio Tâmega (PT03DOU0233 e
PT03DOU0226NA) ( Quadro 4.76, Figura 4.36 e DESENHO 14.1, Volume III).
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Quadro 4.76 – Identificação das massas de água superficiais intersetadas pela área de
implantação do Projeto (PETS e CL.PETS)

CÓDIGO

DESIGNAÇÃO

PT03DOU0211

Rio Avelames

PT03DOU0281

Rio Corgo

PT03DOU0289

Rio Olo

PT03DOU0271

Rio Cabril

PT03DOU0227

Ribeiro do Ouro

PT03DOU0255

Rio Louredo

PT03DOU0233

Rio Tâmega

PT03DOU0226
NA

Rio Tâmega

TIPOLOGIA

NATUREZA

PETS
Rios do Norte
de Pequena
Natural
Dimensão
Rios do Norte
de Pequena
Natural
Dimensão
Rios do Norte
de Pequena
Natural
Dimensão
Rios do Norte
de Pequena
Natural
Dimensão
PETS e CL.PETS
Rios do Norte
de Pequena
Natural
Dimensão
Rios do Norte
de Pequena
Natural
Dimensão
Rios do Norte
de Pequena
Natural
Dimensão
CL.PETS
Rios do Norte
de MédiaNatural
Grande
Dimensão

SUB-BACIA
HIDROGRÁFICA

COMP.
(KM)

ÁREA
(KM2)

Tâmega

19,41

93,84

Douro

21,47

100,57

Douro

34,32

111,23

Douro

20,78

62,59

Tâmega

2,82

13,08

Tâmega

36,65

144,34

Tâmega

10,49

40,20

Tâmega

64,45

249,90

Com base nos elementos cartográficos do PGRH do Douro, representados também no
DESENHO 14.1 do Volume III – Peças Desenhadas verifica-se que a área de estudo do
Parque Eólico Tâmega Sul, é atravessada por uma linha de água classificada como massa
de água no âmbito da DQA, nomeadamente o Rio Louredo (PT03DOU0255). Esta linha
de água é intersectada pela rede de média tensão que liga o aerogerador TS24 ao
aerogerador TS32, pela rede de média tensão entre a STA.PETS e o aerogerador TS26 e
ainda pela faixa de obra, que grosso modo, corresponde à área exterior de intervenção
permanente para circulação de maquinaria e pessoal de obra, sendo que esta área será
posteriormente desativada/recuperada após a fase de construção.
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Estão ainda presentes trechos de linha de água (referenciadas na carta militar e sujeitas
ao domínio público hídrico), conforme se visualiza no DESENHO 14.1 do Volume III –
Peças Desenhadas, que não são consideradas como massas de água superficiais de
acordo com a DQA. Estes trechos de linha de água, correspondem a linhas de água com
escoamento efémero, escoando apenas durante ou imediatamente após os períodos de
precipitação intensa.
No caso da área a afetar a plataformas de aerogeradores, estas desenvolvem-se
necessariamente em zonas de cabeceira e, como tal, as interseções que se possam
verificar com linhas de água ocorrem em zona de cabeceira, de delimitação indefinida
da linha de água, onde o caudal gerado é reduzido nos seus trechos iniciais.
Correspondem sobretudo a linhas de escorrência pouco definidas no terreno, com
reduzida relevância hidrológica, face aos seus troços mais a jusante, após maior
acumulação de escoamento.
Globalmente, a área de estudo do PETS interseta cerca de 32 km de extensão de linhas
de água desta tipologia, classificadas como DPH.
Relativamente aos corredores alternativos de Linha Elétrica salienta-se que a massa de
água referida anteriormente (Rio Louredo - PT03DOU0255) é ainda intersectada pelos
trechos TLS1, TLS4, TLS5, TLS9, TLS10 e TLS11, conforme se verifica no DESENHO 14.1
do Volume III e Quadro 4.77. Apesar da denominação de Rio Louredo no âmbito da DQA,
no troço do rio que interseta o TLS10 a sua identificação na carta militar consta como
Rio Poio, apresentando-se na Fotografia 4.32 o local desta linha de água intersetado
pelo TLS10. Acresce ainda o atravessamento do Ribeiro do Ouro (PT03DOU0227) pelo
TLS12. Verifica-se ainda, que os corredores alternativos de linha elétrica são
intersectados por vários trechos de linhas de água pertencentes ao domínio público
hídrico, contudo, não é possível nesta fase avaliar a sua interferência no que respeita à
colocação dos apoios, apresentando-se no Quadro 4.77 a extensão total de linhas de
água abrangidas por cada troço de linha elétrica alternativo.

Fotografia 4.32 – Troço do rio Poio (Rio Louredo - PT03DOU0255) intersetado pelo TLS10
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Quadro 4.77 – Linhas de água existentes no interior dos troços alternativos dos CL.PETS
CORREDOR DE LINHA

TROÇOS
ALTERNATIVOS

CL.PETS

TLS1
TLS2
TLS3
TLS4
TLS5
TLS6
TLS7
TLS8
TLS9
TLS10
TLS11
TLS12
TLS13
TLS14
TLS15

LINHAS DE ÁGUA
PRINCIPAIS
ABRANGIDAS

EXTENSÃO DE LINHAS
DE ÁGUA (KM)

Rio Louredo

6,35

-

0,69

-

2,21

Rio Louredo

3,58

Rio Louredo

7,83

-

1,69

-

4,77

-

0,80

Rio Louredo

6,44

Rio Louredo

7,74

Rio Louredo

6,69

Ribeiro do Ouro

8,21

-

4,75

-

1,47

-

1,12

HIDROLOGIA E RISCO DE CHEIA E INUNDAÇÃO
CAUDAIS E ESCOAMENTOS
Como referência para caracterização das disponibilidades hídricas e sua variação interanual e intra-anual apresenta-se, para as diversas massas de água presentes na área em
estudo do Parque Eólico Tâmega Sul e alternativas de linha elétrica, estimativas
constantes no PGRH3.
No Quadro 4.78 pretende-se ilustrar diferenças entre o escoamento anual em ano
médio, seco e húmido nas bacias hidrográficas das massas de água da área em estudo.
Quadro 4.78 – Variabilidade inter-anual do escoamento superficial nas áreas em estudo PETS
e CL.PETS

MASSA DE ÁGUA

ESCOAMENTO ANUAL (DAM3)

CÓDIGO

NOME

ANO SECO

ANO MÉDIO

PT03DOU0227
PT03DOU0255
PT03DOU0233
PT03DOU0211
PT03DOU0281

Ribeiro do Ouro
Rio Louredo
Rio Tâmega
Rio Avelames
Rio Corgo

7.209,67
89.855,09
23.249,16
37.051,94
56.702,31

11.057,52
138.577,01
35.728,57
57.265,91
87.751,02

ANO
HÚMIDO
15.443,85
192.777,15
50.157,27
81.192,39
121.620,89
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ESCOAMENTO ANUAL (DAM3)

MASSA DE ÁGUA
PT03DOU0289
PT03DOU0271
PT03DOU0226NA

Rio Olo
Rio Cabril
Rio Tâmega

72.062,78
40.613,87
410.107,26

113.925,19
64.635,82
666.749,01

158.634,76
91.727,17
949.327,62

Verifica-se que o escoamento em ano seco corresponde a cerca de 62% a 65% do
escoamento em ano médio. Por outro lado, o escoamento em ano húmido corresponde
a um acréscimo da ordem de 39% a 42% face ao verificado em ano médio.
No Quadro 4.79 apresenta-se a distribuição mensal do escoamento superficial gerado
em ano hidrológico de caraterísticas médias, nas bacias das massas de água da área de
estudo.
Verifica-se a ocorrência de um semestre húmido, de novembro a abril, no qual ocorre
cerca de 89% do escoamento anual, o que demonstra uma sazonalidade do escoamento
bem marcada.
Quadro 4.79 – Variabilidade intra-anual do escoamento superficial nas áreas em estudo PETS
e CL.PETS
ESCOAMENTO EM % DO TOTAL ANUAL

PT03DO
MESES
CÓDIGO MA U0227
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET

3,28
6,25
14,01
19,44
28,46
11,18
8,47
4,61
2,06
1,21
0,34
0,70

PT03DO
U0255
3,17
6,28
11,04
20,01
29,45
14,05
8,10
4,49
1,79
0,92
0,21
0,51

PT03DO
U0233
2,69
7,41
14,06
20,96
31,37
10,83
5,59
4,01
1,50
0,88
0,24
0,46

PT03DO
U0211
3,28
6,25
14,01
19,44
28,46
11,18
8,47
4,61
2,06
1,21
0,34
0,70

PT03DO
U0281
2,69
7,41
14,06
20,96
31,37
10,83
5,59
4,01
1,50
0,88
0,24
0,46

PT03DO
U0289
2,69
7,41
14,06
20,96
31,37
10,83
5,59
4,01
1,50
0,88
0,24
0,46

PT03DO PT03DOU0
U0271
226NA
3,14
3,28
6,20
6,25
14,42
14,01
19,39
19,44
28,77
28,46
11,13
11,18
8,40
8,47
4,46
4,61
1,96
2,06
1,14
1,21
0,33
0,34
0,67
0,70

OCORRÊNCIAS DE CHEIAS E INUNDAÇÕES
De acordo com a delimitação das áreas inundáveis na ocorrência de caudais de ponta
de cheia com período de retorno de 100 anos, apresentada na Carta de zonas inundáveis
da APA e constante no geovisualizador do SNIAMB, verifica-se que a área de estudo do
Parque Eólico Tâmega Sul e respetivos corredores alternativos de Linha Elétrica não se
sobrepõe a nenhum leito de cheia.
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No que se refere à ocupação da classe de “Zonas ameaçadas pelas cheias” da carta de
Reserva Ecológica Nacional (REN) dos municípios abrangidos pelo projeto, e tal como
apresentado no subcapítulo 2.2.4, verifica-se que um pequeno troço de rede de média
tensão do projeto do PETS abrange estas áreas e que os troços alternativos dos CL.PETS
TLS1, TLS4, TLS5, TLS9, TLS10 também abrangem esta classe de REN. A análise da
compatibilidade do projeto com esta classe de REN foi devidamente analisada no
referido subcapítulo.
Há ainda a referir as classes de áreas inundáveis identificadas nos PDM dos municípios
abrangidos pelo projeto, nomeadamente a carta de PDM do município de Ribeira de
Pena que identifica a classe “Áreas inundáveis”. A identificação dos elementos de
projeto que abrangem a referida classe de espaço e a análise de compatibilidade desta
ocupação foi devidamente apresentada no subcapítulo 2.2.4, onde foi identificado que
existem acessos e rede de média tensão nestas classes do PDM e ainda que os troços
alternativos dos CL.PETS TLS1, TLS5, TLS9, TLS10, TLS12 a abrangem.
QUALIDADE DA ÁGUA
USOS DA ÁGUA
Na RH3 os principais usos consumptivos das águas superficiais são para fins energéticos
(73.366 hm3), seguindo-se o uso agrícola (160 hm3) e o abastecimento público
(141 hm3). Apresenta-se no Quadro 4.80 os usos e necessidades das massas de água da
área em estudo, de acordo com as informações constantes no PGRH3.
Quadro 4.80 – Usos da ága nas massas de água do PETS e CL.PETS

Volume (hm3/ano)
USOS DA
ÁGUA
URBANO
AGRÍCOLA
INDÚSTRIA
ENERGIA
TURISMO

Ribeiro
do Ouro
(PT03DO
U0227)
0,009
-

Rio
Louredo
(PT03DO
U0255)
0,001

0,0004

Rio
Avelames
(PT03DOU
0211)
0,001

Rio
Corgo
(PT03DO
U0281)
0,0002

0,04
11,44
-

-

-

-

Rio Tâmega
(PT03DOU0
233)

Rio Olo
(PT03DOU
0289)

Rio Cabril
(PT03DOU0
271)

-

-

Rio
Tâmega
(PT03DOU
0226NA)
0,31

-

-

0,0004

-

0,00002

0,013
75,6
-

De acordo com o PGRH3 a captação de água no Ribeiro do Ouro (PT03DOU0227) ocorre
sobretudo no setor da indústria. Por sua vez, no Rio Louredo (PT03DOU0255) e Rio
Avelames (PT03DOU0211) ocorre no setor da energia, no Rio Corgo (PT03DOU0281)
ocorre no setor agrícola e no Rio Cabril (PT03DOU0271) no setor da indústria. No Rio
Tâmega (PT03DOU0233 e PT03DOU0226NA) ocorre no setor agrícola e da energia,
respetivamente. Relativamente ao Rio Olo (PT03DOU0289) não existem dados
disponíveis.

473

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Segundo o inventário disponibilizado pela ARH Norte no âmbito do contacto a entidades
(ANEXO I do Volume IV – Anexos), o Rio Louredo (PT03DOU0255) na travessia da área
de estudo do Parque Eólico Tâmega Sul, associa duas captações de água superficiais para
uso industrial, conforme é possível verificar pelo DESENHO 14.2 do Volume III – Peças
Desenhadas. Mais se refere que nenhuma destas captações se encontra no interior das
áreas de afetação permanente do Parque Eólico, contudo, encontram-se a cerca de 2 m
e 40 metros da faixa de afetação temporária para construção, na envolvente da Linha
de Média Tensão que liga o aerogerador TS24 ao TS32.
Relativamente aos corredores de estudo da Linha Elétrica (CL.PETS), verifica-se no
interior dos mesmos algumas captações de água superficiais, duas no interior do troço
TLS9, das quais uma se destina a rega e a outra cuja finalidade é desconhecida; uma com
finalidade desconhecida no TLS5; três no TLS4 e uma no TLS6, todas elas com finalidade
para a atividade industrial (DESENHO 14.2 do Volume III – Peças Desenhadas).
De acordo com a informação disponibilizada pela ARH Norte, não se encontram
captações de água superficiais para consumo público e respetivos perímetros de
proteção, na área abrangida pelo Projeto do Parque Eólico Tâmega Sul e corredores
alternativos de linha elétrica.
PRESSÕES/FONTES DE POLUIÇÃO
Após consulta do Geovisualizador dos PGRH não foram identificadas pressões
hidromorfológicas significativas resultantes de alterações morfológicas, na área de
estudo do Parque Eólico Tâmega Sul e alternativas de linha elétrica.
Apresentam-se nos quadros seguinte as cargas poluentes geradas nas sub-bacias
hidrográficas das massas de água da área em estudo, de acordo com as informações
constantes no PGRH3.
Quadro 4.81 – Cargas poluentes geradas na sub-bacia hidrográfica do Ribeiro do Ouro
(PT03DOU0227)

SETOR
Agrícola
Pecuária
Total

CARGA (KG/ANO)
CBO5
-

CQO NTOTAL
2.753
2.486
5.239
5.514

PTOTAL
157
118
275

PRESSÃO SIGNIFICATIVA
Não
Não
-

Quadro 4.82 – Cargas poluentes geradas na sub-bacia hidrográfica do Rio Louredo
(PT03DOU0255)
SETOR
Urbano

CARGA (KG/ANO)
CBO5

CQO

42.801

17.124

NTOTAL
2.569

PTOTAL
839

PRESSÃO SIGNIFICATIVA
Não
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SETOR
Agrícola
Pecuária
Total

CARGA (KG/ANO)
CBO5
4.281

CQO

NTOTAL
36.611
28.002
17.124 67.182
94.555

PTOTAL
3.773
1.358
5.969

PRESSÃO SIGNIFICATIVA
Não
Não
-

Quadro 4.83 – Cargas poluentes geradas na sub-bacia hidrográfica do Rio Tâmega
(PT03DOU0233)
SETOR
Urbano
Agrícola
Pecuária
Total

CARGA (KG/ANO)
CBO5

CQO

4 071
4.071

16.285
16.285

NTOTAL
2.443
10.232
7.578
20.253

PTOTAL
798
997
356
2151

42.760

PRESSÃO SIGNIFICATIVA
Sim
Sim
Sim
-

Quadro 4.84 – Cargas poluentes geradas na sub-bacia hidrográfica do Rio Avelames
(PT03DOU0211)

SETOR
Indústria
Urbano
Agrícola
Pecuária
Total

CARGA (KG/ANO)
CBO5
289
9.005
9.294

CQO
NTOTAL
1.580
109
36.021 5.403
23.442
18.996
37.601 47.951
100.058

PTOTAL
57
1.765
2.433
958
5.213

PRESSÃO SIGNIFICATIVA
Não
Não
Não
Não
-

Quadro 4.85 – Cargas poluentes geradas na sub-bacia hidrográfica do Rio Corgo
(PT03DOU0281)

SETOR
Urbano
Agrícola
Pecuária
Total

CARGA (KG/ANO)
CBO5
9.302
9.302

CQO
NTOTAL
37.208 5.581
25.695
19.048
37.208 50.324
102.310

PTOTAL
1.823
2.671
981
5.475

PRESSÃO SIGNIFICATIVA
Não
Não
Não
-
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Quadro 4.86 – Cargas poluentes geradas na sub-bacia hidrográfica do Rio Olo (PT03DOU0289)

SETOR
Agrícola
Pecuária
Total

CARGA (KG/ANO)
CBO5
-

CQO NTOTAL
24.153
15.402
39.554
41.607

PTOTAL
1.280
772
2053

PRESSÃO SIGNIFICATIVA
Não
Não
-

Quadro 4.87 – Cargas poluentes geradas na sub-bacia hidrográfica do Rio Cabril
(PT03DOU0271)

SETOR
Agrícola
Pecuária
Total

CARGA (KG/ANO)
CBO5
-

CQO NTOTAL
15.602
8.331
23.933
25.669

PTOTAL
137
399
1736

PRESSÃO SIGNIFICATIVA
Não
Não
-

Quadro 4.88 – Cargas poluentes geradas na sub-bacia hidrográfica do Rio Tâmega
(PT03DOU0226NA)

SETOR
Aterros
Urbano
Agrícola
Pecuária
Total

CARGA (KG/ANO)
CBO5
223
83.978
84.202

CQO
NTOTAL
596
747
335.913 50.387
64.353
52.123
336.509 167.609
614.522

PTOTAL
98
16.460
6.866
2.779
26.202

PRESSÃO SIGNIFICATIVA
Não
Sim
Sim
Sim
-

Estima-se que atualmente a carga poluente gerada na área da sub-bacia hidrográfica do
Ribeiro de Ouro e do Rio Louredo seja de 5,5 ton/ano e de 94,6 ton/ano,
respetivamente, de acordo com o PGRH3. Por sua vez, as sub-bacias hidrográficas do Rio
Tâmega, PT03DOU0233 e PT03DOU0226NA apresentam uma carga poluente total de
cerca de 42,8 ton/ano e 614,5 ton/ano, respetivamente. As sub bacias do Rio Avelames,
Rio Corgo, Rio Olo e do Rio Cabril registam uma carga poluente total de cerca de
100,1 ton/ano, 102,3 ton/ano, 41,6 ton/ano e 25,7 ton/ano, respetivamente. Em todas
as massas de água em análise para a área de estudo a carga de azoto e fósforo é
essencialmente de origem agrícola, com a exceção verificada no Rio Tâmega
(PT03DOU0226NA), em a carga de fósforo é de origem essencialmente urbana.
Localmente, e no que diz respeito a descargas de poluentes não se identificam na área
de estudo pressões tópicas (rejeição no meio hídrico) licenciadas e/ou
identificadas/inventariadas. Contudo, na envolvente próxima da área de estudo,
verificam-se algumas rejeições no meio hídrico de natureza urbana.
476

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Destaca-se ainda a empreitada de construção do Sistema Eletroprodutor do Tâmega
como foco poluente, com impacte direto sobre o Rio Tâmega e indireta sobre as linhas
de água envolventes às diversas frentes de obra e áreas de apoio.
ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA E SENSIBILIDADE À POLUIÇÃO
A classificação final de Estado das massas de água superficiais, no âmbito da DQA integra
a classificação do Estado Ecológico e do Estado Químico, sendo que o Estado de uma
massa de água é definido em função do pior dos dois Estados. O Estado Ecológico traduz
a qualidade da estrutura e do funcionamento dos ecossistemas aquáticos associados às
águas superficiais e é expresso com base no desvio relativamente às condições de uma
massa de água idêntica. O Estado Ecológico é classificado numa de cinco classes:
Excelente, Bom, Razoável, Medíocre e Mau. A avaliação do Estado Químico está
relacionada com a presença de substâncias químicas que em condições naturais não
estariam presentes ou que estariam presentes em concentrações reduzidas.
Assim, no âmbito do PGRH3 (2º ciclo de planeamento) procedeu-se a uma avaliação do
estado/potencial ecológico, estado químico e estado global das massas de água
superficiais. De acordo com esta avaliação apresenta-se, no Quadro 4.89, a classificação
do estado das massas de água atravessadas pelo projeto do Parque Eólico Tâmega Sul e
corredores alternativos de linha elétrica.
Quadro 4.89 – Massas de água superficiais (DQA) atravessadas pela área de estudo do PETS e
CL.PETS

MASSA DE ÁGUA

ESTADO DA MASSA DE ÁGUA

CÓDIGO

NOME

ESTADO/POTENCIAL
ECOLÓGICO

ESTADO
QUÍMICO

PT03DOU0227

Ribeiro do Ouro

Bom

Desconhecido

PT03DOU0255

Rio Louredo

Bom

Desconhecido

PT03DOU0233

Rio Tâmega

Razoável

Desconhecido

PT03DOU0211

Rio Avelames

Bom

Bom

PT03DOU0281

Rio Corgo

Bom

Desconhecido

PT03DOU0289

Rio Olo

Bom

Desconhecido

PT03DOU0271

Rio Cabril

Bom

Desconhecido

PT03DOU0226NA

Rio Tâmega

Medíocre

Bom

ESTADO
GLOBAL
Bom e
Superior
Bom e
Superior
Inferior a Bom
Bom e
Superior
Bom e
Superior
Bom e
Superior
Bom e
Superior
Inferior a Bom

De acordo com os dados apresentados em cima os dois cursos da massa de água do rio
Tâmega intersectados pela área de estudo, destacam-se por apresentarem estado
global “Inferior a Bom”. Todas as restantes massas de água na área de estudo
apresentam estado global “Bom e Superior”.
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Refere-se ainda que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro, a área
de estudo não inclui massas de água superficiais sensíveis à poluição.
4.6.3

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

4.6.3.1

ENQUADRAMENTO HIDROGEOLÓGICO
Os recursos hídricos subterrâneos distribuem-se no território nacional em função das
ações geológicas que moldaram este território. Assim, o território de Portugal
Continental pode ser dividido em quatro unidades hidrogeológicas, que correspondem
às quatro grandes unidades morfo-estruturais em que o país se encontra dividido: Bacia
Tejo-Sado, Maciço Antigo, Orla Meridional e Orla Ocidental.
Os aquíferos mais produtivos e com recursos mais abundantes situam-se nas bacias
mesocenozóicas, ou seja, nas Orlas Ocidental e Meridional, ocupada essencialmente por
rochas detríticas ou carbonatadas, pouco ou nada afetadas por fenómenos de
metamorfismo.
Os Parques Eólicos Tâmega Norte e Tâmega Sul e respetivos corredores alternativos de
linha elétrica localizam-se no Maciço Antigo, caracterizado por parcos recursos
hidrogeológicos (Figura 4.37).
A área de estudo do Parque Eólico Tâmega Norte (PETN) insere-se, maioritariamente na
massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro
(PTA0x1RH3), e apenas os aerogeradores mais a norte se localizam na massa de água
subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Cávado (PTA0x1RH2_ZV2006).
Por sua vez, os corredores de linhas elétrica (CL.PETN), independentemente da
alternativa adotada, insere-se na sua totalidade na massa de água subterrânea do
Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro (PTA0x1RH3) (Figura 4.37).
A área de estudo do Parque Eólico Tâmega Sul (PETS) e os corredores de linha elétrica
(CL.PETS), independentemente da alternativa adotada, inserem-se na sua totalidade na
massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro
(PTA0x1RH3) (Figura 4.37).
De seguida, apresenta-se uma caracterização geral das massas de água subterrânea
intersectadas pelos Projetos em estudo.
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Figura 4.37 – Enquadramento hidrogeológico da área de estudo

Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Cávado (PTA0x1RH2_ZV2006)
Na massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Cávado,
com 1498,88 km2 de área, são dominantes os maciços graníticos e formações
metamórficas (metassedimentos), essencialmente xistos e grauvaques. Apresentam
baixa condutividade hidráulica e, regra geral, produtividade muito reduzida que não
ultrapassa, geralmente 3 l/s por captação tubular unitária.
É frequente a ocorrência de um nível superior, alterado ou mesmo decomposto, em que
a permeabilidade é do tipo intergranular podendo coexistir com a circulação fissural que
pode alcançar espessuras até 100 m. A um nível intermédio o maciço rochoso mais ou
menos são, encontra-se cortado por descontinuidades mais ou menos abertas do tipo
falha, fratura, diáclase ou filão até profundidades máximas de cerca de 200 m. Por
último, numa zona profunda, caracterizada por uma condutividade hidráulica
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praticamente nula, o maciço encontra-se compacto, são, praticamente sem
descontinuidades ou com descontinuidades fechadas (Almeida et al., 2000).
A recarga natural do sistema hidrogeológico é feita essencialmente a partir da infiltração
direta da água da chuva ou, da infiltração a partir de massas de água superficial, que se
encontram em conexão hidráulica através de falhas e fraturas com os sistemas
hidrogeológicos. Existem diversas áreas favoráveis à infiltração de água em
profundidade, quer nas áreas mais elevadas onde a infiltração se dá essencialmente
através de falhas e fraturas, quer nas zonas de vertentes onde a infiltração se dá através
da vegetação e dos solos com frações minerais dominantemente arenosas e detríticas.
A ocorrência de relevos acentuados e vales bastantes contínuos é consentânea com a
existência de gradientes hidráulicos subterrâneos. A existência de várias redes de
fracturação, em alguns casos profundas, contribui para promover a circulação e
armazenamento de águas subterrâneas.
De acordo com o PGRH do Cávalo, Ave e Leça, a disponibilidade hídrica indicada para a
totalidade da massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do
Cávado é de 147,78 hm3/ano
Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro (PTA0x1RH3)
A massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro, com
18735,92 km2 de área, é caracterizada por sistemas de natureza fissurada, sustentados
por rochas granitóides e metassedimentares do Maciço Hespérico. Em regra, as
características geológicas da região hidrográfica do Douro estão associadas a baixa
condutividade hidráulica, a forte heterogeneidade espacial e à incerteza da sua aptidão
hidrogeológica, resultando em produtividades reduzidas. Contudo, a existência de
massas de água subterrâneas locais não devem ser descuradas, pois geralmente são a
origem de abastecimento agrícola e doméstica de populações locais.
De acordo com o PGRH do Douro a disponibilidade hídrica indicada para a totalidade da
bacia hidrográfica do Douro é de 1084 hm3/ano, sendo a disponibilidade hídrica
renovável de 7978 hm3/ano. As extrações correspondem a cerca de 618 hm3/ano, o que
equivale a cerca de 8% da água disponível.
De um modo geral, os caudais possíveis de explorar nesta massa de água subterrânea
são bastante baixos. À exceção de ocorrerem condições litológicas muito particulares,
em mais de 90% da área da massa de água subterrânea, onde predominam rochas
graníticas, metassedimentares, metavulcanitos e quartzitos, os caudais de exploração
raramente ultrapassam os 3 l/s. Apesar de haver diferenças entre as produtividades
destas litologias, não são suficientes para se afirmar que uma delas é significativamente
produtiva.
A recarga do sistema hidrogeológico é direta, através da infiltração da precipitação ao
longo das descontinuidades do maciço rochoso, verificando-se a descarga em geral na
rede hidrográfica. A fracturação e o grau de alteração dos maciços rochosos, em
conjugação com a topografia, podem promover o aparecimento de nascentes a
diferentes cotas.
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4.6.3.2

PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
USOS DA ÁGUA
Apresenta-se no Quadro 4.90 os usos e necessidades das massas de água subterrâneas
intersetadas pelo Projeto do Parque Eólico Tâmega Norte (PETN) e corredores
alternativos de linha elétrica (CL.PETN), de acordo com as informações constantes no
PGRH Douro e no PGRH do Cávado, Ave e Leça, 2º Ciclo.
Quadro 4.90 - Usos e necessidades das massas de água subterrâneas intersetadas pelo PETN
e CL.PETN

MASSA DE
ÁGUA
SUBTERRÂNEA

VOLUME (hm3/ano)
AGRÍCOLA

INDÚSTRIA

OUTROS

PECUÁRIA

Maciço Antigo
Indiferenciado da
63,44
0,91
0,0075
0,85
Bacia do Cávado
Maciço Antigo
Indiferenciado da
279,45
5,13
0,27
2,18
Bacia do Douro
Fonte: PGRH Douro, 2º Ciclo; PGRH Cávado, Ave e Leça, 2º Ciclo

TURISMO

URBANO

GOLFE

0,01

1,65

-

0,04

19,7

1,8

De acordo com o respetivo PGRH (2º ciclo), a extração de água subterrânea tanto no
Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Cávado como na Bacia do Douro, ocorre
sobretudo associado ao setor agrícola, 63,44 hm3/ano e 279,45 hm3/ano,
respetivamente.
Para um conhecimento detalhado de captações subterrâneas licenciadas, em toda a
área em estudo do Parque Eólico Tâmega Norte (PETN) e troços alternativos de corredor
de Linha Elétrica (CL.PETN), foi solicitada informação à ARH Norte (ver ANEXO I do
Volume IV - Anexos). Adicionalmente foi consultada a informação disponível no SNIRH
e na plataforma do LNEG (geoportal), mas sem dados de interesse.
De acordo com a informação cedida pela ARH Norte, na área de estudo do Parque Eólico
do Tâmega Norte (PETN) identifica-se apenas 1 captação de água privada para uso
particular, do tipo nascente (cod. 458205, ver DESENHO 14.2 do Volume III – Peças
desenhadas) (Quadro 4.91). Esta captação encontra-se a cerca de 8 m da área de
afetação da rede de Média Tensão que liga o núcleo de aerogeradores TN06 a TN13, a
oeste, ao núcleo de aerogeradores TN22 a TN28, a leste, e não dispõe de dados relativos
à finalidade, profundidade e caudal de exploração.
Relativamente aos troços alternativos de linha elétrica (CL.PETN), refere-se que as
características das três captações de água subterrânea privadas coincidentes com a área
de estudo se encontram na tabela seguinte.
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Quadro 4.91 - Inventários das captações de água particulares na área de estudo do PETN e
CL.PETN

REFERÊNCIA

TIPO

VOLUME EXTRAÍDO
(m3/ano)

PROFUNDIDADE
FINALIDADE
(m)

458205

Nascente

-

-

-

66406

Mina

120

-

Rega

Furo
5.000
vertical
CAP17019
Poço
500
Fonte: ARH Norte (2020)
727162

Consumo
Humano
Rega

120
10

ÁREA DE
ESTUDO
PETN
CL.PETN:
TLN13
CL.PETN:
TLN10

As captações destinadas à produção de água para abastecimento público na área de
estudo do Parque Eólico Tâmega Norte (PETN) e alternativas de corredor de linha
elétrica (CL.PETN) encontram-se no Quadro 4.92. Estes dados provêm da informação
cedida pela ARH Norte (ver ANEXO I do Volume IV - Anexos) e pelas captações de água
subterrâneas utilizadas para abastecimento público, cartografadas no PDM de
Cabeceiras de Basto.
As captações de água subterrânea para abastecimento público disponibilizadas pela
ARH Norte não têm perímetro de proteção definido e publicado em Diário da República.
Nestes casos, e por recomendação da ARH Norte (ver ANEXO I do Volume IV - Anexos),
é aplicado o método do raio fixo para a definição das zonas de proteção das captações,
tal como previsto no Decreto-Lei nº 382/99, de 22 de setembro na ausência de estudo
hidrogeológicos específicos, considerando para este caso como valores mínimos a
salvaguardar os estipulados para o sistema aquífero Tipo 5 — sistema aquífero cujo
suporte litológico é constituído por formações ígneas e metamórficas fissuradas:
•

Zona de proteção imediata - r = 60m

•

Zona de proteção Intermédia - r ≥ 140m

•

Zona de proteção alargada - r ≥ 1200m

No caso das captações subterrâneas de abastecimento público constantes do PDM de
Cabeceiras de Basto, foram considerados para análise, os perímetros de proteção aí
estabelecidos.
Quadro 4.92 - Inventário das captações de água subterrâneas para abastecimento público na
área de estudo do PETN e CL.PETN

REFERÊNCIA

ZONA DE
ABASTECIMENTO

ENTIDADE
GESTORA

TIPO DE
CAPTAÇÃO

VOLUME
CAPTADO
ESTIMADO
(m3/dia)

FONTE

ÁREA DE
ESTUDO

156 N1

Moscoso

CM Cabeceiras
de Basto

Galeria de
mina

11

ARH-Norte

PETN (rede MT
para TN09)
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REFERÊNCIA

ZONA DE
ABASTECIMENTO

Moscoso 2

Moscoso

Lodeiro de
Arque

Lodeiro de Arque

158 N1

Vilela

073 N1

Moimenta

073 N2

Moimenta

Vilar 2

Vilar

Vilar 4

Vilar

VC2

Vilar

Vilar 3

Vilar

PDM CB1

-

PDM CB2

-

ENTIDADE
GESTORA
CM Cabeceiras
de Basto
CM
Montalegre
CM Cabeceiras
de Basto
CM Cabeceiras
de Basto
CM Cabeceiras
de Basto
CM Cabeceiras
de Basto
CM Cabeceiras
de Basto
CM Cabeceiras
de Basto
CM Cabeceiras
de Basto

-

-

TIPO DE
CAPTAÇÃO

VOLUME
CAPTADO
ESTIMADO
(m3/dia)

nascente

4

Mina/Galeria

15

Nascente

29

Nascente

55

Nascente

11

Nascente

10

Nascente

10

Nascente

20

Nascente

10

Nascente

Nascente

-

-

FONTE
ARH-Norte
ARH-Norte
ARH-Norte
ARH-Norte
ARH-Norte
ARH-Norte
ARH-Norte
ARH-Norte
ARH-Norte

PDM
Cabeceiras
de Basto

PDM
Cabeceiras
de Basto

ÁREA DE
ESTUDO
PETN
A menos de
100 m do PETN
CL.PETN:
TLN17
CL.PETN: TLN7
CL.PETN: TLN8
CL.PETN: TLN2
CL.PETN: TLN2
CL.PETN: TLN2
CL.PETN: TLN1
PETN (próximo
dos
aerogeradores
TN28 e TN33)
CL.PETN:
TLN14; TLN1
PETN (próximo
dos
aerogeradores
TN29 e TN30)
CL.PETN:
TLN11

PDM CB415

-

-

Nascente

-

PDM CB5

-

-

Nascente

-

PDM CB6

-

-

Nascente

-

PDM
Cabeceiras
de Basto
PDM
Cabeceiras
de Basto
PDM
Cabeceiras
de Basto

CL.PETN:
TLN07
PETN (próximo
do aerogerador
TN29)
PETN (acesso e
rede MT TN29 TN30)

15

Pela proximidade, esta captação deverá corresponder à captação 073 N1, referenciada no inventário da
ARH Norte.
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REFERÊNCIA

ZONA DE
ABASTECIMENTO

ENTIDADE
GESTORA

TIPO DE
CAPTAÇÃO

VOLUME
CAPTADO
ESTIMADO
(m3/dia)

PDM CB7

-

-

Nascente

-

PDM CB8

-

-

-

-

PDM CB9

-

-

-

-

FONTE

ÁREA DE
ESTUDO

PDM
Cabeceiras
de Basto
PDM
Cabeceiras
de Basto
PDM
Cabeceiras
de Basto

PETN (próximo
do aerogerador
TN08)
PETN (próximo
do aerogerador
TN07)
PETN (próximo
do aerogerador
TN07)

Tal como é possível verificar, no PETN verifica-se que a vala de cabos para instalação da
rede de média tensão de ligação ao TN09/TN10 se insere na área de proteção imediata
de uma captação de água para abastecimento público. Não obstante a referida
ocupação, de referir que a vala de cabos prevista instalar neste local é coincidente com
um acesso existente no local e será instalada sob este. Há ainda a referir a interseção de
uma área de proteção imediata identificada na Planta de Ordenamento do Município de
Cabeceiras de Basto (PDM CB6) pelo acesso a beneficiar e rede de média tensão
associada aos aerogeradores TN30 e TN29
O inventário das captações de água subterrânea privadas licenciadas e captações de
água subterrânea para abastecimento público constam do DESENHO 14.2 do Volume III
– Peças Desenhadas (Inventário de Captações de Água).
Relativamente a outros tipos de ocorrências e usos de águas subterrâneas, refira-se
ainda que, das pesquisas efetuadas, incluindo a consulta do geovisualizador do website
da DGEG, não se identifica a presença, na área em estudo do Parque Eólico Tâmega
Norte (PETN) e Corredores alternativos de linha elétrica (CL.PETN), de captações de
águas de nascente e de águas minerais naturais, concessões de água mineral natural e
perímetros de proteção associados.
QUALIDADE DA ÁGUA
De acordo com os dados constantes no PGRH Douro (RH3), verifica que todas as massas
de água subterrâneas apresentam um estado global Bom. Por sua vez, de acordo com os
dados constantes no PGRH do Cávado, Ave e Leça, na RH2, 25% das massas de água
subterrâneas existentes apresentam um estado global Medíocre e 75% Bom, entre as
quais está a massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do
Cávado.
Para completar esta análise, foram ainda analisandos os dados constantes no 2º Ciclo do
PGRH Douro e no PGRH do Cávado, Ave e Leça, no que diz respeito a cargas poluentes
geradas nas massas de água subterrâneas intersectadas pelos Projetos em estudo
(Parque Eólico Tâmega Norte e corredores alternativos de linha elétrica).
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De acordo com os dados consultados, estima-se que atualmente a carga poluente
gerada nas massas de água subterrâneas do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do
Cávado e do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro seja de 748,95 ton/ano e
5732,63 ton/ano, respetivamente. No Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Cávado
a carga gerada de azoto é de origem essencialmente pecuária seguida do agrícola, por
sua vez, a carga gerada de fósforo é essencialmente de origem agrícola seguida da
pecuária (Quadro 4.93). Relativamente à massa de água do Maciço Antigo
Indiferenciado da Bacia do Douro, verifica-se que quer a carga gerada de azoto quer a
carga gerada de fósforo é de origem essencialmente agrícola seguida da pecuária
(Quadro 4.94).
Quadro 4.93 - Cargas poluentes geradas no Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do
Cávado.

SETOR
Agrícola
Pecuária
Urbano
Total

MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA
DO CÁVADO
CARGA (kg/ano)
NTOTAL
PTOTAL
231.954,35
7.435,72
502.063,29
6.951,07
455,79
83,77
734.473,43
14.470,56
748.943,99

PRESSÃO
SIGNIFICATIVA
Não
Não
Não
-

Quadro 4.94 - Cargas poluentes geradas no Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro.

SETOR
Agrícola
Golfe
Pecuária
Urbano
Total

MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO
DOURO
CARGA (kg/ano)
NTOTAL
PTOTAL
3.637.735,08
123.271,83
1.491,14
29,49
191.0674,25
27.961,75
26.571,53
4.895,06
5.576.472,00
156.158,13
5.732.630,13

PRESSÃO
SIGNIFICATIVA
Não
Não
Não
Não
-

Para a caracterização possível da qualidade da água subterrânea na área de estudo,
consultaram-se os dados obtidos na estação de monitorização da Rede de Qualidade de
Águas Subterrâneas do SNIRH, mais próxima da área de estudo e em estado ativo, com
dados entre os anos 2006-2019:
•

Estação 32/N1 – Nascente (Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Cávado),
altitude 1131 m, no concelho de Montalegre;

485

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Nas figuras seguintes apresentam-se alguns dos parâmetros disponíveis pelo SNIRH que
permitem caracterizar a qualidade da água na respetiva estação.

Figura 4.38 - Dados obtidos na estação de monitorização de água subterrânea 32/N1, para
Cloretos e Condutividade.

Atendendo aos resultados obtidos nos gráficos anteriores, relativamente a Cloretos e
Condutividade, verifica-se que ambos os parâmetros, apresentam ao longo dos anos,
resultados abaixo do VMR.

Figura 4.39 - Dados obtidos na estação de monitorização de água subterrânea 32/N1, para pH
e Azoto Amoniacal.

Em relação ao parâmetro pH, constata-se que este é ácido. Já no que diz respeito ao
Azoto Amoniacal, nos últimos anos da série constatam-se valores abaixo do VMR.
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Figura 4.40 - Dados obtidos na estação de monitorização de água subterrânea 32/N1, para
Nitratos.

No SNIRH é apresentada a Classificação da Qualidade da Água Subterrânea de acordo
com o Anexo I do DL 236/98 de 1 de agosto e baseia-se nos parâmetros analíticos
determinados pelo programa de monitorização de vigilância para cada captação. No
Quadro 4.95 é apresentada essa classificação para a estação de monitorização 32/N1
que inclui três níveis decrescentes de qualidade: A1, A2 e A3 a que correspondem
processos distintos de tratamento para a produção de água para abastecimento:
•

A1 – Tratamento físico e desinfeção,

•

A2 – Tratamento físico, químico e desinfeção,

•

A3 – Tratamento físico, químico, de afinação e desinfeção.

Quadro 4.95 - Classificação da qualidade da água subterrânea na estação de monitorização
32/N1.

ANO
Classificação
Parâmetro responsável pela
classificação

2017

2018

2019

> A3
Fluoretos e
pH

> A3
Fluoretos e
pH

> A3
Fluoretos e
pH

Para a estação de monitorização da qualidade da água subterrânea 32/N1 verifica-se
que entre os anos de 2016 a 2019 esta se enquadra na classe é A3, cuja classificação se
deve sempre aos parâmetros Fluoretos e pH (provável causa geoquímica).
VULNERABILIDADE À POLUIÇÃO
A vulnerabilidade é a maior ou menor capacidade de atenuação das camadas superiores
do aquífero à passagem de poluentes.
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Desta forma, a vulnerabilidade das águas subterrâneas à poluição, foi avaliada segundo
o método criado pela EPPNA – Equipa de Projeto do Plano Nacional da Água (1998),
baseado apenas na composição litológica do meio à qual está associada uma classe de
vulnerabilidade. Segundo esta metodologia são apresentadas no Quadro 4.96, as oito
classes de vulnerabilidade, em função da composição litológica de cada formação e a
respetiva classificação.
A vulnerabilidade à poluição é definida para as formações geológicas que constituem o
modelo hidrogeológico da área de estudo do Parque Eólico Tâmega Norte e corredores
alternativos de Linha Elétrica, com indicador do tipo V6, considerado de vulnerabilidade
baixa a variável, para as formações metassedimentares e para as rochas granitóides, que
definem aquíferos em rochas fissuradas.
Quadro 4.96 - Classes de vulnerabilidade à poluição (EPPNA)

AQUÍFERO
Aquífero em rochas carbonatadas de elevada
carsificação
Aquífero em rochas carbonatadas de carsificação
média a alta
Aquífero em sedimentos não consolidados com
ligação hidráulica com a água de superfície
Aquífero em sedimentos não consolidados sem
ligação hidráulica com a água de superfície
Aquífero em rochas carbonatadas
Aquífero em rochas fissuradas
Aquífero em sedimentos consolidados
Inexistência de aquíferos
Fonte: EPPNA (1998)

VULNERABILIDADE À
POLUIÇÃO

INDICADOR

Muito Alta

V1

Alta

V2

Média a Alta

V3

Média

V4

Média a Baixa
Baixa e Variável
Baixa
Muito baixa

V5
V6
V7
V8

Referir apenas que uma maior fracturação e alteração do substrato aumentam,
localmente, a vulnerabilidade à poluição das massas de água subterrânea.
4.6.3.3

PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
USOS DE ÁGUA
Apresenta-se no Quadro 4.97 os usos e necessidades da massa de água subterrânea
intersetada pelo Projeto do Parque Eólico Tâmega Sul (PETS) e corredores alternativos
de linha elétrica (CL.PETS), de acordo com as informações constantes no PGRH Douro
(RH3).
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Quadro 4.97 - Usos e necessidades das massas de água subterrâneas intersetadas pelo PETS
e CL.PETS

MASSA DE
ÁGUA
SUBTERRÂNEA

VOLUME (hm3/ano)
AGRÍCOLA

INDÚSTRIA

Maciço Antigo
Indiferenciado
279,45
5,13
da Bacia do
Douro
Fonte: PGRH Douro (2º Ciclo)

OUTROS

PECUÁRIA

TURISMO

URBANO

GOLFE

0,27

2,18

0,04

19,7

1,8

De acordo com o PGRH3, a captação de água no Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia
do Douro ocorre sobretudo no setor agrícola: 279,45 hm3/ano.
Para um conhecimento detalhado de captações subterrâneas licenciadas, em toda a
área em estudo do Parque Eólico Tâmega Sul (PETS) e alternativas de corredor de Linha
Elétrica (CL.PETS), foi solicitada informação à ARH Norte (ver ANEXO I do Volume IV –
Anexos; DESENHO 14.2 do Volume III – Peças Desenhas). Adicionalmente foi consultada
a informação disponível no SNIRH e na plataforma do LNEG (geoportal), mas sem dados
a acrescentar.
De acordo com a informação cedida pela ARH Norte (ANEXO I do Volume IV - Anexos)
na área de estudo do Parque Eólico do Tâmega Sul (PETS) identificam-se 2 captações de
água privadas para uso particular (Quadro 4.98). Uma delas é um furo vertical (cod.
696439), cuja finalidade, de acordo com a informação disponível, é a atividade
industrial, tem 180 m de profundidade e tem um volume de extração de 4000 m3/ano.
Esta captação encontra-se a cerca de 50 m da faixa de obra temporária associada à linha
de média tensão que liga o aerogerador TS32 ao aerogerador TS33. Uma outra captação
(cod. 70218), cuja finalidade é a rega, localiza se a cerca de 7 m da faixa de obra
temporária associada à linha de média tensão que liga o aerogerador TS24 ao
aerogerador TS32. Não se dispõe de dados relativos à profundidade e volume anual
captado.
Relativamente às alternativos de corredor de linha elétrica (CL.PETS), refere-se que
apenas se identificou uma captação de água subterrânea privada coincidente com a área
de estudo, cujas características estão no Quadro 4.98.
Quadro 4.98 - Inventários das captações de água particulares na área de estudo do PETS e
dos CL.PETS

REFERÊNCIA

TIPO

VOLUME EXTRAÍDO
(m3/ano)

696439

Furo
vertical

4000

180

-

-

Atividade
industrial
Rega

6000

154

-

70218
Furo
vertical
Fonte: ARH Norte (2020)

557953

PROFUNDIDADE
ÁREA DE
FINALIDADE
(m)
ESTUDO
PETS
PETS
CL.PETS:
TLS6
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As captações públicas identificadas na área de estudo, destinadas à produção de água
de abastecimento para consumo humano na área de estudo do Parque Eólico Tâmega
Sul e alternativas de Corredor de Linha Elétrica (CL.PETS) encontram-se no Quadro 4.99.
As captações identificadas nas áreas de estudo do Parque Eólico Tâmega Sul (PETS) e
alternativas de corredor de linha elétrica (CL.PETS), destinadas à produção de água para
abastecimento público para consumo humano, encontram-se no Quadro 4.99 e
corresponde a informação cedida pela ARH Norte (ver ANEXO I do Volume IV - Anexos)
e pelas captações de água subterrâneas utilizadas para abastecimento público,
cartografadas no PDM de Ribeira de Pena.
As captações de água subterrânea para abastecimento público disponibilizadas pela
ARH Norte e as cartografadas no PDM de Ribeira de Pena, não têm perímetro de
proteção definido e publicado em Diário da República. Nestes casos, e por
recomendação da ARH Norte (ver ANEXO I do Volume IV - Anexos), é aplicado o método
do raio fixo para a definição das zonas de proteção das captações, tal como previsto no
Decreto-Lei nº 382/99, de 22 de setembro na ausência de estudo hidrogeológicos
específicos, considerando como valores mínimos a salvaguardar os estipulados para o
sistema aquífero Tipo 5 — sistema aquífero cujo suporte litológico é constituído por
formações ígneas e metamórficas fissuradas:
•

Zona de proteção imediata - r = 60m

•

Zona de proteção Intermédia - r ≥ 140m

•

Zona de proteção alargada - r ≥ 1200m

Quadro 4.99 - Inventários das captações de água particulares na área de estudo do PETS e
dos CL.PETS

REFERÊNCIA

ZONA DE
ABASTECIMENTO

ENTIDADE
GESTORA

TIPO DE
CAPTAÇÃO

VOLUME
CAPTADO
ESTIMADO
(M3/DIA)

Choupica

Choupica

CM Ribeira
de Pena

Mina

-

Bustelo

Bustelo

CM Ribeira
de Pena

Mina

-

Mina

-

CL.PETS: TLS9

Nascente

-

CL.PETS: TLS9

Nascente 4

-

CL.PETS: TLS9

Nascente 3

-

CL.PETS: TLS9

Portela de
Cima
Portela de
cima
Garcias
(junção)
Garcias (baixo)

Portela
Portela
Abelheira + Fte de
Mouro
Abelheira + Fte de
Mouro

CM Ribeira
de Pena
CM Ribeira
de Pena
CM Ribeira
de Pena
CM Ribeira
de Pena

ÁREA DE
ESTUDO
PETS (próximo
TS31)
PETS (próximo
TS29)
CL.PETS: TLS5
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TIPO DE
CAPTAÇÃO

VOLUME
CAPTADO
ESTIMADO
(M3/DIA)

ÁREA DE
ESTUDO

Nascente 2

-

CL.PETS: TLS9

Furo

-

CL.PETS: TLS13

?
?
?

-

-

?

-

-

-

?

-

-

-

?

-

CL.PETS: TLS9
CL.PETS: TLS9
CL.PETS: TLS9
PETS
CL.PETS: TLS5
PETS (próximo
de TS1)
PETS (próximo
de TS2)

REFERÊNCIA

ZONA DE
ABASTECIMENTO

ENTIDADE
GESTORA

Garcias (cima)

Abelheira + Fte de
Mouro

Aldeadouro

Aldeadouro

PDM RP1
PDM RP2
PDM RP3

-

CM Ribeira
de Pena
CM Ribeira
de Pena
-

PDM RP4

-

PDM RP6*
PDM RP7*

Fonte: ARH Norte (2020)

De referir que nenhuma das captações de água subterrânea acima identificadas nem os
respetivos perímetros de proteção imediata se localizam no interior das áreas de
afetação das estruturas do Projeto do Parque Eólico Tâmega Sul (PETS), contudo,
salientam-se as captações cuja proximidade a áreas de afetação são inferiores a 100 m,
nomeadamente as captações com denominação “Bustelo”, localizada próxima acesso e
rede de média tensão entre os aerogeradores TS29 e TS33 e a captação com a
denominação PDM RP6* e PDM RP7*, localizadas respetivamente, junto ao TS1 e acesso
e rede de média tensão entre o TS1 e TS2.
O inventário das captações de água subterrânea privadas licenciadas e captações de
água subterrânea para abastecimento público constam do DESENHO 14.2 do Volume III
– Peças Desenhas (Inventário de Captações de Água).
Relativamente a outros tipos de ocorrências e usos de águas subterrâneas, refira-se
ainda que, das pesquisas efetuadas, incluindo a consulta do geovisualizador do website
da DGEG, não se identifica a presença, na área em estudo do Parque Eólico Tâmega Sul
(PETS) e corredores alternativos de linha elétrica (CL.PETS), de captações de águas de
nascente e de águas minerais naturais, concessões de água mineral natural e perímetros
de proteção associados.
QUALIDADE DA ÁGUA
De acordo com os dados constantes no PGRH Douro (RH3), verifica que todas as massas
de água subterrâneas apresentam um estado global Bom.
Para completar esta análise, foram ainda analisandos os dados constantes no PGRH
Douro, no que diz respeito a cargas poluentes geradas nas massas de água subterrâneas
intersectadas pelos Projetos em estudo (Parque Eólico Tâmega Sul (PETS) e corredores
alternativos de Linha Elétrica (CL.PETS).
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De acordo com os dados consultados, estima-se que atualmente a carga poluente
gerada nas massas de água subterrâneas do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do
Douro seja de 5732,63 ton/ano. Na massa de água do Maciço Antigo Indiferenciado da
Bacia do Douro, verifica-se que quer a carga gerada de azoto quer a carga gerada de
fósforo é de origem essencialmente agrícola seguida da pecuária Quadro 4.100.
Quadro 4.100 - Cargas poluentes geradas no Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do
Douro.

SETOR
Agrícola
Golfe
Pecuária
Urbano
Total

MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO
DOURO
CARGA (kg/ano)
NTOTAL
PTOTAL
3.637.735,08
123.271,83
1.491,14
29,49
1.910.674,25
27.961,75
26.571,53
4.895,06
5.576.472,00
156.158,13
5.732.630,13

PRESSÃO
SIGNIFICATIVA
Não
Não
Não
Não
-

Para a caracterização possível da qualidade da água subterrânea na área de estudo,
consultaram-se os dados obtidos na estação de monitorização da Rede de Qualidade de
Águas Subterrâneas do SNIRH, mais próxima da área de estudo e em estado ativo,
embora com dados apenas entre os anos 2007-2014:
•

Estação 113/N2 – Mina (Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro),
altitude 354 m, utilizada para abastecimento público, localizada no concelho de
Amarante.

Nas figuras seguintes apresentam-se os parâmetros disponíveis pelo SNIRH que
permitem caracterizar a qualidade da água na respetiva estação.

Figura 4.41 - Dados obtidos na estação de monitorização de água subterrânea 113/N2, para
Cloretos e Condutividade.
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Atendendo aos resultados obtidos nos gráficos anteriores, relativamente a Cloretos e
Condutividade, verifica-se que ambos os parâmetros, apresentam ao longo dos anos
(última série com dados disponíveis), resultados abaixo do VMR.

Figura 4.42 - Dados obtidos na estação de monitorização de água subterrânea 113/N2, para
pH e Azoto Amoniacal.

Em relação ao parâmetro pH, constata-se que este é ácido. Já no que diz respeito ao
Azoto Amoniacal, nos últimos anos da série com dados disponíveis verifica-se que os
valores têm oscilado, encontrando-se entre o VMR e o VMA, mas nunca ultrapassando
este último.

Figura 4.43 - Dados obtidos na estação de monitorização de água subterrânea 113/N2, para
Nitratos.

Da análise do gráfico anterior observam-se valores de nitratos sempre abaixo do VMR.
No SNIRH é apresentada a Classificação da Qualidade da Água Subterrânea de acordo
com o Anexo I do DL 236/98 de 1 de agosto e baseia-se nos parâmetros analíticos
determinados pelo programa de monitorização de vigilância para cada captação. No
Quadro 4.101 é apresentada essa classificação para a estação de monitorização 113/N2
que inclui três níveis decrescentes de qualidade: A1, A2 e A3 a que correspondem
processos distintos de tratamento para a produção de água para abastecimento:
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•

A1 – Tratamento físico e desinfeção,

•

A2 – Tratamento físico, químico e desinfeção,

•

A3 – Tratamento físico, químico, de afinação e desinfeção.

Quadro 4.101 - Classificação da qualidade da água subterrânea na estação de monitorização
113/N2.

ANO
Classificação
Parâmetro responsável pela
classificação

2012

2013

2014

> A3

> A3

> A3

pH

pH

pH

Para a estação de monitorização da qualidade da água subterrânea 113/N2 verifica-se
que entre os anos de 2012 e 2014 (últimos dados disponíveis) na globalidade a classe é
A3, cuja classificação se deve sempre aos parâmetros pH (provável causa geoquímica).
VULNERABILIDADE À POLUIÇÃO
A vulnerabilidade é a maior ou menor capacidade de atenuação das camadas superiores
do aquífero à passagem de poluentes.
Desta forma, a vulnerabilidade das águas subterrâneas à poluição, foi avaliada segundo
o método criado pela EPPNA – Equipa de Projeto do Plano Nacional da Água (1998),
baseado apenas na composição litológica do meio à qual está associada uma classe de
vulnerabilidade. Segundo esta metodologia são apresentadas no Quadro 4.102, as oito
classes de vulnerabilidade, em função da composição litológica de cada formação e a
respetiva classificação.
A vulnerabilidade à poluição é definida para as formações geológicas que constituem o
modelo hidrogeológico da área de estudo do Parque Eólico Tâmega Sul e corredores
alternativos de linha elétrica, com indicador do tipo V6, considerado de vulnerabilidade
baixa a variável, para as formações metassedimentares e para as rochas granitóides, que
definem aquíferos em rochas fissuradas.
Quadro 4.102 - Classes de vulnerabilidade à poluição (EPPNA)

AQUÍFERO
Aquífero em rochas carbonatadas de elevada carsificação
Aquífero em rochas carbonatadas de carsificação média a
alta
Aquífero em sedimentos não consolidados com ligação
hidráulica com a água de superfície

VULNERABILIDADE
À POLUIÇÃO

INDICADOR

Muito Alta

V1

Alta

V2

Média a Alta

V3
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AQUÍFERO
Aquífero em sedimentos não consolidados sem ligação
hidráulica com a água de superfície
Aquífero em rochas carbonatadas
Aquífero em rochas fissuradas
Aquífero em sedimentos consolidados
Inexistência de aquíferos
Fonte: EPPNA (1998)

VULNERABILIDADE
À POLUIÇÃO

INDICADOR

Média

V4

Média a Baixa
Baixa e Variável
Baixa
Muito baixa

V5
V6
V7
V8

Referir apenas que uma maior fracturação e alteração do substrato aumentam,
localmente, a vulnerabilidade à poluição das massas de água subterrânea.
4.6.4

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO
No caso de não implementação do projeto, considera-se que a nível dos recursos
hídricos a situação se manterá muito semelhante à descrita na situação de referência,
com exceção da conclusão progressiva dos trabalhos de construção associados ao
Sistema Eletroprodutor do Tâmega, deixando de haver incidência destas ações como
fontes poluentes sobre os recursos hídricos locais.
O término da empreitada significará também a concretização da pressão
hidromorfológica associada às duas novas barragens sobre o Rio Tâmega, que
implicarão o estabelecimento de um regime de caudais ecológicos necessariamente
diferentes das condições de escoamento atuais.
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4.7

QUALIDADE DO AR

4.7.1

ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO
As concentrações dos poluentes no ar ambiente da área de estudo dependem de duas
variáveis fundamentais: as emissões dos poluentes que ocorrem nas fontes fixas e
móveis em funcionamento na zona de influência da área de estudo e as condições
meteorológicas, que influenciam o transporte, transformação e dispersão dos poluentes
na atmosfera.
Outro fator que pode condicionar a dispersão atmosférica de poluentes é a existência
de obstáculos naturais, como a própria orografia do terreno, ou artificiais, como os
edifícios habitacionais ou de comércio, entre as fontes e os recetores.
Assim, a caracterização da situação atual da qualidade do ar passa pelos seguintes
pontos principais:

4.7.2

•

Enquadramento legal da qualidade do ar, no que diz respeito aos valores limite
de proteção à saúde humana;

•

Caracterização das emissões atmosféricas nos concelhos da área de estudo, com
identificação das principais fontes de emissão de poluentes;

•

Caracterização dos parâmetros meteorológicos com influência na dispersão de
poluentes na área de estudo;

•

Caracterização da Qualidade do Ar da área de estudo. Esta análise é efetuada
com base nos valores medidos na Estação da Rede de Qualidade do Ar da
Agência Portuguesa do Ambiente que seja representativa da área de estudo.

ENQUADRAMENTO LEGAL
O principal diploma que enquadra a qualidade do ar ambiente é o DecretoLei n.º102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de
março, e pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio, que estabelece medidas
destinadas a definir e fixar objetivos relativos à qualidade do ar ambiente, com o fim de
evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos para a saúde humana e para o ambiente.
No Quadro 4.103 apresentam-se os valores limite de proteção à saúde humana
definidos para os poluentes relevantes em termos da atividade do projeto nas fases de
construção e exploração.
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Quadro 4.103 - Valores limite em ar ambiente estabelecidos no Decreto-Lei n.º 102/2010
POLUENTE
Dióxido de Azoto
(NO2)

DESIGNAÇÃO
Valor limite para proteção da saúde
humana
Limiar de alerta à população

VALOR LIMITE
(µg.m-3)

1 hora

200 1

Ano civil
3 horas
24 horas
Ano civil

40
400
50 2
40

Ano civil

25

8 horas

10.000

Partículas em
suspensão (PM10)

Valor limite para proteção da saúde
humana

Partículas em
suspensão (PM2.5)
Monóxido de
Carbono (CO)

Valor limite para proteção da saúde
humana
Valor limite para a proteção da saúde
humana

Dióxido de Enxofre
(SO2)

Valor limite para a proteção da saúde
humana

1 hora
24 horas
Ano civil

350 3
125 4
40

Valor limite para a proteção da saúde
humana

8 horas

120 5

1 hora
1 hora

180
240

Ano civil

5

Ozono (O3)

Limiar de informação à população
Limiar de alerta à população
Valor limite para a proteção da saúde
Benzeno (C6H6)
humana
1
- A não exceder mais de 18 horas por ano civil.
2
- A não exceder mais de 35 dias por ano civil.
3
- A não exceder mais de 24 vezes por ano civil.
4
- A não exceder mais de três vezes por ano civil.
5
- A não exceder mais de 25 dias por ano civil.

4.7.3

PERÍODO

CARACTERIZAÇÃO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS NA ÁREA DE ESTUDO
A qualidade do ar da área de estudo e envolvente próxima é influenciada pelo tráfego
rodoviário nas vias A7, A24 e N2, assim como diversas estradas e caminhos municipais.
Na envolvente da área de estudo, o tecido urbano é, na sua maioria, descontínuo, ou
seja, pequenos aglomerados populacionais e algumas habitações dispersas.
As atividades industriais que mais contribuem para a degradação da qualidade do ar
ambiente na região são a indústria extrativa, a indústria transformadora e a atividade
de produção animal. Localmente há ainda a referir as emissões decorrentes da
construção do SET, essencialmente na zona de desenvolvimento do PETS. Como
principais fontes emissoras atualmente ativas na obra, identifica-se o tráfego pesado de
acesso às zonas de intervenção, a pedreira em exploração no concelho de Vila Pouca de
Aguiar, o Posto de Corte de Daivões e ainda os estaleiros, com as centrais de betão em
operação.
A concentração de poluentes na região não será, ainda assim, muito elevada, uma vez
que a área tem, maioritariamente, características rurais, com pouco tráfego associado.
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Em termos de recetores sensíveis foram identificadas as povoações que se encontram
nas imediações da área de estudo dos aerogeradores ou dentro da área de estudo dos
corredores da linha elétrica.
Assim, no que respeita às áreas de estudo dos aerogeradores do Parque Eólico Tâmega
Norte, alguns dos recetores sensíveis poderão localizar-se nas seguintes povoações:
•

Torrinheiras (cerca de 750 m a sudeste do TN01);

•

Bagulhão (cerca de 800 m a Este do TN02 e TN03);

•

Amial (cerca de 750 m a este do TN04 e TN05);

•

Toninha (a cerca de 350m a Sul do TN06);

•

Moscoso (a cerca de 600 m e 700 m a este do TN07 e TN08, respetivamente);

•

Lodeiro de Arque (cerca de 500 m a oeste do TN11);

•

Póvoa (a cerca de 500 m a nordeste de TN14);

•

Carvalho (cerca de 650 m a este do TN14 e 650m a este do TN15);

•

Reboreda (cerca de 1 km a oeste do TN16);

•

Tabuadela (cerca de 550 m, considerando o recetor mais próximo, do TN21);

•

Meijoadela (cerca de 900 m a sudoeste do TN22);

•

Uz (numa posição central face aos recetores TN32, TN31, TN23, TN22 e TN21, a
distâncias entre os 600 m e os 1000 m);

•

Samão (cerca de 1 km a sul do TN34).

Não se identificam aglomerados populacionais no interior das áreas de estudo dos
corredores das linhas elétricas.
Relativamente ao Parque Eólico Tâmega Sul, identifica-se na envolvente da área de
estudo dos aerogeradores os seguintes aglomerados populacionais, enquanto
potenciais recetores sensíveis:
•

Macieira (cerca de 1 km a oeste dos aerogeradores T04 a T06);

•

Lamas (cerca de 400 m a este do T26),;

•

Alvadia (cerca de 1 a 1,2 km dos recetores T01, T10 e T26);

•

Favais (cerca de 750 m a nordeste do T26 e 850 m a sudoeste do T27);

•

Santa Marta da Montanha (cerca de 800 m a este do T32);
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•

Aldeia do Ouro (cerca de 600 a nordeste do T35);

•

Trandeiras (cerca de 400 m e 500 m a este do T39 e T38, respetivamente);

•

Pinduradouro (cerca de 350 a 400 m a oeste do T21 e T22);

•

Bustelo (cerca de 800 metros a sudoeste do T29)

•

Gouvães da Serra (cerca de 600 a 700 m a este do T20, T21 e T22).

Não se identificam aglomerados populacionais no interior das áreas de estudo na
maioria dos troços dos corredores das linhas elétricas, com exceção do TLS13, que se
desenvolve sobre a Aldeia do Ouro.
A alocação espacial das emissões por concelho do ano 2017 (APA, 2019) evidencia
emissões atmosféricas pouco expressivas em todos os sectores de atividade, de acordo
com o Relatório de Emissões de Poluentes Atmosféricos realizado no âmbito da
Convenção sobre Poluição Atmosférica Transfronteira a Longa Distância (CLRTAP, 1979).
A distribuição das emissões pelos diversos setores de atividade é apresentada nos
gráficos da Figura 4.44 à Figura 4.47, para os concelhos em análise da área de estudo do
Parque Eólico do Tâmega Norte: Cabeceiras de Basto, Boticas, Montalegre e Ribeira de
Pena.
As emissões de poluentes atmosféricos associadas aos concelhos abrangidos pela área
de estudo do Parque Eólico de Tâmega Sul, nomeadamente Ribeira de Pena, Mondim
de Basto, Vila Real e Vila Pouca de Aguiar, são apresentadas nos gráficos da Figura 4.47
à Figura 4.50.

Figura 4.44 - Emissões atmosféricas no concelho de Cabeceiras de Basto, distribuídas pelos
sectores de atividade (2017)
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Figura 4.45 - Emissões atmosféricas no concelho de Boticas, distribuídas pelos sectores de
atividade (2017)

Figura 4.46 - Emissões atmosféricas no concelho de Montalegre, distribuídas pelos sectores
de atividade (2017)
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Figura 4.47 - Emissões atmosféricas no concelho de Ribeira de Pena, distribuídas pelos
sectores de atividade (2017)

Figura 4.48 - Emissões atmosféricas no concelho de Mondim de Basto, distribuídas pelos
sectores de atividade (2017)
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Figura 4.49 - Emissões atmosféricas no concelho de Vila Real, distribuídas pelos sectores de
atividade (2017)

Figura 4.50 - Emissões atmosféricas no concelho de Vila Pouca de Aguiar, distribuídas pelos
sectores de atividade (2017)

O Quadro 4.104 sistematiza os totais de emissões por poluente para os concelhos
referidos, considerando cada uma das áreas de estudo (Norte e Sul).
Quadro 4.104 - Emissões atmosféricas por poluente para os concelhos da área de estudo
(2017)
CONCELHOS
Cabeceiras de Basto
Boticas
Montalegre

NO2
(t/ano)
269
75
373

COV
(t/ano)
1.123
275
1.722

SO2
(t/ano)
74
17
123

PM10
(t/ano)
312
74
456

CO
(t/ano)
6.555
1.411
10.844
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CONCELHOS
Ribeira de Pena
Mondim de Basto
Vila Real
Vila Pouca de Aguiar

NO2
(t/ano)
106
40
405
149

COV
(t/ano)
196
79
672
238

SO2
(t/ano)
15
0,8
15
9

PM10
(t/ano)
85
22
284
193

CO
(t/ano)
921
127
1.458
713

A informação apresentada evidencia que, no conjunto dos concelhos abrangidos pela
área de estudo do Parque Eólico Tâmega Norte e respetivos corredores de linha elétrica,
nomeadamente Cabeceiras de Basto, Boticas, Montalegre e Ribeira de Pena, as
emissões mais elevadas no ano de 2017 foram provenientes de fontes naturais. Nestes
concelhos, a indústria representa menos de 1% do total de emissões. O tráfego
rodoviário, solventes e outra combustão estacionária representam uma pequena fração
do total, somando menos de 8%. O concelho de Montalegre e Cabeceiras de Basto
apresentam emissões numa ordem de grandeza bastante superior às dos concelhos de
Boticas e Ribeira de Pena.
Nos concelhos abrangidos pela área de estudo do Parque Eólico Tâmega Sul e respetivos
corredores de linha elétrica, nomeadamente Ribeira de Pena, Mondim de Basto, Vila
Real e Vila Pouca de Aguiar, as emissões mais elevadas no ano de 2017 foram
provenientes de fontes naturais, solventes, tráfego rodoviário e outra combustão
estacionária. A indústria assume, nestes concelhos, pouca expressão, representando
entre 5 a 8% do total de emissões. O concelho de Vila Real destaca-se dos restantes
concelhos deste grupo, apresentando ainda assim emissões inferiores às dos concelhos
com emissões mais elevadas da área Norte. Referir ainda que relativamente ao concelho
de Mondim de Basto, a análise global das emissões e pesos relativos de cada sector não
é possível de ser feita deforma precisa, dado a ausência de valores relativos a emissões
de origem natural.
4.7.4

CONDIÇÕES DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA DE POLUENTES
Os processos de transporte, transformação e dispersão dos poluentes na atmosfera
dependem de parâmetros meteorológicos como o vento (intensidade e rumo do vento),
a precipitação, a temperatura, a pressão atmosférica e a radiação solar.
A intensidade do vento está diretamente associada à dispersão local dos poluentes,
sendo que situações de vento moderado favorecem a dispersão de poluentes e
situações de ausência de vento (calmaria) promovem concentrações de poluentes mais
elevadas junto das fontes emissoras (pois não há dispersão dos mesmos para zonas mais
afastadas). O rumo do vento estabelece a direção que o transporte dos poluentes segue
na atmosfera.
A precipitação tem um papel relevante no processo de remoção de poluentes da
atmosfera, uma vez que transporta nas suas gotas os poluentes gasosos e as partículas
(fenómeno de rainout), provocando a sua deposição no solo e diminuindo,
consequentemente, as concentrações no ar ambiente.
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A temperatura e radiação solar intervêm na transformação química dos poluentes, com
a temperatura a desempenhar um papel relevante também ao nível da dispersão
vertical dos poluentes na atmosfera, em particular no caso de ocorrências de inversões
térmicas.
A pressão atmosférica influência a estabilidade da atmosfera. Assim, em períodos de
baixas pressões observa-se geralmente uma elevada turbulência da atmosfera
(instabilidade), que favorece a dispersão dos poluentes. Pelo contrário, situações de
altas pressões (anticiclone), caracterizadas por vento fraco, conduzem a condições de
estabilidade do ar, desfavorável à dispersão dos poluentes.
A área de estudo é caracterizada por temperatura média de 10,0°C e precipitação
acumulada média anual de 1434 mm, na zona norte, e temperatura média de 13,3°C e
precipitação acumulada média anual de 1074 mm, na zona sul, conforme referido no
Quadro 4.1.
São zonas, portanto, onde a precipitação é significativa, quando comparado com outras
regiões de Portugal, favoráveis à remoção de poluentes da atmosfera, por ação da
chuva.
No que respeita ao regime de ventos, fator que importa ter em conta para a análise da
dispersão de poluentes, é de referir que, de acordo com os Planos Municipais de Defesa
da Floresta Contra Incêndios de cada concelho:
•

No concelho de Cabeceiras de Basto, a tendência mais frequente dos ventos no
concelho, regime anual dos ventos, em termos de velocidade média, é
caracterizada por um domínio dos ventos dos quadrantes sul e sudoeste,
enquanto que a frequência máxima é de nordeste. Por outro lado, é do
quadrante nordeste que sopram os ventos com menor velocidade e no
quadrante oeste que se verifica a menor frequência dos ventos anuais
registados nesta área;

•

No concelho de Boticas, predominam ventos do quadrante oeste, seguido do
quadrante sudeste. As variações sazonais são pouco significativas. Os ventos
mais fortes provêm de Sudoeste, Oeste, Noroeste e Norte e são pouco
frequentes;

•

No concelho de Montalegre, o rumo mais frequente anualmente é oeste, sendo
que os ventos com maior velocidade média são provenientes do quadrante
norte;

•

No concelho de Ribeira de Pena, os ventos mais fortes são provenientes do
quadrante noroeste e os mais frequentes do quadrante oeste;

•

No concelho de Mondim de Basto, o vento tem origem com maior frequência
no quadrante oeste, nordeste e este, sendo os mais fortes os com origem no
quadrante noroeste;
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•

No concelho de Vila Real, a direção do vento com maior predominância ocorre
no quadrante oeste, embora não seja significativamente superior à proveniente
de outras direções, como nordeste, sudoeste e noroeste;

•

No concelho de Vila Pouca de Aguiar, a maior frequência do vento encontra-se
associada aos quadrantes oeste e nordeste. Os ventos mais fortes são
provenientes de norte, noroeste, oeste e sudoeste.

Em todos os concelhos abrangidos pelo Projeto, o vento muito forte é pouco frequente.
No entanto, as velocidades médias dos ventos são características de ventos moderados,
pelo que as condições de dispersão de poluentes são favoráveis.
4.7.5

CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DE AR AMBIENTE LOCAL
A avaliação da qualidade do ar é efetuada através da comparação dos valores de
concentração medidos na Estação Rural de Fundo de Lamas de Olo, localizada a cerca
de 3 km a este da área de estudo (PETS), com os valores legislados no Decreto-Lei nº
102/2010, de 23 de setembro. Esta estação (Figura 4.51), encontra-se implantada na
zona Norte Interior, uma zona de características similares às da área de implantação do
projeto em estudo no que diz respeito à geografia e relevo do terreno, ao clima e à
influência de fontes emissoras.
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Figura 4.51 - Localização da Estação de Qualidade do Ar
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Para efeitos de caracterização da situação atual foram utilizados os resultados das
monitorizações efetuadas num período de 5 anos, de 2015 a 2019, sintetizados nas
Figura 4.52, Figura 4.53, Figura 4.54 e Figura 4.55. Os resultados das monitorizações
realizadas na estação rural de fundo considerada mostram que:
•

As concentrações máximas diárias de PM10 são superiores ao valor limite (50
µg/m3) em apenas 3 dias em todo o período em análise (1 dia em 2015 e 2 dias
em 2018), dando cumprimento ao número de excedências permitido na
legislação (35 dias). Em termos anuais, as concentrações estão em cumprimento
do valor limite anual. De referir que os dados registados em 2015 e 2016
correspondem a uma eficiência horária reduzida, pelo que se considera que os
dados serão pouco representativos da qualidade do ar local;

•

Para o NO2, as concentrações máximas horárias e médias anuais são inferiores
aos respetivos valores limite de proteção da saúde humana em todo o período
de análise. De realçar que não foram registados dados no ano 2016;

•

O O3 apresenta concentrações máximas horárias superiores aos limiares de
informação (180 µg/m3) em todos os anos analisados, com exceção de 2015,
mas nunca superiores ao limiar de alerta (240 µg.m3). No que respeita aos
valores octo-horários, é de realçar o facto de em todos os anos se terem atingido
concentrações bastante superiores ao valor alvo de proteção da saúde humana
(120 µg/m3). Em 2019 ocorreram excedências em 38 dias, o que significa que se
encontra em incumprimento da legislação. Nos outros 3 anos com registo de
excedências as concentrações medidas ultrapassam o valor-alvo num número
bastante próximo dos 25 dias, permitidos pela legislação. De notar, ainda, que
este poluente não é emitido diretamente pelas fontes locais, mas sim gerado na
atmosfera, por ação da radiação solar, em combinação com o NO2 e COV, que
são emitidos em fontes muito afastadas da zona onde o ozono se regista.

•

Para o SO2, as concentrações máximas horárias e diárias e médias anuais são
sempre inferiores aos respetivos valores limite de proteção da saúde humana.

Figura 4.52 - Monitorização da qualidade do ar do poluente PM10
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Figura 4.53 - Monitorização da qualidade do ar do poluente NO2

Figura 4.54 - Monitorização da qualidade do ar do poluente Ozono
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Figura 4.55 - Monitorização da qualidade do ar do poluente SO2

4.7.6

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO
Na ausência de projeto, os níveis da qualidade do ar da área de estudo sofrerão uma
melhoria pelo término das atividades de construção do SET. Por outro lado, a introdução
de tecnologias mais limpas nos diversos sectores de atividade, que se tem vindo a
verificar nos últimos anos e que se projeta vir a ser mais intensa nas próximas décadas,
continuará a conduzir a região e o país para uma evolução favorável da qualidade do ar,
nomeadamente nas zonas onde a produção convencional de energia elétrica era a
grande responsável pela deterioração da qualidade do ar.
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4.8

AMBIENTE SONORO

4.8.1

ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO
A poluição sonora constitui atualmente um dos principais fatores de degradação da
qualidade de vida e do bem-estar das populações. Neste contexto, no âmbito dos
estudos ambientais associados ao projeto dos Parques Eólicos Tâmega Norte e Sul e
Ligações à RESP, propõe-se efetuar a caraterização do ambiente sonoro nas áreas com
potencial influência acústica, com vista a efetuar a avaliação dos impactes do descritor
ruído para as fases de construção, exploração e desativação, e se necessário, propor
medidas de minimização com vista ao cumprimento da legislação em vigor,
nomeadamente o Regulamento Geral do Ruído (RGR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º
9/2007, 17 de janeiro.
Para este efeito, foi feita uma descrição geral dos recetores sensíveis e fontes de
emissão acústica presentes na região, de forma a enquadrar os principais pressupostos
para a análise acústica local a realizar.
Com base na identificação dos recetores sensíveis, e tendo como referência a isofónica
de 40 dB(A) de ruído particular do projeto eólico, foram selecionados um conjunto de
pontos de medição representativos dos cenários acústicos que caracterizam os
recetores sensíveis na área de potência influência acústica do projeto eólico (recordese que nesta fase não está disponível um traçado de projeto de linha que justifique a
seleção de pontos de medição a ela associada, não obstante alguns dos pontos
representarem recetores potencialmente expostos a ruído emitido pelas linhas).
Finalmente, para a avaliação do ambiente sonoro na área de potencial influência do
projeto foi efetuada a caracterização do ambiente sonoro nos três períodos de
referência [período diurno (7h-20h), entardecer (20h-23h) e noturno (23h-7h)] para os
conjuntos de recetores existentes representativos e potencialmente mais afetados, e
que se enquadram no estabelecido na alínea q) do artigo 3.º do RGR, que define “recetor
sensível – todo o edifício habitacional, escolar, hospitalar, com utilização humana”.
A caracterização acústica experimental foi efetuada através de medições acústicas
experimentais, por laboratório de acústica com acreditação IPAC-L0535, segundo a
norma NP EN ISO/ IEC17025:2005, pelo Instituto Português de Acreditação.
Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO
1996:2019, Partes 1 e 2, e no Guia de Medições de Ruído Ambiente, da Agência
Portuguesa do Ambiente, sendo os resultados interpretados de acordo com os limites
estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007.
Em cada ponto de medição foram realizadas amostragens em 2 dias distintos, com o
microfone do sonómetro situado a uma altura compreendida entre 3,8 m a 4,2 m acima
do solo, face à altura dos recetores sensíveis avaliados.
As medições foram realizadas nos dias 28 a 31 de outubro, 4 a 6 e 17 a 19 de novembro
de 2020.
510

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

4.8.2

ENQUADRAMENTO LEGAL
Atualmente com o intuito de salvaguardar a saúde humana e o bem-estar das
populações, está em vigor o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo DecretoLei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, e retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007,
de 16 de março, e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1
de agosto.
O artigo 3.º do RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007) define como “Recetor sensível – todo o
edifício habitacional, escolar, hospitalar, com utilização humana”. O “ruído ambiente” é
definido, no mesmo artigo, como “o ruído global observado numa dada circunstância
num determinado instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da
vizinhança próxima ou longínqua do local considerado”. Enquanto o “ruído particular”
corresponde à “componente do ruído ambiente que pode ser especificamente
identificada por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora”. E o
“ruído residual” é o “ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares,
para uma situação determinada”.
Para a caracterização do ambiente sonoro são considerados os seguintes indicadores:
•

Ld (ou Lday) – indicador de ruído diurno (período de referência das 7 às 20 h);

•

Le (ou Levening) – indicador de ruído entardecer (período de referência das 20 às
23 h);

•

Ln (ou Lnight) – indicador de ruído noturno (período de referência das 23 às 7 h);

•

Lden – indicador global “diurno-entardecer-noturno”, que é dado pela seguinte
expressão:

O Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, atribui a competência aos Municípios (n.º 2
do artigo 6º do RGR), no âmbito dos respetivos Planos de Ordenamento do Território,
estabelecer a classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas
mistas, e em função dessa classificação devem ser respeitados os valores limite de
exposição (artigo 11º em conjugação com o artigo 19º) junto dos recetores sensíveis
existentes ou previstos, se sintetizam em seguida no Quadro 4.105.
Quadro 4.105 – Valores limite de exposição ao ruído (RGR)
CLASSIFICAÇÃO ACÚSTICA
Zona Mista – a área definida em plano municipal de
ordenamento do território, cuja ocupação seja afeta a
outros usos, existentes ou previstos, para além dos
referidos na definição de zona sensível.

LIMITE DE
EXPOSIÇÃO Lden

LIMITE DE
EXPOSIÇÃO Ln

65 dB(A)

55 dB(A)
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CLASSIFICAÇÃO ACÚSTICA

LIMITE DE
EXPOSIÇÃO Lden

LIMITE DE
EXPOSIÇÃO Ln

Zonas Sensível – área definida em plano municipal de
ordenamento do território como vocacionada para uso
habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou
espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter
pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a
55 dB(A)
45 dB(A)
servir a população local, tais como cafés e outros
estabelecimentos de restauração, papelarias e outros
estabelecimentos de comércio tradicional, sem
funcionamento no período noturno.
Zonas Sensíveis na envolvente de uma Grandes
65 dB(A)
55 dB(A)
Infraestruturas de Transporte (GIT)
Até à classificação das zonas sensíveis e mistas
63 dB(A)
53 dB(A)
Fonte: RGR, aprovado através do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (artigos 3º e 11º)

A área de potencial influência acústica do Parque Eólico Tâmega Norte e da linha elétrica
associada localiza-se nos concelhos de Boticas, Montalegre e Cabeceiras de Basto.
A área de potencial influência acústica do Parque Eólico Tâmega Sul e da linha elétrica
associada localiza-se nos concelhos de Ribeira da Pena e Vila Pouca de Aguiar.
De acordo com a informação fornecida pelos respetivos Municípios e pela DirecçãoGeral do Território (DGT), nos termos do disposto no artigo 6.º do RGR (delimitação e
disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas no âmbito dos Planos de Ordenamento
do Território), os referidos concelhos apresentam a seguinte classificação acústica do
seu território:
•

Boticas: ausência de classificação acústica;

•

Cabeceiras de Basto: perímetros urbanos classificados como zona mista;

•

Montalegre: perímetros urbanos classificados em zonas sensíveis e mistas;

•

Ribeira da Pena: PDM suspenso – ausência de classificação acústica;

•

Vila Pouca de Aguiar: perímetros urbanos classificados em zonas sensíveis e
mistas.

Assim, em função do zonamento acústico existente, no caso específico os valores limite
de exposição a verificar junto dos recetores sensíveis na envolvente do projeto são:
•

Boticas: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A);

•

Cabeceiras de Basto: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A);

•

Montalegre: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A) ou Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A);

•

Ribeira da Pena: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A);
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•

Vila Pouca de Aguiar: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A) ou Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤
45 dB(A).

Para além dos valores limite de exposição referidos anteriormente, o RGR prevê ainda
limites de exposição para as atividades ruidosas permanentes (que não infraestruturas
de transporte) e atividades ruidosas temporárias.
Uma atividade ruidosa permanente corresponde (artigo 3º do RGR) a “uma atividade
desenvolvida com carácter permanente, ainda que sazonal, que produza ruído nocivo
ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os
efeitos dessa fonte de ruído, designadamente laboração de estabelecimentos
industriais, comerciais e de serviços”.
As atividades ruidosas permanentes, para além do cumprimento do artigo 11º, têm
ainda a verificar junto dos recetores sensíveis existentes na proximidade os limites
estabelecidos no artigo 13 – Critério de Incomodidade (diferença entre o nível de ruído
ambiente, que inclui o ruído particular da atividade em avaliação e o nível de ruído
residual, sem o ruído da atividade em avaliação):
•

Período diurno: LAr (com a atividade) – LAeq (sem a atividade) ≤ 5 + D;

•

Período do entardecer: LAr (com a atividade) – LAeq (sem a atividade) ≤ 4 + D;

•

Período noturno: LAr (com a atividade) – LAeq (sem a atividade) ≤ 3 + D;

•

sendo D o valor determinado em função da relação percentual entre a duração
acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do período de
referência (Anexo 1 do Decreto-Lei n.º 9/2007).

Segundo o ponto 5 do artigo 13º, este critério de incomodidade não se aplica, em
qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído
ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A).
Uma atividade ruidosa temporária é definida como “a atividade que, não constituindo
um ato isolado, tenha carácter não permanente e que produza ruído nocivo ou
incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos
dessa fonte de ruído tais como obras de construção civil, competições desportivas,
espetáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e mercados”.
O exercício de atividades ruidosas temporárias, tais como obras, é proibido na
proximidade de (artigo 14º do RGR):
•

Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre
as 20 e as 8 horas;

•

Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento;

•

Hospitais ou estabelecimentos similares.
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Segundo o n.º 1 do artigo 15º do RGR, o exercício de atividades ruidosas temporárias
pode ser autorizado pelo respetivo município, em casos excecionais e devidamente
justificados, mediante emissão de Licença Especial de Ruído (LER), que fixa as condições
de exercício da atividade.
A licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica
condicionada ao respeito nos recetores sensíveis do valor limite do indicador LAeq do
ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período
noturno.
Assim, no âmbito do Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007), conforme
explicitado anteriormente, o projeto em avaliação tem a verificar os limites legais
estabelecidos para:
•

Atividade Ruidosa Temporária (artigos 14.º e 15.º) – Fase de construção ou
desativação;

•

Atividade Ruidosa Permanente (artigo 11.º e artigo 13.º) – Fase de Exploração.

4.8.3

RECETORES SENSÍVEIS E FONTES DE EMISSÃO ACÚSTICA

4.8.3.1

PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE
A envolvente do Parque Eólico Tâmega Norte é caracterizada por campos cobertos por
matos e floresta e por povoações rurais dispersas, onde se concentram os recetores
sensíveis.
O ambiente sonoro é típico de meio rural, cuja atividade agropecuária e o tráfego local
esporádico são as principais fontes de ruído, para além do ruído característico da
natureza, nomeadamente a aerodinâmica vegetal em árvores de grande porte.
Refere-se ainda que as povoações localizadas na área de potencial influência acústica
do projeto não apresentam fontes sonoras com sazonalidade significativa, para além
das variações do ruído da natureza.
Refere-se que as ações construtivas associadas ao Sistema Eletroprodutor do Tâmega
não configuram uma fonte de degradação acústica dos recetores existentes,
potencialmente impactados pelo futuro projeto do Parque Eólico Tâmega Norte. Apenas
potenciais recetores na proximidade do Posto de Corte de Daivões poderão estar
expostos a emissões acústicas provindas de estaleiros e zonas de obra associadas ao
SET.
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4.8.3.2

PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL
À semelhança do Parque Eólico Tâmega Norte, a envolvente do Parque Eólico Tâmega
Sul é caracterizada maioritariamente por campos cobertos por matos e floresta e os
recetores sensíveis na área de potencial influência acústica localizam-se em povoações
rurais dispersas.
O ambiente sonoro junto dos recetores sensíveis é típico de meio rural, cuja atividade
agropecuária e o tráfego local esporádico são as principais fontes de ruído, para além
do ruído característico da natureza, nomeadamente a aerodinâmica vegetal em árvores
de grande porte.
No entanto, ainda que não afetem diretamente os recetores sensíveis potencialmente
mais afetados pelo projeto, na área de estudo importa destacar a existência de algumas
fontes geradoras de maior ruído, nomeadamente da autoestrada A7 e da EN270.
Refere-se ainda que as povoações localizadas na área de potencial influência acústica
do projeto não apresentam fontes sonoras com sazonalidade significativa, para além
das variações do ruído da natureza.
Na envolvente relativamente distante existe ainda o Parque Eólico do Alvão, cujos
aerogeradores são pontualmente percetíveis nas povoações mais próximas, no entanto
em termos médios não apresentam relevância na média dos resultados obtidos,
prevalecendo o ruído da atividade agropecuária e aerodinâmica vegetal.
Refere-se que as ações construtivas associadas ao Sistema Eletroprodutor do Tâmega
não configuram uma fonte de degradação acústica dos recetores existentes,
potencialmente impactados pelo futuro projeto do Parque Eólico Tâmega Sul. Apenas
potenciais recetores na proximidade do Posto de Corte de Gouvães e chaminé de
equilíbrio poderão estar expostos a emissões acústicas provindas de estaleiros e zonas
de obra associadas ao SET.

4.8.4

CARACTERIZAÇÃO DO QUADRO ACÚSTICO DE REFERÊNCIA LOCAL

4.8.4.1

PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE
Com base nas medições realizadas no conjunto de recetores sensíveis/pontos de
medição acima identificados, apresenta-se em seguida os resultados obtidos, bem como
a descrição dos recetores sensíveis avaliados (Fotografia 4.33 a Fotografia 4.42). Na
Figura 4.56 apresenta-se a localização do projeto Parque Eólico Tâmega Norte alvo de
avaliação e dos pontos de medição de ruído.
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Figura 4.56 - Localização do projeto PE Tâmega Norte e dos pontos de medição de ruído
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Ponto N01 – Torrinheiras [coordenadas 41°35'58.54"N, 7°57'48.59"W]:
Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, na localidade de Torrinheiras, concelho
de Cabeceiras de Basto, localizadas a aproximadamente 700 metros a sudeste do
aerogerador TN01. A envolvente é caraterizada por atividade agropecuária, campos
agrícolas, matos e floresta, apresentando um ambiente sonoro típico de meio rural
pouco humanizado.
Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local muito esporádico, atividade
quotidiana rural e natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal).

Fotografia 4.33 – Apontamento fotográfico do ponto de medição de ruído - Ponto N1

Ponto N02 – Amial [coordenadas 41°37'17.86"N, 7°57'21.21"W]:
Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, na localidade de Ameal, concelho de
Montalegre, localizadas a aproximadamente 800 metros a este do aerogerador TN05. A
envolvente é caraterizada por atividade agropecuária, campos agrícolas, matos e
floresta, apresentando um ambiente sonoro típico de meio rural pouco humanizado.
Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local muito esporádico, atividade
quotidiana rural e natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal).

Fotografia 4.34 – Apontamento fotográfico do ponto de medição de ruído - Ponto N2
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Ponto N03 – Toninha [coordenadas 41°34'23.51"N, 7°56'9.99"W]:
Habitações unifamiliares dispersas, até 2 pisos de altura, na localidade de Toninha,
concelho de Cabeceiras de Basto, localizadas a aproximadamente 210 metros a sul do
aerogerador TN07. A envolvente é caraterizada por atividade agropecuária, campos
agrícolas, matos e floresta, apresentando um ambiente sonoro típico de meio rural
pouco humanizado.
Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local muito esporádico, atividade
quotidiana rural e natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal).

Fotografia 4.35 – Apontamento fotográfico do ponto de medição de ruído - Ponto N3

Ponto N04 – Moscoso [coordenadas 41°35'5.17"N, 7°55'26.17"W]:
Habitações unifamiliares dispersas, até 2 pisos de altura, na localidade de Torrinheiras,
concelho de Cabeceiras de Basto, localizadas a aproximadamente 890 metros a este do
aerogerador TN08 e a cerca de 150 metros do corredor da Linha de transporte de
energia. A envolvente é caraterizada por atividade agropecuária, campos agrícolas,
matos e floresta, apresentando um ambiente sonoro típico de meio rural pouco
humanizado.
Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local muito esporádico, atividade
quotidiana rural e natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal).

Fotografia 4.36 – Apontamento fotográfico do ponto de medição de ruído - Ponto N4
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Ponto N05 – Loureiro de Arque [coordenadas 41°35'55.81"N, 7°56'38.45"W]:
Habitações unifamiliares dispersas, até 2 pisos de altura, na localidade de Loureiro de
Arque, concelho de Montalegre, localizadas a aproximadamente 650 metros a oste do
aerogerador TN11. A envolvente é caraterizada por atividade agropecuária, campos
agrícolas, matos e floresta, apresentando um ambiente sonoro típico de meio rural
pouco humanizado.
Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local muito esporádico, atividade
quotidiana rural e natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal).

Fotografia 4.37 – Apontamento fotográfico do ponto de medição de ruído - Ponto N5

Ponto N06 – Carvalho [coordenadas 41°36'41.63"N, 7°55'26.19"W]:
Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, na localidade de Carvalho, concelho de
Montalegre, localizadas a aproximadamente 650 metros a este do aerogerador TN14 e
aproximadamente 300 metros a norte da área da subestação. A envolvente é
caraterizada por atividade agropecuária, campos agrícolas, matos e floresta,
apresentando um ambiente sonoro típico de meio rural pouco humanizado.
Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local muito esporádico, atividade
quotidiana rural e natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal).

Fotografia 4.38 – Apontamento fotográfico do ponto de medição de ruído - Ponto N6

519

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Ponto N07 – Tabuadela [coordenadas 41°37'43.90"N, 7°54'22.39"W]:
Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, na localidade de Tabuadela, concelho de
Montalegre, localizadas a aproximadamente 775 metros a oste do aerogerador TN17 e
a 690 metros a oeste do TN21. A envolvente é caraterizada por atividade agropecuária,
campos agrícolas, matos e floresta, apresentando um ambiente sonoro típico de meio
rural pouco humanizado.
Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local muito esporádico, atividade
quotidiana rural e natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal).

Fotografia 4.39 – Apontamento fotográfico do ponto de medição de ruído - Ponto N7

Ponto N08 – Meijoadela [coordenadas 41°33'32.93"N, 7°54'24.41"W]:
Habitações unifamiliares dispersas, até 2 pisos de altura, na localidade de Meijoadela,
concelho de Cabeceiras de Basto, localizadas a aproximadamente 970 metros a
sudoeste do aerogerador TN22 e a cerca de 150 metros do corredor da Linha de
transporte de energia. A envolvente é caraterizada por atividade agropecuária, campos
agrícolas, matos e floresta, apresentando um ambiente sonoro típico de meio rural
pouco humanizado.
Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local muito esporádico, atividade
quotidiana rural e natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal).

Fotografia 4.40 – Apontamento fotográfico do ponto de medição de ruído - Ponto N8
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Ponto N09 – Uz [coordenadas 41°34'36.85"N, 7°53'25.75"W]:
Habitações unifamiliares dispersas, até 2 pisos de altura, na localidade de Uz, concelho
de Cabeceiras de Basto, localizadas a aproximadamente 580 metros a este do
aerogerador TN25 e na berma do corredor da Linha de transporte de energia. A
envolvente é caraterizada por atividade agropecuária, campos agrícolas, matos e
floresta, apresentando um ambiente sonoro típico de meio rural pouco humanizado.
Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local muito esporádico, atividade
quotidiana rural e natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal).

Fotografia 4.41 – Apontamento fotográfico do ponto de medição de ruído - Ponto N9

Ponto N10 – Samão [coordenadas 41°34'14.34"N, 7°51'55.92"W]:
Habitações unifamiliares dispersas, até 2 pisos de altura, na localidade de Samão,
concelho de Cabeceiras de Basto, localizadas a aproximadamente 1100 metros a este
do aerogerador TN30 e a cerca de 400 do corredor da Linha de transporte de energia. A
envolvente é caraterizada por atividade agropecuária, campos agrícolas, matos e
floresta, apresentando um ambiente sonoro típico de meio rural pouco humanizado.
Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local muito esporádico, atividade
quotidiana rural e natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal).

Fotografia 4.42 – Apontamento fotográfico do ponto de medição de ruído - Ponto N10
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No Quadro 4.106 apresentam-se os níveis sonoros médios obtidos na caracterização
acústica experimental foi efetuada através de medições acústicas experimentais nos
pontos de medição apresentados anteriormente.
Quadro 4.106 – PETN: Níveis sonoros medidos in situ

PONTO
MEDIÇÃO

ZONAMENTO
ACÚSTICO

INDICADORES DE LONGA DURAÇÃO
[DB(A)]
Ld

Le

Ln

Lden

ART. 11º DO RGR
(DL 9/2007)

Ponto N1

zona mista

41

38

36

44

cumpre

Ponto N2

zona mista

42

40

40

47

cumpre

Ponto N3

zona mista

40

38

38

45

cumpre

Ponto N4

zona mista

42

38

37

44

cumpre

Ponto N5

zona mista

41

39

38

45

cumpre

Ponto N6

zona mista

40

37

36

43

cumpre

Ponto N7

zona mista

42

40

39

46

cumpre

Ponto N8

zona mista

39

37

37

44

cumpre

Ponto N9

zona mista

41

37

35

43

cumpre

Ponto N10

zona mista

39

38

36

43

cumpre

De acordo com os resultados apresentados anteriormente, considerados respetivos da
média anual, os indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos, cumprem os valores
limite de exposição aplicáveis conforme estabelecido no número 1, artigo 11º do
Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei 9/2007).
Assim, tendo em conta a seguinte hipótese de qualificação do ambiente sonoro,
•

Pouco perturbado: Lden ≤ 55 dB(A);

•

Moderadamente perturbado: 55 dB(A) < Lden ≤ 65 dB(A);

•

Muito perturbado: Lden > 65 dB(A)

atualmente o ambiente sonoro dos recetores sensíveis existentes na área de potencial
influência acústica do projeto é pouco perturbado, típico de meio rural pouco
humanizado. As principais fontes o ruído são a atividade quotidiana local (agropecuária
de subsistência), o tráfego rodoviário local (muito esporádico), e o ruído característico
da natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal).
Refere-se ainda que as povoações localizadas na área de potencial influência acústica
do projeto, não apresentam fontes sonoras com sazonalidade significativa, para além
das variações do ruído da natureza.
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De referir ainda que os aerogeradores existentes na envolvente de algumas das
povoações, são pontualmente percetíveis, mas em termos médios não apresentam
relevância na média dos resultados obtidos, prevalecendo o ruído da atividade
agropecuária e aerodinâmica vegetal.
4.8.4.2

PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL
Com base nas medições realizadas no conjunto de recetores sensíveis/pontos de
medição acima identificados, apresenta-se em seguida os resultados obtidos, bem como
a descrição dos recetores sensíveis avaliados (Fotografia 4.43 a Fotografia 4.51). Na
Figura 4.57 apresenta-se a localização do projeto Parque Eólico Tâmega Sul alvo de
avaliação e dos pontos de medição de ruído.
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Figura 4.57 - Localização do projeto PE Tâmega Sul e dos pontos de medição de ruído
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Ponto S01 – Alvadia [coordenadas 41°26'17.84"N, 7°46'50.82"W]:
Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, na localidade de Alvadia, concelho de
Ribeira de Pena, localizadas a aproximadamente 1140 metros a nordeste do
aerogerador TS10 e a cerca de 900 metros a sudoeste da subestação de energia. A
envolvente é caraterizada por atividade agropecuária, campos agrícolas, matos e
floresta, apresentando um ambiente sonoro típico de meio rural pouco humanizado.
Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local muito esporádico, atividade
quotidiana rural, parques eólicos na envolvente e natureza (fonação animal e
aerodinâmica vegetal).

Fotografia 4.43 – Apontamento fotográfico do ponto de medição de ruído - Ponto S1

Ponto S02 – Lamas [coordenadas 41°26'59.27"N, 7°45'50.17"W]:
Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, na localidade de Lamas, concelho de
Ribeira de Pena, localizadas a aproximadamente 460 metros a sudeste do aerogerador
TS26 e a cerca de 670 metros da subestação de energia. A envolvente é caraterizada por
atividade agropecuária, campos agrícolas, matos e floresta, apresentando um ambiente
sonoro típico de meio rural pouco humanizado.
Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local muito esporádico, atividade
quotidiana rural, parques eólicos na envolvente e natureza (fonação animal e
aerodinâmica vegetal).

Fotografia 4.44 – Apontamento fotográfico do ponto de medição de ruído - Ponto S2
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Ponto S03 – Favais [coordenadas 41°27'25.60"N, 7°46'18.51"W]:
Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, na localidade de Favais, concelho de
Ribeira de Pena, localizadas a aproximadamente 730 metros a sudoeste do aerogerador
TS27 e a cerca de 25 metros do corredor da linha de energia. A envolvente é caraterizada
por atividade agropecuária, campos agrícolas, matos e floresta, apresentando um
ambiente sonoro típico de meio rural pouco humanizado.
Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local muito esporádico, atividade
quotidiana rural e natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal).

Fotografia 4.45 – Apontamento fotográfico do ponto de medição de ruído - Ponto S3

Ponto S04 – Pinduradouro [coordenadas 41°28'23.81"N, 7°44'27.34"W]:
Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, na localidade de Pinduradouro, concelho
de Vila Pouca de Aguiar, localizadas a aproximadamente 700 metros a sudeste do
aerogerador TN01. A envolvente é caraterizada por atividade agropecuária, campos
agrícolas, matos e floresta, apresentando um ambiente sonoro típico de meio rural
pouco humanizado.
Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local muito esporádico, atividade
quotidiana rural e natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal).

Fotografia 4.46 – Apontamento fotográfico do ponto de medição de ruído - Ponto S4
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Ponto S05 – Gouvães da Serra [coordenadas 41°28'37.04"N, 7°43'48.67"W]:
Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, na localidade de Gouvães da Serra,
concelho de Vila Pouca de Aguiar, localizadas a aproximadamente 560 metros a
sudoeste do aerogerador TS22. A envolvente é caraterizada por atividade agropecuária,
campos agrícolas, matos e floresta, apresentando um ambiente sonoro típico de meio
rural pouco humanizado.
Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local muito esporádico, atividade
quotidiana rural e natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal).

Fotografia 4.47 – Apontamento fotográfico do ponto de medição de ruído - Ponto S5

Ponto S06 – Bustelo [coordenadas 41°30'30.38"N, 7°46'8.35"W]:
Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, na localidade de Bustelo, concelho de
Ribeira de Pena, localizadas a aproximadamente 750 metros a sudeste do aerogerador
TS29 e a cerca de 400 metros da linha de transporte de energia. A envolvente é
caraterizada por atividade agropecuária, campos agrícolas, matos e floresta,
apresentando um ambiente sonoro típico de meio rural pouco humanizado.
Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local muito esporádico, atividade
quotidiana rural e natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal).

Fotografia 4.48 – Apontamento fotográfico do ponto de medição de ruído - Ponto S6
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Ponto S07 – Choupica [coordenadas 41°31'29.09"N, 7°45'11.74"W]:
Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, na localidade de Bustelo, concelho de
Ribeira de Pena, localizadas a aproximadamente 550 metros a norte do aerogerador
TS31 e a cerca de 30 metros da linha de transporte de energia. A envolvente é
caraterizada por atividade agropecuária, campos agrícolas, matos e floresta,
apresentando um ambiente sonoro típico de meio rural pouco humanizado.
Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local muito esporádico, atividade
quotidiana rural, parques eólicos na envolvente e natureza (fonação animal e
aerodinâmica vegetal).

Fotografia 4.49 – Apontamento fotográfico do ponto de medição de ruído - Ponto S7

Ponto S08 – Castanheira [coordenadas 41°31'16.49"N, 7°44'5.54"W]:
Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, na localidade de Castanheira, concelho
de Ribeira de Pena, localizadas a aproximadamente 610 metros a norte do aerogerador
TS35 e a cerca de 10 metros do corredor da linha de transporte de energia. A envolvente
é caraterizada por atividade agropecuária, campos agrícolas, matos e floresta,
apresentando um ambiente sonoro típico de meio rural pouco humanizado.
Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local muito esporádico, atividade
quotidiana rural, parques eólicos na envolvente e natureza (fonação animal e
aerodinâmica vegetal).

Fotografia 4.50 – Apontamento fotográfico do ponto de medição de ruído - Ponto S8
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Ponto S09 – Trandeiras [coordenadas 41°31'7.30"N, 7°42'21.78"W]:
Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, na localidade de Trandeiras, concelho de
Vila Pouca de Aguiar, localizadas a aproximadamente 570 metros a nordeste do
aerogerador TS38. A envolvente é caraterizada por atividade agropecuária, campos
agrícolas, matos e floresta, apresentando um ambiente sonoro típico de meio rural
pouco humanizado.
Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário local muito esporádico, atividade
quotidiana rural e natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal).

Fotografia 4.51 – Apontamento fotográfico do ponto de medição de ruído - Ponto S9

No Quadro 4.107 apresentam-se os níveis sonoros médios obtidos na caracterização
acústica experimental foi efetuada através de medições acústicas experimentais nos
pontos de medição apresentados anteriormente.
Quadro 4.107 – PETS: Níveis sonoros medidos in situ

PONTO
MEDIÇÃO

ZONAMENTO
ACÚSTICO

INDICADORES DE LONGA DURAÇÃO
[DB(A)]
Ld

Le

Ln

Lden

ART. 11º DO RGR
(DL 9/2007)

Ponto S1

Ausência

39

37

37

44

cumpre

Ponto S2

Ausência

38

37

36

43

cumpre

Ponto S3

Ausência

40

38

37

44

cumpre

Ponto S4

zona mista

42

40

38

45

cumpre

Ponto S5

zona mista

41

39

38

45

cumpre

Ponto S6

Ausência

39

38

37

44

cumpre

Ponto S7

Ausência

42

42

40

47

cumpre

Ponto S8

Ausência

39

39

38

45

cumpre

Ponto S9

zona mista

41

40

39

46

cumpre
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De acordo com os resultados apresentados anteriormente, considerados respetivos da
média anual, os indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos, cumprem os valores
limite de exposição aplicáveis conforme estabelecido no número 1, artigo 11º do
Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei 9/2007).
Assim, tendo em conta a seguinte hipótese de qualificação do ambiente sonoro,
•

Pouco perturbado: Lden ≤ 55 dB(A);

•

Moderadamente perturbado: 55 dB(A) < Lden ≤ 65 dB(A);

•

Muito perturbado: Lden > 65 dB(A)

atualmente o ambiente sonoro dos recetores sensíveis existentes na área de potencial
influência acústica do projeto é pouco perturbado, típico de meio rural pouco
humanizado. As principais fontes o ruído são a atividade quotidiana local (agropecuária
de subsistência), o tráfego rodoviário local (muito esporádico), e o ruído característico
da natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal).
Refere-se ainda que as povoações localizadas na área de potencial influência acústica
do projeto não apresentam fontes sonoras com sazonalidade significativa, para além
das variações do ruído da natureza.
De referir ainda que os aerogeradores existentes na envolvente de algumas das
povoações são pontualmente percetíveis, mas em termos médios não apresentam
relevância na média dos resultados obtidos, prevalecendo o ruído da atividade
agropecuária e aerodinâmica vegetal.
4.8.5

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO
A evolução natural do ambiente sonoro na área de influência acústica do projeto está
relacionada com as suas características atuais e futuras de ocupação e uso do solo.
Atualmente a área de intervenção e a envolvente dos recetores sensíveis existentes não
possui ocupação antrópica significativa, sendo ocupada por campos cobertos por matos
ou floresta, pelo que é também previsível que no futuro venha a apresentar o mesmo
tipo de ocupação.
O potencial efeito das ações construtivas associadas ao Sistema Eletroprodutor do
Tâmega na proximidade do Posto de Corte de Daivões (dado que para a restante área
de estudo as obras do SET não configuram uma fonte de degradação acústica dos
recetores existentes) será anulado com a sua conclusão, melhorando o ambiente
acústico local.
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Sendo difícil estimar qual a evolução do ambiente sonoro atual ao longo dos anos, em
virtude de existir um infindo número de hipóteses de evolução das principais fontes de
ruído existentes e de um infindo número de outras fontes de ruído relevantes que
poderão passar a contribuir para o ambiente sonoro existente, afigura-se adequado
admitir, na vigência de uma política nacional e europeia direcionada para a proteção das
populações, patente no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, que os níveis sonoros
atuais não deverão sofrer no futuro, para este cenário de evolução, grandes alterações,
ou seja, o ambiente sonoro associado à alternativa zero, deverá assumir no futuro
valores semelhantes aos atuais e compatíveis com os limites legais vigentes.
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4.9

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

4.9.1

ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO
O desenvolvimento do descritor ambiental que agora se apresenta, teve por base a
consulta de cartografia temática disponibilizada pela Direção Geral do Território – Carta
de Ocupação do Solo de 2018, Nível 4 (COS 2018), apoiada pela fotointerpretação de
ortofotomapas, e aferida através de levantamentos de campo, realizado em outubro e
novembro de 2020. Importa referir que, o conceito de ocupação do solo está
relacionado com a ocupação física do espaço (pastagens, florestas, linhas de água,
habitações, áreas artificializadas, entre outros).
Esta caracterização servirá de base para uma avaliação sólida dos potenciais impactes
no uso do solo para os vários elementos que constituem o projeto em análise bem como
os trechos alternativos para a futura ligação dos parques eólicos (Norte e Sul),
permitindo igualmente a sua análise comparativa.
Toda a informação cartográfica foi devidamente tratada através de um Sistema
Informação Geográfica (SIG), sendo apresentado o resultado no DESENHO 16 (Volume
III – Peças Desenhadas). As classes da COS Nível 4 foram agregadas nas situações em
que se justificava para facilitar a leitura e análise do desenho. A cartografia resultante é
apresentada à escala 1:25 000 sobre a carta militar.
Para a caracterização da situação atual do Uso e Ocupação do Solo procedeu-se à análise
das áreas de estudo definidas no âmbito do EIA, nomeadamente:
•

Área de Estudo do Parque Eólico do Tâmega Norte (AE PETN) e Área de Estudo
do Parque Eólico Tâmega Sul (AE PETS), que corresponde à área de implantação
dos aerogeradores, (incluindo seus maciços de fundação, plataformas e áreas
de intervenção temporárias), área de implantação de subestações (fundações,
plataformas e áreas de intervenção temporárias), rede de média tensão
(incluindo valas e áreas de intervenção temporárias) e rede de acessos
(incluindo discriminação entre acessos existentes, existentes a modificar e
novos a construir, bem como áreas de intervenção temporárias), somadas dos
respetivos buffer de análise ( ver secção 2.1 – Área de Estudo)

•

Área de Estudo da Linha Elétrica de Ligação ao PC Daivões (AE CL.PETN)
corresponde aos troços/corredores alternativos apresentados na secção 2.3.2.3
– troços TLN01 a TLN17, dentro dos quais o Projeto de Execução das futuras
Linhas Elétricas se irá desenvolver;

•

Área de Estudo da Linha Elétrica de Ligação ao PC Gouvães (AE CL.PETS),
corresponde aos troços/corredores alternativos apresentados na secção 2.3.2.3
– troços TLS01 a TLS15, dentro dos quais o Projeto de Execução das futuras
Linhas Elétricas se irá desenvolver;
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•

Para o presente descritor optou-se por individualizar a Área de Estudo para
implantação das áreas alternativas para as Subestações inerentes ao Parque
Eólico do Tâmega (Norte e Sul). No caso concreto, e conforme explicado no
capítulo referente à definição de área de estudo, serão analisadas 2 áreas
alternativas para o PETN (Subestação 400/30 Kv – Alternativa A e Alternativa B)
e 2 alternativas de localização da Subestação para o PETS (Subestação 400/30
Kv – Alternativa A e Alternativa B).

Ainda relativamente à área de estudo de análise, de forma a facilitar a análise e
homogeneizar as áreas de intervenção, procedeu-se igualmente à análise de ocupação
do solo por núcleos de localização de aerogeradores, que se dispõe em cumeadas, isto
é, cada núcleo corresponde a uma cumeada.
4.9.2

DESCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO

4.9.2.1

PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
De acordo com o enquadramento da área de estudo do PETN e CL.PETN na Carta de
ocupação do Solo, apresentam-se no quadro seguinte a identificação das várias classes
de ocupação presentes na área de estudo do Parque Eólico do Tâmega Norte e
Corredores de Linha Elétrica associados a este parque, bem como a respetiva
quantificação em hectares. Conforme referido no subcapítulo da metodologia,
procedeu-se de igual modo, à caraterização em termos de ocupação do solo atual, das
várias cumeadas onde serão dispostos os vários aerogeradores inerentes ao projeto.
Pretende-se com esta análise obter uma visão geral e mais homogénea da área a
intervencionar com os elementos que constituem o projeto.
Deste modo, nas figuras seguintes, ilustra-se graficamente a distribuição das classes de
ocupação de solo mais agregada de forma a se ter uma noção da classe predominante
nas áreas de análise.
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Quadro 4.108 – Identificação e Quantificação das Classes de Uso e Ocupação de solo
presentes na AE PETN e AE CL.PETN
CLASSES DE OCUPAÇÃO DO SOLO

ÁREA DE ESTUDO (ha)
AE PETN AE CL.PETN

Território artificializado
5,15
Rocha Nua
13,88
Matos
370,24
Espaços Descobertos ou com Pouca Vegetação
305,3
Pastagens Melhoradas
6,88
Mosaicos culturais e parcelares complexos
38,58
SAF de outros carvalhos
3,13
Florestas de eucaliptos
0,11
Floresta de outras resinosas
130,74
Floresta de resinosas
83,72
Florestas de outros carvalhos
27,22
Florestas de outras folhosas
88,57
Florestas de bétulas
9,59
Florestas de castanheiro
Florestas de espécies invasoras
Lagos e lagoas naturais
0,11
Zonas húmidas interiores
1,62
Vegetação ripícola
0,22
Agricultura com espaços naturais e seminaturais
TOTAL
1.085,1

58,93
8,17
755,87
219,58
35,04
75,10
1,66
70,37
27,96
13,06
43,62
15,12
3,60
151,22
5,60
1,62
2,18
1.488,9
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Figura 4.58 - Representação Gráfica das Classes de Ocupação de Solo Presentes na Área de Estudo do Parque Eólico Tâmega Norte (AE PETN)
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Figura 4.59 - Representação Gráfica das Classes de Ocupação de Solo Presentes na Área de Estudo dos Corredores de Linha do PETN (AE CL.PETN)
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De acordo com os dados apresentados, identificam-se as principais classes de uso e
ocupação do solo presentes nas áreas de estudo do Projeto do Parque Eólico do Tâmega
Norte (PETN), nomeadamente: Matos (cerca de 370,24 ha correspondente a cerca de 34
%) e Florestas diversas , nomeadamente Florestas de: outras folhosas, outros carvalhos,
resinosas e outras resinosas, eucaliptos e bétulas ( cerca de 340 ha, correspondente a
cerca de 31% e Espaços Descobertos ou com pouca vegetação (cerca de 305,3 ha
correspondente a cerca de 28 %). Observa-se igualmente outras classes de espaço, com
menor predominância, mas também muito características daquela área,
nomeadamente: Rocha Nua (cerca de 13,8ha), Areas agrícolas (mosaicos culturais,
pastagens melhoradas, SAF de outros Carvalhos, totalizando cerca de 48,6 ha de
ocupação na Área de Estudo e Vegetação Ripícola , Lagos e Lagoas naturais e Zonas
Húmidas Interiores, e Áreas Artificializadas, estes últimos com uma expressão muito
reduzida no total da área de estudo do PETN.
No que se refere à área de estudo dos Corredores de Linha Elétrica do PETN (CL.PETN),
observa-se que as principais classes de uso e ocupação do solo se referem a: Matos
(cerca de 755,87 ha, correspondente a 51% do total da área de estudo), Espaços
Descobertos ou com Pouca Vegetação ( cerca de 219,58 ha que representam 15% da
área total) e Florestas de espécies invasoras (cerca de 151,22 ha correspondentes a 10%
da área total). As restantes classes de uso e ocupação do solo abrangidas pela área de
estudo dos CL.PETN apresentam uma representatividade igual ou a inferior a 5% do total
da área de estudo.
PARQUE EÓLICO (AEROGERADORES, PLATAFORMAS, ACESSOS E REDE DE MT)
Nas Fotografias seguintes apresentam-se um exemplo representativo das classes de
ocupação do solo presentes nas áreas de estudo do PETN, através das quais é possível
obter uma visão geral de como se encontram atualmente parte das áreas a intervir no
âmbito do projeto.
As áreas de “Espaços Descobertos ou com Pouca Vegetação” são existentes e
predominantes ao longo de toda a área de estudo do PETN e são caracterizadas por
vegetação rasteira, onde se observam por vezes zonas descobertas e afloramentos
rochosos, arrelvados descontínuos sobre areias e vegetação esparsa muito rasteira.
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Fotografia 4.52- Exemplos de Áreas de “Espaços Descobertos ou com Pouca Vegetação”
presentes na Área de Estudo do PETN

No que respeita às áreas de Floresta de outras Resinosas, nomeadamente Pinheiro
Bravo, de acordo com o COS 2018, observam-se manchas com alguma
representatividade nesta área de análise. No entanto, importa referir, que atualmente,
uma grande parte destas florestas encontram-se descaracterizadas como sequência dos
incêndios decorridos entre 2010 e 2020. Existem inclusive áreas designadas de
“Florestas de Pinheiro bravo” que atualmente são constituídas apenas por vegetação,
áreas descobertas, madeira queimada (troncos de pinheiro). Na Fotografia 4.53 é
possível visualizar o referido.

Fotografia 4.53- Exemplos de Áreas de “Floresta de Pinheiro Bravo” presentes na área de
estudo do PETN
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Fotografia 4.54- Exemplos de Áreas de “Floresta de Pinheiro Bravo” Ardida, presentes na área
de estudo do PETN

De acordo com a análise do Quadro 4.108, as áreas de matos são as mais representativas
na área de estudo em análise. Estas áreas são essencialmente compostas por matos
rasteiros a médios, densos, observando-se por vezes algumas clareiras de afloramentos
rochosos e algumas áreas arbustivas. Os matos são constituídos por Giestais , Arrelvados
contínuos perenes e Urzais,

Fotografia 4.55- Exemplos de Áreas de “Matos” presentes na área de estudo do PETN

A áreas de Florestas de outras Folhosas e outros Carvalhos, têm também uma forte
presença na área de estudo. Contudo as mesmas não serão alvo de afetação por parte
do projeto. Estas áreas são compostas por carvalhais, castanheiros e outras folhosas. Na
Fotografia 4.56 apresenta-se um exemplo destas florestas.
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Fotografia 4.56- Exemplos de Áreas de “Florestas de Outras Folhosas” e “Outros Carvalhos”
presentes na área de estudo do PETN

No que respeita às áreas agrícolas, as mesmas são essencialmente compostas por
mosaicos / parcelas de culturas temporárias, e pastagens naturais. Tratam-se de áreas
pouco representativas da área de estudo, mas presentes.

Fotografia 4.57- Exemplos de Áreas Agricolas presentes na área de estudo do PETN

As Zonas Húmidas Interiores, Lagos e Lagoas naturais e Vegetação Ripícola são áreas que
assumem pouca expressividade no todo da área de estudo do PETN. As mesmas são
compostas por vegetação pouco densa, e áreas compostas por turfeiras de transição e
Pradarias Higróacidófilas.
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Fotografia 4.58- Exemplos de vegetação ripícola e Zonas Húmidas presentes na área de
estudo do PETN

No que respeita aos acessos existentes e a beneficiar, importa referir que os mesmos
são na sua maioria em terra batida, com uma largura de aproximadamente 3 metros, e
servem principalmente como corta fogos /acessos florestais. Nas fotografias seguintes
apresentam-se alguns exemplos desses acessos, de forma a se obter uma ideia geral do
estado de conservação dos mesmos.
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Fotografia 4.59- Exemplos de Acessos existentes / a beneficiar no interior da área de estudo
do PETN

De uma forma a uniformizar mais a caraterização da área de estudo do PETN. apresentase de seguida uma análise visual/caraterização por núcleo, onde se inclui um conjunto
de aerogeradores, acessos e outros elementos de projeto inerentes por cumeada. Desta
forma será possível visual as características de ocupação atualmente presentes em cada
uma das cumeadas a intervir no âmbito do projeto.
No núcleo (TN01 a TN05) observa-se uma predominância de Matos, Florestas de outras
Resinosas e Espaços Descobertos ou com pouca Vegetação, esta última com especial
predominância a Norte da cumeada. Estas correspondem às classes de ocupação de solo
a afetar aquando da implantação dos aerogeradores e plataformas de montagem. Nas
Fotografias seguintes, apresenta-se o registo efetuado no local ou na proximidade do
local de implantação de cada um dos aerogeradores e respetivas plataformas de
montagem, onde é possível observar a ocupação atual do solo da área a intervir.
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Fotografia 4.60- Registo fotográfico para a área de intervenção do TN01

Fotografia 4.61- Registo fotográfico para a área de intervenção do TN02 (esquerda) e TN03
(direita)
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Fotografia 4.62- Registo fotográfico para a área de intervenção do TN04 (esquerda) e do TN05
(direita)

No núcleo (TN06 a TN13) observa-se uma predominância evidente de floresta de
resinosas, nomeadamente de pinheiro bravo, ao longo de toda a cumeada. Para além
desta classe, identifica-se em menor área, áreas de matos, espaços descobertos ou com
pouca vegetação (onde se observa a existência de afloramentos rochosos em
abundância, misturados com matos e vegetação rasteira), florestas de Pinheiro Bravo,
Florestas de outras folhosas e Florestas de carvalhos, este último representado apenas
por duas manchas que não serão afetadas no âmbito do projeto.

Fotografia 4.63- Registo fotográfico para a área de intervenção do TN06 (esquerda) e do TN07
(direita)

544

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Fotografia 4.64- Registo fotográfico para a área de intervenção do TN08 e do TN09

Importa no entanto referir que, na área de implantação do TN10, as áreas classificadas
como “Florestas de Pinheiro Bravo” e “Florestas de outras folhosas” encontram-se
atualmente descaracterizadas na sequência da ocorrência do ultimo incêndio naquela
área. Esta ocorrência é percetível na fotografia apresentada (Fotografia 4.65), onde não
se observa a existência de qualquer elemento arbóreo.

Fotografia 4.65- Registo fotográfico para a área de intervenção do TN10
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Fotografia 4.66- Registo fotográfico para a área de intervenção do TN11 (esquerda) e do TN12
(direita)

Fotografia 4.67- Registo fotográfico para a área de intervenção do TN13

O acesso de ligação entre os dois núcleos (TN01 a TN05) ao (TN06 a TN13) corresponde
a um acesso existente em parte a beneficiar. Na área envolvente observa-se o domínio
de floresta de pinheiro bravo e pastagens e pontualmente floresta de outros carvalhos
e matos.
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Fotografia 4.68- Registo fotográfico dos vários acessos existentes de ligação entre os dois
núcleos (TN01 a TN06) e (TN06 a TN13)

O TN14, TN15 e TN16 não se encontram inseridos em nenhum núcleo específico. A
ocupação respetiva corresponde a uma predominância de espaços descobertos ou com
pouca vegetação no TN15 e floresta de outras resinosas, nomeadamente pinheiro
bravo, esta última, apesar de predominante de acordo com o COS 2018 no TN16, no
campo observa-se que se trata de uma área muito pouco densa, observando-se a
existência de pinheiros muito pontualmente.
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Fotografia 4.69- Registo fotográfico para a área de intervenção do TN14 e TN15

Fotografia 4.70- Registo fotográfico para a área de intervenção do TN16

Relativamente ao núcleo (TN17 a TN20), corresponde ao núcleo localizado na cumeada
mais a norte, e a sua ocupação predominante é matos e espaços descobertos ou com
pouca vegetação. O TN21 é ocupado por quatro classes distribuídas uniformemente:
Matos, Rocha Nua , espaços descobertos ou com pouca vegetação e floresta de pinheiro
bravo.
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Fotografia 4.71- Registo fotográfico das Áreas de Matos existentes nas áreas de intervenção
do TN17 a TN20

Fotografia 4.72- Registo fotográfico das Áreas de Matos existentes nas áreas de intervenção
do TN21

Relativamente aos 3 núcleos mais a sul do PETN, começando pelo núcleo (TN22 e TN23),
a sua ocupação predominante é matos e espaços descobertos e com pouca vegetação,
observando-se pontualmente a existência de afloramentos rochosos característicos
daquela região. Os matos são rasteiros e pouco densos.
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Fotografia 4.73- Registo fotográfico das Áreas de Matos existentes na área de intervenção do
TN22 (direita) e TN23 (esquerda)

No núcleo (TN24 a TN25) e (TN26 a TN28), observa-se uma ocupação predominante de
espaços descobertos ou com pouca vegetação, existindo contudo algumas áreas de
Florestas de outras folhosas, pastagens melhoradas, culturas temporárias de sequeiro e
florestas de pinheiro bravo. Concretamente no TN26 observa-se a existência de
Florestas de bétulas. Entre o TN24 e o TN28 será construído um novo acesso, cuja
ocupação predominante respeita a espaços com pouca vegetação e matos rasos.

Fotografia 4.74- Registo fotográfico das Áreas de Matos existentes na área de intervenção do
TN24(esquerda) e TN25 (Direita)
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Fotografia 4.75- Registo fotográfico das Áreas de Matos existentes na área de intervenção do
TN26 (esquerda), TN27(Centro) e TN28 (Direita)

O último núcleo (TN29 a TN32), observa-se mais uma vez, uma ocupação predominante
de matos, bem como espaços descobertos ou com pouca vegetação. Na área de
implantação do TN31 verifica-se a existência pontual de pinheiros jovens. Nesta área, a
existência de clareiras compostas por rocha e areais também é muito evidente,
principalmente na área de implantação do TN30.

Fotografia 4.76- Registo fotográfico das Áreas de Matos existentes na área de intervenção do
TN29 (esquerda) e TN30(Direita)
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Fotografia 4.77- Registo fotográfico das Áreas de Matos existentes na área de intervenção do
TN31 (esquerda) e TN32 (Direita)

As áreas de implantação dos aerogeradores e plataformas do TN33 e TN34, são
constituídas essencialmente por matos (TN34) e floresta de outras resinosas,
nomeadamente por pinheiro bravo.

Fotografia 4.78- Registo fotográfico das Áreas de Matos existentes na área de intervenção do
TN33(esquerda) e TN34 (Direita)

No que respeita aos acessos entre aerogeradores e núcleos respetivos, importa
considerar que no total serão criados 19 km de acessos novos, 11 km de acessos
existentes a beneficiar e 9 km de acessos existentes em bom estado de conservação. No
geral, os acessos a criar, são constituídos por vegetação rasteira, e áreas descobertas
com afloramentos rochosos e matos dispersos.
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SUBESTAÇÕES
Para concretizar a ligação (Ponto de Ligação da Linha Elétrica) do Parque Eólico do
Tâmega Norte e permitir o escoamento da energia produzida, são apresentadas 2
alternativas de localização da Subestação de 400/30 kV. No caso da solução alternativa
de evacuação a 60 kV, para além da Subestação coletora à saída do PETN 60/30kV
(opções alternativas A e B apresentadas e avaliadas anteriormente), está prevista a
construção de uma subestação elevadora 400/60kV, tendo sido apresentadas no
presente estudo duas opções distintas para a sua localização (STN400/60 Opção 1 e
STN400/60 Opção 2)
De acordo com a análise do DESENHO 16 do Volume III – Peças Desenhadas do EIA, a
Alternativa A localizada a oeste do TN 33, tem uma ocupação predominante de matos.
A Alternativa B, localizada a este do TN13, tem dois tipos de ocupação: mosaicos
culturais e parcelares complexos e florestas de outras folhosas, sendo a primeira
predominante.
No que respeita às Opções 1 e 2 no caso da solução alternativa de evacuação a 60 kV,
opção 1 de localização da subestação 400/60 kV é ocupada por matos e florestas de
espécies invasoras e a opção 2 é ocupada predominantemente por matos.
LINHAS ELÉTRICAS (CL.PETN)
Conforme referido nos capítulos iniciais do EIA, os corredores de ligação dos Parques
Eólicos correspondem a um conjunto de troços alternativos, que, após definição do
corredor preferencial, a futura linha elétrica que ligará os Parques Eólicos à RESP será
desenvolvida no interior do mesmo. Com a análise agora preconizada, pretende-se
obter uma visão geral no que respeita ao Uso e Ocupação do Solo atual existente nos
corredores em análise.
Através da análise do DESENHO 16 - Carta de ocupação do Solo, descrevem-se e
representam-se fotograficamente de seguida algumas das classes de ocupação
presentes no conjunto de corredores.
De acordo com a análise do DESENHO 16, as principais classes de uso e ocupação do
solo presentes nos Corredores Alternativos de Ligação do Parque Eólico do Tâmega
Norte (CL.PETN), correspondem a: Matos e Espaços Descobertos ou com pouca
Vegetação, Florestas de Espécies Invasoras , outras Florestas ( outros carvalhos,
eucalipto, outras folhosas, pinheiro bravo e outras resinosas) , áreas agrícolas ( Culturas
Temporárias de Sequeiro, Agricultura com espaços naturais e seminaturais áreas de
Pastagens melhoradas, Áreas Artificializadas (Tecido Edificado (continuo e descontinuo)
áreas em Construção, pedreiras, áreas de apoio ao projeto do SET, entre outros muito
pouco expressivos.
Nas Fotografias seguintes, apresenta-se a ilustração das várias ocupações do solo
presentes nos corredores alternativos de ligação do Parque Eólico do Tâmega Norte
(CL.PETN), nas quais será possível obter uma visão geral da ocupação do solo das várias
classes existentes nos corredores alternativos em análise.
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De acordo com a análise, observa-se uma predominância de áreas de Matos, presentes
em todos os corredores alternativos. Os Matos existentes são rasteiros e pouco densos,
conforme se pode observar na Fotografia 4.79.

Fotografia 4.79-Areas de Matos e Afloramentos Rochosos a Oeste e a Este e a dos Corredores
Alternativos (esquerda) e (direita)

Nos corredores localizados a sudoeste, observa-se a existência representativa de
Florestas de espécies invasoras, caraterísticas desta área. Nos corredores a Este e Norte,
as mesmas são inexistentes.
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Fotografia 4.80-Floresta de espécies invasoras a sudoeste dos corredores em análise

Existem outras áreas Florestais diversificadas ao longo dos corredores, constituídas por
eucalipto, carvalhos, pinheiro bravo, outras folhosas.

Fotografia 4.81-Floresta de Pinheiro bravo localizado nos corredores a sul

As áreas agrícolas e de pastagens têm muito pouca expressão nos corredores de ligação
em análise. As mesmas são essencialmente constituídas por pequenas parcelas
cultivadas e áreas de pastagem. Observa-se inclusive a existência de gado bovino com
alguma predominância nestas áreas de pastoreio selvagens. Estas áreas são
predominantes nos corredores a norte e este, mas em pouca abundância. De referir que
a classe de áreas agrícolas da carta de ocupação é correspondente com as áreas de
vinhas identificadas pelo Instituto da Vinha e do Vinho no âmbito do contacto a
entidades (ANEXO I do Volume IV-Anexos), sendo que estas correspondem a áreas de
muito reduzida expressão e localizadas principalmente na região sul dos corredores.
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Fotografia 4.82-Areas Agrícolas, Culturas de Sequeiro, outras, existentes na zona dos
corredores centrais (esquerda) e nordeste (direita) dos corredores em análise

No que respeita às áreas edificadas, identifica-se uma pequena mancha na zona sul dos
corredores, a oeste da povoação de Daivões, correspondente ao estaleiro de apoio da
obra do Sistema Eletroprodutor do Tâmega (SET).

Fotografia 4.83-Áreas Edificadas existentes na zona sul dos corredores do PETN

Dentro do corredor de ligação, identifica-se a existência de 2 manchas relativas a zona
de exploração de inertes, das quais uma já se encontra desativada, localizada a sudeste.
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Fotografia 4.84- Pedreiras existentes a sudeste dos corredores em análise

ÁREAS DE APOIO À OBRA
No Parque Eólico Tâmega Norte, foram reservados alguns espaços com funções de apoio
à construção do projeto. Nomeadamente 2 areas de deposição temporária de matérias,
1 área para implantação da Central de Betão, 2 localizações alternativas (dependente
da alternativa de subestação escolhida) para o estaleiro e áreas de manobra para
camiões.
A nível de ocupação do solo destas áreas, observa-se predominância de áreas de matos
pouco densos e rasteiros, e em muito menor escala, áreas agrícolas (mosaicos culturais
e parcelares complexos).
4.9.2.2

PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
De acordo com o enquadramento da área de estudo do PETS e CL.PETS na Carta de
ocupação do Solo, apresentam-se no quadro seguinte a identificação das várias classes
de ocupação presentes na área de estudo do Parque Eólico do Tâmega Sul e Corredores
de Linha Elétrica associados a este parque, bem como a respetiva quantificação em
hectares. Conforme referido no subcapítulo da metodologia, procedeu-se de igual
modo, à caraterização em termos de ocupação do solo atual, das várias cumeadas onde
serão dispostos os vários aerogeradores inerentes ao projeto. Pretende-se com esta
análise obter uma visão geral e mais homogénea da área a intervencionar com os
elementos que constituem o projeto.
Deste modo, nas figuras seguintes, ilustra-se graficamente a distribuição das classes de
ocupação de solo mais agregada de forma a se ter uma noção da classe predominante
nas áreas de análise.
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Quadro 4.109 – Identificação e Quantificação das Classes de Uso e Ocupação de solo
presentes na Área de Estudo na AE PETS e AE CL.PETS
CLASSES DE OCUPAÇÃO DO SOLO

ÁREA DE ESTUDO (ha)
AE PETS

Território artificializado
23,04
Rocha Nua
51,36
Matos
604,47
Espaços Descobertos ou com Pouca Vegetação 476,88
Pastagens Melhoradas
4,63
Mosaicos culturais e parcelares complexos
41,89
Floresta de outras resinosas
168,62
Floresta de resinosas
63,28
Florestas de outros carvalhos
21,81
Florestas de outras folhosas
20,67
Florestas de castanheiro
Florestas de eucalipto
Florestas de bétulas
2,93
Zonas húmidas interiores
2,78
Vegetação ripícola
1,96
TOTAL
1.484,3

AE CL.PETS
21,50
28,63
735,34
184,51
20,53
104,66
89,95
203,24
54,19
214,59
8,14
7,88
25,90
5,60
21,33
1.726,0
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Figura 4.60 - Representação Gráfica das Classes de Ocupação de Solo Presentes na Área de Estudo do Parque Eólico Tâmega Sul (AE PETS)
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Figura 4.61 - Representação Gráfica das Classes de Ocupação de Solo Presentes na Área de Estudo dos Corredores de Linha Elétrica do PETS (AE
CL.PETS)
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De acordo com os dados apresentados, identificam-se as principais classes de uso e
ocupação do solo presentes nas áreas de estudo do Projeto do Parque Eólico do Tâmega
Sul (PETS), nomeadamente: Matos (cerca de 604,4 ha correspondente a cerca de 40,7
%) , Espaços Descobertos ou com pouca vegetação (cerca de 476,9 ha correspondente
a cerca de 32,2 %) e Florestas diversas , nomeadamente Florestas de: outras folhosas,
outros carvalhos, resinosas e outras resinosas e bétulas (cerca de 277,31 ha,
correspondente a cerca de 18,6%). Observa-se igualmente outras classes de espaço,
com menor predominância, mas também muito características daquela área,
nomeadamente: Rocha Nua (cerca de 51,36ha), Areas agrícolas (mosaicos culturais,
pastagens melhoradas, totalizando cerca de 46,52 ha de ocupação na área de estudo e
Vegetação Ripícola e Zonas Húmidas Interiores, e Áreas Artificializadas.
Relativamente à área de estudo dos corredores da linha elétrica CL.PETS, verifica-se que
as classes predominantes correspondem a: Matos (cerca de 735,34 ha, que
correspondem a 43% da totalidade da área de estudo), Florestas de resinosas (cerca de
203,34 ha, correspondente a 12%), Florestas de outras folhosas (214,59 ha que
representam 12% da AE) e Espaços Descobertos ou com Pouca Vegetação (cerca de
184,51 ha com representatividade de 11%). As restantes classes de uso e ocupação
presentes na área de estudo apresentam uma representatividade inferior a 6% do total
da área de estudo.
PARQUE EÓLICO (AEROGERADORES, PLATAFORMAS, ACESSOS E REDE DE MT)
Nas Fotografias seguintes apresentam-se um exemplo representativo das classes de
ocupação do solo presentes nas áreas de estudo do PETS, através das quais é possível
obter uma visão geral de como se encontram atualmente parte das áreas a intervir no
âmbito do projeto.
Os “matos” existentes na zona mais a sul do PETS, são compostos por duas tipologias
distintas: matos densos, de porte arbustivo conforme se apresenta na Fotografia 4.85 e
matos rasteiros, pouco densos e na maioria das áreas observa-se a existência de
afloramentos rochosos (ver Fotografia 4.86). Importa referir, que nestas áreas onde se
observam matos rasteiros e pouco densos, verificou-se a ocorrência de incêndios nos
anos 2010, 2015 e 2017, este facto pode justificar as diferenças entre tipologias de
matos em áreas próximas.
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Fotografia 4.85- Registo fotográfico das áreas de Matos densos existentes na área de estudo
mais a Sul do PETS

Fotografia 4.86- Registo fotográfico das áreas de Matos Rasteiros pouco densos, existentes na
área de estudo mais a Sul da área de estudo do PETS

As “Florestas de outras Resinosas”, nomeadamente compostas por Pinheiro Bravo,
existentes em alguma abundância na zona mais a norte da AE PETS e são de uma forma
geral pouco densas. Importa referir, que em algumas áreas é evidente a
descaraterização desta tipologia de florestas, na sequência do incêndio ocorrido em
2011 (Fotografia 4.87). Nesta área ardida, observa-se inclusive em algumas áreas a
regeneração natural de alguns pinheiros.
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Fotografia 4.87- Registo fotográfico das Áreas de Floresta de Pinheiro Bravo, após incêndio de
2011, existente na zona a norte da área de estudo do PETS

Fotografia 4.88- Registo fotográfico das Áreas de Floresta de Pinheiro Bravo, existente na
zona a norte da área de estudo do PETS

No que respeita às áreas de “Espaços Descobertos ou com pouca Vegetação” existente
na área de estudo do PE.PETS, a mesma é existente apenas na parte mais a sul do
parque. Na Fotografia 4.89 apresenta-se uma representação da mesma.
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Fotografia 4.89- Registo fotográfico das Áreas de Vegetação, existente na zona a sul da área
de estudo do PETS

As áreas classificadas com uma ocupação de solo agrícola, nomeadamente “Mosaicos
de culturais e parcelares complexos bem como pastagens naturais, através da análise
da Fotografia 4.90 observam-se áreas amplas de sequeiro, separadas por muros de
pedra, que servem de pasto ao gado ovino e bovino existente em abundância na região.
Estas áreas são observadas apenas na zona mais a nordeste do Parque Sul.

Fotografia 4.90- Registo fotográfico das Áreas de Vegetação, existente na zona a sul da área
de estudo do PETS

Dentro da área de Estudo do Projeto do Parque Eólico do Tâmega Sul (AE PETS), de
acordo com o COS 2018, identificam-se áreas Industriais correspondentes a um estaleiro
da obra do Sistema Electroprodutor do Tâmega (coincidente com a futura localização do
aerogerador TS29) e outra área Industrial.
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Fotografia 4.91- Registo fotográfico das Áreas Industriais, existente na zona a norte do
PE.PETS

De uma forma a uniformizar mais a caraterização da área de estudo do PETS. apresentase de seguida uma análise visual/caraterização por núcleo, onde se inclui um conjunto
de aerogeradores, acessos e outros elementos de projeto inerentes por cumeada. Desta
forma será possível visual as características de ocupação atualmente presentes em cada
uma das cumeadas a intervir no âmbito do projeto.
Relativamente aos núcleos que constituem o Parque Eólico Tâmega Sul (PETS), e de uma
forma mais detalhada, observa-se uma evidente diferença a nível de ocupação atual do
solo, entre os núcleos localizados mais a norte e a zona mais a sul, ou seja, na zona mais
a norte a ocupação de solo predominante respeita a Florestas de outras Resinosas,
nomeadamente compostas por pinheiro-bravo e áreas de matos, e a zona mais a sul a
ocupação predominante é de matos.
O núcleo (TS1 a TS6) observa-se a existência de essencialmente 3 classes de ocupação
do solo: Matos, Espaços Descobertos ou com Pouca Vegetação e floresta de outras
resinosas, nomeadamente pinheiro-bravo, sendo esta última muito pouco expressiva.
Os seis aerogeradores a implementar irão afetar áreas muito idênticas de espaços
descobertos e matos, tratam-se de áreas muito homogéneas e idênticas.
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Fotografia 4.92- Registo fotográfico das Áreas de Matos existentes na área de intervenção do
TS1 (esquerda), TS2 (Direita) e TS3, TS4 e TS5 (Baixo)
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Fotografia 4.93- Registo fotográfico das Áreas de Matos existentes na área de intervenção do
TS6

Os núcleos (TS7 a TS10) e (TS11 a TS14) observa-se a existência de matos secos, rasteiros
e pouco densos, com afloramentos rochosos e áreas sem qualquer tipo de vegetação,
apenas areias. Os TS15, TS16 e TS17, apesar de não estarem na mesma cumeada e não
serem apresentados como um núcleo só, a sua ocupação dos 3 elementos é idêntica.
Nas fotografias seguintes, apresenta-se as áreas panorâmicas de cada núcleo respetivo,
onde é possível observar que as áreas de matos são homogéneas, matos pouco densos
e alguns afloramentos rochosos

Fotografia 4.94- Registo fotográfico panorâmico do núcleo (TS7 a TS10), pertencente à área
do PETS
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Fotografia 4.95- Registo fotográfico panorâmico do núcleo (TS11 a TS14), pertencente à área
do PETS

Fotografia 4.96- Registo fotográfico panorâmico do núcleo (TS15, TS16 e TS17), pertencente à
área do PETS

O TS18 e TS25, de acordo com o COS 2018, têm uma ocupação de áreas de vegetação
esparsa e matos, estando as duas classes distribuídas uniformemente em ambas as
áreas de análise. A área de implantação do TS18, é ocupada por matos rasteiros e Rocha
Nua e a TS25 é ocupada apenas por matos, conforme Fotografia 4.97.
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Fotografia 4.97- Registo fotográfico da área de implantação do TS18 (esquerda) e TS25
(direita), pertencente à área do PETS

O TS19, o núcleo (TS20 a TS21) o núcleo (TS22 a TS23) e o TS24, são ocupados por áreas
de florestas de outras resinosas e áreas de matos. Como classe predominante, o TS24 é
abrangido por espaços descobertos e afloramentos rochosos

Fotografia 4.98- Registo fotográfico da área de implantação do TS19e TS20 (esquerda para
direita respetivamente) pertencente à área do PETS
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Fotografia 4.99- Registo fotográfico da área de implantação do TS21 pertencente à área do
PETS

Fotografia 4.100- Registo fotográfico da área de implantação do TS22 (esquerda), TS23
(direita) para pertencente à área do PETS
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Fotografia 4.101- Registo fotográfico da área de implantação do TS24, pertencente à área do
PETS

O aerogerador TS29 insere-se principalmente em área afeta ao estaleiro do SET
(Fotografia 4.91), uso oposto ao verificado para os núcleos TS30 a TS31, TS32 a TS35 e
TS36 a TS39, que se inserem integralmente em áreas de matos e florestas outras
resinosas de pinheiro bravo como classes predominantes. No entanto, na envolvente do
TS37 e TS38 identificam-se manchas de Culturas Temporária de Sequeiro ( Mosaicos
culturais e parcelares complexos).

Fotografia 4.102- Registo fotográfico da área de implantação do TS31, pertencente à área do
PETS
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Fotografia 4.103- Registo fotográfico da área de implantação do TS30 pertencente à área do
PETS

O TS32, TS33 e o TS34 são ocupados atualmente por áreas de Floresta de Pinheiro bravo
e o TS35 é ocupado por matos rasteiros pouco densos.
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Fotografia 4.104- Registo fotográfico da área de implantação do TS32, TS33 e TS34
pertencente à área do PETS
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Fotografia 4.105- Registo fotográfico da área de implantação do TS35 pertencente à área do
PETS

O TS36, TS37 e TS38 são ocupados por Florestas de Pinheiro bravo e matos, no entanto
no TS37 observa-se uma ocupação predominante de matos densos.
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Fotografia 4.106- Registo fotográfico da área de implantação do TS36 (esquerda), TS37
(direita) e TS38 (baixo) pertencente à área do PETS
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Fotografia 4.107- Registo fotográfico da área de implantação do TS39 pertencente à área do
PETS

No que respeita ao acesso entre o TS18 e o TS19, apesar de existente, de um parque
eólico existente, em alguns troços a beneficiar, é ocupado na sua envolvente próxima
por matos, vegetação esparsa e pontualmente por rocha nua.
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Fotografia 4.108- Acessos existentes, áreas de matos existentes

SUBESTAÇÕES
Para concretizar a ligação (Ponto de Ligação da Linha Elétrica) do Parque Eólico do
Tâmega Sul e permitir o escoamento da energia produzida, são apresentadas 2
alternativas de localização da Subestação de 400/30 kV, no cenário de evacuação a 400
kV. No caso da solução alternativa de evacuação a 60 kV, para além da Subestação
coletora à saída do PETS 60/30kV (opções alternativas A e B com localizações
apresentadas e avaliadas anteriormente), está também prevista a construção de uma
subestação elevadora 400/60 kV.
De acordo com a análise do DESENHO 16 do Volume III – Peças Desenhadas do EIA, a
Alternativa A localizada a Norte do TS 14, tem uma ocupação predominante de Florestas
de Outros Carvalhos. A Alternativa B, localizada a este do TS23, tem dois tipos de
ocupação: matos e rocha nua, sendo a primeira predominante.
No caso da solução alternativa de evacuação a 60 kV, a solução de localização da
subestação 400/60kV é ocupada por florestas resinosas.
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LINHAS ELÉTRICAS (CL.PETS)
Conforme referido nos capítulos iniciais do EIA, os corredores de ligação dos Parques
Eólicos correspondem a um conjunto de troços alternativos, que, após definição do
corredor preferencial, a futura linha elétrica que ligará os Parques Eólicos à RESP será
desenvolvida no interior do mesmo. Com a análise agora preconizada, pretende-se
obter uma visão geral no que respeita ao Uso e Ocupação do Solo atual existente nos
corredores em análise.
Através da análise do DESENHO 16 - Carta de ocupação do Solo, descrevem-se e
representam-se fotograficamente de seguida algumas das classes de ocupação
presentes no conjunto de corredores.
De acordo com a análise do DESENHO 16, as principais classes de uso e ocupação do
solo presentes nos Corredores Alternativos de Ligação do Parque Eólico do Tâmega
Norte (CL.PETN), correspondem a: Matos e Espaços Descobertos ou com pouca
Vegetação, Florestas de Espécies Invasoras , outras Florestas ( outros carvalhos,
eucalipto, outras folhosas, pinheiro bravo e outras resinosas) , áreas agrícolas ( Culturas
Temporárias de Sequeiro, Agricultura com espaços naturais e seminaturais áreas de
Pastagens melhoradas, Áreas Artificializadas (Tecido Edificado (continuo e descontinuo)
áreas em Construção, pedreiras, áreas de apoio ao projeto do SET, entre outros muito
pouco expressivos.
Nas Fotografias seguintes, apresenta-se a ilustração das várias ocupações do solo
presentes nos corredores alternativos de ligação do Parque Eólico do Tâmega Sul
(CL.PETS), nas quais será possível obter uma visão geral da ocupação do solo das várias
classes existentes nos corredores alternativos em análise.
Conforme é possível observar, nos corredores alternativos em análise a classe de
ocupação predominante diz respeito a matos, sendo uma classe de ocupação
representativa em toda a área dos corredores alternativos em análise. Importa referir,
que, associado às áreas de matos dos corredores a sudoeste são em simultâneo
ocupados com os parques eólicos existentes.
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Fotografia 4.109 – Exemplos de Áreas de Matos existentes ao longo da área de estudo dos
corredores do CL.PETS

A restantes áreas florestais são variadas, e em conjunto, assumem alguma
representatividade no conjunto dos corredores em análise. A florestas de outras
resinosas, são no entanto as mais expressivas e localizam-se essencialmente na zona
mais central dos corredores alternativos. Na fotografia seguinte, apresenta-se um
exemplo que ilustra as várias tipologias de florestas presentes.
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Fotografia 4.110 – Exemplos de Áreas florestais existentes ao longo da área de estudo dos
corredores do CL.PETS

No que respeita às áreas agrícolas e de pastagens, à semelhança das áreas florestais,
observa-se a existência de manchas destas classes de ocupação de solo em todos os
corredores. As áreas agrícolas, constituídas por parcelas pequenas de hortas de
subsistência e pomares são expressivos na zona mais a Este e Nordeste dos corredores.
No que respeita às pastagens melhoradas, observam-se manchas contiguas no corredor
localizado mais a sul, nomeadamente a sul da povoação de Lamas.

Fotografia 4.111 – Exemplos de áreas de pastagem melhoradas presentes ao longo da área de
estudo dos corredores do CL.PETS

580

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

ÁREAS DE APOIO À OBRA
No Parque Eólico Tâmega Sul, foram reservados alguns espaços com funções de apoio à
construção do projeto. Nomeadamente 1 área de deposição temporária de matérias, 1
área para implantação da Central de Betão , 2 localizações alternativas ( dependente da
alternativa de subestação escolhida) para o estaleiro e áreas de manobra para camiões.
A nível de ocupação do solo destas áreas, observa-se predominância de áreas de matos
pouco densos e rasteiros.
4.9.3

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO
Relativamente à ocupação do solo a projeção da evolução da situação atual, sem a
construção do projeto, faz prever que se mantenham as características globais
identificadas atualmente, nos termos dos desígnios e visão para o território dada pelos
diversos instrumentos de ordenamento incidentes.
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4.10

SOCIOECONOMIA

4.10.1

ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO
O tipo de intervenção em análise, ainda que priorize áreas territorialmente
desocupadas, pela sua extensão e condicionamentos técnicos (sobretudo ao nível das
futuras linhas elétricas) assume sempre um grau de interação, justificando-se um
enquadramento socioeconómico da área focado sobretudo nas questões da demografia
e dinâmica populacional, aglomerados populacionais, estrutura económica e
empregabilidade e acessibilidade e mobilidade, de entre a diversidade de tópicos
potencialmente abordados num descritor de socioeconomia.
Para este efeito, para uma caracterização de cariz estatístico – indicadores
populacionais, relativos a setores de atividades económica, empregabilidade e
desemprego, entre outros – a escala principal de análise será o concelho, com
comparação com outras unidades NUTS para referência, dado que é a menor unidade
estatística com dados disponíveis a nível transversal (sempre que existentes e/ou
disponíveis, serão apresentados os indicadores à escala de freguesia). Assim, as
unidades de análise corresponderam às unidades administrativas apresentadas no
subcapítulo 2.2.1 (enquadramento administrativo), com recurso à informação
disponível na base de dados do Instituto Nacional de Estatística:
•

Freguesia e concelho;

•

Nomenclatura Territorial para Fins Estatísticos (NUTS) – nível III (salienta-se que
os dados até 2013 correspondem à NUTS versão 2002, e para anos posteriores
a revista NUTS 2013).

Em termos de acessibilidade e mobilidade, embora se aborde o enquadramento
regional das acessibilidades que servem a área de estudo, o enfoque principal incidirá
sobre a área de projeto e sua envolvente imediata.
A caracterização funcional da área será sobretudo focada na área de estudo do EIA, com
base em trabalho de campo com observação direta e sistemática dos aspetos
considerados mais pertinentes para o contexto socioeconómico da área de estudo.
Tratando-se o Projeto em avaliação de um projeto de produção de energia,
complementa-se a análise socioeconómica com um panorama geral do sector
energético.
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4.10.2

ENQUADRAMENTO SOCIOECONÓMICO LOCAL

4.10.2.1 LOCALIZAÇÃO E INSERÇÃO ADMINISTRATIVA
A área de estudo encontra-se na região Norte e abrange três sub-regiões,
nomeadamente a sub-região do Ave, sub-região do Alto Tâmega e sub-região do Douro.
O enquadramento administrativo da área de estudo é o apresentado no Quadro 4.110
(ver também DESENHO 01 do Volume III – Peças Desenhadas).
Quadro 4.110 - Enquadramento administrativo da área de estudo, por projeto
NUTS III
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
Parque Eólico Tâmega Norte e sua ligação ao PC de Daivões
Cavez
Rio Douro
Ave
Braga
Cabeceiras de Basto Abadim
União das freguesias de Gondiães e Vilar
das Cunhas
Boticas
Dornelas
Alto Tâmega Vila Real
União das freguesias de Ribeira de Pena
Ribeira de Pena
(Salvador) e Santo Aleixo de Além Tâmega
Parque Eólico Tâmega Sul sua ligação ao PC de Gouvães
Ave
Vila Real
Mondim de Basto
Bilhó
Montalegre
Salto
Alvadia
União das freguesias de Cerva e Limões
Ribeira de Pena
União das freguesias de Ribeira de Pena
(Salvador) e Santo Aleixo de Além Tâmega
Alto Tâmega Vila Real
Santa Marinha
Telões
Alvão
Vila Pouca de Aguiar
União das freguesias de Pensalvos e Parada
de Monteiros
União das freguesias de Borbela e Lamas
de Olo
Douro
Vila Real
Vila Real
União das freguesias de Adoufe e Vilarinho
de Samardã

4.10.2.2 DEMOGRAFIA E DINÂMICA POPULACIONAL
O retrato da dinâmica e composição demográfica das unidades territoriais em análise é
efetuado com base num conjunto de indicadores, considerando para o efeito: a
população residente, densidade populacional, a taxa de crescimento natural, a taxa de
crescimento efetivo e a taxa de crescimento migratório.
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POPULAÇÃO
Ao nível da caracterização da população e demografia presentes na área estudo, no
quadro seguinte apresenta-se uma caracterização regional e demográfica da área de
estudo, nos concelhos abrangidos. Importa referir que até à Carta Administrativa Oficial
de Portugal 2013 (CAOP 2013), a definição das sub-regiões era distinta, pelo que não
existem dados dos Censos de 2001 que espelhem a realidade destas unidades
territoriais. Para ser possível estabelecer uma relação de evolução também ao nível das
NUTS III nas quais a área de estudo se insere, os dados de 2011 e 2019 apresentados
correspondem à Série Estimativas Provisórias Anuais da População Residente, segundo
a divisão administrativa correspondente à CAOP2013 e a nova versão das NUTS (NUTS
2013), em vigor a partir de 1 de janeiro de 2015. Os dados relacionados com população
e densidade populacional das freguesias abrangidas pelo Projeto correspondem a dados
obtidos no âmbito dos Censos 2001 e 2011.
A área de estudo, embora não englobando aglomerados habitacionais no seu interior,
desenvolve-se na proximidade sobretudo de aglomerados populacionais dispersos de
pequena dimensão, com exceção de Ribeira de Pena como localidade de maior
densidade populacional. De forma geral, no que respeita à população residente nas
unidades territoriais analisadas, verifica-se pela análise dos dados relativos a 2001, 2011
e 2019 a existência de uma tendência para o decréscimo do efetivo populacional, quer
ao nível das sub-regiões, quer ao nível dos concelhos. A baixa densidade populacional
da generalidade dos concelhos espelha a dispersão da população, característica dos
meios mais rurais. Tal não se verifica no concelho de Vila Real, onde a densidade
populacional é mais elevada, o que está de acordo com as suas características, sendo o
concelho mais urbanizado entre os analisados.
O povoamento é sobretudo do tipo concentrado, estruturado nos centros urbanos que
são, de forma geral, de pequena dimensão, excetuando Vila Real, e distribuído por
diversos aglomerados populacionais com reduzida concentração de habitantes.
Grosso modo, a área de estudo não só confirma estas tendências, como as agudiza ainda
mais por se desenvolver maioritariamente nas zonas de orografia mais acidentada, com
menor fixação de população.
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Quadro 4.111 - Evolução da população residente e densidade populacional (NUTS II, NUTS III, concelhos e freguesias)
UNIDADE TERRITORIAL
(REORGANIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA 2013)

2001*

Norte (NUTS II)

2011**

2019***

3 687 293 3 687 224 3 575 338

Ave (NUTS III) *

DENSIDADE POPULACIONAL (hab./km2)
****

POPULAÇÃO RESIDENTE (hab.)

UNIDADE TERRITORIAL (À
DATA DOS CENSOS 2001 e
2011)

-

Cabeceiras de Basto

VARIAÇÃO
2001-2011 (%)

VARIAÇÃO
2011-2019 (%)

2011

2019

-0,002%

-3,0%

173,2

168

s.i.

425 661

411 857

s.i.

-3,2%

293,3

283,8

16 659
1 268
942
571

15 628
s.i.
s.i.
s.i.

-6,7%
-20,7%
-22,1%
-14,5%

-6,2%
s.i.
s.i.
s.i.

68,9
s.i.
s.i.
s.i.

64,6
s.i.
s.i.
s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

Cavez

Cavez

Riodouro
Abadim

Riodouro
Abadim

17 846
1 599
1 210
668

União das Freguesias de
Gondiães e Vilar das Cunhas
Mondim de Basto

Gondiães

314

227

Vilar das Cunhas

260

194

8 573

7 465

6 946

-12,9%

-7,0%

43,4

40,4

Bilhó

Bilhó

763

546

s.i.

-28,4%

s.i.

s.i.

s.i.

Alto Tâmega (NUTS III) *
Boticas
Dornelas
Montalegre
Salto
Ribeira de Pena

-

s.i.

93 615

86 133

s.i.

-8,0%

32

29,5

6 417
413
12 762
1 867
7 412

5 694
338
10 387
1 429
6 517

4 998
s.i.
8 997
s.i.
6 016

-11,3%
-18,2%
-18,6%
-23,5%
-12,1%

-12,2%
s.i.
-13,4%
s.i.
-7,7%

17,7
s.i.
12,9
s.i.
30

15,5
s.i.
11,2
s.i.
27,7

s.i.

-10,9%

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

Dornelas
Salto

Alvadia

Alvadia

220

196

União das Freguesias de Cerva
e Limões

Cerva

2 607

2 280

Limões

393

335

2 573

2 417

União das Freguesias de Ribeira
de Pena (Salvador) e Santo
Alexio de Além Tâmega

Ribeira de Pena (Salvador)
Santo Alexio de Além Tâmega

447

368

s.i.

s.i.

-27,7%
-25,4%

-12,5%
-14,8%
-6,1%

s.i.

-17,7%
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UNIDADE TERRITORIAL
(REORGANIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA 2013)
Santa Marinha

UNIDADE TERRITORIAL (À
DATA DOS CENSOS 2001 e
2011)

2001*

2011**

2019***

VARIAÇÃO
2001-2011 (%)

VARIAÇÃO
2011-2019 (%)

2011

2019

665

558

s.i.

-16,1%

s.i.

s.i.

s.i.

14 998

13 093

11 961

-12,7%

-8,6%

30

27,4

1 630

1 485

s.i.

-8,9%

s.i.

s.i.

s.i.

Afonsim

223

183

Gouvães da Serra

227

133

Lixa do Alvão

s.i.

424

s.i.

s.i.

s.i.

Santa Marta da Montanha

195

135

Pensalvos

379

278

s.i.

s.i.

s.i.

Santa Marinha

Vila Pouca de Aguiar
Telões

Alvão

União das Freguesias de
Pensalvos e Parada de
Monteiros
Douro (NUTS III) *

DENSIDADE POPULACIONAL (hab./km2)
****

POPULAÇÃO RESIDENTE (hab.)

Telões

-17,9%
s.i.

-41,4%
s.i.
-30,8%
-26,6%

s.i.

Parada de Monteiros

101

72

-

s.i.

204 121

190 815

s.i.

-6,5%

50,6

47,3

51 782
2 652
109

3,7%
3,7%
-38,4%

-3,5%

136,7

131,9

União das Freguesias de
Borbela e Lamas de Olo

49 957
2 557
177

49 962

Borbela
Lamas de olo

s.i.

s.i.

s.i.

União das Freguesias de Adofe
e Vilarinho de Samardã

Adofe

2 067

2 155

Vilarinho de Samardã

807

740

s.i.

s.i.

s.i.

Vila Real

s.i.
s.i.

-28,7%

4,3%
-8,3%

s.i. - sem informação
Fonte:
* Censos 2001 – População residente por local de residência (INE, 2007);
** Dados das freguesias de acordo com os Censos 2011 - População residente por local de residência (INE, 2013); dados de região, sub-região e concelhos de acordo com Estimativas anuais da
população residente (NUTS 2013) (INE, 2020)
*** Estimativas anuais da população residente (NUTS 2013) (INE, 2020)
**** Densidade Populacional (n.º/km2) por local de residência e estimativas anuais de 2019 (INE, 2020))
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INDICADORES DEMOGRÁFICOS
No conjunto de gráficos apresentado na Figura 4.62 é possível observar a evolução dos
indicadores de desenvolvimento da população, entre o período 2011 e 2019, expressos
por NUTS II, NUTS III e por concelho, de acordo com os dados disponibilizados pelo INE.
Entende-se por:
•

Taxa de crescimento efetivo: Variação populacional observada durante um
determinado período de tempo;

•

Taxa de crescimento natural: Diferença entre o número de nados vivos e o
número de óbitos, num dado período de tempo observado durante um
determinado período de tempo;

•

Taxa de crescimento migratório: Diferença entre o número de entradas e saídas
por migração, internacional ou interna, para um determinado país ou região,
observado durante um determinado período de tempo.

Relativamente à taxa de crescimento efetivo, verifica-se que se tem mantido
continuamente negativa, o que está de acordo com os dados anteriormente
apresentados relativamente ao decréscimo da população residente em cada unidade
territorial em análise.
Os dados apresentados demonstram que a taxa de crescimento natural é
sucessivamente negativa em todas as unidades territoriais em análise, verificando-se
um número de óbitos superior ao número de nascimentos (valores negativos). Esta
realidade é ligeiramente mais acentuada ao nível da região do Douro, o que não se
reflete na evolução da taxa de crescimento natural de Vila Real. De forma geral, as
variações ao longo dos anos são pouco significativas para todas as unidades territoriais.
No que refere à taxa de crescimento migratório, os dados demonstram um
comportamento muito semelhante para todas as unidades territoriais analisadas,
observando-se que este valor tem crescido desde 2016. O saldo migratório ser superior
ao crescimento natural resulta no decréscimo da população residente, já identificado.
Face ao exposto, considera-se que o decréscimo populacional apresentado no ponto
anterior decorre, essencialmente, de um número de óbitos superior ao número de
nascimentos ao nível dos concelhos, juntamente com o contributo da taxa de
crescimento migratório negativa.
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2011
0,8

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,6

Taxa de crescimento migratório %

0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0

Fonte: Taxa de crescimento migratório (%) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual; Taxa de crescimento efetivo (%) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual; Taxa de
crescimento natural (%) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual (INE, 2020)
Figura 4.62 – Evolução das taxas de crescimento efetivo, migratório e natural (2011-2019)
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ESTRUTURA ETÁRIA
Apresenta-se de seguida a estrutura etária, por faixas etárias da população residente,
por NUTS II, NUTS III e por concelho, em 2019. Adicionalmente, apresenta-se a variação
das faixas etárias face a 2011. Através da sua análise é possível, por um lado, verificar
novamente o decréscimo generalizado da população e, por outro lado, a diminuição do
número de nascimentos, com as diminuições mais significativas verificam-se, para todos
os níveis de analise, na faixa etária dos 0-14 anos, assim como o envelhecimento da
população, espelhado pela variação positiva do ano de 2019 face a 2011 da população
com 65 anos ou mais, na generalidade das unidades territoriais.
Quadro 4.112 – Estrutura etária por NUTS II, NUTS III e por concelho
UNIDADE
TERRITORIAL

GRUPO ETÁRIO
(anos de idade, em 2019)

Variação % (2011-2019)

Norte (NUTS II)

451 624

65 ou
mais
395 661 1 979 268 748 785

Ave (NUTS III)

51 597

47 966

234 866

77 428

-22%

-9%

-4%

25%

1 953

1 968

8 646

3 061

-27%

-11%

0%

-2%

Cabeceiras de Basto
Mondim de Basto

0-14

15-24

25-64

0-14

15-24

25-64

-18%

-7%

-5%

65 ou
mais
19%

667

914

3 789

1 576

-38%

-9%

0%

0%

7 939

8 177

43 676

26 341

-24%

-14%

-9%

2%

Boticas

435

405

2 509

1 649

-23%

-25%

-11%

-7%

Montalegre

679

812

4 251

3 255

-30%

-21%

-15%

-5%

Ribeira de Pena

630

649

3 097

1 640

-26%

-11%

-5%

-3%

1 009

1 242

6 072

3 638

-34%

-9%

-9%

4%

19 989

20 555

102 021

48 250

-26%

-9%

-6%

4%

Alto Tâmega (NUTS III)

Vila Pouca de Aguiar
Douro (NUTS III)

Vila Real 6 055
5 596
27 678
10 633
-20%
-1%
-6%
16%
Fonte: População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário (Por
ciclos de vida); Anual (INE, 2020)

No Quadro 4.113 apresentam-se os índices de envelhecimento e de dependência, quer
de idosos quer de jovens, para melhor caracterizar a distribuição e a tendência da
população. De acordo com o INE, entende-se por:
•

Índice de envelhecimento - Relação entre a população idosa e a população
jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas
com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre
os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 100 (102) pessoas dos 0 aos 14
anos).

•

Índice de dependência de idosos - Relação entre a população idosa e a
população em idade ativa, definida habitualmente como o quociente entre o
número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades
compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 (102)
pessoas com 15-64 anos).
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•

Índice de dependência de jovens - relação entre a população jovem e a
população em idade ativa, definida habitualmente como o quociente entre o
número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos e o
número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos
(expressa habitualmente por 100 (102) pessoas com 15-64 anos).

Quadro 4.113 – Índice de envelhecimento e de dependência de idosos e jovens por NUTS II,
NUTS III e por concelho

UNIDADE
TERRITORIAL

ÍNDICE DE
ENVELHECIMENTO
(Nº)

ÍNDICE DE DEPENDÊNCIA ÍNDICE DE DEPENDÊNCIA
DE IDOSOS
DE JOVENS
(Nº)
(Nº)

2011* 2019** Variação 2011* 2019** Variação 2011* 2019** Variação
Norte (NUTS II)

114,1 165,8

45%

25

31,5

26%

21,9

19

-13%

Ave (NUTS III)

93,8

150,1

60%

20,7

27,4

32%

22,1

18,2

-18%

Cabeceiras de Basto 116,8 156,7
Mondim de Basto 146,3 236,3

34%
62%

28,8
32,7

28,8
33,5

0%
2%

24,7
22,3

18,4
14,2

-26%
-36%

245,6 331,8

35%

44,8

50,8

13%

18,2

15,3

-16%

311,8
352,4
197,5
228,3

379,1
479,4
260,3
360,6

22%
36%
32%
58%

52,5
56,8
42,3
43,4

56,6
64,3
43,8
49,7

8%
13%
4%
15%

16,8
16,1
21,4
19

14,9
13,4
16,8
13,8

-11%
-17%
-21%
-27%

172,2 241,4

40%

35,4

39,4

11%

20,6

16,3

-21%

Vila Real 120,4 175,6
46%
26,1
32
23%
21,7
18,2
s.i. - sem informação
"Fonte: * Recenseamento da população e habitação - Censos 2011 (INE, 2015)
** Estimativas anuais da população residente (INE, 2020)"

-16%

Alto Tâmega (NUTS III)
Boticas
Montalegre
Ribeira de Pena
Vila Pouca de Aguiar
Douro (NUTS III)

Os dados apresentados demonstram que entre 2011 e 2019 o índice de envelhecimento
aumentou em todas as unidades em análise, sendo que é nos concelhos de Mondim de
Basto e Vila Pouca de Aguiar que se verificam aumentos mais significativos.
No que refere ao índice de dependência de idosos, observa-se que, entre 2011 e 2019 o
índice também aumentou em todas as unidades administrativas em análise, com
exceção do concelho de Cabeceiras de Basto, sendo esse aumento mais significativo ao
nível da NUTS II (aproximadamente 26%) e do concelho de Vila Real, sendo, nos
restantes concelhos analisados, sempre inferior a 15%.
Ao nível do índice de dependência de jovens, observa-se que, entre 2011 e 2019 houve
um decréscimo em todas as unidades territoriais, verificando-se, ao nível dos concelhos,
uma diminuição mais acentuada (aproximadamente 34%) no concelho de Mondim de
Basto, Celorico de Basto (aproximadamente 26%) e Vila Pouca de Aguiar
(aproximadamente 27%).
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4.10.2.3 ATIVIDADES ECONÓMICAS
À semelhança do que ocorre em termos de análise populacional e demográfica, os
centros urbanos dos concelhos abrangidos pela área de estudo influenciam a
representatividade dos dados estatísticos à escala concelhia como indicadores
económicos para a área de estudo, pelo que estes não devem ser interpretados como
de aplicação direta ao contexto da área de estudo.
O retrato da dinâmica económica das unidades territoriais em análise será efetuado com
base num conjunto de indicadores, considerando para o efeito: a população empregada
por sectores de atividade, empresas com sede na região, volume de negócios e Valor
Acrescentado Bruto das empresas, segundo a Classificação Portuguesa das Atividades
Económicas, revisão 3 (CAE-Rev.3).
TECIDO EMPRESARIAL
Os dados mais recentes disponíveis mostram que, considerando os valores do VAB
(Valor Acrescentado Bruto) (Quadro 4.114), o contributo da região Norte para o VAB
nacional foi, em 2018, cerca de 29,5%. A sub-região do Ave é, entre as analisadas, a que
representa um contributo mais significativo, sendo de notar que é nesta sub-região que
a indústria assume maior relevância. O setor agrícola, embora significativo na área de
estudo, tem um peso pouco significativo para o VAB.
Quadro 4.114 –VAB por Setor de Atividade Económica em 2018
SECTOR DE ATIVIDADE
POR UNIDADES TERRITORIAIS
NORTE
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Indústria (incluindo energia) e construção
Serviços
Ave
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Indústria (incluindo energia) e construção
Serviços
Alto Tâmega
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Indústria (incluindo energia) e construção
Serviços
Douro
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Indústria (incluindo energia) e construção
Serviços

VAB (milhões de
VAB em % do
euros)
total
2018*
52 078,438
29,5+
762,29
1,5++
16 608,97
31,9++
34 707,18
66,6++
5 848,58
11,2++
52,514
0,9+++
2 844,20
48,6+++
2 951,87
50,5+++
951,29
1,8++
49,251
5,2+++
254,20
26,7+++
647,84
68,1+++
2 366,35
4,5++
150,382
6,4+++
610,36
25,8+++
1 605,61
67,9+++

* - valores provisórios; + % em relação a Portugal; ++ % em relação à região; +++ % em relação à sub-região

Fonte: Anuário Estatístico da Região Norte 2018 (INE, 2019)
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No que refere ao panorama geral do tecido empresarial, apresenta-se nas figuras que
se seguem indicadores síntese do mesmo, com dados relativos a 2018 (os mais recentes
disponíveis), e dados relativos a 2011, para que se possível percecionar a evolução dos
mesmos, nomeadamente: número de empresas, volume de negócios e valor
acrescentado bruto (VAB) das empresas. Importa referir que a confidencialidade de
alguns dados relativos ao VN e ao VAB em alguns setores de atividade e concelhos,
resultam numa análise menos representativa da realidade, que não permite uma análise
da importância económica que alguns setores têm para os concelhos em análise,
nomeadamente o sector da “Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio”.
A análise da Figura 4.63 permite destacar em todos os concelhos o elevado número de
empresas cuja atividade económica é “comércio por grosso e a retalho; reparação de
veículos automóveis e motociclos”, tanto em 2011 como em 2018. É possível verificar,
também, que entre os dois anos considerados se verifica um crescimento significativo,
em percentagem, das empresas do sector “Agricultura, produção animal, caça, floresta
e pesca”. Montalegre é o concelho onde esta atividade é mais representativa, com 51%
das empresas, seguindo-se de Boticas (45%) e Ribeira de Pena (39%). Em Ribeira de Pena
e Cabeceiras de Basto destaca-se também o sector da “Construção” como a terceira
atividade mais presente. A atividade económica “Alojamento, restauração e similares”
está entre as três mais representativas na generalidade dos concelhos, com exceção do
concelho de Vila Real, o mais urbanizado dos concelhos analisados, onde se verifica
alguma representatividade de outros setores de atividade, como as “Atividades
administrativas e dos serviços de apoio”.
A análise das Figura 4.64 e Figura 4.65 permite verificar que, de forma global, as
atividades económicas que geram maior volume de negócios e, consequentemente,
maior VAB, são o “Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e
motociclos”, que se mantem como um dos sectores dominantes entre 2011 e 2018, as
“Indústrias transformadoras” e a “Construção”. Importa destacar, relativamente à
“Construção”, o aumento da sua representatividade para estes dois indicadores entre
2011 e 2018, em particular no concelho de Ribeira de Pena, a que não será alheio o
elevado número de empreitadas em curso associadas ao Sistema Eletroprodutor do
Tâmega.
Referir ainda a representatividade da atividade económica “Eletricidade, gás, vapor,
água quente e fria e ar frio” em Ribeira de Pena, Boticas, Montalegre e Vila Real, cujo
crescimento relativo na maioria dos concelhos é assinalável (mesmo que em termos de
números absolutos do número de empresas os totais sejam baixos), não permitindo a
confidencialidade dos dados uma análise mais efetiva sobre o contributo deste setor
para o panorama geral dos concelhos.
Não obstante a posição relevante que o setor agrícola representa nos concelhos em
análise, constatada ao nível das empresas estabelecidas neste setor, quando se transpõe
a relevância do setor ao nível do volume de negócios e valor acrescentado bruto, a sua
relevância decresce significativamente, como já havia sido referido na análise ao Quadro
4.114.
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Figura 4.63 – Representação gráfica do indicador económico “número de empresas”, para os concelhos em análise, anos de 2011 e 2018
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Figura 4.64 – Representação gráfica do indicador económico “volume de negócios”, para os concelhos em análise, anos de 2011 e 2018
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Figura 4.65 – Representação gráfica do indicador económico “VAB das empresas”, para os concelhos em análise, anos de 2011 e 2018
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Importa sintetizar também as seguintes características das atividades económicas dos
diversos concelhos, onde, maioritariamente, se destaca a agricultura, a criação de gado
e o turismo:
•

A economia do concelho de Cabeceiras de Basto assenta essencialmente na
agricultura, que é praticada com técnicas tradicionais. Para além do vinho verde
e dos produtos hortícolas, produzem-se cereais, azeite e castanhas. A pecuária
é outra atividade do setor primário que contribui para o sustento da população
rural. Aposta-se na criação de raças autóctones, nomeadamente a maronesa e
a barrosã. Do tecido económico de região faz ainda parte a exploração florestal,
a pequena indústria de transformação da madeira e de mármores, a cerâmica,
a construção civil, o comércio e o turismo rural e de montanha, que encerram
um forte potencial para a promoção do concelho.

•

O concelho de Boticas tem como uma das suas principais fontes de riqueza o
comércio de gado bovino da tradicional raça Barrosã, gado caprino e lanígero. O
turismo, sobretudo ligado à estância de águas mineras de Carvalhelhos, assume
também alguma relevância, destacando-se igualmente o turismo rural de
habitação e associado às atividades de pesca e caça. Existem ainda outras
atividades consolidadas em pequenas empresas ao nível da agropecuária e
turismo, mas também nas áreas da construção civil e comércio local.

•

Em Montalegre, a agricultura e a produção de gado bovino, nomeadamente a
raça Barrosã, são das atividades mais importantes, tirando-se partido da
abundância de água que favorece as pastagens. A pecuária é também
expressiva. A criação de Parques Industriais, nomeadamente o Parque Industrial
da Vila de Montalegre e o Parque Industrial de Salto (mais próximo à área de
estudo), impulsionou a economia do concelho. O aproveitamento dos recursos
naturais do concelho constitui-se como uma oportunidade para o
desenvolvimento económico, nomeadamente: as rochas, as energias renováveis
e as produções agroflorestais.

•

No concelho de Mondim de Basto o turismo, muitas vezes ligado a atividades de
caça e pesca desportivas, é das atividades económicas mais importantes, devido
ao património cultural e recursos naturais existentes. O Parque Natural de Alvão
é das principais atrações. A agricultura, que produz sobretudo batata, centeio,
trigo e vinha, e a criação de gado, mantêm a sua importância no concelho.

•

Em Ribeira de Pena destaca-se, do ponto de vista agrícola, a produção de vinhos
verdes, azeite, cereais e fruta. O turismo é uma das atividades económicas com
maiores possibilidades de desenvolvimento, quer pelos recursos naturais
existentes, quer pelo vasto património cultural, incluindo-se numerosos
vestígios arqueológicos. O empreendimento hidroelétrico levado a cabo no rio
Alvadia constitui outra fonte de rendimento para o concelho.
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•

A principal atividade económica de Vila Pouca de Aguiar é a indústria extrativa,
principalmente a exploração e transformação do granito. Segue-se a criação de
gado e, em menor escala, a produção de águas de mesa. O turismo, diretamente
ligado com os recursos naturais existentes e com a estância termal de Pedras
Salgadas, assume também relevância crescente, reforçado pela proximidade à
Serra do Alvão.

•

Embora mais urbano que os restantes concelhos analisados, também em Vila
Real a agricultura assume alguma expressão, com as produções mais
importantes a serem o vinho, o azeite, a batata, a castanha, os cereais e a fruta.
As encostas da margem direita do Douro fazem parte da chamada Região
Demarcada do Douro, onde se cultivam as vinhas que permitem a produção do
conhecido Vinho do Porto. As indústrias mais importantes são as de cerâmica,
curtumes, madeiras e produtos alimentares.

Por fim, importa ainda referir a futura atividade de produção de energia elétrica a partir
do Projeto do Complexo Hidroelétrico do Alto Tâmega, que integra as barragens de
Daivões (Ribeira de Pena) e Gouvães (Vila Pouca de Aguiar), atualmente em construção.
A nível local, e conforme se menciona ao longo do presente relatório síntese, a área de
estudo é marcada sobretudo pela atividade agrícola, com a criação de gado e atividades
de pastorícia.
4.10.2.4 EMPREGABILIDADE
Ao nível do emprego, apresenta-se no Quadro 4.115 a repartição da população
empregada por setor de atividade económica, para os sete concelhos em análise nos
anos de 2011 e 2018. A sua análise permite verificar que também o indicador da
empregabilidade por setor atesta a relevância local do setor comercial, do sector da
construção e das indústrias transformadoras na generalidade dos concelhos em estudo.
Comparando os anos de 2011 e 2018 é possível constatar um significativo aumento da
empregabilidade no sector da agricultura em todos os concelhos, também associado à
evolução e modernização do setor, reforçando o facto de ser um importante setor com
peso significativo na economia local.
Por fim, no Quadro 4.116 resumem-se os principais indicadores de desemprego ao nível
concelhio. Através da sua análise, é possível constatar uma diminuição da taxa de
desemprego global face a 2011, mas mantendo-se, em alguns concelhos, superior à
verificada em Portugal (6,5% em 2019). A menor taxa de empregabilidade é registada
no concelho de Boticas, onde se verifica o maior decréscimo face a 2010. No concelho
de Vila Real a taxa de desemprego é superior às restantes, importando referir uma
diminuição pouco significativa face a 2010, ao contrário do verificado nos restantes.
Perante a ausência de dados recentes desagregados à escala de freguesia, não é possível
aferir alguma dissemelhança local dentro dos dados concelhios apresentados.
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Quadro 4.115 – Pessoal ao serviço nas empresas, por setor de atividade económica (CAE Rev.3)
Cabeceiras de Basto

SETOR DE ATIVIDADE ECONÓMICA
(CAE Rev. 3)

2011

Mondim de Basto

2018

2011

Boticas

2018

2011

Montalegre
2018

2011

Ribeira de Pena

2018

2011

Vila Pouca de Aguiar

2018

2011

Vila Real

2018

2011

2018

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

Agricultura, produção animal, caça,
floresta e pesca

103

3,3

450

11,4

35

2,7

conf.

conf.

100

12,6

350

31,7

200

13,8

850

38,4

46

4,6

307

19,3

98

3,8

641

19,5

444

3,7

1 809

12,9

Indústrias extrativas

conf.

conf.

conf.

conf.

conf.

conf.

81

6,8

57

7,2

39

3,5

34

2,3

conf.

conf.

0

0,0

0

0,0

213

8,3

188

5,7

105

0,9

78

0,6

Indústrias transformadoras

571

18,4

774

19,7

188

14,4

187

15,7

189

23,9

141

12,8

162

11,2

184

8,3

124

12,5

127

8,0

633

24,6

696

21,2

1 115

9,2

1 412

10,0

Eletricidade, gás, vapor, água
quente e fria e ar frio

conf.

conf.

3

0,1

conf.

conf.

conf.

conf.

4

0,5

5

0,5

conf.

conf.

8

0,4

34

3,4

39

2,5

5

0,2

5

0,2

41

0,3

85

0,6

Captação, tratamento e distribuição
de água; saneamento, gestão de
resíduos e despoluição

conf.

conf.

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

conf.

conf.

conf.

conf.

conf.

conf.

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

345

2,9

647

4,6

Construção

808

26,0

773

19,6

195

15,0

154

12,9

99

12,5

109

9,9

223

15,4

229

10,3

363

36,6

498

31,3

408

15,9

366

11,1

1 615

13,4

1 252

8,9

Comércio por grosso e a retalho;
reparação de veículos automóveis e
motociclos

722

23,3

768

19,5

426

32,7

321

27,0

178

22,5

188

17,0

341

23,5

340

15,4

148

14,9

141

8,9

535

20,8

490

14,9

2 887

23,9

2 796

19,9

Transportes e armazenagem

147

4,7

203

5,2

137

10,5

47

3,9

24

3,0

28

2,5

49

3,4

53

2,4

17

1,7

47

3,0

57

2,2

58

1,8

614

5,1

660

4,7

Alojamento, restauração e similares

213

6,9

244

6,2

150

11,5

142

11,9

61

7,7

100

9,1

202

13,9

186

8,4

120

12,1

112

7,0

222

8,6

230

7,0

1 123

9,3

1 170

8,3

Atividades de informação e de
comunicação

12

0,4

conf.

conf.

conf.

conf.

conf.

conf.

conf.

conf.

conf.

conf.

12

0,8

8

0,4

0

0,0

conf.

conf.

conf.

conf.

6

0,2

98

0,8

128

0,9

Atividades imobiliárias

52

1,7

67

1,7

3

0,2

12

1,0

0

0,0

conf.

conf.

13

0,9

13

0,6

4

0,4

conf.

conf.

19

0,7

13

0,4

113

0,9

161

1,1

Atividades de consultoria,
científicas, técnicas e similares

105

3,4

127

3,2

32

2,5

42

3,5

31

3,9

30

2,7

72

5,0

93

4,2

conf.

conf.

77

4,8

111

4,3

143

4,4

918

7,6

934

6,6

Atividades administrativas e dos
serviços de apoio

110

3,5

229

5,8

45

3,5

76

6,4

conf.

conf.

55

5,0

conf.

conf.

54

2,4

conf.

conf.

70

4,4

conf.

conf.

141

4,3

760

6,3

910

6,5

Educação

114

3,7

89

2,3

24

1,8

17

1,4

16

2,0

13

1,2

29

2,0

19

0,9

28

2,8

12

0,8

50

1,9

69

2,1

614

5,1

501

3,6

Atividades de saúde humana e
apoio social

69

2,2

126

3,2

27

2,1

60

5,0

9

1,1

13

1,2

59

4,1

99

4,5

21

2,1

27

1,7

76

3,0

121

3,7

763

6,3

915

6,5

Atividades artísticas, de
espetáculos, desportivas e
recreativas

11

0,4

15

0,4

17

1,3

24

2,0

5

0,6

8

0,7

10

0,7

14

0,6

18

1,8

56

3,5

14

0,5

10

0,3

118

1,0

172

1,2

Outras atividades de serviços

68

2,2

69

1,8

25

1,9

28

2,4

19

2,4

24

2,2

45

3,1

63

2,8

70

7,0

77

4,8

127

4,9

108

3,3

423

3,5

437

3,1

100

993

100

1 590

100

2 568

100

3 285

100

12 096

100

14 067

100

TOTAL 3 105
100
3 937
100
1 304
100
1 191
100
792
100
1 103
100
1 451
100
2 213
Conf.: Dados confidenciais
Fonte: Pessoal ao serviço (N.º) das Empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3); Anual (INE, 2020)
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Quadro 4.116 – Indicadores de empregabilidade, por concelho
INDICADORES DE EMPREGABILIDADE

POPULAÇÃO ATIVA (N.º)

Total

< 1 ano
POPULAÇÃO
DESEMPREGADA
(N.º)

TEMPO DE
INSCRIÇÃO
≥ 1 ano

SITUAÇÃO
FACE À
PROCURA DE
EMPREGO

Desempregados à
procura do 1.º
emprego
Desempregados à
procura de novo
emprego

TAXA DE DESEMPREGO (%) *

UNIDADE TERRITORIAL
Ribeira de
Boticas
Montalegre
Pena

ANO

Cabeceiras de
Basto

Mondim de
Basto

2011

10 852

4 815

3 363

6 008

2019

10 614

4 703

2 914

2011

1 336

480

2019

657

2011

Vila Pouca de
Aguiar

Vila Real

3 982

8 064

35 034

5 063

3 746

7 314

33 274

290

377

387

711

2 902

253

107

266

324

439

2 380

676

284

125

180

244

346

1 760

2019

294

116

54

109

153

365

1 142

2011

660

196

165

197

143

365

1 142

2019

363

137

53

157

171

226

1 238

2011

198

73

59

81

50

104

345

2019

65

25

13

33

45

62

332

2011

1 138

407

231

296

337

607

2 557

2019

592

228

94

233

279

377

2 048

2011

12,3

10,0

8,6

6,3

9,7

8,8

8,3

2019

6,2

5,4

3,7

5,3

8,6

6,0

7,2

*Considerando a população residente em idade ativa (15 aos 64 anos)
Fonte: Estatísticas Mensais por Concelhos - dezembro de 2011 e dezembro de 2019 (IEFP, 2020)
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4.10.3

SETOR ENERGÉTICO
Em Portugal, a energia produzida nos centros de produção elétrica é injetada na rede
elétrica de serviço público. Como tal, tratando-se o projeto em análise de um projeto de
produção de energia, complementa-se a análise socioeconómica com a apresentação
do panorama geral do consumo de energia elétrica. Como anteriormente referido no
capítulo 2, em 2018, Portugal foi o quarto país da União Europeia, a seguir à Áustria,
Suécia e Dinamarca, com maior incorporação de energias renováveis na produção de
energia elétrica. Esta posição deve-se principalmente ao contributo das fontes hídricas
(44%) e eólica (41%).
É na região Norte e Centro do país que ocorre a produção de mais de 85% de energia,
sendo estas as zonas com maior potência instalada. Desde 2010, a energia hídrica é a
tecnologia com maior crescimento em potência instalada, seguida da energia eólica. No
entanto, em termos relativos, a energia fotovoltaica foi a tecnologia que apresentou
mais crescimento.
Como já se fez notar, a promoção de energia proveniente de FER é crucial para reduzir
as emissões de gases com efeito de estufa, pelo que o Projeto vai ao encontro das
prioridades e políticas estabelecidas, quer internacionalmente, quer ao nível europeu,
quer ao nível nacional – mais recentemente através da publicação do Plano Nacional de
Ação para as Energias Renováveis e o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050.
Adicionalmente, importa também referir que dotar Portugal de centros de produção de
eletricidade contribui cumulativamente para a redução da dependência energética do
país, a qual se situava em cerca de 80% em 2017 (dados provisórios), como se pode
observar na figura apresentada de seguida.

Fonte: Relatório do Estado do Ambiente (2019)
Figura 4.66 – Evolução da dependência energética (2005-2017)
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Dados do INE indicam que, em 2018, a proporção de energias renováveis no consumo
final bruto de energia foi de 30,3%. A figura que se segue permite observar a evolução
deste valor entre 2004 e 2018, a totalidade dos dados disponíveis para Portugal. O
aumento da proporção tem sido praticamente continuo com um ligeiro decréscimo nos
últimos dois anos analisados.

Por sua vez, no Quadro 4.117 apresentam-se os dados de 2018 relativos aos consumos
de energia elétrica por tipo de uso, para os diferentes níveis de análise considerados.
Quadro 4.117 – Consumo de energia elétrica por tipo (MWh), por NUTS II, NUTS III e por
concelho, em 2018
TIPO DE CONSUMO
UNIDADE
TERRITORIAL

Não
Doméstico
Indústria Agricultura
doméstico

Norte
(NUTS II)

MWh 4 590 900 3 566 396 5 827 216
%

30,4

23,6

Ave
(NUTS III)

MWh

501 350

%

Cabeceiras
de Basto

Iluminação
Iluminação
interior de
das vias
Outros
edifícios do
públicas
Estado

Total

196 605

461 431

453 000

29 722

15 125 270

38,5

1,3

3,1

3,0

0,2

100,0

339 226

1 095 298

12 970

50 597

38 632

4

2 038 078,1

24,6

16,6

53,7

0,6

2,5

1,9

0,0

100,0

MWh

16 180

7 334

4 153

445

2 702

2 423

0

33 236,6

%

48,7

22,1

12,5

1,3

8,1

7,3

0,0

100,0

8 117

2 838

1 539

54

1 216

1 297

0

15 061,0

Mondim de MWh
Basto
%
Alto
MWh
Tâmega
%
(NUTS III)

53,9

18,8

10,2

0,4

8,1

8,6

0,0

100,0

104 664

67 729

60 615

3 072

22 579

18 805

0

277 463,7

37,7

24,4

21,8

1,1

8,1

6,8

0,0

100,0
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TIPO DE CONSUMO
UNIDADE
TERRITORIAL

Não
Doméstico
Indústria Agricultura
doméstico

Iluminação
Iluminação
interior de
das vias
Outros
edifícios do
públicas
Estado

Total

MWh

5 511

2 521

7 730

32

1 766

1 304

0

18 864,1

%

29,2

13,4

41,0

0,2

9,4

6,9

0,0

100,0

MWh

11 270

4 036

4 871

300

2 476

1 576

0

24 528,5

%

45,9

16,5

19,9

1,2

10,1

6,4

0,0

100,0

Ribeira de
Pena

MWh

6 365

5 616

2 346

27

1 799

1 341

0

17 494,0

%

36,4

32,1

13,4

0,2

10,3

7,7

0,0

100,0

Vila Pouca
de Aguiar

MWh

14 487

16 512

16 206

347

3 625

3 756

0

54 933,1

%

26,4

30,1

29,5

0,6

6,6

6,8

0,0

100,0

Douro
(NUTS III)

MWh

216 259

156 769

100 446

20 054

33 376

48 200

8

575 112,3

%

37,6

27,3

17,5

3,5

5,8

8,4

0,0

100,0

MWh

60 589

58 150

16 890

3 417

7 123

13 196

0

159 364,4

%

38,0

36,5

10,6

2,1

4,5

8,3

0,0

100,0

Boticas
Montalegre

Vila Real

A análise do quadro anterior, permite verificar que os consumos doméstico e não
doméstico são, em todas as unidades territoriais analisadas, dos tipos de consumo mais
significativos, assumindo maior representatividade. O sector industrial representa uma
parte considerável do consumo de energia na região Norte (38,5%), na sub-região do
Ave (53,7%) e no concelho de Boticas (41,0%). Embora com menor representatividade
em percentagem, mas assumindo-se como o segundo tipo de consumo mais
significativo, o consumo pela indústria é também relevante nos concelhos de Vila Pouca
de Aguiar e Montalegre.
4.10.4

ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE
A acessibilidade nacional e regional é assegurada sobretudo pela rede de autoestradas
que serve a área de estudo, que acomoda grande capacidade de tráfego e mobilidade
regional e nacional, no presente caso:
•

Autoestrada A7, a sul do PTEN e a norte do PTES, que faz a ligação entre os
concelhos de Póvoa de Varzim e Vila Pouca de Aguiar, tutelada pelo Instituto de
Mobilidade e Transportes e concessionada à ASCENDI;

•

Autoestrada A24, também designada como Autoestrada do Interior Norte, a
este de ambos os parques eólicos, faz a ligação entre a A25, em Viseu, até
Chaves. Permite a ligação à A4, em Vila Real, e à A7, em Vila Pouca de Aguiar.
Também sob tutela do Instituto de Mobilidade e Transportes e concessionada à
NortScut.

As estradas nacionais asseguram fundamentalmente a acessibilidade local e regional
entre as diversas zonas da área de estudo. Destaca-se fundamentalmente as seguintes:
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•

•

4.10.5

Parque Eólico Tâmega Norte
o

ER311, que liga localmente Cabeceiras de Basto a Salto

o

EN206, que liga localmente Arco de Baúlhe a Ribeira de Pena

o

CM1033, núcleos TN01 a TN05

o

CM1031, núcleos TN06 a TN20

o

CM1700-1, núcleos TN06 a TN14, TN22 a TN32

o

CM518/518-1, núcleos TN06 a TN14, TN22 a TN32

Parque Eólico Tâmega Sul
o

EN313, que liga localmente Concelho a Macieira

o

EN206, que liga localmente Ribeira de Pena a Carrazedo do Alvão

o

EM557/1153, acessos locais a Gouvães

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO
Uma vez que se abordaram aspetos de dinâmica territorial, demográfica e económica,
estes são processos de alteração e ajuste de longo prazo, alocados e dependentes não
só de mecanismos e tendências de evolução económica e territorial a nível regional, mas
sobretudo das tendências de crescimento e desenvolvimento nacional. Não se esperam
assim alterações relevantes ao nível do enquadramento socioeconómico e aspetos
socioeconómicos funcionais na área de estudo, importando referir, no entanto, que se
prevê a entrada.
Referir, no entanto, a futura entrada em funcionamento do Complexo Hidroelétrico do
Alto Tâmega, cujo final da construção está previsto para 2023 e cuja produção anual
estimada de energia é de 1.800 GWh, com relevância para os indicadores económicos
dos diversos concelhos abrangidos.
Por outro lado, contrabalaçando o final das empreitadas de construção do Sistema
Eletroprodutor do Tâmega, a dinamização socioeconómica resultante da elevada
afluência e procura de alojamentos, comércio e restauração e serviços, bem como o
incremento relevante em todo o setor construtivo e de matérias-primas da região irá
abrandar significativamente, na ausência de outras empreitadas de grande dimensão.
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4.11

SAÚDE HUMANA

4.11.1

ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO
No presente subcapítulo procede-se à caracterização da situação atual do território ao
nível da Saúde Humana, iniciando-se com um breve enquadramento da região afetada,
que tem como base o Perfil Local de Saúde (PeLS) desenvolvido pelo Sistema Nacional
de Saúde no âmbito do projeto “Perfis de Saúde”. Os PeLS pretendem apoiar as
Unidades de Saúde Pública (USP) na sua função de promoção e advocacia da saúde e de
melhoria da literacia em saúde. O Departamento de Saúde Pública disponibiliza e
atualiza regularmente um PeLS de base, idêntico, em termos de estrutura e de tipo de
dados/indicadores, para cada um dos ACES/ULS da região. Este programa tem como
finalidade, então, determinar as necessidades de saúde da região e priorizar ações de
atuação estratégicas e operacionais, reforçando a articulação dos diversos recursos. O
Perfil Local de Saúde contém informação constante no Plano Local de Saúde do ACeS
abrangido pela área e o seu principal objetivo é “Contribuir para a melhoria do estado
de saúde da população residente na área geográfica de influência do ACeS”.
Apresenta-se no quadro seguinte os ACeS em que se incluem os concelhos abrangidos
pelo Projeto.
Quadro 4.118 - Concelhos abrangidos pelo Projeto e ACeS
CONCELHO

ACeS

Parque Eólico Tâmega Norte e corredores de ligação
Cabeceiras de Basto ACeS Alto Ave
Boticas
ACeS Alto Trás-os-Montes – Alto Tâmega e Barroso
Montalegre
ACeS Alto Trás-os-Montes – Alto Tâmega e Barroso
Ribeira de Pena
ACeS Alto Trás-os-Montes – Alto Tâmega e Barroso
Parque Eólico Tâmega Sul e corredores de ligação
Mondim de Basto
ACeS Alto Ave
Ribeira de Pena
ACeS Alto Trás-os-Montes – Alto Tâmega e Barroso
Vila Pouca de Aguiar ACeS Alto Trás-os-Montes – Alto Tâmega e Barroso
Vila Real
ACeS Douro I - Marão e Douro Norte

Posteriormente, e pela relevância e importância associadas à saúde humana, é efetuada
uma análise da influência do quadro acústico, da qualidade do ar, dos campos
eletromagnéticos, do efeito sombra e da perceção de risco, tendo em conta as
condições atuais da área de estudo.
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4.11.2

VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO
Consideram-se como grupos vulneráveis as pessoas nas seguintes condições:
•

Crianças;

•

Os idosos com idade superior a 65 anos (no domicílio ou lares);

•

Os indivíduos com doenças crónicas (doenças cardíacas, respiratórias,
renais, diabetes e alcoolismo), com obesidade e os imunodeprimidos;

Através do estudo realizado à estrutura etária da população residente nos concelhos
onde o projeto está inserido (secção 4.10.2.2), verifica-se que, tendo por base as
estimativas da população residente em 2019, mais de 30% da população dos concelhos
abrangidos pela área de estudo são consideradas vulneráveis, uma vez que têm idade
inferior a 14 anos ou superior a 65 anos. Nos concelhos de Cabeceiras de Basto, Mondim
de Basto e Vila Real, verifica-se que cerca de 32% da população é considerada
vulnerável, seguindo-se o concelho de Ribeira de Pena (38%), Vila Pouca de Aguiar (39%)
e, por fim, os dois concelhos com a população mais envelhecida, resultando,
naturalmente, numa maior percentagem de população vulnerável, nomeadamente
Boticas (42%) e Montalegre (44%).
4.11.3

ENQUADRAMENTO DA SAÚDE NA REGIÃO
O Perfil Local de Saúde (PeLS) é estabelecido para os diferentes ACeS já identificados no
Quadro 4.118, todos sob a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte). Os
PeLS mais recentes foram publicados em 2018, e, no Quadro 4.119, são apresentadas as
características de cada agrupamento, com dados populacionais de 2017, no que respeita
ao índice de envelhecimento (número de idosos por cada 100 jovens), índice de
dependência de idosos (relação entre a população idosa e a população em idade ativa),
índice de dependência de jovens (relação entre a população jovem e a população em
idade ativa) e esperança média de vida (anos).
Quadro 4.119 – Características da ARS Norte e dos ACeS abrangidos pela área de estudo
(2017)
ACES

POPULAÇÃO
RESIDENTE
(HAB)

ÍNDICE DE
ENVELHECIMENTO

ÍNDICE DE
DEPENDÊNCIA
DE JOVENS

ÍNDICE DE
DEPENDÊNCIA
DE IDOSOS

ESPERANÇA
MÉDIA DE
VIDA

Continente

9 792 797

158,3

21,4

33,9

81,5

ARS NORTE

3 569 608

153,1

19,5

29,9

81,8

ACeS Alto Ave

248 463

133,9

18,7

25,1

82,2

ACeS Alto Trás-osMontes – Alto
87 157
308,6
16,1
49,7
81,7
Tâmega e Barroso
ACeS Douro I - Marão
98 860
196,3
18,2
35,7
81,6
e Douro Norte
Fonte: Perfil Local de Saúde 2018 – ACeS Alto Ave, ACeS Alto Trás-os-Montes e ACeS Douro I.
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Da análise dos dados apresentados importa realçar que quer ao nível da ARS Norte, quer
ao nível das três ACeS, a esperança média de vida é superior à do Continente,
destacando-se a ACeS Alto Ave, cuja esperança média de vida é 0,7 anos superior à do
Continente. Importa notar que na ACeS Alto Trás-os-Montes – Alto Tâmega e Barroso o
índice de envelhecimento e o índice de dependência de idosos é consideravelmente
superior ao do Continente e da ARS Norte, assim como face aos outros ACeS analisados,
revelando uma população envelhecida, o que é relevante no que respeita à
vulnerabilidade em termos de saúde humana. É neste ACeS que se inserem os concelhos
anteriormente identificados como aqueles onde uma maior percentagem da população
residente tinha idade superior a 65 anos, nomeadamente Boticas e Montalegre, dados
relevantes. Por fim, o índice de dependência de jovens é inferior ao nível local, quando
comparado com a realidade regional e do Continente.
Segundo o Perfil de Saúde de Portugal (2019), redigido pela Comissão Europeia, e com
base nas estimativas do Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME), no ano de
2017 a esperança média de vida de Portugal (81,6) era superior à média da União
Europeia (80,9) e afirmava que um terço das mortes em Portugal estavam atribuídas a
fatores de risco comportamentais, nomeadamente:
•

Tabagismo;

•

Consumo de álcool;

•

Hábitos alimentares;

•

Inatividade física.

O Quadro 4.120 descreve a percentagem de inscritos por diagnóstico ativo nos Cuidados
de Saúde Primários.
Quadro 4.120 – Proporção de inscritos nos Cuidados de Saúde Primários por diagnóstico ativo
(2017)
DIAGNÓSTICO

CONTINENTE

ARS
NORTE

ACES ALTO
AVE

ACES ALTO TRÁS-OSMONTES – ALTO
TÂMEGA E BARROSO
29,2

ACES DOURO I MARÃO E
DOURO NORTE
24,1

Hipertensão
22,2
22,0
20,4
Alteração no
metabolismo
21,3
21,3
23,0
35,6
27,4
dos lípidos
Perturbações
10,4
11,5
11,5
9,6
10,6
depressivas
Diabetes
7,8
8,2
7,8
9,8
9,3
Obesidade
8,0
12,6
12,9
11,3
11,6
Fonte: Perfil Local de Saúde 2018 – ACeS Alto Ave, ACeS Alto Trás-os-Montes e ACeS Douro I.
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De forma geral, a interpretação dos dados apresentados no quadro anterior, é possível
constantar que a proporção de inscritos no ACeS Alto Trás-os-Montes – Alto Tâmega e
Barroso é superior à dos restantes ACeS considerados, continente e ARS Norte, com
exceção das perturbações depressivas. Tal reflete, novamente, o facto de estarmos
perante uma região com uma população mais envelhecida face aos restantes, logo onde
a incidência de problemas de saúde será, presumivelmente, superior. Entre as doenças
mais comuns apresentadas, com nenhuma se estabelece uma relação direta com
possíveis impactes decorrentes da implantação do Projeto, a não ser as perturbações
depressivas, pela perceção de risco que a população possa ter do Projeto, analisandose este facto na secção 4.11.5.
Na Figura 4.67, Figura 4.68 e Figura 4.69 estão enumeradas as principais causas de morte
por grupo etário, para ambos os sexos, no triénio 2012-2014, para os três ACeS em
análise.

Fonte: Perfil Local de Saúde 2018 –ACeS Alto Ave
Nota: SSA – Sinais, Sintomas e Achados
Figura 4.67 – Mortalidade proporcional no ACeS Alto Ave
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Fonte: Perfil Local de Saúde 2018 –ACeS Alto Trás-os-Montes – Alto Tâmega e Barroso
Nota: SSA – Sinais, Sintomas e Achados
Figura 4.68 – Mortalidade proporcional no ACeS Alto Trás-os-Montes – Alto Tâmega e Barroso

Fonte: Perfil Local de Saúde 2018 –ACeS Douro I – Marão e Douro Norte
Nota: SSA – Sinais, Sintomas e Achados
Figura 4.69 – Mortalidade proporcional no ACeS Douro I – Marão e Douro Norte

Comparando os dados dos três ACeS, verifica-se um comportamento distinto nas
maiores causas de morte para crianças com idade inferior a 14 anos, destacando-se:
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•

No ACeS Alto Ave, verifica-se que as principais causas de morte são as afeções
no período perinatal, doenças do sistema nervoso, doenças do aparelho
circulatório, causas externas e outras causas;

•

No ACeS Alto Trás-os-Montes, destacam-se as doenças do aparelho circulatório,
doenças infeciosas, tumores malignos, causas externas e outras causas;

•

No ACeS Douro I, as causas de morte mais comuns nos primeiros anos de vida
são as afeções do período perinatal, as doenças do aparelho digestivo, doenças
infeciosas e outras causas.

Por outro lado, em adultos com idades superiores a 65 anos, as principais causas de
morte são comuns aos vários ACeS, destacando-se os tumores malignos e as doenças do
aparelho respiratório e, com menor representatividade, as doenças do aparelho
respiratório, doenças do aparelho digestivo, doenças endócrinas, SSA não classificados
e doenças do aparelho urinário.
O Quadro 4.121 descreve a Taxa de Mortalidade Padronizada pela idade (TMP) para
indivíduos com menos de 75 anos de ambos os sexos. A probabilidade de morrer
aumenta com a idade, pelo que se usa a taxa de mortalidade padronizada pela idade
(TMP) para retirar (ou atenuar) esse efeito e obter um valor único que permita a
comparação de diferentes populações com estruturas etárias distintas.
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Quadro 4.121 – Evolução da taxa de mortalidade padronizada (/100 000han) no triénio2012-2014 (média anual), na população com idade inferior a 75 anos e ambos os sexos
GRANDES GRUPOS DE CAUSAS DE MORTE
Todas as causas de morte
Algumas doenças infeciosas e parasitárias
Tuberculose
VIH/SIDA
Tumores malignos
Do lábio, cavidade bucal e faringe
Do esófago
Do estomago
Do cólon
Da junção rectossigmoideia, recto, ânus e canal anal
Do fígado e vias biliares intra-hepáticas
Do pâncreas
Da laringe, tranqueia, brônquios e pulmões
Melanoma maligno da pele
Do rim, exceto pelve renal
Da bexiga
Do tecido linfático e hematopoético
Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas
Diabetes mellitus
Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos
Doenças do aparelho circulatório
Doenças isquémicas do coração
Outras doenças cardíacas
Doenças cerebrovasculares

CONTINENTE
344,7
10,4
0,9
4,5
137,0
5,4
4,1
12,1
12,2
5,5
6,3
7,0
28,4
1,6
2,0
3,3
10,4
1,1
14,4
10,9
9,6
66,6
21,9
9,0
24,1

ARS NORTE
336,1
8,8
0,9
3,1
135,9
5,6
4,6
15,7
10,4
5,3
5,9
6,5
30,0
1,5
1,7
2,8
9,9
1,0
13,5
10,2
9,6
61,6
18,1
9,6
24,2

ACES ALTO
AVE
332,8
7,3
0,1
3,2
126,8
4,4
4,3
16,2
9,2
6,9
6,9
5,7
26,0
1,1
1,7
2,7
7,9
1,5
15,1
11,3
11,4
60,4
16,4
8,0
24,8

ACES ALTO TRÁS-OS-MONTES –
ALTO TÂMEGA E BARROSO
385,2
9,1
1,0
1,7
133,0
6,9
5,8
17,8
9,4
7,2
7,5
5,8
25,0
0,4
1,0
2,4
13,5
0,7
16,1
14,0
12,9
73,8
20,3
14,9
27,9

ACES DOURO I - MARÃO E
DOURO NORTE
352,5
11,5
1,0
4,0
126,8
5,4
6,6
12,5
9,0
6,6
7,8
5,0
22,4
1,4
2,0
1,4
9,6
0,6
13,8
10,6
11,4
68,2
15,1
11,3
28,3
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GRANDES GRUPOS DE CAUSAS DE MORTE

CONTINENTE

ARS NORTE

ACES ALTO
AVE
23,0
7,4
10,5
22,3
9,6
0,8
6,2
3,5
1,0
31,6
20,1
5,6
2,2
3,3
5,1

Doenças do aparelho respiratório
19,4
20,3
Pneumonia
7,6
6,4
Doenças crónicas das vias aéreas inferiores
5,5
6,7
Doenças do aparelho digestivo
19,8
20,7
Doenças crónicas do fígado (inclui cirrose)
10,0
11,4
Doenças do sistema osteomuscular/ tecido conjuntivo
1,6
1,3
Doenças do aparelho geniturinário
4,1
3,7
Doenças do rim e ureter
2,5
2,0
Algumas afecções originadas no período perinatal
2,0
1,9
Sintomas, sinais e achados anormais não classificados
27,1
29,8
Causas externas
25,6
22,2
Acidentes de transporte
6,3
5,2
Quedas acidentais
1,7
1,8
Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente
8,5
6,3
Lesões (ignora-se se foram acidentais ou
3,8
4,1
intencionalmente infligidas
Fonte: Perfil Local de Saúde 2018 – ACeS Alto Ave, ACeS Alto Trás-os-Montes e ACeS Douro I.

ACES ALTO TRÁS-OS-MONTES –
ALTO TÂMEGA E BARROSO
20,5
4,5
5,2
37,2
27,7
1,0
4,8
2,7
0,0
32,0
33,3
10,1
2,5
7,6
5,2

ACES DOURO I - MARÃO E
DOURO NORTE
20,4
5,2
8,2
28,1
16,2
0,4
3,9
1,1
1,7
30,4
29,2
6,1
1,8
8,4
2,4
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Da análise do quadro anterior, é possível retirar as seguintes conclusões, no que respeita
às causas de mortalidade em indivíduos com menos de 75 anos, refletida pelo indicador
TMP:
•

A ARS Norte apresenta, entre as doenças com TMP superior com maior
significância estatística comparativamente ao Continente: entre os tumores
malignos o tumor maligno do esófago, tumor maligno do estomago, tumor
maligno laringe, traqueia brônquios e pulmões; as doenças do aparelho
respiratório, sobretudo as doenças crónicas das vias áreas inferiores; as doenças
do aparelho digestivo, onde se inclui as doenças cronicas do fígado (incluindo
cirrose); e, por ultimo, os sintomas, sinais e achados normais não classificados.

•

Na ACeS Alto Ave entre as doenças com TMP superior e com maior significância
estatística comparativamente à ARS Norte, destacam-se as doenças crónicas das
vias aéreas inferiores e as doenças do aparelho geniturinário, nomeadamente
as doenças do rim e ureter.

•

Na ACeS Alto Tâmega e Barroso, destaca-se as seguintes doenças com TMP
superior e com maior significância estatística: doenças do aparelho circulatório,
sobretudo outras doenças cardíacas, as doenças do aparelho digestivo,
nomeadamente as doenças crónicas do fígado (incluindo cirrose), e as causas
externas, com maior incidência em acidentes de transporte.

•

Na ACeS Douro I importa referir as doenças do aparelho digestivo,
nomeadamente as doenças crónicas do fígado (incluindo cirrose) e as causas
externas, como as que apresentam TMP superior e com maior significância
estatística comparativamente à ARS Norte.

De notar que a população com doenças do foro respiratório são população mais
vulnerável à poluição atmosférica, fator ambiental que é influenciado pela
implementação do projeto.
No que respeita à capacidade de resposta dos concelhos da área de estudo em termos
médicos avaliam-se três indicadores:
•

Equipamentos de saúde (centros de saúde e hospitais)

•

Número de profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) por cada 1.000
habitantes;

•

Número de consultas médicas registadas nos centros de saúde.

Segundo os dados estatísticos mais recentes disponíveis, relativos ao ano 2018 e
reunidos no Quadro 4.122, verifica-se que apenas Vila Real, que para além de ser o
concelho mais urbanizado, de maiores dimensões e com maior densidade populacional,
é também capital de distrito, tem um hospital geral. Pela mesma lógica da dimensão do
concelho, Vila Real tem 2 centros de saúde, ao contrário dos restantes concelhos, que
têm apenas 1.
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Quadro 4.122 – Equipamentos de saúde (2018)
ACES
Cabeceiras de Basto
Mondim de Basto
Boticas
Montalegre
Ribeira de Pena
Vila Pouca de Aguiar
Vila Real

EQUIPAMENTOS DE SAÚDE
Centros de Saúde
Hospitais
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
2
1

Segundo os dados estatísticos mais recentes disponíveis, relativos ao ano 2018, os
concelhos abrangidos pela área de estudo, com exceção do concelho de Vila Real, que
apresenta um número de médicos por 1000 habitantes superior ao verificado no
Continente e na região Norte e, no caso dos enfermeiros, o número de profissionais
disponíveis é mais do dobro do registado tanto para o Continente, como para a região
Norte. Relativamente aos restantes concelhos, os valores de médicos disponíveis são
inferiores em cerca de 50% aos registados para o Continente e região Norte e, no caso
de enfermeiros, embora a diferença não seja tão significativa, o valor é também inferior
ao verificado para o Continente e região Norte.
Quadro 4.123 – Número de profissionais de saúde disponíveis para a população da área de
estudo (2019)
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Médicos(as) por 1 000
Enfermeiros(as) por 1 000
habitantes (n.º)
habitantes (n.º)
Continente
5,5
7,3
Região Norte
5,4
7,4
Cabeceiras de Basto
2,5
4,5
Mondim de Basto
1,3
4,2
Boticas
1,4
6,6
Montalegre
1,4
5,7
Ribeira de Pena
1,0
5,5
Vila Pouca de Aguiar
2,3
5,1
Vila Real
7,0
19,3
Fonte: Instituto Nacional de Estatística; período de referência 2017
ACES

No Quadro 4.124 observa-se o número total de consultas realizadas nos centros de
saúde de cada um dos concelhos em estudo e na Figura 4.70 a distribuição do número
de consultas pelas respetivas especialidades, onde se verifica, como esperado, que a
generalidade das consultas prestadas em centros de saúde são de medicina geral e
familiar. Segue-se, as consultas de saúde do recém-nascido, da criança e do adolescente,
as consultas de planeamento familiar e as consultas de saúde materna. As restantes
especialidades assumem pouca ou nenhuma expressão no âmbito das consultas em
centros de saúde. Os dados referem a 2012 e são os mais recentes disponíveis.
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Quadro 4.124 – Número de consultas médicas registadas nos centros de saúde (2012)
ACES
Número de consultas médicas (total)
Continente
25.613.804
Região Norte
8.549.508
Cabeceiras de Basto
46.618
Mondim de Basto
8.791
Boticas
17.833
Montalegre
23.127
Ribeira de Pena
13.507
Vila Pouca de Aguiar
33.467
Vila Real
112.511
Fonte: Consultas médicas (N.º) nos centros de saúde por Localização geográfica (NUTS - 2013) e
Especialidade da consulta; Anual - INE, Inquérito aos centros de saúde (INE, 2020)

Fonte: Consultas médicas (N.º) nos centros de saúde por Localização geográfica (NUTS - 2013) e
Especialidade da consulta; Anual - INE, Inquérito aos centros de saúde (INE, 2020)
Figura 4.70 – Proporção do número de consultas realizadas nos Centros de Saúde, por
especialidade

4.11.4

AVALIAÇÃO DE RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA
O quadro seguinte destaca as consequências na saúde da população dos riscos naturais
(incluindo de natureza climática) e tecnológicos tendo como base a Avaliação Nacional
de Risco (2019), adaptada para a região em estudo. Os eventos climáticos referidos
nesta análise ocorrem já na situação atual, embora tenham tendência para ocorrer de
forma mais frequente e duradoura no futuro, com ou sem implementação do projeto.
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Quadro 4.125 – Avaliação de Riscos naturais e tecnológicos para a população
na região em estudo
RISCO

SUSCETIBILIDADE DA
REGIÃO

IMPACTES NA SAÚDE HUMANA

(reduzida / moderada / elevada)

• Número muito acentuado de vítimas mortais,
Temperaturas extremas
adversas, ondas de
calor e vagas de frio

principalmente na população idosa
Elevada

• Afluência extraordinária às unidades de saúde
• Encerramento de alguns serviços sem ar
condicionado (infantários, lares)

• Equipamentos
Ventos Fortes

Secas

Moderada

Moderada

e
serviços
de
saúde
condicionados
• Falhas no abastecimento de água, energia

• Número muito acentuado de mortos e feridos
• Elevado número de desalojados
• Equipamentos e serviços de saúde
condicionados
• Rede de distribuição de alimentos condicionada

Sismos

Reduzida

• Número muito acentuado de mortos e feridos
• Elevado número de desalojados
• Equipamentos e serviços de saúde
condicionados

• Falhas no abastecimento de água, gás
• Rede de distribuição de alimentos condicionada
• Número moderado de vítimas mortais e

Acidentes Graves de
Tráfego Rodoviário e de
Mercadorias perigosas

Elevada

Acidentes Graves de
Tráfego Aéreos

Reduzida

Incêndios florestais

Elevada

de feridos graves
• Algumas vítimas encarceradas

• Nº acentuado de vítimas mortais e de feridos
graves

• Vários desalojados
• Número reduzido de vítimas mortais e feridos
graves

• Número reduzido de desalojados e alguns
deslocados

Fonte: Avaliação Nacional de Risco (2019)

4.11.5

INFLUÊNCIA DO RUÍDO NA SAÚDE HUMANA
O ruído é constituído por sons que causam desconforto e incómodo nos recetores,
podendo afetar o bem-estar físico, mental e social da população. O ruído excessivo
prejudica seriamente a saúde humana e interfere nas atividades diárias das pessoas na
escola, no trabalho, em casa e nos momentos de lazer. Pode perturbar o sono, causar
problemas cardiovasculares e psicofisiológicos, reduzir o desempenho e provocar
alterações comportamentais (OMS16).

16 http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/noise
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Em Portugal, como indicado na secção 4.8, o Regulamento Geral do Ruído (RGR), que se
encontra legislado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, estabelece limites de
exposição sonora (VLE) que procuram salvaguardar o bem-estar das populações, com
efeitos diretos na saúde humana. Não obstante o Regulamento Geral do Ruído constituir
a regulamentação nacional em vigor para salvaguarda da saúde humana e o bem-estar
das populações, importa avaliar também as recomendações da Organização Mundial de
Saúde (OMS) neste âmbito da garantia da saúde da população exposta ao ruído.
De facto, a OMS recomenda, no documento Environmental Noise Guidelines for the
European Region (2018), outros níveis de exposição da população ao ruído, dependendo
da fonte emissora predominante, como se observa na tabela que seguinte.
Quadro 4.126 – Níveis de exposição ao ruído por fonte emissora (OMS, 2018)

FONTE EMISSORA
PREDOMINANTE

NIVEÍS DE EXPOSIÇÃO E QUALIDADE DAS EVIDÊNCIAS17 QUE
SUPORTAM A SUA RECOMENDAÇÃO
• Período noturno – 45 dB (Ln), Este valor tem por base o facto de 3% dos

Tráfego rodoviário

participantes nos estudos realizados terem apresentado perturbações no
sono a níveis de ruído 45,4 dB (Ln) – baseado em “evidências de moderada
qualidade”;
• Período diurno-entardecer-noturno – 53 dB (Lden). Os estudos
demonstraram que para níveis de ruído superiores a 59,3 dB (Lden),
verifica-se um aumento de risco relevante de 5% na incidência de doença
cardiovascular (baseado em “evidências de elevada qualidade”). Por outro
lado, verifica-se uma prevalência de população altamente perturbada para
níveis de ruído de 53,3 dB (Lden) – baseado em “evidências de moderada
qualidade”.

• Período noturno – nenhuma recomendação é feita para exposição noturna
ao ruído produzido por aerogeradores;

• Período diurno-entardecer-noturno – 45 dB (Lden). Embora não estejam
Aerogeradores

disponíveis estudos que o evidenciem (sem “evidências”), estima-se que
para níveis de ruído superiores, o risco relevante de incidência de doença
cardiovascular aumenta 5%. Verifica-se também uma prevalência de
população (cerca de 10%) altamente perturbada para níveis de ruído de
45 dB (Lden) – baseado em “evidências de baixa qualidade”.

Por outro lado, a OMS identifica ainda, num outro estudo (WHO, 2009), os efeitos
adversos que a exposição média anual da população a diferentes níveis de ruído, no
período noturno, pode ter sobre a saúde da população afetada. Assim, consideram-se
os seguintes efeitos na saúde da exposição da população a ruído no período noturno
(Ln):

17

Evidência de elevada qualidade: pesquisa adicional implicará de forma muito pouco provável a alteração
do grau de certeza do efeito estimado.
Evidência de moderada qualidade: pesquisa adicional poderá ter um impacte importante no grau de
certeza do efeito estimado e poderá alterar essa estimativa.
Evidência de reduzida qualidade: pesquisa adicional terá um muito provável impacte importante no grau
de certeza do efeito estimado e provavelmente alterará essa estimativa.
Evidência de muito reduzida qualidade: qualquer efeito estimado é incerto.
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•

Até 30 dB – sem efeitos adversos observados;

•

Entre os 30 e os 40 dB – podem surgir perturbações do sono essencialmente em
grupos vulneráveis. Considera-se, mesmo nos casos mais críticos que os efeitos
sobre a população afetada são modestos;

•

Entre os 40 e os 55 dB – pode ter efeitos adversos sobre a saúde humana,
prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com a gama de valores
registada, sendo que grupos mais vulneráveis são mais severamente afetados;

•

Superior a 55 dB – indicadores de uma situação de perigo de saúde

•

pública, numa condição onde efeitos adversos para a saúde são frequentes,
verificando-se um incómodo elevado e distúrbio do sono.

Retomando os valores recomendados dados pelo documento Environmental Noise
Guidelines for the European Region (2018), importa salientar que as recomendações da
OMS têm como objetivo a definição de diretrizes para a adoção nas políticas dos países,
classificando-as segundo dois critérios:
•

Recomendações fortes – podem ser adotadas como políticas, dado que se
baseiam na qualidade dos dados e na confiança que os efeitos desejáveis de
adesão superam as consequências menos desejáveis;

•

Recomendações condicionais – requerem um processo de decisão política com
debate substancial e envolvimento de vários stakeholders, uma vez que o grau
de certeza da sua eficácia é inferior, em consequência de uma menor qualidade
das evidências que comprovem um benefício líquido.

As recomendações direcionadas para as emissões de ruído e efeitos na saúde humana
para aerogeradores são do tipo “condicional”. Tal significa que estas serão abordadas
no presente EIA apenas como um referencial que se pode assumir como conservador,
dado que a própria OMS admite o grau de incerteza a elas associado (sem evidências ou
com evidências de reduzida qualidade, conforme Quadro 4.126), focando-se a análise
no cumprimento do Regulamento Geral do Ruído. Já no que diz respeito a ruído
provocado por tráfego rodoviário, as recomendações são do tipo “forte” e, como tal,
adotadas no âmbito do presente EIA como o referencial a cumprir (correspondendo a
valores limite mais restritivos) – tendo ainda em conta que a qualidade das “evidências”
é de elevada a moderada qualidade, conforme Quadro 4.126.
Como tal, são sistematizados de seguida os resultados da monitorização do ruído
realizada na situação de referência, para o PETN e para o PETS, sendo estes comparados
com os valores recomendados pela OMS aplicáveis a cada situação em análise,
remetendo-se ainda para a análise de conformidade legal suportada no cumprimento
do Regulamento Geral do Ruído, conforme secção 4.8.4.
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4.11.5.1 PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE
Os pontos de medição são colocados nas imediações dos recetores sensíveis que
pretendem representar, havendo sempre um desvio no que toca às distâncias efetivas
às fontes emissoras. A análise dos resultados obtidos nos recetores sensíveis na
envolvente do Parque Eólico Tâmega Norte, apresentados no Quadro 4.127, permite
verificar o cumprimento global dos valores estipulados pela OMS.
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Quadro 4.127 – Principais efeitos da exposição da população aos níveis de ruído monitorizados no PETN
RECETOR/
PONTO

N01
Torrinheiras
[41°35'58.54"N,
7°57'48.59"W]

N02
Amial
[41°37'17.86"N,
7°57'21.21"W]

N03
Toninha
[41°34'23.51"N,
7°56'9.99"W]

Ln
[dB(A)]

36

40

38

Lden
[dB(A)]

PRINCIPAIS FONTES
EMISSORAS

44

Tráfego rodoviário local
muito esporádico,
atividade quotidiana rural
e natureza (fonação
animal e aerodinâmica
vegetal)

47

Tráfego rodoviário local
muito esporádico,
atividade quotidiana rural
e natureza (fonação
animal e aerodinâmica
vegetal)

45

Tráfego rodoviário local
muito esporádico,
atividade quotidiana rural
e natureza (fonação
animal e aerodinâmica
vegetal)

PRINCIPAIS EFEITOS DA EXPOSIÇÃO AO RUÍDO
O valor Lden é inferior ao máximo recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (53 dB), pelo que
não se considera que a população esteja atualmente exposta a ruídos incomodativos e com afetação da saúde
humana.
Verifica-se que o valor de Ln é inferior ao recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (45 dB), que
se considera ser a principal fonte de ruído noturna neste ponto.
Por outro lado, o Ln registado enquadra-se na gama de exposição média anual entre os 30 e os 40 dB, o que se
traduz na possibilidade de surgir perturbações do sono essencialmente em grupos vulneráveis, com efeitos
modestos para a população afetada.
O valor Lden é inferior ao máximo recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (53 dB), pelo que
não se considera que a população esteja exposta a ruídos incomodativos e com afetação da saúde humana.
Verifica-se que o valor de Ln é inferior ao recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (45 dB), que
se considera ser a principal fonte de ruído noturna neste ponto.
Por outro lado, o Ln registado enquadra-se na gama de exposição média anual entre os 30 e os 40 dB, o que se
traduz na possibilidade de surgir perturbações do sono essencialmente em grupos vulneráveis, com efeitos
modestos para a população afetada.
O valor Lden é inferior ao máximo recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (53 dB), pelo que
não se considera que a população esteja exposta a ruídos incomodativos e com afetação da saúde humana.
Verifica-se que o valor de Ln é inferior ao recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (45 dB), que
se considera ser a principal fonte de ruído noturna neste ponto.
Por outro lado, o Ln registado enquadra-se na gama de exposição média anual entre os 30 e os 40 dB, o que se
traduz na possibilidade de surgir perturbações do sono essencialmente em grupos vulneráveis, com efeitos
modestos para a população afetada.
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RECETOR/
PONTO
N04
Moscoso
[41°35'5.17"N,
7°55'26.17"W]

N05
Loureiro de Arque
[41°35'55.81"N,
7°56'38.45"W]

N06
Carvalho
[41°36'41.63"N,
7°55'26.19"W]

N07
Tabuadela
[41°37'43.90"N,
7°54'22.39"W]

Ln
[dB(A)]

37

38

36

39

Lden
[dB(A)]

PRINCIPAIS FONTES
EMISSORAS

44

Tráfego rodoviário local
muito esporádico,
atividade quotidiana rural
e natureza (fonação
animal e aerodinâmica
vegetal)

45

Tráfego rodoviário local
muito esporádico,
atividade quotidiana rural
e natureza (fonação
animal e aerodinâmica
vegetal)

43

Tráfego rodoviário local
muito esporádico,
atividade quotidiana rural
e natureza (fonação
animal e aerodinâmica
vegetal)

46

Tráfego rodoviário local
muito esporádico,
atividade quotidiana rural
e natureza (fonação
animal e aerodinâmica
vegetal)

PRINCIPAIS EFEITOS DA EXPOSIÇÃO AO RUÍDO
O valor Lden é inferior ao máximo recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (53 dB), pelo que
não se considera que a população esteja exposta a ruídos incomodativos e com afetação da saúde humana.
Verifica-se que o valor de Ln é inferior ao recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (45 dB), que
se considera ser a principal fonte de ruído noturna neste ponto.
Por outro lado, o Ln registado enquadra-se na gama de exposição média anual entre os 30 e os 40 dB, o que se
traduz na possibilidade de surgir perturbações do sono essencialmente em grupos vulneráveis, com efeitos
modestos para a população afetada.
O valor Lden é inferior ao máximo recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (53 dB), pelo que
não se considera que a população esteja exposta a ruídos incomodativos e com afetação da saúde humana.
Verifica-se que o valor de Ln é inferior ao recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (45 dB), que
se considera ser a principal fonte de ruído noturna neste ponto.
Por outro lado, o Ln registado enquadra-se na gama de exposição média anual entre os 30 e os 40 dB, o que se
traduz na possibilidade de surgir perturbações do sono essencialmente em grupos vulneráveis, com efeitos
modestos para a população afetada.
O valor Lden é inferior ao máximo recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (53 dB), pelo que
não se considera que a população esteja exposta a ruídos incomodativos e com afetação da saúde humana.
Verifica-se que o valor de Ln é inferior ao recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (45 dB), que
se considera ser a principal fonte de ruído noturna neste ponto.
Por outro lado, o Ln registado enquadra-se na gama de exposição média anual entre os 30 e os 40 dB, o que se
traduz na possibilidade de surgir perturbações do sono essencialmente em grupos vulneráveis, com efeitos
modestos para a população afetada.
O valor Lden é inferior ao máximo recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (53 dB), pelo que
não se considera que a população esteja exposta a ruídos incomodativos e com afetação da saúde humana.
Verifica-se que o valor de Ln é inferior ao recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (45 dB), que
se considera ser a principal fonte de ruído noturna neste ponto.
Por outro lado, o Ln registado enquadra-se na gama de exposição média anual entre os 30 e os 40 dB, o que se
traduz na possibilidade de surgir perturbações do sono essencialmente em grupos vulneráveis, com efeitos
modestos para a população afetada.
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RECETOR/
PONTO
N08
Meijoadela
[41°33'32.93"N,
7°54'24.41"W]

N09
Uz
[41°34'36.85"N,
7°53'25.75"W]

N10
Samão
[41°34'14.34"N,
7°51'55.92"W]

Ln
[dB(A)]

37

35

36

Lden
[dB(A)]

PRINCIPAIS FONTES
EMISSORAS

44

Tráfego rodoviário local
muito esporádico,
atividade quotidiana rural
e natureza (fonação
animal e aerodinâmica
vegetal)

43

Tráfego rodoviário local
muito esporádico,
atividade quotidiana rural
e natureza (fonação
animal e aerodinâmica
vegetal)

43

Tráfego rodoviário local
muito esporádico,
atividade quotidiana rural
e natureza (fonação
animal e aerodinâmica
vegetal)

PRINCIPAIS EFEITOS DA EXPOSIÇÃO AO RUÍDO
O valor Lden é inferior ao máximo recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (53 dB), pelo que
não se considera que a população esteja exposta a ruídos incomodativos e com afetação da saúde humana.
Verifica-se que o valor de Ln é inferior ao recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (45 dB), que
se considera ser a principal fonte de ruído noturna neste ponto.
Por outro lado, o Ln registado enquadra-se na gama de exposição média anual entre os 30 e os 40 dB, o que se
traduz na possibilidade de surgir perturbações do sono essencialmente em grupos vulneráveis, com efeitos
modestos para a população afetada.
O valor Lden é inferior ao máximo recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (53 dB), pelo que
não se considera que a população esteja exposta a ruídos incomodativos e com afetação da saúde humana.
Verifica-se que o valor de Ln é inferior ao recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (45 dB), que
se considera ser a principal fonte de ruído noturna neste ponto.
Por outro lado, o Ln registado enquadra-se na gama de exposição média anual entre os 30 e os 40 dB, o que se
traduz na possibilidade de surgir perturbações do sono essencialmente em grupos vulneráveis, com efeitos
modestos para a população afetada.
O valor Lden é inferior ao máximo recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (53 dB), pelo que
não se considera que a população esteja exposta a ruídos incomodativos e com afetação da saúde humana.
Verifica-se que o valor de Ln é inferior ao recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (45 dB), que
se considera ser a principal fonte de ruído noturna neste ponto.
Por outro lado, o Ln registado enquadra-se na gama de exposição média anual entre os 30 e os 40 dB, o que se
traduz na possibilidade de surgir perturbações do sono essencialmente em grupos vulneráveis, com efeitos
modestos para a população afetada.
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4.11.5.2 PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL
Os pontos de medição são colocados nas imediações dos recetores sensíveis que
pretendem representar, havendo sempre um desvio no que toca às distâncias efetivas
às fontes emissoras. A análise dos resultados obtidos nos recetores sensíveis na
envolvente do Parque Eólico Tâmega Sul, apresentados no Quadro 4.127, permite
verificar o cumprimento global dos valores estipulados pela OMS.

622

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Quadro 4.128 – Principais efeitos da exposição da população aos níveis de ruído monitorizados no PETS
RECETOR/
PONTO

S01
Alvadia
[41°26'17.84"N,
7°46'50.82"W]

S02
Lamas
[41°26'59.27"N,
7°45'50.17"W]

S03
Favais
[41°27'25.60"N,
7°46'18.51"W]

Ln
[dB(A)]

37

36

37

Lden
[dB(A)]

PRINCIPAIS FONTES
EMISSORAS

44

Tráfego rodoviário local
muito esporádico, atividade
quotidiana rural, parques
eólicos na envolvente e
natureza (fonação animal e
aerodinâmica vegetal)

43

: Tráfego rodoviário local
muito esporádico, atividade
quotidiana rural, parques
eólicos na envolvente e
natureza (fonação animal e
aerodinâmica vegetal)

44

Tráfego rodoviário local
muito esporádico, atividade
quotidiana rural e natureza
(fonação animal e
aerodinâmica vegetal)

PRINCIPAIS EFEITOS DA EXPOSIÇÃO AO RUÍDO
O valor Lden é inferior ao máximo recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (53 dB),
pelo que não se considera que a população esteja exposta a ruídos incomodativos e com afetação da saúde
humana.
Verifica-se que o valor de Ln é inferior ao recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (45
dB), que se considera ser a principal fonte de ruído noturna neste ponto.
Por outro lado, o Ln registado enquadra-se na gama de exposição média anual entre os 30 e os 40 dB, o
que se traduz na possibilidade de surgir perturbações do sono essencialmente em grupos vulneráveis, com
efeitos modestos para a população afetada.
O valor Lden é inferior ao máximo recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (53 dB),
pelo que não se considera que a população esteja exposta a ruídos incomodativos e com afetação da saúde
humana.
Verifica-se que o valor de Ln é inferior ao recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (45
dB), que se considera ser a principal fonte de ruído noturna neste ponto.
Por outro lado, o Ln registado enquadra-se na gama de exposição média anual entre os 30 e os 40 dB, o
que se traduz na possibilidade de surgir perturbações do sono essencialmente em grupos vulneráveis, com
efeitos modestos para a população afetada.
O valor Lden é inferior ao máximo recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (53 dB),
pelo que não se considera que a população esteja exposta a ruídos incomodativos e com afetação da saúde
humana.
Verifica-se que o valor de Ln é inferior ao recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (45
dB), que se considera ser a principal fonte de ruído noturna neste ponto.
Por outro lado, o Ln registado enquadra-se na gama de exposição média anual entre os 30 e os 40 dB, o
que se traduz na possibilidade de surgir perturbações do sono essencialmente em grupos vulneráveis, com
efeitos modestos para a população afetada.
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RECETOR/
PONTO

S04
Pinduradouro
[41°28'23.81"N,
7°44'27.34"W]

S05
Gouvães da Serra
[41°28'37.04"N,
7°43'48.67"W]

S06
Bustelo
[41°30'30.38"N,
7°46'8.35"W]

S07
Choupica
[41°31'29.09"N,
7°45'11.74"W]

Ln
[dB(A)]

38

38

37

40

Lden
[dB(A)]

PRINCIPAIS FONTES
EMISSORAS

45

Tráfego rodoviário local
muito esporádico, atividade
quotidiana rural e natureza
(fonação animal e
aerodinâmica vegetal)

45

Tráfego rodoviário local
muito esporádico, atividade
quotidiana rural e natureza
(fonação animal e
aerodinâmica vegetal)

44

Tráfego rodoviário local
muito esporádico, atividade
quotidiana rural e natureza
(fonação animal e
aerodinâmica vegetal)

47

Tráfego rodoviário local
muito esporádico, atividade
quotidiana rural, parques
eólicos na envolvente e
natureza (fonação animal e
aerodinâmica vegetal)

PRINCIPAIS EFEITOS DA EXPOSIÇÃO AO RUÍDO
O valor Lden é inferior ao máximo recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (53 dB),
pelo que não se considera que a população esteja exposta a ruídos incomodativos e com afetação da saúde
humana.
Verifica-se que o valor de Ln é inferior ao recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (45
dB), que se considera ser a principal fonte de ruído noturna neste ponto.
Por outro lado, o Ln registado enquadra-se na gama de exposição média anual entre os 30 e os 40 dB, o
que se traduz na possibilidade de surgir perturbações do sono essencialmente em grupos vulneráveis, com
efeitos modestos para a população afetada.
O valor Lden é inferior ao máximo recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (53 dB),
pelo que não se considera que a população esteja exposta a ruídos incomodativos e com afetação da saúde
humana.
Verifica-se que o valor de Ln é inferior ao recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (45
dB), que se considera ser a principal fonte de ruído noturna neste ponto.
Por outro lado, o Ln registado enquadra-se na gama de exposição média anual entre os 30 e os 40 dB, o
que se traduz na possibilidade de surgir perturbações do sono essencialmente em grupos vulneráveis, com
efeitos modestos para a população afetada.
O valor Lden é inferior ao máximo recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (53 dB),
pelo que não se considera que a população esteja exposta a ruídos incomodativos e com afetação da saúde
humana.
Verifica-se que o valor de Ln é inferior ao recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (45
dB), que se considera ser a principal fonte de ruído noturna neste ponto.
Por outro lado, o Ln registado enquadra-se na gama de exposição média anual entre os 30 e os 40 dB, o
que se traduz na possibilidade de surgir perturbações do sono essencialmente em grupos vulneráveis, com
efeitos modestos para a população afetada.
O valor Lden é inferior ao máximo recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (53 dB) mas
ligeiramente superior ao estabelecido pela OMS para exposição a ruído proveniente de aerogeradores (45
dB), não se considerando que a população esteja exposta a ruídos incomodativos e com afetação da saúde
humana.
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RECETOR/
PONTO

S08
Castanheira
[41°31'16.49"N,
7°44'5.54"W]

S09
Trandeiras
[41°31'7.30"N,
7°42'21.78"W]

Ln
[dB(A)]

38

39

Lden
[dB(A)]

PRINCIPAIS FONTES
EMISSORAS

45

Tráfego rodoviário local
muito esporádico, atividade
quotidiana rural, parques
eólicos na envolvente e
natureza (fonação animal e
aerodinâmica vegetal)

46

Tráfego rodoviário local
muito esporádico, atividade
quotidiana rural e natureza
(fonação animal e
aerodinâmica vegetal)

PRINCIPAIS EFEITOS DA EXPOSIÇÃO AO RUÍDO
Verifica-se que o valor de Ln é inferior ao recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (45
dB), que se considera ser a principal fonte de ruído noturna neste ponto, importando referir que não está
definido pela OMS nenhuma recomendação para este indicador, relativa a ruído proveniente de
aerogeradores.
Por outro lado, o Ln registado enquadra-se na gama de exposição média anual entre os 30 e os 40 dB, o
que se traduz na possibilidade de surgir perturbações do sono essencialmente em grupos vulneráveis, com
efeitos modestos para a população afetada.
O valor Lden é inferior ao máximo recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (53 dB), e
igual ao limite estabelecido pela OMS para exposição a ruído proveniente de aerogeradores (45 dB), não
se considerando, por isso, que a população esteja exposta a ruídos incomodativos e com afetação da saúde
humana.
Verifica-se que o valor de Ln é inferior ao recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (45
dB), que se considera ser a principal fonte de ruído noturna neste ponto, importando referir que não está
definido pela OMS nenhuma recomendação para este indicador, relativa a ruído proveniente de
aerogeradores.
Por outro lado, o Ln registado enquadra-se na gama de exposição média anual entre os 30 e os 40 dB, o
que se traduz na possibilidade de surgir perturbações do sono essencialmente em grupos vulneráveis, com
efeitos modestos para a população afetada.
O valor Lden é inferior ao máximo recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (53 dB) mas
ligeiramente superior ao estabelecido pela OMS para exposição a ruído proveniente de aerogeradores (45
dB), não se considerando que a população esteja exposta a ruídos incomodativos e com afetação da saúde
humana.
Verifica-se que o valor de Ln é inferior ao recomendado pela OMS para a exposição a ruído rodoviário (45
dB), que se considera ser a principal fonte de ruído noturna neste ponto, importando referir que não está
definido pela OMS nenhuma recomendação para este indicador, relativa a ruído proveniente de
aerogeradores.
Por outro lado, o Ln registado enquadra-se na gama de exposição média anual entre os 30 e os 40 dB, o
que se traduz na possibilidade de surgir perturbações do sono essencialmente em grupos vulneráveis, com
efeitos modestos para a população afetada.
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4.11.6

INFLUÊNCIA DA QUALIDADE DO AR NA SAÚDE HUMANA
A exposição à poluição do ar é amplamente determinada pela concentração de
poluentes atmosféricos nos ambientes que as pessoas frequentam, assim como pela
quantidade de tempo que as pessoas neles permanecem. À escala global, a maior parte
da exposição à poluição do ar ocorre nos interiores das casas, escritórios e edifícios de
prestação de serviços, pois a maioria das pessoas permanece mais tempo no interior de
edifícios (ar interior) do que no exterior (ar ambiente). A avaliação da “exposição total”
deve considerar a contribuição das concentrações de poluentes em ar interior e ar
ambiente, tendo em conta o tempo de permanência nos diferentes meios (OMS, 2005).
As principais consequências na saúde humana da concentração elevada de poluentes
atmosféricos ocorrem ao nível do aparelho respiratório e cardiovascular, sendo a
magnitude do impacte variável e dependente do tempo de exposição, da concentração
e da vulnerabilidade do individuo (faixa etária, saúde, sexo). De realçar que as doenças
do foro respiratório apresentam uma expressão significativa na causa de morte ao nível
da população mais idosa (mais de 65 anos).
O quadro seguinte sintetiza alguns efeitos na saúde de poluentes atmosféricos, que
possam estar relacionados com o desenvolvimento do projeto, nomeadamente
aquando da sua construção.
Quadro 4.129 – Consequências para a saúde da exposição a poluentes atmosféricos
POLUENTE
ATMOSFÉRICO

Partículas

Monóxido de
Carbono

Óxidos de Azoto
(Monóxido e
dióxido de azoto)

CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE
Exposição Aguda:
• Irritação no nariz e olhos
• Cefaleias
• Fadiga
• Náuseas
• Anomalias na função respiratória
• Exposição contínua:
• Tosse
• Aumento das secreções
• Diminuição da função respiratória.
O aumento da sua concentração ao nível do solo leva ao prolongamento
das estações do ano podendo resultar em mais produção de pólenes com
agravamento das doenças respiratórias.
O aumento da sua concentração na água do mar torna a água dos
oceanos mais ácida e contribui para mudanças adversas no ecossistema,
com implicações na pesca e na alimentação de certas regiões do mundo.
Sintomas de bronquite em crianças asmáticas aumentam quando
associados a uma exposição a longo prazo
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POLUENTE
ATMOSFÉRICO

CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE

Irritante para as mucosas dos olhos, nariz e garganta.
A exposição prolongada pode afetar o sistema respiratório, provocar
Dióxido de Enxofre
alterações nos mecanismos de defesa dos pulmões e agravar doenças
como a asma e bronquite crónica e doenças cardiovasculares existentes.
Fonte: Adaptado de https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/qualidade-do-arambiente/efeitos-dos-poluentes-na-saude.aspx

A OMS estabelece diretrizes para a qualidade do ar ambiente, nas quais recomenda
valores de concentração máximos e médios muito similares aos da legislação nacional
para os poluentes monitorizados na região em estudo, tendo em vista a proteção da
saúde humana (OMS, 2005):
•

Valor máximo diário e médio anual de PM10: 50 µg.m-3 e 20 µg.m-3;

•

Valor máximo horário e médio anual de NO2: 200 µg.m-3 e 40 µg.m-3;

•

Valor máximo octo-horário O3: 100 µg.m-3;

•

Valor máximo de curta duração (10 min) e diário de SO2: 20 µg.m-3 e 500 µg.m-3;

De acordo com os resultados da monitorização na Estação Rural de Fundo de Lamas de
Olo, (Figura 4.52, Figura 4.53, Figura 4.54 e Figura 4.55), para o período 2015-2019:
•

As concentrações máximas diárias de PM10 são superiores ao valor limite
recomendado pela OMS para salvaguarda da saúde humana apenas em dois dos
anos analisados. As excedências ao valor limite verificaram-se em 2015 (uma
excedência) e em 2018 (duas excedências). O valor médio anual, por sua vez, é
sempre inferior ao valor recomendado pela OMS para exposição a longo termo
estipulado para as PM10;

•

As concentrações máximas horárias e médias anuais de NO2 são inferiores aos
respetivos valores recomendados pela OMS para a proteção da saúde humana;

•

Os valores máximos octo-horários recomendados pela OMS para o ozono são
ultrapassados de forma sistemática na região em estudo, resultando não de
emissões ocorridas localmente, mas sim do transporte de longo alcance das
emissões ocorridas em locais mais afastados;

•

As concentrações máximas diárias de SO2 são inferiores ao valor de 20 µg.m-3,
recomendado pela OMS, em todos os anos analisados. Não é possível avaliar o
cumprimento dos valores recomendados para períodos de curta exposição
(concentrações de 10 minutos), pois os valores são medidos em base horária na
Estação de Qualidade do Ar considerada.
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A análise da exposição da população à poluição atmosférica evidencia que a população
da envolvente do projeto está atualmente sujeita a uma qualidade do ar
tendencialmente em cumprimento dos valores de concentração de poluentes
recomendados pela OMS para a salvaguarda da saúde humana, com concentrações de
NO2 e SO2 enquadradas nos níveis recomendados. No que respeita às PM10, verificamse alguns desvios aos valores recomendados. No caso da poluição fotoquímica, verificase uma tendência para o incumprimento das recomendações da OMS, potenciando
efeitos nocivos ao nível da saúde humana, nomeadamente ao nível de doenças
pulmonares e aumento das percentagens de mortalidade. De realçar a elevada
vulnerabilidade da população infantil à poluição fotoquímica.
Mais localmente, há a considerar os efeitos na saúde humana das empreitadas do SET,
em particular no que concerne às concentrações de PM10, que já evidenciam alguns
desvios aos valores recomendados nos resultados das medições da Estação de
Qualidade do Ar. Assim, parte-se do princípio, que, mesmo que seja com um carácter
temporário, a população da envolvente das zonas de intervenção, essencialmente na
área de desenvolvimento do PETS, apresenta já alguma vulnerabilidade em termos da
poluição atmosférica.
4.11.7

INFLUÊNCIA DOS CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS
Várias organizações internacionais já estudaram o efeito dos campos eletromagnéticos
nas populações, estando a Legislação Portuguesa enquadrada nas orientações da
Organização Mundial de Saúde e nas melhores práticas da União Europeia.
A Lei n.º 30/2010, de 2 de setembro, alterada pela Lei n.º 20/2018, de 4 de maio, regula
os mecanismos de definição dos limites da exposição humana a campos magnéticos,
elétricos e eletromagnéticos derivados de linhas, instalações e equipamentos de alta e
muito alta tensão, tendo em vista salvaguarda a saúde pública.
Destaca-se ainda o Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro, que estabelece critérios
de minimização e de monitorização da exposição da população a campos magnéticos,
elétricos e eletromagnéticos que devem orientar a fase de planeamento e construção
de novas linhas de alta tensão (AT) e muito alta tensão (MAT) e a fase de exploração das
mesmas.
Em 2015, o Comité Científico para Riscos de Saúde Novos e Emergentes, da Comissão
Europeia, publicou um relatório sobre os efeitos potenciais da exposição a campos
eletromagnéticos, em toda a gama de frequências. Foi possível concluir que as
orientações da International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection,
apresentadas na Recomendação do Conselho n.º 1999/519/CE, de 12 de julho de
1999.por sua vez, a Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro, estabelece valores
limite de exposição a campos elétricos e magnéticos, assegurando a segurança e
salvaguarda da saúde humana. O Quadro 4.130 apresenta os limites de exposição a
campos elétricos e magnéticos a 50 Hz.
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Quadro 4.130 – Limite de exposição a campos elétricos e magnéticos a 50 Hz
CARACTERÍSTICAS DE EXPOSIÇÃO
Público em geral (em permanência)

CAMPO ELÉTRICO
[kV/m] (RMS)
5

DENSIDADE MAGNÉTICA
[µT] (RMS)
100

No DESENHO 07 (Volume III do EIA) é possível observar as linhas elétricas existentes na
área de estudo e que podem determinar a exposição a campos eletromagnéticos.
Na área de estudo do Projeto identifica-se, tanto na área do PETN como do PETS e
respetivos corredores de ligação, alguma densidade de linhas elétricas, verificando-se o
cruzamento de diversas linhas de baixa (BT), média (MT) e alta tensão (AT) junto de
aglomerados habitacionais. Contudo, os CEM gerados por estas linhas ao nível da altura
dos recetores são normalmente inferiores ao limite de exposição estabelecido.
Identifica-se ainda uma linha de muito alta tensão (MAT) de 220 kV, a sul do PETN e a
norte do PETS, que cruza o final dos corredores de ligação de cada um dos Parques
Eólicos, mas que não passa perto dos aglomerados habitacionais, tendo assim um
impacte pouco relevante na saúde humana, em termos dos CEM gerados.
4.11.8

INFLUÊNCIA DO EFEITO SOMBRA
O efeito sombra (shadow flicker) ocorre quando as pás de um aerogerador giram em
condições de sol, produzindo sombras móveis no solo que resultam em mudanças
alternadas na intensidade da luz que parecem acender e apagar. O fenómeno acontece,
sobretudo, ao nascer e ao pôr-do-sol, pelo ângulo a que o sol está. No entanto, a sua
intensidade é, também, influenciada por fatores meteorológicos como o vento.
Embora o shadow flicker seja previsível e de curta duração, este é um problema
comummente referido por aglomerados populacionais residentes na proximidade de
grupos de aerogeradores e alguns efeitos na saúde humana estão presumivelmente
associados a este fenómeno. Não existem estudos que o comprovem, no entanto, o
tremeluzir de sombras em vários momentos do dia aparece por vezes associado a
incómodos para os recetores mais sensíveis, originando problemas de visão, stress e
dores de cabeça na população afetada e, em casos mais severos, perturbações
depressivas. Em casos de indivíduos com epilepsia fotossensível, estudos mostram que
o efeito cintilante provocado por pás que interrompem ou refletem a luz do sol em
frequências superiores a 3 Hz representam um risco potencial de causar convulsões em
0,002% dos indivíduos. Os aerogeradores mais comuns geralmente giram a frequências
inferiores a esse limite.
Apesar de ser improvável que a oscilação das sombras das pás eólicas conduza ao
incremento do risco de epilepsia fotoinduzida, pouca ou nenhuma pesquisa foi feita
sobre o efeito deste fenómeno no aborrecimento da população que vive na proximidade
de parques eólicos. Ainda assim, é possível minimizar as consequências deste
fenómeno: através de modelação, as sombras de pás eólicas em rotação são previsíveis
e as turbinas podem ser instaladas de forma a minimizar o efeito de sombra a apenas
algumas horas por ano, assim como o impacte pode ainda ser mitigado através de outras
técnicas, como a plantação de vegetação.
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Este é um efeito que potencialmente já se observará nalgumas áreas da região de
estudo, em função dos parques eólicos existentes que se desenvolvem na envolvência
imediata, com especial incidência para o PETS.
4.11.9

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO
A evolução da situação de referência previsível na ausência do projeto, de acordo com
a análise efetuada, não perspetiva uma alteração significativa nos fatores que podem
condicionar a saúde humana atual que é, sobretudo, influenciada pelo envelhecimento
da população e pela tendência de aumento da percentagem de população mais
vulnerável, em termos da saúde.
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4.12

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ETNOLÓGICO

4.12.1

ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO
O presente descritor decorreu como premissa de desenvolvimento do recenseamento
do património arqueológico, arquitetónico e etnográfico existente na área de incidência
do Projeto e atualização da sua caracterização (implantação, estado de conservação,
descrição, tipologia, cronologia, estado de conhecimento, outras), enquadrados na
seguinte documentação:
•

Convenção de Malta de 1969 e 1992 – Convenção Europeia para a Proteção do
Património Arqueológico, ratificada pelo estado Português em 1997;

•

Lei nº 13/85, de 6 de julho– Património cultural português;

•

Decreto-lei nº 164/2014, de 4 de novembro - Aprova o Regulamento de
Trabalhos Arqueológicos (revogando o Decreto-lei nº 270/1999 de 15 de julho,
incluindo Anexos I e II, e, alteração desta pelo Decreto-lei nº 287/2000, de 10 de
novembro);

•

Decreto-lei nº 69/2000, de 3 de maio - Aprova o regime jurídico da avaliação de
impacte ambiental;

•

Lei n.º 107/2001, de 08 de setembro - Lei de bases do património cultural;

•

Decreto-lei nº 140/2009 de 15 de julho - Regime jurídico estudos, projetos,
relatórios, obras/intervenções bens culturais interesse nacional;

•

Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro - Regime jurídico da avaliação
de impacte ambiental (AIA) dos projetos públicos e privados suscetíveis de
produzirem efeitos significativos no ambiente;

•

Decreto-lei nº 114/2012, de 25 de maio - Aprova a orgânica das Direções
Regionais de Cultura;

•

Decreto-lei nº 115/2012, de 25 de maio - Aprova a orgânica da Direção-Geral do
Património Cultural.

Acerca do conceito de contexto patrimonial, seguindo as linhas orientadoras propostas
pelo ICOMOS, sugerindo a apreciação do património como um todo e a perspetivar sob
um ponto de vista global integrado (2011: 1-7), foi aplicada a orientação segundo um
princípio maximalista da ideia de património cultural18.

18 Sobre a noção do conceito e âmbito do património cultural, assumimos os princípios fundamentais
descritos na Lei n.º 107 / 2001 de 8 de Setembro (cf.
https://dre.pt/application/dir/pdf1s/2001/09/209A00/58085829.pdf)
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Nesta perspetiva, todo o “contexto de interesse patrimonial”, designado por OP
(Ocorrência Patrimonial), foi assumido como fundamental, independentemente da sua
cronologia e do seu valor individual relativo, para a compreensão da estruturação e
transformação do território e para a construção da paisagem atual (Barbosa et al,
2018)19. Assim, vestígios antigos e recentes foram lidos como um “palimpsesto”, uma
sequência de vestígios do passado que teriam sido construídos, escritos e reescritos ao
longo das décadas, séculos e milénios (Muir, 2000)20 e interpretados como “paisagens
acumulativas” - paisagens compostas por vestígios da ação humana e por características
naturais, que formam o foco das memórias retrospetivas (Holtorf e Williams, 2006:
236)21.
A metodologia empregue na corrente intervenção, dividiu-se sumariamente em três
fases:
•

Levantamento bibliográfico

•

Trabalhos de campo;

•

Tratamento e processamento dos dados obtidos.

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO
A fase inicial dos trabalhos consistiu na elaboração de uma situação prévia de referência,
de modo a orientar os trabalhos a executar posteriormente, visando a elaboração de
um inventário.
Nesta fase o âmbito do estudo incidiu sobre a Área de Incidência do Projeto dos Parques
Eólicos Tâmega Norte e Sul, designadamente, os locais de implantação dos
aerogeradores e das subestações, assim como de uma área adjacente de 250m de raio
no entorno de cada um destes elementos, e, dos caminhos de acesso/serventia dos
parques, tal como de uma zona de 50m para cada lado das faixas laterais dos mesmos.
No que concerne aos corredores de ligação à RESP, foi efetuada uma análise de
corredores com uma largura tipificada de 400m de largura.
Neste sentido foram efetuadas pesquisas e recolhas de informação bibliográfica e de
documentação específica, em publicações científicas, em revistas especializadas, em
catálogos, em teses, em inventários, em Estudos de Impacte Ambiental, em Cartas

19 BARBOSA, R. P., PEREIRA, E., AZEVEDO, M, SILVEIRA, N. e FERREIRA, N. M. (2018) O Plano de Salvaguarda
do Património Cultural do AHFT como ferramenta na minimização de Impactos sobre o Património- Resenha
das Metodologias e Resultados, em Estudo Histórico e Etnológico do Vale do Tua – Aproveitamento
Hidroeléctrico de Foz Tua (Concelhos de Alijó, Carrazeda de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila Flor), coord.
Luís Filipe Coutinho Gomes, João Nuno Marques e Pedro C. Carvalho, EDP.
20 MUIR, R. (2000) The new reading the landscape: fieldwork in landscape history. Exester, University of
Exeter Press.
21 HOLTORF, C.; WILLIAMS, H. (2006) Landscapes and memories. Cambridge Companion to Historical
Archaeology. Ed. Dan Hicks and Mary Beaudray, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 235-254.
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Arqueológicas, em bases de dados e inventários relativos ao património e ainda na
consulta dos Planos Diretores Municipais dos concelhos abrangidos, mormente:
•

Fontes bibliográficas /documentação
o

BAPTISTA, José Dias (2014) Toponímia de Barroso, Edição Ecomuseu –
Associação de Barroso.

o

BAPTISTA, José Dias (S.D.) O Pais Barrosão (Os Termos), Cadernos
Culturais, Edição Câmara Municipal de Montalegre.

o

BARREIROS, Fernando Braga (1915) Ensaio de inventário dos castros do
concelho de Montalegre, O Archeologo Português, 20, Lisboa, pp. 211213.

o

BARREIROS, Fernando Braga (1920) Materiais para a arqueologia do
Concelho de Montalegre, O Archeologo Português, 24, Lisboa, pp. 58-87.

o

BATATA, Carlos, BORGES, Nelson, CORREIA, Heitor e SOUSA, Albertino de
(2008) Carta arqueológica do concelho de Vila Pouca de Aguiar, Edição
Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar.

o

CAPELA, José Viriato (2006) As freguesias do distrito de Braga nas
Memórias Paroquiais de 1758: A construção do imaginário minhoto
setecentista, Braga.

o

CAPELA, José Viriato, BORRALHEIRO, Rogério e MATOS, Henrique (2006)
As freguesias do distrito de Vila Real nas Memórias Paroquiais de 1758:
Memórias, História e Património, Braga.

o

CARNEIRO, Isabel (2006) Preservação dos Hábitos Comunitários nas
Aldeias do Concelho de Boticas, Coordenação Editorial de Cristina Barros,
Dorinda Sanches e Ricardo Mota, Edição Câmara Municipal de Boticas.

o

CRUZ, Domingos Jesus da (1985) A necrópole megalítica da serra do
Alvão, Trabalhos de Antropologia e Etnologia, XXV (2-4), Porto, pp. 396406.

o

DINIS, António Pereira (2009) Carta Arqueológica de Mondim de Basto,
Edição Câmara Municipal de Mondim de Basto.

o

ESTÊVÃO, Carla Manuela de Sá Vilar (2010) O Património Geológico em
Áreas Protegidas no Maciço Ibérico: Inventariação de Geossítios baseada
em pesquisa bibliográfica. Mestrado em Património Geológico e
Geoconservação apresentado à Universidade do Minho, Escola de
Ciências, Braga.

o

FERNADES, A. de Almeida (1997) Paróquias Suevas e Dioceses Visigóticas,
Arouca.
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o

FONTES, Luis e ANDRADE, Francisco (2010) Revisão do inventário
arqueológico do concelho de Boticas: relatório final, Trabalhos
Arqueológicos da U.A.U.M. / Memórias, N.º 8, Edição da Unidade de
Arqueologia da Universidade do Minho, Braga.

o

FONTES, Luís Fernando de Oliveira (1992) Sítios e achados arqueológicos
do concelho de Montalegre. Porto: Comissão de Coordenação da Região
do Norte.

o

GALHANO, Fernando e OLIVEIRA, Ernesto Veiga de (1994) Construções
Primitivas em Portugal, Coleção Portugal de Perto, Dom Quixote, Lisboa

o

GUERRA, Luiz de Figueiredo da (1982) Noticias Históricas do Concelho e
Vila de Boticas, Materiais para a História do Concelho de Boticas, Edição
Câmara Municipal de Boticas.

o

JORGE, Susana Oliveira (1986) Povoados da Pré História Recente (III.º
Inícios do II.º Milénios A. C.) da Região de Chaves V.ª P.ª de Aguiar (Trásos-Montes Ocidental), Porto: Faculdade de Letras da Universidade do
Porto Dissertação de doutoramento, 3 Vols.

o

MENEZES, Mário de (1926) Noticias Arqueológicas do Concelho de Ribeira
de Pena, O Archeologo Português, 24, Lisboa, pp. 29-48.

o

MIRANDA JÚNIOR, Avelino, SANTOS, Joaquim Norberto dos e SANTOS
JÚNIOR, Joaquim Rodrigues dos (1983) Castros do concelho de Boticas,
Trabalhos de Antropologia e Etnologia, Porto.

o

PALMEIRA, Carlos (1982) Monografia de Ribeira de Pena, Impressos
Explicativos, Tarouca.

o

Ribeiro, A.; Pereira, E.; Ribeiro, M. L.; Castro, P. (2013) Unidades alóctones
da região de Morais (Trás-os-Montes oriental). In: Geologia de Portugal,
Vol. I: Geologia Pré-mesozóica de Portugal. Eds. Rui Dias, Alexandre
Araújo, Pedro Terrinha, José Carlos Kullberg. Lisboa : Livraria Escolar
Editora, 2013, Cap. II.1.6., p. 333-376

o

RIBEIRO, O. (1995) Opúsculos Geográficos, VI Volume – Estudos Regionais,
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa

o

RIBEIRO, O. (1998) Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, 7ª ed., Livraria
Sá da Costa Editora, Lisboa

o

RIBEIRO, O., H. Lautensach, e S. Daveau (1987) Geografia de Portugal I –
A Posição Geográfica e o Território, Edição João Sá da Costa, Lisboa

o

RIBEIRO, O., H. Lautensach, e S. Daveau (1988) Geografia de Portugal II –
O Ritmo Climático e a Paisagem, Edição João Sá da Costa, Lisboa
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•

o

RIBEIRO, O., H. Lautensach, e S. Daveau (1989) Geografia de Portugal III –
O Povo Português, Edição João Sá da Costa, Lisboa

o

RIBEIRO, O., H. Lautensach, e S. Daveau (1991) Geografia de Portugal IV –
A Vida Económica e Social, Edição João Sá da Costa, Lisboa

o

RODRIGUES, Rafael (1895) Dolmens ou antas de Villa Pouca de Aguiar, O
Archeologo Português, I, Lisboa, pp. 346-351.

o

SILVA, Armando Coelho Ferreira da (2007) A Cultura Castreja no Noroeste
de Portugal, 2ª ed., Edição Câmara Municipal de Paços de Ferreira.

o

TABORDA, Vergilio (1987) Alto Trás-os-Montes, Estudo Geográfico, 2ª
Edição, Livros Horizonte, Lisboa

o

V.A. (2013) Cabeceiras de Basto: História e Património, Coordenação de
Isabel Maria Fernandes, Edição da Câmara Municipal de Cabeceiras de
Basto.

o

V.A. (2015) Freguesia de Santa Marinha, Edição Freguesia de Santa
Marinha.

o

VICENTE, Eduardo Prescott e MARTINS, Adolfo António da Silveira (1979)
Menires de Portugal, In Ethnos. Lisboa.

o

VIEIRA, Alexandra Maria Ferreira (2015) Contributo para o estudo dos
vestígios arqueológicos do VI ao I milénio A.C: paisagens e memórias na
bacia hidrográfica do Douro, tese apresentada a Faculdade de Letras da
Universidade do Porto para a obtenção do grau de Doutor em
Arqueologia. Departamento de Ciências e Técnicas do Património.
Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol. I e II.

o

VILANOVA, João (1992) Subsídios para o estudo do fenómeno megalítico,
Ed. Serviços de Cultura da C. M. de Vila Pouca de Aguiar

o

(2014) Tesouros de Ribeira de Pena – Roteiro, Edição digital do Município
de Ribeira de Pena.

Planos de Ordenamento e Relatórios
o

Câmara Municipal de Boticas (2013) Plano Diretor Municipal de Boticas,
Revisão, Câmara Municipal de Boticas.

o

Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto (2020) Plano Diretor Municipal
de Cabeceiras de Basto, Revisão/Consulta pública, Câmara Municipal de
Cabeceiras de Basto.

o

Câmara Municipal de Mondim de Basto (2020) Plano Diretor Municipal de
Mondim de Basto, Revisão/Consulta pública, Câmara Municipal de
Mondim de Basto.
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•

o

Câmara Municipal de Montalegre (2013) Plano Diretor Municipal de
Montalegre, Câmara Municipal de Montalegre.

o

Câmara Municipal de Ribeira de Pena (2017) Plano Diretor Municipal de
Ribeira de Pena, Atualização, Câmara Municipal de Ribeira de Pena.

o

Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar (2019) Plano Diretor Municipal
de Vila Pouca de Aguiar, Revisão, Câmara Municipal de Vila Pouca de
Aguiar.

o

Câmara Municipal de Vila Real (2018) Plano Diretor Municipal de Vila
Real, Revisão, Câmara Municipal de Vila Real.

o

Comissão Municipal de Defesa da Floresta de Cabeceiras de Basto (2015)
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de
Cabeceiras de Basto, Município de Cabeceiras de Basto/Comissão
Municipal de Defesa da Floresta/Gabinete Técnico Florestal

o

GIPP (2020) Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território de
Boticas – Monitorização do Planeamento e do Ordenamento do Território
do Concelho de Boticas, Câmara Municipal de Boticas, datado de abril

o

IBERDROLA (2020) Especificação Técnica Edição e Tramitação do EIA &
Gestão do Licenciamento até ao RtB, datado de abril, Uso Interno

o

PALIMPSESTO (2020) Carta de Condicionantes Patrimoniais do Sistema
Electroprodutor do Tâmega, datado de novembro, Uso Interno

Bases de dados do património / Páginas WEB
o

Câmara Municipal de Boticas (http://www.cm-boticas.pt)

o

Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto
(https://cartaarqueologica.cabeceirasdebasto.pt/)

o

Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto
(https://cabeceirasdebasto.pt/cultura-arqueologia)

o

Câmara Municipal de Vila Real (https://www.cmvilareal.pt/index.php/concelho/historia)

o

Concelho de Vila Real (http://aetransmontana.pt/aesite/vila-real/)

o

Câmara Municipal de Mondim de Basto
(https://www.bilho.jfreguesia.com/historia.php)

o

Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar (https://cmvpaguiar.pt/municipio/freguesias/alvao/)
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o

Câmara Municipal de Ribeira de Pena (https://cmrpena.pt/concelho/?id=2)

o

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC): MatrizNet
(http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Home.aspx)

o

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC): Património Imóvel –
(http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonioimovel/)

o

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC): Portal do Arqueólogo /
Sítios (Endovélico - http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/)

o

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC): Atlas do Património
Classificado e em Vias de Classificação
(http://www.patrimoniocultural.pt.)

o

Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano
/ Sistema Nacional de Informação Territorial / Portal do Ordenamento do
Território e do Urbanismo (DGOTDU / SNIT) (www.dgotdu.pt (consulta
on-line de PDM).

o

Sistema de Informação para o Património Arquitetónico (SIPA)
(http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/Default.aspx)

o

Google Maps (https://www.google.pt/maps/)

De igual forma, foram estabelecidos contactos com os organismos relacionados com o
Património das Câmaras Municipais, assim como com investigadores que desenvolvem
projetos de investigação e trabalhem na área próxima á do projeto em estudo.
Por último dentro desta etapa, realizou-se uma criteriosa observação da cartografia e
da análise toponímia, visando a deteção de locais que pelas suas características se
revelem de maior sensibilidade. As fontes cartográficas em análise foram as seguintes:
•

Serviços Cartográficos do Exército (1952) Carta Militar de Portugal - folha 58
(Salto – Montalegre), Escala 1:25.000, série M888, 1ª ed., Serviços Cartográficos
do Exército, Lisboa

•

Serviços Cartográficos do Exército (1952) Carta Militar de Portugal - folha 59
(Dornelas - Boticas), Escala 1:25.000, série M888, 1ª ed., Serviços Cartográficos
do Exército, Lisboa

•

Serviços Cartográficos do Exército (1952) Carta Militar de Portugal - folha 73
(Ribeira de Pena), Escala 1:25.000, série M888, 1ª ed., Serviços Cartográficos do
Exército, Lisboa
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•

Serviços Cartográficos do Exército (1952) Carta Militar de Portugal - folha 74
(Vila Pouca de Aguiar), Escala 1:25.000, série M888, 1ª ed., Serviços
Cartográficos do Exército, Lisboa

•

Serviços Cartográficos do Exército (1952) Carta Militar de Portugal - folha 87
(Vilar de Ferreiros - Mondim de Basto), Escala 1:25.000, série M888, 1ª ed.,
Serviços Cartográficos do Exército, Lisboa

•

Serviços Cartográficos do Exército (1952) Carta Militar de Portugal - folha 88
(Telões - Vila Pouca de Aguiar), Escala 1:25.000, série M888, 1ª ed., Serviços
Cartográficos do Exército, Lisboa

•

Serviços Geológicos de Portugal (1992) Carta Geológica de Portugal - folha 6-C
(Cabeceiras de Basto), Escala 1:50.000, Ministério da Indústria e Energia –
Direcção Geral da Energia e Minas, Serviços Geológicos de Portugal, Lisboa

•

Instituto Geológico e Mineiro (1998) Carta Geológica de Portugal - folha 6-D
(Vila Pouca de Aguiar), Escala 1:50.000, Ministério da Economia – Instituto
Geológico e Mineiro, Departamento de Geologia, Lisboa

•

Serviços Geológicos de Portugal (1987) Carta Geológica de Portugal - folha 10-A
(Celorico de Basto), Escala 1:50.000, Direcção Geral da Energia e Minas, Serviços
Geológicos de Portugal, Lisboa

•

Laboratório Nacional de Energia e Geologia (2015) Carta Geológica de Portugal
- folha 10-B (Vila Real), Escala 1:50.000, Laboratório de Geologia e Minas –
Unidade de Geologia, Hidrogeologia e Geologia Costeira, Lisboa

TRABALHOS DE CAMPO
Os trabalhos de campo, realizados no decorrer dos meses de novembro e dezembro de
2020, consistiram na prospeção arqueológica focada na confirmação/relocalização de
sítios inventariados na situação de referência, para todos os elementos de projeto do
PETN e PETS atrás descritos. Saliente-se que estas ações não foram realizadas para as
ocorrências patrimoniais inventariadas na Carta de Condicionantes Patrimoniais do
Sistema Eletroprodutor do Tâmega.
Nas zonas já definidas para proposta de implantação dos 73 aerogeradores e suas
infraestruturas anexas, foi já efetuada uma prospeção arqueológica por “batida a pé”
ou “field walking” de forma assistemática extensiva tanto na Área de Incidência Direta
como num buffer de 50m face aos mesmos - Área de Incidência Indireta.
Assim, a prospeção arqueológica compreendeu, num momento inicial, a observação
com especial cuidado todos os sítios indiciados pela pesquisa bibliográfica/documental,
de outros sugeridos pela cartografia através de elementos toponímicos e fisiográficos
que nos apontem para a presença de vestígios de natureza antrópica, e ainda, de locais
cuja recolha de informação oral obtida junto dos habitantes indique traços “antigos” de
humanização do território.
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Durante a realização dos trabalhos de campo, não se recolheu espólio.
TRATAMENTO E PROCESSAMENTO DOS DADOS OBTIDOS
Os trabalhos de gabinete consistiram no tratamento de toda a informação recolhida
durante os procedimentos prévios, culminando na redação do respetivo relatório
técnico de intervenção arqueológica, e na presente secção. A caracterização e avaliação
dos contextos patrimoniais identificados é acompanhada da representação gráfica das
mesmas com hierarquização numérica e georreferenciação a diferentes escalas de
forma a definir relações de proximidade com diferentes unidades do projeto.
O registo das ações de prospeção sistemática foi realizado em memória descritiva
através do preenchimento de “Fichas de Prospeção Arqueológica” (FPA – Anexo II do
ANEXO VI.1, Volume IV). Esta ficha contém os seguintes parâmetros:
•

•

Localização
o

Projeto – ex. “Parque Eólico Tâmega Sul”

o

Elemento do Projeto – ex. “TS 02 – Aerogerador, plataforma e acessos”

Caracterização da área prospetada
o

Localização e relevo – referência ao seu local de implantação

o

Coberto vegetal e Uso de solo – utilização sempre que possível da
listagem constante no Thesaurus da base de dados Endovelico do Instituto
Português de Arqueologia

o

Visibilidade para Artefactos – aplicar uma escala de categorias de
visibilidade: Nula (área oculta por construções, depósitos, pavimentos ou
vegetação densa onde não é possível proceder à progressão no terreno e
visualização de qualquer superfície do solo); Reduzida (a densidade da
vegetação impede a progressão e/ou a visualização de mais de 75% da
superfície do solo); Mediana (densidade da cobertura vegetal é mediana
ou existem clareiras que permitem a observação de mais de 50% da
superfície do solo); Elevada (ausência de vegetação, visualizando-se a
totalidade, ou quase, da superfície do solo)

o

Visibilidade para Estruturas – aplicar uma escala de categorias de
visibilidade: Nula (área oculta por construções, depósitos, pavimentos ou
vegetação densa onde não é possível proceder à progressão no terreno e
visualização de qualquer superfície do solo); Reduzida (a densidade da
vegetação impede a progressão e/ou a visualização de mais de 75% da
superfície do solo); Mediana (densidade da cobertura vegetal é mediana
ou existem clareiras que permitem a observação de mais de 50% da
superfície do solo); Elevada (ausência de vegetação, visualizando-se a
totalidade, ou quase, da superfície do solo)
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o
•

Contextos Patrimoniais identificados – menção breve referindo o numero
de ocorrência e a tipologia da mesma

Medidas de minimização
o

Ações de obra– referir a ação impactante, p.e. “Abertura de acessos,
escavação de plataformas e abertura de caboucos”

o

Medidas previstas – indicar a medida de minimização preconizada face
aos trabalhos previstos, p.e. “Acompanhamento arqueológico”

•

Data (mês/ano)

•

Responsável (eis)

•

Registo fotográfico

•

Registo cartográfico

O reconhecimento registos de ocorrência de carácter patrimonial foi objeto do
preenchimento de uma “Ficha de Ocorrência Patrimonial” (FOP – Anexo III do ANEXO
VI.1, Volume IV), onde se procedeu à sua identificação, à sua descrição, ao registo
fotográfico e ao posicionamento georreferenciado. Nesta ficha foram usados os
seguintes descritores:
•

Nº Registo - Numeração sequencial dos contextos identificados

•

Topónimo/Lugar - Nome do topónimo ou lugar mais próximo

•

Freguesia - Freguesia onde se localiza

•

Concelho - Concelho onde se localiza

•

Distrito - Distrito onde se localiza

•

Sistema coordenadas - Sistema de coordenadas utilizado na georreferenciação

•

Meridiano - Georreferência cartográfica

•

Paralelo - Georreferência cartográfica

•

Altitude (m) - Altimetria do local

•

C.M.P. - Número da Carta Militar de Portugal, escala 1:25.000, onde se localiza

•

Categoria
o

Categoria 1: património classificado, em vias de classificação ou com
outro estatuto de proteção;
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o

Categoria 2: património arqueológico;

o

Categoria 3: património arquitetónico, artístico, etnológico e construído.
Património arquitetónico e artístico, corresponde a edificações com valor
patrimonial e histórico-cultural, com ou sem especial valor arquitetónico
e com alguma especificidade, raridade, marcado regionalismo, que
merecem ser destacadas da arquitetura comum (casas de habitação,
casais rurais, arquitetura popular, religiosa e civil, pública e privada); o
património etnológico e construído corresponde a elementos
patrimoniais sem um valor patrimonial histórico-cultural relevante, mas
que são caracterizadores de uma vivência regional sendo caracterizadora
desta (fontes, estruturas de apoio a atividades agrícolas e pastoris, vias,
levadas, zonas extrativas).

Dever-se-á efetuar a distinção entre arqueológico, arquitetónico, etnológico, construído
e outros atributos complementares (hidráulico, civil, militar, artístico, viário, mineiro,
industrial, etc).
•

Tipologia - Utilização sempre que possível da listagem constante no Thesaurus
da base de dados Endovelico do Instituto Português de Arqueologia. Dever-se-á
optar por utilizar a designação, sempre que possível, do termo regional.

•

Cronologia - Utilização sempre que possível da listagem constante no Thesaurus
da base de dados Endovelico do Instituto Português de Arqueologia.

•

Conservação - Utilização sempre que possível da listagem constante no
Thesaurus da base de dados Endovelico do Instituto Português de Arqueologia.

•

Ameaças - Utilização sempre que possível da listagem constante no Thesaurus
da base de dados Endovelico do Instituto Português de Arqueologia.

•

Observação do Terreno
o

Má

o

Razoável

o

Boa

•

Uso de solo - Utilização sempre que possível da listagem constante no Thesaurus
da base de dados Endovelico do Instituto Português de Arqueologia.

•

Valor Patrimonial - Hierarquização da sua importância científico patrimonial.
Assim definiu-se uma valoração de 0 a 5:
o

Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de
interesse público) ou ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou
construção, de interesse arquitetónico ou arqueológico) de elevado valor
científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível
nacional;
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o

Médio-elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência
(arqueológica, arquitetónica) não classificada, de valor científico, cultural
e/ou raridade, antiguidade, monumentalidade (características presentes
no todo ou em parte), a nível nacional ou regional;

o

Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza
arqueológica ou arquitetónica) em função do seu estado de conservação,
antiguidade e valor científico, e a construções em função do seu arcaísmo,
complexidade, antiguidade e inserção na cultura local;

o

Nulo (0): As fontes de informação indiciam uma ocorrência de interesse
patrimonial que se verifica ter sido totalmente destruída;

o

Indeterminado: Quando as condições de acesso ao local, a cobertura
vegetal ou outros fatores impedem a observação da ocorrência (interior
e exterior no caso das construções).

•

Estatuto Legal - Referência ao tipo de classificação, definição de zona de
proteção ou zona especial de proteção, decreto lei de classificação;

•

Fonte Informação
o

Bibliografia,

o

Cartografia,

o

Manuscritos,

o

Informação oral,

o

Instrumento de planeamento,

o

Base de dados

o

Outro tipo.

•

Descrição – caracterização do contexto identificado, tendo em consideração
tanto o objeto patrimonial em si mesmo (a exemplo, em ocorrências
arqueológicas - aspetos referentes a descrição de espólio/sitio, cronologia e
breve interpretação; em locais de interesse arquitetónico/histórico ou
etnográfico – questões relacionadas com soluções arquitetónicas, técnicas
construtivas, funcionalidade, cronologia e breve interpretação) como fatores os
diversos ambientais onde este se insere (geologia, relevo, vegetação, uso de
solo, relação com o espaço)

•

Data (mês/ano)

•

Responsável (eis)
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4.12.2

•

Registo fotográfico

•

Registo cartográfico

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO
Numa perspetiva de efetuar um enquadramento genérico acerca do património cultural
da região a afetar pelo projeto dos Parques Eólicos de Alto Tâmega, procedemos a uma
breve descrição do mesmo, dando ênfase ao respetivo valor patrimonial de cada uma
das freguesias abrangidas, enquadrada por uma breve resenha de enquadramento
geográfico do concelho e respetivas freguesias, visando fornecer uma perspetiva geral
do território em estudo.
O património histórico-arqueológico na área em estudo é nitidamente marcado pela
forte presença de monumentos funerários sob túmulos de cronologia Pré-histórica,
assim como povoados fortificados atribuíveis à Idade do Ferro, não obstante da
existência de variados vestígios de outros períodos cronológicos. A antiguidade da
ocupação do território em causa, e a preponderância de contextos de cariz pré-histórico,
poder-se-á relacionar com os recursos naturais existentes neste território, dado este
período coincidir, grosso modo, com uma transição entre as sociedades recolectoras
para as sociedades sedentárias e com domesticação de animais, podendo estas
condicionantes ter influenciado o franco povoamento desta região. Em consonância
com esta observação, verifica-se o facto de grande parte dos monumentos funerários
estarem implantados em altiplanos, zonas mais vocacionadas para a prática da
pastorícia (Dinis 2009: 29).
Integrada no concelho de Boticas, que se estende desde a face poente da Serra do
Barroso até às Serras do Leiranco e Pindo, e, da Serra das Melcas ou dos Marcos até ao
Rio Tâmega22, a freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo localiza-se numa área
montanhosa da serra do Barroso, voltada a albufeira da barragem do Alto Rabagão. De
uma longa tradição de ocupação do território, desde a pré-história, o concelho de
Boticas tem uma ocupação continuada que se prolonga até aos nossos dias. De salientar
a forte expressão que a “cultura castreja” tem nesta região, enfatizada pelo vasto
espólio identificado, destacando-se o “Guerreiro Calaico”23 proveniente do Castro do
Lezenho ou Outeiro do Lezenho, povoado fortificado da Idade do Ferro com aparente
ocupação desde o Calcolítico, há cerca de 5000 anos24, enquanto o maior símbolo da
cultura e do património do concelho, fazendo parte, atualmente, do espólio do Museu
Nacional de Arqueologia, em Lisboa. O “Guerreiro Calaico” é um monólito esculpido, em
representação da figura de um guerreiro ereto e em posição de parada (Silva 2007: 419
e 420), atribuído à cultura castreja e datado da 2ª Idade do Ferro, caracterizando a

22

http://www.cm-boticas.pt/conteudos/default.php?id=38 (consultada em Agosto de 2020)

23

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=110139 (consultada
em Agosto de 2020)
24

https://canedo.jfreguesia.com/index.php?codNode=546&t=CASTRO+DE+LEZENHO (consultada em Julho
de 2020)
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imagem da Divindade e o carácter guerreiro das civilizações castrejas que habitavam a
região de Boticas (GIPP 2020: 71).
Na zona de incidência do projeto, nomeadamente na freguesia de Alturas do Barroso e
Cerdedo, também predominam vestígios da ocupação da Idade do Ferro, estando
identificados os sítios dos Cornos das Alturas, o Castelo de São Romão e o Coto dos
Mouros (Silva 2007: 144 e 145). Outros locais de interesse são a Casa do Morgado 25,
constituída por um conjunto habitacional de duas moradias com arco ou passadiço, e a
Capela de Atilhó ou de Santa Margarida, que terá sido edificada na segunda metade do
séc. XVIII, está classificada como IM (Interesse Municipal) 26.
Localizada no extremo sudoeste do concelho de Montalegre, e integrada no planalto do
Barroso, a freguesia do Salto pertenceu ao Concelho de Cabeceiras de Basto até 1834,
sendo nessa data anexada ao concelho de Montalegre.
A ocupação do território que constitui a atual freguesia remonta ao período Préhistórico, sendo disso testemunho vários monumentos funerários existentes na região,
de referir o monumento megalítico da Cova dos Maus27, a mamoa de Paredes28, a
mamoa 1 e 2 de Lamas de Miro29, a mamoa de Pensais30 e as mamoas de Cerdeira31.
Com uma ocupação mais tardia, nomeadamente na Idade do Ferro, estão referenciados
vários povoados fortificados tais como os sítios de Castelos, Cividades, Crasto e Cristelo
(Silva 2007: 142). Salto é já referido no Paroquial Suevo como uma das trinta paróquias
já existentes, no último terço do século VI, e pertencentes à catedral de Braga
(Fernandes 1997: 21, 61, 63, 101), confirmando o continuum de ocupação. Ainda em
termos de património nesta região, estão ainda, identificados vários pontos de interesse
histórico e arqueológico, sendo de salientar as sepulturas rupestres do Outeiral32
(conjunto de três sepulturas escavadas no afloramento), a necrópole medieval e Igreja
Velha de Salto, sendo atribuída a sua construção na Idade Média33.

25

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-dopatrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/72764/ (consultada em Julho de 2020)
26

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-dopatrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71490 (consultada em Julho de 2020)
27

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2964107 (consultada em
Agosto de 2020)
28

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2964096 (consultada em
Agosto de 2020)
29

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2964138 (consultada em
Agosto de 2020)
30

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2964131 (consultada em
Agosto de 2020)
31

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2964084 (consultada em
Agosto de 2020)
32

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2964161 (consultada em Julho
de 2020)
33

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2964185 (consultada em Julho
de 2020)
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O concelho de Cabeceiras de Basto encaixa-se na periferia sudoeste na serra da
Cabreira. No extremo norte, abarca ainda as terras semiplanálticas do Barroso, sendo
que a crista de montes que se estende de Torrinheiras a Moscoso e Uz separam-no dessa
realidade, sendo as encostas voltadas ao vale do Tâmega o que mais caracteriza toda a
área. A ocupação do território remonta à Pré-história, como o comprovam os inúmeros
monumentos funerários, desenvolvendo-se pela Idade do Ferro, atestado pela
existência de vários sítios identificados ao longo da região (Silva 2007: 132), sendo as
manifestações enquadráveis nestes períodos as que mais caracterizam o património
arqueológico municipal, não obstante de se observarem igualmente vários vestígios
enquadrados na época medieval.
A freguesia de Abadim localiza-se grosso modo na serra da Cabreira, alongando o seu
território por uma estreita faixa no sentido norte/sul que se estende por uma das
vertentes da serra, encontrando-se a área de incidência de projeto no norte da
freguesia. A nível do património arqueológico estão identificados um menir, constituído
por dois blocos sobrepostos, sendo que o mais alto atinge os 3,50 metros34 e Marmoirais
que corresponde à necrópole megalítica com arte rupestre35.
A freguesia de Riodouro localiza-se a este da freguesia de Abadim, sendo a maior
freguesia do concelho e a mais montanhosa. Tal como Abadim, apresenta na zona mais
a nortes alturas elevadas, assente na vertente da Cabreira, na zona mais a sul um relevo
mais suave. Em termos de património arqueológico estão identificados vários sítios de
cronologia pré e proto-histórica, tais como Rachanda e Fonte Fria - monumentos com
tumulus, Outeiro dos Moiros - povoado, Juncal - necrópole megalítica, Portela de Asnela
e Monte do Castelo - necrópoles megalíticas, Monte do Castelo – povoado36. Na zona
mais a sul da freguesia está identificado a Cividade Chacim37 e/ou Cividade de Riodouro,
um castro localizado num esporão da serra (Silva 2007: 132). Já do período Medieval
estão identificados os sítios da Mota - residência fortificada, datada do séc. XIII, Campas
de Moira – sepulturas enquadráveis nos séc. IX a XII, e, Aldeia Velha de Toninha –
povoado com ocupação deste os séculos XII a XVI38.
A União de Freguesias de Gondiães e Vilar de Cunhas está situada na extremidade
nordeste do concelho e o seu relevo é mais ondulado com uma área de planície fluvial
devido à bacia orográfica do Rio Bessa. O património arqueológico identificado resumese a monumentos funerários da pré-história recente, tais como a mamoa em Vilar das
Cunhas, enquadrável no neolítico/I. bronze, e a mamoa das Lameiras enquadrável no
II/I milénios a.c.39.

34

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=47980 (consultada em Julho de
2020)
35

https://cabeceirasdebasto.pt/cultura-arqueologia (consultada em Julho de 2020)

36

https://cabeceirasdebasto.pt/cultura-arqueologia (consultada em Julho de 2020)

37

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=47532 (consultada em Julho de
2020)
38

https://cabeceirasdebasto.pt/cultura-arqueologia (consultada em Julho de 2020)

39

https://cabeceirasdebasto.pt/cultura-carta-arqueologica (consultada em Julho de 2020)
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A freguesia de Cavez tem o seu território ao longo da bacia do Rio Tâmega que serve
parcialmente de fronteira natural com o concelho vizinho, Ribeira de Pena. Em termos
de património histórico-arquitetónico estão identificados vários sítios sendo o mais
icónico a Ponte de Cavez40, classificada em 1910 como monumento nacional, que
remonta o séc. XII. A nível arqueológico estão igualmente identificados o conjunto
megalítico de Madeiros e as mamoas da Costa da Jans, localizadas a norte da freguesia,
e, a sul, o sítio romano do Alto dos Mouros e as sepulturas medievais da Casa das
Cortinhas41.
Ribeira de Pena encontra-se maioritariamente situada na bacia hidrográfica do rio
Tâmega, tem como limite norte o concelho de Boticas, a este o concelho de Vila Pouca
de Aguiar e a sul Vila Real e Mondim de Basto e a oeste Cabeceiras de Basto. O concelho
é ocupado desde a pré-história, comprovado pelos inúmeros vestígios identificados até
aos nossos dias. Recebeu o seu primeiro Foral das mãos de D. Afonso IV a 29 de
setembro de 1331 e foral novo por D. Manuel I a 16 de maio de 1517. Aquando da
atribuição do foral manuelino, correspondia o seu território às paróquias de Salvador,
Santa Marinha e Santo Aleixo42.
A freguesia de Alvadia está situada na extremidade sudeste do concelho, integrando a
área serrana do Alvão, paisagem planáltica embelezada pelo curso do rio Poio. Em
termos de património arqueológico destaca-se o Menir da Pedra d’Anta43 monumento
pré-histórico em processo de classificação44, sendo outros locais de interesse
patrimonial a Igreja Matriz, a Capela de Nossa Senhora dos Remédios e a Capela de Santa
Luzia, assim como diversas estruturas de património vernacular, alminhas, cruzeiros e
moinhos associados aos cursos de água45.
A freguesia de Santa Marinha, situada na zona central do concelho, tem o seu território
enquadrado maioritariamente no vale do rio Tâmega, ocupando as vertentes de ambas
as margens desde a falda até à área montanhosa, estendendo-se na extremidade
noroeste até ao curso do rio Beça. Em termos de património arqueológico conserva
vestígios de ocupação desde a pré-história, como a anta do Alto do Ribeiro Seco (Vieira
2015: 102 e 1175). De período romano conserva-se ainda uma ara dedicada a Júpiter
embutida na Igreja Paroquial46, havendo notícias de uma outra encontrada junto da
residência paroquial, da qual se perdeu o rasto. Outros locais de interesse patrimonial,
além de diversos monumentos religiosos, essencialmente referentes a igrejas e capelas,

40

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-dopatrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71103 (consultada em Julho de 2020)
41

https://cartaarqueologica.cabeceirasdebasto.pt/ (consultada em Julho de 2020)

42

https://cm-rpena.pt/concelho/?id=2 (consultada em Julho de 2020)

43

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2233979 (consultada em Julho
de 2020)
44

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-dopatrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/11580712 (consultada em Julho de 2020)
45

https://cm-rpena.pt/concelho/?id=6 (consultada em Julho de 2020)

46

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=50462 (consultada em Julho de
2020)
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ou estruturas vernaculares importantes como engenhos de moagem, destaca-se um
conjunto assinalável de Solares e Casas Senhoriais47.
A união de Freguesias de Ribeira de Pena (Salvador) e Santo Aleixo de Alto Tâmega está
situada na extremidade oeste do concelho e resulta da união da freguesia de Salvador e
Santo Aleixo. As povoações ocupam as vertentes de ambas as margens do rio Tâmega.
Em termos de património histórico-arqueológico estão identificados vestígios desde a
pré historia recente até aos nossos dias, sendo disso vestígios os monumentos
megalíticos Pré-históricos da Anta/Dólmen de Santa Eulalia48 e a mamoa de Bustelo49, o
habitat pré-histórico do Alto do Penedo Grande50, o assentamento da Idade do Ferro do
Alto do Castelo51 e a estação da Idade do Ferro e Romana do Outeiro dos Mouros (Silva
2007: 148) ou Minas dos Mouros52, vários vestígios de ocupação romana dispersos53, e,
a necrópole Medieval da Póvoa54. Fazem parte ainda deste património, solares, relógios
de sol, moinhos, espigueiros e monumentos religiosos55.
A União de Freguesias de Cerva e Limões está situada na extremidade sudoeste do
concelho, o seu território é delimitado pelos contrafortes da serra do Alvão e da Ordem,
estendendo-se pelos vales dos rios Póio e Louredo, ambos afluentes do Tâmega. Em
termos de ocupação do território apresenta vestígios que remetem, pelo menos, à Idade
do Ferro, sendo disso testemunho o Castro de Cerva ou o Monte do Castelo (Silva 2007:
148), povoado fortificado que sofreu um processo de romanização. De cronologias
posteriores, assinala-se o rico conjunto arquitetónico da aldeia de Limões56, assim como
o singular pelourinho da aldeia de Cerva57, datado de 1617 e classificado como
Monumento Nacional. Em termos de património arqueológico/arquitetónico mais
icónico, regista-se a Ponte Romana58 sobre o rio Poio.

47

https://cm-rpena.pt/concelho/?id=6 (consultada em Julho de 2020)

48

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=51170 (consultada em Julho de
2020)
49

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=3220819 (consultada em Julho
de 2020)
50

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=3340086 (consultada em Julho
de 2020)
51

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2187856 (consultada em Julho
de 2020)
52

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=52548 (consultada em Julho de
2020)
53

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2237906 (consultada em Julho
de 2020)
54

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2237920 (consultada em Julho
de 2020)
55

Observação em visita aos sítios do património referido

56

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-dopatrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/73302 (consultada em Julho de 2020)
57

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-dopatrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/73446 (consultada em Julho de 2020)
58

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-dopatrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70692 (consultada em Julho de 2020)

647

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

O concelho de Vila Pouca de Aguiar encontra-se genericamente rodeado pelas serranias
do Alvão e Padrela, e delimitado por vários cursos fluviais, os de maior relevo referentes
ao Tâmega, Avelâmes e Corgo. Os primórdios de ocupação do concelho remontam ao
período Neolítico, porém, a diversidade de sítios arqueológicos presente neste espaço
administrativo é densa e vasta, abarcando quase todas as épocas históricas (Batata et
al. 2008).
A freguesia do Alvão, localizada no planalto da serra do Alvão, situada num extenso vale
de fratura geológica (dividindo a oeste o Alvão e a leste as serras da Falperra e Padrela)
caracteriza-se por se enquadrar numa zona granítica. O principal núcleo ou grupo de
monumentos megalíticos que se encontram neste concelho é o de Chã das Arcas, do
qual fariam parte 10 destes monumentos funerários, incluindo o Alto do Catorino (Cruz
1985: 399), e que se situa nesta freguesia. Dá-se ainda destaque à necrópole medieval
de sepulturas escavadas na rocha na localidade de Povoação (Cruz 1985: 403), assim
como, ao diverso património edificado, principalmente relacionado com contexto
religioso, como a Igreja Matriz em Afonsim ou as capelas, cruzeiros e alminhas
distribuídas um pouco por todos os lugares59.
A União das Freguesias de Pensalvos e Parada de Monteiros localiza-se a noroeste da
sede concelho. Está igualmente inserida na serra do Alvão, estendendo-se desde o
monte Minhéu até ao vale do rio Avelames. À semelhança da freguesia do Alvão,
também neste espaço administrativo predominam os monumentos megalíticos como
pontos de destaque da arqueologia da região. São caso disso, os dólmens do Bezerral 1
e 2 (Cruz 1985: 399; Batata el al 2008: 48, 49) ou da Portela 1 e 2 (Batata el al 2008: 52,
53) entre outros. Contudo, a época proto-histórica encontra-se igualmente bem
evidenciada na região, dado existirem diversos povoados fortificados - Castelo ou Crasto
(Silva 2007: 148). Do património edificado destacam-se diversas igrejas ou capelas
distribuídas pelas localidades que compõem a freguesia, o museu dos Coches e a casa
Martins Aguiar em Pensalvos, o moinho de água de Soutelo de Matos e o relógio de sol
em Parada de Monteiros60. Em termos de património geológico e ambiental destaca-se
o monte Minhéu. De configuração cónica e litologia granítica, sobressaindo na
paisagem, sendo um marco territorial.
A freguesia de Telões localiza-se no vale de Aguiar a sudoeste da sede do concelho.
Caracteriza-se por se encontrar numa área plana ou de suave declive com terreno fértil.
Desde os tempos neolíticos a população ter-se-á fixado nesta área, como atestam a
presença dos monumentos megalíticos do Alto do Lameirão61 e da Landeira/Chã de
Vales62. Destaca-se ainda, a nível de património arquitetónico, o Castelo de Aguiar
(Telões), que se implanta sobre uma plataforma em remate de esporão a meia encosta
da vertente nascente do planalto, e comporta estruturas relacionadas com contextos

59

https://cm-vpaguiar.pt/municipio/freguesias/alvao/ (consultada em Julho de 2020)

60

https://cm-vpaguiar.pt/municipio/freguesias/alvao/ (consultada em Julho de 2020)

61

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2133479 (consultada em Julho
de 2020)
62

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2184922 (consultada em Julho
de 2020)
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habitacionais de época pré-histórica (Cruz 1985: 403; Jorge 1986: 42; Silva 2007: 149),
até ao seu castelo medieval.
Vila Real é uma cidade localizada numa das encostas da serra do Alvão e na confluência
dos rios Corgo e Cabril. A sua fundação atribui-se ao rei D. Dinis que lhe concedeu o foral
em 128963, posteriormente D. Manuel outorgou-lhe foral novo em 1515. Em 1835 foi
nomeada sede de distrito e ascendeu a cidade em 192564. Com uma longa história e
vários monumentos icónicos teve uma ocupação que remonta a pré-história passando
pelos vestígios de ocupação romana até aos dias de hoje. De referir a Necrópole de S.
Miguel da Pena - cerca de 500 a.C., o Santuário de Panóias - Séc. I e II d.c, a Torre de
Quintela - Séc. XII e XIII, a Capela de S. Brás - Séc. XIII, a Igreja de São Dinis - Séc. XIII, a
Igreja do Convento de S. Domingos/Sé de Vila Real - Séc. XV, a “Casa de Diogo Cão” Sec. XV, a Casa dos Marqueses de Vila Real - Séc. XV, a Capela da Misericórdia - Séc. XVI,
a Igreja de S. Pedro - Séc. XVI, a Igreja de São Paulo/ Capela Nova - Séc. XVII, a Igreja do
Senhor do Calvário - Séc. XVII, a Palácio de Mateus - Séc. XVIII, a Casa de Carvalho Araújo
- Séc. XX, a Casa dos Brocas - Séc. XVIII65
A União de Freguesias de Borbela e Lamas de Olo localizada no ponto mais a noroeste
da sede de concelho, tem como limites a vertente nascente da Serra do Alvão. A
povoação de Lamas de Olo encontra-se sensivelmente a meia encosta da serra e a
povoação da Borbela encontra-se na margem direita do rio Corgo. Relativamente ao
património arqueológico estão identificados sítios desde o período neocalcolítico do
Alto das Antas/Outeiro da Escaleira66 (podendo estar associado a um monumento
megalítico), passando pelo sítio do Período Romano do Santo Velho/Lugar da Escola67
até à Época Medieval do Alto do Castelo, pequeno castelo roqueiro medieval, localizado
num cabeço rochoso na margem esquerda do rio Cabril, ocupando uma posição com
boas condições de defesa natural, numa zona baixa do amplo e largo vale agrícola do
Cabril68.
A União de Freguesias de Adoufe e Vilarinho da Samardã localiza-se a norte da sede de
concelho, na vertente da serra do Alvão, prolongando-se numa estreita faixa. As duas
povoações, que dão o nome à freguesia, encontram-se geograficamente distanciadas.
Adoufe localiza-se no extremo sudoeste da freguesia, enquanto Vilarinho da Samardã
está situada na ponta Nordeste. A nível do património arqueológico identificado de
referir apenas alguns, tais como o monumento megalítico Veiga da Samardã/Alto da

63

https://www.cm-vilareal.pt/index.php/concelho/historia (consultada em Julho de 2020)

64

http://aetransmontana.pt/aesite/vila-real/ (consultada em Julho de 2020)

65http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-

patrimonio/classificado-ou- em-vias-declassificacao/geral/result/?name=&situation=321895&catprot=&invtema=&type=&concelho=2678&
records=100 (consultada em Julho de 2020)
66

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=162070 (consultada em Julho
de 2020)
67

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2280051 (consultada em Julho
de 2020)
68

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2280049 (consultada em Julho
de 2020)
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Lomba69, os povoados da Idade do Ferro denominado Cividaia70 e o Pijão71, variados
vestígios de ocupação romana72 e o povoado fortificado de cronologia romana
designado de Monte da Murada/ Castro da Murada ou da Morcegueira73, e a sepultura
Medieval de Benagouro, situada num afloramento granítico que integra o lajeado de um
antigo caminho que ligava o extremo sul desta aldeia a alguns campos agrícolas que se
desenvolvem na margem esquerda da Ribeira de Soutelo.74. De cronologia
indeterminada está identificado um troço de via constituída por lajes graníticas de
pequeno porte onde são visíveis marcas de rodados. Em ambos os lados da via existem
muros de construção em pedra seca, em granito75.
Bilhó localiza-se no extremo este de Mondim de Basto, concelho a que pertence, na
margem esquerda do Rio Cabril, entre as serras da Toutuça e da Coriscada, integradas
na zona central a serra do Alvão76. Em termos de património arqueológico é nesta
freguesia onde predominam a maior quantidade de monumentos megalíticos,
globalmente os vestígios mais antigos identificados remontam a pré-história recente,
tais como Lugar da Anta, Alto de Barrocos, Gevancas 1 e 2, Vale Grande, Penedo das Pias
e Bentozelos (Dinis 2009: 63 a 78).
4.12.3

INVENTÁRIO PATRIMONIAL E CARACTERIZAÇÃO

4.12.3.1 DESCRIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VISIBILIDADE
As condições de visibilidade do terreno nas áreas de implantação de aerogeradores e
infraestruturas anexas são um fator fundamental na análise patrimonial. Neste sentido
considera-se fundamental a apresentação de uma resenha relativa à descrição e análise
das mesmas, que se apresente em seguida.
A área de implantação do PETN insere-se num território marcado por relevos periféricos
destacados, comportando, de um modo genérico, os contrafortes das serras da
Cabreira, na sua extremidade oriental, e do Barroso, no seu limite meridional, com

69

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=49151 (consultada em Julho de
2020)
70

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2152828 (consultada em Julho
de 2020)
71

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2187532 (consultada em Julho
de 2020)
72

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=51884 (consultada em Julho de
2020)
73

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2087820 (consultada em Julho
de 2020)
74

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2153057 (consultada em Julho
de 2020)
75

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2875646 (consultada em Julho
de 2020)
76

https://www.bilho.jfreguesia.com/historia.php (consultada em Julho de 2020)
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altitudes compreendidas entre os 1.111 no ponto mais elevado, limítrofe ao vértice
geodésico da Reboreda, e os 950m na cota mais baixa.
Geomorfologicamente a área de implantação do projeto evidencia uma topografia
bastante acidentada, caracterizada pela sequência de cumeadas intercaladas por vales
encaixados e planaltos de montanha, onde as formações rochosas graníticas despontam
em núcleos de afloramento.
O coberto vegetal é predominantemente arbustivo e herbáceo, englobando vastas
extensões de urze, tojo, carqueja e giesta, assim como fetos e gramíneas. O coberto
arbóreo é composto por povoamentos monoespecíficos de coníferas, decorrentes de
antigas campanhas de florestação dos baldios, e algumas manchas residuais de folhosas,
circunscritas às linhas de água e nas imediações dos terrenos agrícolas cercanos às
povoações.
O uso do solo é maioritariamente destinado à atividade agro-pastoril, destacando-se o
pastoreio de gado bovino e caprino, e para a exploração silvícola, sobretudo plantio de
pinhal. A envolvente aos aglomerados rurais comporta um mosaico agrícola de lameiros
e campos de cultivo, onde ainda se pratica uma agricultura tradicional de subsistência.
A zona a abarcar pelo PETS abarca a vertente poente e norte da Serra do Alvão,
incidindo, ora sobre maciços montanhosos proeminentes, ora sobre vastos altiplanos,
caracterizados por abundantes formações rochosas graníticas que despontam em
núcleos de afloramento.
Genericamente podemos enquadrar em três grandes realidades paisagísticas o PETS: a
área montanhosa a sul da povoação de Alvadia; o altiplano envolvente à povoação de
Gouvães; e por fim, a extensão acidentada demarcada entre as povoações de Bustelo, a
oeste, Santa Marta da Montanha, a sul, e Trandeiras, a este. As cotas altimétricas
situam-se entre os 1.275 m de altitude, no seu ponto mais elevado, e os 900 m, no ponto
mais baixo.
A área do projeto a sul do aglomerado de Alvadia compreende as cumeadas e planaltos
sobranceiros a pequenos vales fluviais, subsidiários do rio Poio. O coberto vegetal é
caraterístico de zonas de elevada altitude, com predominância de vegetação rasteira de
crescimento espontâneo, arbustiva e herbácea, quase desprovida de coberto arbóreo,
excetuando nas margens das linhas de água, onde subsistem galerias ripícolas bem
conservadas. As formações vegetais predominantes são constituídas por matos de urze,
tojo, carqueja e giesta. O uso de solo comporta terrenos incultos e de baldio, destinados
para a atividade agro-pastoril, nomeadamente para o pastoreio de gado caprino, ovino
e bovino.
Na envolvente à povoação de Gouvães, o projeto implanta-se em pleno planalto do
Alvão, ocupando plataformas elevadas, associadas ao topo de esporões. O coberto
vegetal caracteriza-se pela maior incidência de vegetação arbustiva e herbácea,
nomeadamente urze, carqueja, tojo e fetos, alternados com manchas florestais,
sobretudo pinhal, e algumas espécies caducifólias. O uso do solo é agrícola e florestal,
intercalando zonas de lameiros e pastagens, com pequenos bosques circunscritos.
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A extensão compreendida entre as povoações de Bustelo, Santa Marta da Montanha, e
Trandeiras, enquadra-se sensivelmente na orla setentrional do maciço do Alvão,
convergente com a linha de festo do monte Minhéu e zonas adjacentes, confinando a
norte com o vale do Tâmega. O projeto desenvolve-se sobre uma sucessão de elevações,
cujas cumeadas configuram plataformas relativamente regulares, proeminentes a uma
ampla chã, onde se localizam os aglomerados aludidos. O coberto vegetal é constituído
por vegetação arbustiva e herbácea, mormente urze, carqueja, giestas e tojo,
intercalada com manchas florestais de pinhal, e terrenos agrícolas estabelecidos nas
cercanias das povoações. O uso de solo é constituído por baldios direcionados para a
atividade agro-pastoril, concretamente para o pastoreio do gado, e áreas destinadas à
exploração silvícola.
Ao nível das condições de visibilidade, baseadas na escala de categorias anteriormente
descritas e dividida em Nula, Reduzida, Mediana e Elevada, observam-se dois padrões
distintos quanto aos dois parâmetros em análise nos 77 pontos prospetados (cfr.
Quadro 4.131).
No que concerne à Visibilidade de Artefactos, verificou-se que em aproximadamente 3
em cada 4 dos sítios prospetados a visibilidade era nula ou reduzida, não se tendo
verificado qualquer local com visibilidade elevada, revelando deste modo a grande
dificuldade na deteção de espólio. Assim, em 19 dos pontos (23.2%) a visibilidade
revelou-se Nula, em 52 (63.4%) era Reduzida, em 2 (2.4%) era Reduzida a mediana e em
9 (11%) era Mediana.
Quanto à análise relativa à Visibilidade de Estruturas, as condições do terreno foram
mais favoráveis à observação das mesmas, sendo que mais de metade dos locais
proporcionaram estados de visibilidades entre mediano e elevado. Assim, em 2 dos
pontos (2,4%) a visibilidade revelou-se Nula, em 10 (12,2%) era Reduzida, em 25 (30,5%)
era Reduzida a mediana, em 17 (20,7%) era Mediana, em 16 (19,5%) era Mediana a
elevada e em 12 (14,6%) era Elevada.
Quadro 4.131 – Análise relativa das visibilidades nos elementos de projeto (aerogeradores e
infraestruturas anexas) prospetados
AEROGERADORES/
PLATAFORMAS

VISIBILIDADE DE ARTEFACTOS

TN01

Nula

Reduzida

TN02

Nula

Mediana a elevada

TN03

Reduzida

Elevada

TN04

Nula

Elevada

TN05

Reduzida

Mediana

TN06

Reduzida

Reduzida a mediana

TN07

Reduzida

Reduzida a mediana

TN08

Reduzida

Reduzida a mediana

TN09

Nula

Reduzida a mediana

TN10

Reduzida

Mediana a elevada

VISIBILIDADE DE ESTRUTURAS

PETN
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AEROGERADORES/
PLATAFORMAS

VISIBILIDADE DE ARTEFACTOS

VISIBILIDADE DE ESTRUTURAS

TN11

Nula

Reduzida

TN12

Nula

Nula

TN13

Nula

Nula

TN14

Reduzida

Mediana

TN15

Mediana

Elevada

TN16

Reduzida

Mediana

TN17

Nula

Mediana a elevada

TN18

Reduzida

Mediana

TN19

Nula

Reduzida a mediana

TN20

Nula

Reduzida a mediana

TN21

Mediana

Mediana

TN22

Reduzida

Reduzida a mediana

TN23

Reduzida

Mediana

TN24

Nula

Reduzida a mediana

TN25

Reduzida

Reduzida a mediana

TN26

Reduzida

Mediana

TN27

Reduzida

Reduzida a mediana

TN28

Reduzida

Reduzida a mediana

TN29

Nula

Reduzida

TN30

Nula

Reduzida

TN31

Reduzida

Reduzida a mediana

TN32

Mediana

Elevada

TN33

Nula

Reduzida

TN34

Nula

Reduzida

STA.PETN

Reduzida

Reduzida a mediana

STB.PETN

Reduzida

Elevada

ST400/60.PETN - opção 1

Nula

Reduzida

ST400/60.PETN - opção 2

Nula

Reduzida

PETS
TS01

Mediana

Elevada

TS02

Mediana

Elevada

TS03

Mediana

Elevada

TS04

Mediana

Elevada

TS05

Mediana

Elevada

TS.06

Mediana

Elevada

TS07

Reduzida a mediana

Mediana a elevada

TS08

Reduzida

Mediana a elevada

TS09

Reduzida

Mediana a elevada

TS10

Reduzida

Mediana a elevada

TS11

Reduzida

Mediana a elevada
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AEROGERADORES/
PLATAFORMAS

VISIBILIDADE DE ARTEFACTOS

VISIBILIDADE DE ESTRUTURAS

TS12

Reduzida

Mediana a elevada

TS13

Reduzida

Mediana a elevada

TS14

Reduzida

Reduzida a mediana

TS15

Reduzida

Mediana a elevada

TS16

Reduzida

Mediana a elevada

TS17

Reduzida

Reduzida a mediana

TS18

Reduzida

Reduzida a mediana

TS19

Reduzida

Reduzida a mediana

TS20

Reduzida

Reduzida a mediana

TS21

Reduzida

Reduzida a mediana

TS22

Reduzida

Reduzida a mediana

TS23

Reduzida

Reduzida a mediana

TS24

Reduzida

Reduzida a mediana

TS25

Reduzida a mediana

Mediana a elevada

TS26

Reduzida

Mediana a elevada

TS27

Reduzida

Mediana a elevada

TS28

Reduzida

Mediana a elevada

TS29

Reduzida

Reduzida a mediana

TS30

Reduzida

Reduzida a mediana

TS31

Reduzida

Reduzida a mediana

TS32

Reduzida

Mediana

TS33

Reduzida

Mediana

TS34

Reduzida

Mediana

TS35

Reduzida

Mediana

TS36

Reduzida

Mediana

TS37

Reduzida

Mediana

TS38

Reduzida

Mediana

TS39

Reduzida

Mediana

STA.PETS

Reduzida

Elevada

STB.PETS

Nula

Reduzida

ST400/60.PETS

Nula

Reduzida

4.12.3.2 INVENTÁRIO PATRIMONIAL
Nas áreas de estudo foi identificado um vasto conjunto de elementos de interesse
patrimonial, detetados tanto em consequência da pesquisa documental - através das
confirmações das informações bibliográficas obtidas e consequentes deslocações que
visavam a aferição das fontes documentais, assim como, no caso concreto dos Parques
Eólicos Tâmega Norte e Sul, da prospeção efetuada na área dos aerogeradores e
infraestruturas anexas.
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Neste sentido, e tal como o refletido no quadro infra (Quadro 4.133), foram
referenciadas 369 ocorrências patrimoniais nas áreas de incidência do estudo,
mormente 154 OP (41,7%) afetas aos projetos do PETN e PETS, 132 OP (35,8%)
localizadas nos corredores de ligação à RESP, 8 OP (2,2%) localizadas nas zonas das
subestações e áreas temporária de apoio, e, 75 OP (20,3%) inventariadas nas superfícies
de incidência das redes de média tensão.
Para o efeito pode ser consultado o DESENHO 17 (Carta de património, Volume III), a
cartografia de detalhe que acompanha o Relatório Patrimonial anexo ao presente EIA
(Anexo I do ANEXO VI.1, Volume IV) e as Fichas de Ocorrência Patrimonial nele inclusas
(Anexos II e III do ANEXO VI.1, Volume IV).
No que concerne às fontes de informação, do universo das 369 ocorrências catalogadas,
245 OP (66,4%) decorreram da identificação, e consequente confirmação, da pesquisa
documental efetuada e 124 OP (33,6%) resultaram dos trabalhos de prospeção de
campo.
Ainda quanto às fontes de informação, será pertinente indicar que, das 245 OP
catalogadas nas pesquisas documentais proveem, 13 OP (5,3%) de bases de dados do
património, 77 OP (31,5%) de Planos de Ordenamento e Relatórios, 3 OP (1,2%) de
cartas arqueológicas, 2 OP (0,8%) de pesquisas bibliografias/documentais/publicações
da especialidade, 82 OP (33,5%) têm origem em fontes cartográficas e 68 OP (27,8%)
provêm da análise do Google Earth.
Acerca do estatuto legal das mesmas, das 369 ocorrências, 95 (25,7%) encontram-se
inventariadas e 274 (74,3%) não possui qualquer estatuto. Não foram identificados
neste estudo qualquer imóvel classificado de interesse nacional, de interesse público ou
de interesse municipal - nem em vias de classificação.
Os contextos identificados apresentam tipologias diversificadas – 47, conforme
demonstrado no quadro infra (Quadro 4.132) – constituindo maioritariamente locais de
interesse histórico, arquitetónico etnográfico – 325 OP (88,1%), tendo sido igualmente
identificados 43 OP (11,7%) de origem arqueológica e 1 OP (0,3%) é indeterminada.
Quadro 4.132 – Tipologia dos contextos identificados, sua quantificação e amostragem
percentual face à totalidade das OP

Abrigo

TOTAL DE
OCORRÊNCIAS
16

PERCENTAGEM DE
OCORRÊNCIAS
4,3%

Abrigo natural

2

0,5%

Achado isolado

1

0,3%

TIPOLOGIA DOS CONTEXTOS

Alminha

4

1,1%

Anexo agrícola

1

0,3%

Caminho / Via

20

5,4%

Capela

1

0,3%

Casa

3

0,8%
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Casa e propriedade

TOTAL DE
OCORRÊNCIAS
2

PERCENTAGEM DE
OCORRÊNCIAS
0,5%

Casa guarda florestal

3

0,8%

Colmeal

1

0,3%

Complexo hidráulico

7

1,9%

Complexo molinológico

34

9,2%

Conjunto de parcelas agrícolas

32

8,7%

TIPOLOGIA DOS CONTEXTOS

Cruzeiro

2

0,5%

Escadaria

1

0,3%

Estruturas ribeirinhas

1

0,3%

Exploração mineira

12

3,3%

Fojo de lobo

1

0,3%

Fonte

1

0,3%

Grafismos rupestres

14

3,8%

Habitat

2

0,5%

Indeterminado

7

1,9%

Levada

6

1,6%

Mancha de dispersão de materialidades

1

0,3%

Mancha de socalcos

13

3,5%

Marco de divisão administrativa /
propriedade
Marco geodésico

3

0,8%

4

1,1%

Marco viário

7

1,9%

Mariola

17

4,6%

Mina de água

1

0,3%

Monumento funerário sob tumulus

18

4,9%

Monumento funerário sob tumulus?

4

1,1%

Muro de propriedade

9

2,4%

Núcleo habitacional

5

1,4%

Passagem hidráulica

3

0,8%

Pedreira

2

0,5%

Pesqueira

1

0,3%

Pontão

2

0,5%

Ponte

6

1,6%

Povoado

2

0,5%

Povoado fortificado

1

0,3%

Povoado fortificado?

1

0,3%

Propriedade rural

88

23,8%

Recinto cercado

5

1,4%

Represa

2

0,5%
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No que concerne à cronologia das contextos inventariados, da realidade total de 369
ocorrências, inserem-se, 33 OP (8,9%) na Pré-história Recente, 2 OP (0,5%) na Préhistória Recente?, 1 OP (0,3%) na Proto-história, 1 OP (0,3%) na Pré-história
Recente/Época Romana, 1 OP (0,3%) na Proto-história/Idade Média, 2 OP (0,5%) na
Idade Média/Idade Moderna, 1 OP (0,3%) na Idade Moderna, 241 OP (65,3%) na Idade
Moderna/ Contemporânea, 46 OP (12,5%) na Época Contemporânea e 41 OP (11,1%)
são de cronologia indeterminada.
Quanto ao valor patrimonial da amostragem total dos 369 elementos patrimoniais
inventariados (Quadro 4.133), classificaram-se, 1 OP (0,3%) com valor patrimonial Nulo,
109 OP (29,5%) com valor patrimonial Baixo, 172 OP (46,6%) com valor patrimonial
Médio/baixo, 62 OP (16,8%) com valor patrimonial Médio, 16 OP (4,3%) com valor
patrimonial Médio/elevado, 0 OP com valor patrimonial Elevado e 9 OP (2,4%) com valor
patrimonial Indeterminado.
Finalmente, no que respeita ao tipo de afetação, a análise foi efetuada sobre dois
princípios diferentes. Dada a indefinição quanto à localização dos apoios dentro dos
corredores em estudo, optou-se por caracterizar genericamente as OP aí localizadas
como encontrando-se na “Área de Incidência”. Relativamente aos elementos de projeto
com definição já estabelecida, designadamente aerogeradores e elementos anexos,
acessos, valas para ramais de média tensão e opções de subestações, do universo das
232 OP identificadas nestes locais, 98 OP (42,2%) encontram-se na Área de Incidência
Direta (AID) do projeto, 126 OP (54,3%) localizam-se na Área de Incidência Indireta (AII)
- faixa adjacente a um local passível de afetação direta com distância igual ou inferior a
50m, e 8 OP (3,4%) encontram-se na Zona Envolvente (ZE) – superfície compreendida
entre os 50m e a área adjacente de 250m de raio no entorno de cada um destes
elementos.
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Quadro 4.133 – Registo geral dos contextos patrimoniais identificados
NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

TIPO AFETAÇÃO

1

Castelos

Povoado fortificado?

Arqueológica

Proto-história? /
Medieval?

Inventariado

Indeterminado

Silva, Armando
Coelho Ferreira da
(2007)

PETN/TN12

2

Fojo de Uz

Fojo de lobo

Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

3 - Médio

Carta Arqueológica
Cabeceiras de Basto

PETN/TN30

3

Mamoa das Lameiras

Monumento funerário
sob tumulus

Arqueológica

Pré-história recente

Inventariado

4Médio/elevado

Carta Arqueológica
Cabeceiras de Basto

PETN/TN29

4

Choupica

Abrigo natural

Indeterminada

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 289

PETS/TS31

5

Baixa do Fermenteiro

Passagem hidráulica

Contemporânea

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 372

PETS/TS30 - Acesso

6

Alto do Coto

Arqueológica

Pré-história recente

Inventariado

4Médio/elevado

7

Fraguinha Negra 2

Arqueológica

Pré-história recente

Inventariado

3 - Médio

8

Fraguinha Negra 3

Arqueológica

Pré-história recente

Inventariado

3 - Médio

9

Alto dos Merouços

Arqueológica

Pré-história recente

Inventariado

3 - Médio

10

Alto de Padim

Arqueológica

Pré-história recente

Inventariado

11

Alto de São Jorge

Arqueológica

Pré-história recente

Inventariado

Monumento funerário
sob tumulus
Monumento funerário
sob tumulus
Monumento funerário
sob tumulus
Monumento funerário
sob tumulus
Monumento funerário
sob tumulus
Monumento funerário
sob tumulus

Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

4Médio/elevado
4Médio/elevado

Base de Dados DGPC
PETS/TS28
- CNS 16654
Base de Dados DGPC
PETS/TS18 - Acesso
- CNS 23185
Base de Dados DGPC
PETS/TS18 - Acesso
- CNS 23189
Base de Dados DGPC
PETS/TS18 - Acesso
- CNS 17350
PSP/SET - FOP 331

PETS/TS24

Base de Dados DGPC
PETS/TS22 - Acesso
- CNS 3279
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

TIPO AFETAÇÃO

12

Calhaus Rachados

Casa guarda florestal

Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 473

PETS/TS20 - Acesso

13

Castro de Telões

Povoado fortificado

Arqueológica

Proto-história

Inventariado

4Médio/elevado

14

Alto do Ribeiro Seco

Arqueológica

Pré-história recente

Inventariado

3 - Médio

15

Fragão/ Casa dos
Mouros

Arqueológica

Pré-história recente

Inventariado

3 - Médio

16

Alto das Hortinhas

Arqueológica

Pré-história recente

Inventariado

4Médio/elevado

17

Alto das Hortinhas

Arqueológica

Indeterminada

Inventariado

Indeterminado

18

Portela 1

Arqueológica

Pré-história recente

Inventariado

3 - Médio

19

Portela 2

Arqueológica

Pré-história recente

Inventariado

3 - Médio

20

Vale Grande

Arqueológica

Pré-história recente

Inventariado

3 - Médio

21

Alto da Corneta

Capela

Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

22

Alto da Corneta

Cruzeiro

Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

23

Alto do Picoto

Monumento funerário
sob tumulus

Pré-história recente

Não Tem

4Médio/elevado

Base de Dados DGPC
- CNS 21654
Base de Dados DGPC
- CNS 5654
Base de Dados DGPC
- CNS 5635
CRUZ, Domingos
Jesus da (1985)
Base de Dados DGPC
- CNS 17869
Base de Dados DGPC
- CNS 17867
Base de Dados DGPC
- CNS 17868
Base de Dados DGPC
- CNS 32000
Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953
Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953
Carta Militar de
Portugal, folha 58,
1ª ed., 1952

Monumento funerário
sob tumulus
Monumento funerário
sob tumulus
Monumento funerário
sob tumulus
Habitat
Monumento funerário
sob tumulus
Monumento funerário
sob tumulus
Monumento funerário
sob tumulus

Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Arqueológica

PETS/TS20 - Acesso
PETS/TS39 - Acesso
PETS/TS39 - Acesso
PETS/TS39 - Acesso
PETS/TS39 - Acesso
PETS/TS39 - Acesso
PETS/TS39 - Acesso
PETS/TS06 - Acesso
PETN/TN16 Acesso
PETN/TN16 Acesso
PETN/TN05
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

24

Chão do Fojo

Monumento funerário
sob tumulus?

Arqueológica

Pré-história recente

Não Tem

3 - Médio

25

Chão do Fojo

Abrigo

Indeterminada

Não Tem

2 - Médio/baixo

26

Chão do Fojo

Abrigo

Indeterminada

Não Tem

2 - Médio/baixo

27

Portela Velha

Marco de divisão
administrativa /
propriedade

Medieval / Moderna

Não Tem

4Médio/elevado

28

Portela de Fril

Monumento funerário
sob tumulus

Arqueológica

Pré-história recente

Não Tem

3 - Médio

29

Reboreda / Alto das
Forcas

Exploração mineira

Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

30

Fonte Fria

Grafismos rupestres

Arqueológica

Pré-história Recente

Não Tem

2 - Médio/baixo

31

Antas

Monumento funerário
sob tumulus?

Arqueológica

Pré-história recente?

Não Tem

3 - Médio

32

Portela

Monumento funerário
sob tumulus?

Arqueológica

Pré-história recente?

Não Tem

3 - Médio

33

Portela

Mariola

Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

FONTE
INFORMAÇÃO
Carta Militar de
Portugal, folha 58,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 58,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 58,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 58,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953
Carta Geológica de
Portugal, Folha 6C,
1ª ed., 1992
Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953
Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953
Carta Militar de
Portugal, folha 87,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 87,
1ª ed., 1952

TIPO AFETAÇÃO
PETN/TN04 Acesso
PETN/TN04 Acesso
PETN/TN04 Acesso
PETN/TN01

PETN/TN11
PETN/TN18 Acesso
PETN/TN24 Acesso
PETN/TN34 Acesso
PETN/TS04 - Acesso

PETS/TS04 - Acesso
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

34

Portela

Mariola

35

Portela

Mariola

36

Outeiro das Buracas

Abrigo natural

37

Alto do Facho

Marco geodésico

38

Portela

Caminho / Via

39

Portela Velha

Muro propriedade

40

Portela Velha

Propriedade rural

41

Chão do Fojo

Abrigo

42

Chão do Fojo

Muro propriedade

43

Chão do Fojo

Abrigo

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Indeterminada
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Indeterminada

Não Tem

Indeterminado

Contemporânea

Não Tem

4Médio/elevado

Indeterminada

Não Tem

1 - Baixo

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETN/TN01

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN01

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN03 Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETN/TN03 Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN03 Acesso

Carta Militar de
Portugal, folha 87,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 87,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 88,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 74,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 74,
1ª ed., 1952

TIPO AFETAÇÃO

PETS/TS04

PETS/TS02 - Acesso

PETS/TS20 - Acesso

PETS/TS36

PETS/TS39 - Acesso
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

44

Alto do Picoto

Propriedade rural

45

Alto do Picoto

Propriedade rural

46

Alto do Picoto

Propriedade rural

47

Alto do Picoto

Caminho / Via

48

Alto do Picoto

Propriedade rural

49

Baldeira

Propriedade rural

50

Baldeira

Propriedade rural

51

Baldeira

Propriedade rural

52

Baldeira

Propriedade rural

53

Lodeiro de Arque

Propriedade rural

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN04

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN04

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN05

Indeterminada

Não Tem

1 - Baixo

PETN/TN05

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN05

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN06

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN06

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN06

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN06 Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN10 Acesso

TIPO AFETAÇÃO
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

54

Lodeiro de Arque

Cruzeiro

55

Lodeiro de Arque

Alminha

56

Outeiro Quebrado

Caminho / Via

57

Castelos

Propriedade rural

58

Lomba da Ladeira

Caminho / Via

59

Alto do Fontão

Alminha

60

Alto do Fontão

Alminha

61

Alto do Fontão

Marco de divisão
administrativa /
propriedade

62

Alto do Fontão

Propriedade rural

63

Lomba da Ladeira

Propriedade rural

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

PETN/TN10 Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

PETN/TN10 Acesso

Indeterminada

Não Tem

1 - Baixo

PETN/TN11

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN13 Acesso

Indeterminada

Não Tem

1 - Baixo

PETN/TN15 Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

PETN/TN15 Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

PETN/TN15 Acesso

Medieval / Moderna

Não Tem

4Médio/elevado

PETN/TN15 Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN15 Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN15 Acesso

TIPO AFETAÇÃO
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

64

Alto do Fontão

Propriedade rural

65

Alto do Fontão

Propriedade rural

66

Alto do Fontão

Propriedade rural

67

Alto do Recosto

Pedreira

68

Alto da Corneta

Muro propriedade

69

Alto da Corneta

Marco geodésico

70

Tabuadela

Propriedade rural

71

Tabuadela

Alminha

72

Tabuadela

Propriedade rural

73

Tabuadela

Exploração mineira

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN15 Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN15 Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN15 Acesso

Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETN/TN15

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETN/TN16

Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETN/TN16 Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN17 Acesso

Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETN/TN17 Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN17 Acesso

Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN18 Acesso

TIPO AFETAÇÃO
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

74

Tabuadela

Exploração mineira

75

Tabuadela

Propriedade rural

76

Tabuadela

Exploração mineira

77

Tabuadela

Exploração mineira

78

Lomba do Vale

Exploração mineira

79

Penedos Feios

Propriedade rural

80

Fonte Fria

Marco viário

81

Fonte Fria

Propriedade rural

82

Fonte Fria

Propriedade rural

83

Cheira

Propriedade rural

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN19 Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN19 Acesso

Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETN/TN19 Acesso

Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETN/TN20 Acesso

Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETN/TN21

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN22 Acesso

Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETN/TN24 Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN25

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN25 Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN26

TIPO AFETAÇÃO
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

84

Cheira

Propriedade rural

85

Alto da Riba da Veiga

Levada

86

Alto da Riba da Veiga

Levada

87

Custódia

Marco geodésico

88

Cavada

Propriedade rural

89

Alto do Toubarrão

Propriedade rural

90

Alto da Carvalha

Propriedade rural

91

Cavada

Marco viário

92

Alto do Toubarrão

Propriedade rural

93

Alto da Carvalha

Propriedade rural

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN26

Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETN/TN28

Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETN/TN28

Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETN/TN29

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN31 Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN31 Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN31 Acesso

Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETN/TN31 Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN31 Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN31 Acesso

TIPO AFETAÇÃO
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

94

Alto da Carvalha

Propriedade rural

95

Alto da Carvalha

Abrigo

96

Alto da Carvalha

Abrigo

97

Antas

Casa

98

Alto da Carvalha

Propriedade rural

99

Antas

Marco viário

100

Antas

Marco viário

101

Antas

Marco viário

102

Vale Derradeiro

Abrigo

103

Vale Derradeiro

Abrigo

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN31

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN32 Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN32

Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETN/TN34

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETN/TN34 Acesso

Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETN/TN34 Acesso

Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETN/TN34 Acesso

Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETN/TN34 Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS01

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS02

TIPO AFETAÇÃO
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

104

Cabeço da Portela

Mariola

105

Vale da Us

Abrigo

106

Vale da Us

Mariola

107

Vale da Us

Abrigo

108

Vale da Us

Mariola

109

Vale do Jogo da
Chilreta

Indeterminado

110

Vale do Jogo da
Chilreta

Cercado

111

Vale do Jogo da
Chilreta

Cercado

112

Serra do Corgo

Indeterminado

113

Serra do Corgo

Mariola

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS04 - Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS06 - Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS06 - Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS06 - Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS06 - Acesso

Indeterminada

Não Tem

Indeterminado

PETS/TS06 - Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/S06 - Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS06 - Acesso

Indeterminada

Não Tem

Indeterminado

PETS/TS07

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS07 - Acesso

TIPO AFETAÇÃO
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

114

Marco

Monumento funerário
sob tumulus

Arqueológica

Pré-história Recente

Não Tem

3 - Médio

PETS/TS07 - Acesso

115

Serra do Corgo

Mariola

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS08

116

Serra do Corgo

Mariola

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS08

117

Serra do Corgo

Mariola

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS08 - Acesso

118

Serra do Corgo

Indeterminado

Indeterminada

Não Tem

Indeterminado

PETS/TS08 - Acesso

119

Serra do Corgo

Mariola

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS08 - Acesso

120

Serra do Corgo

Mariola

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS09

121

Serra do Corgo

Abrigo

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS09 - Acesso

122

Lomba do Toiro

Recinto cercado

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS12

123

Lomba do Toiro

Grafismos rupestres

Pré-história Recente

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS12

124

Lomba do Toiro

Abrigo

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS12 - Acesso

Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Arqueológica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

FONTE
INFORMAÇÃO

TIPO AFETAÇÃO
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

125

Castelo da Ínsua

Mariola

126

Castelo da Ínsua

Mariola

127

Castelo da Ínsua

Abrigo

128

Cabeço do Porco

129

Cabeço do Porco

Monumento funerário
sob tumulus
Grafismos rupestres

130

Carvoeira

Grafismos rupestres

131

Carvoeira

Indeterminado

132

Carvoeira

Mariola

133

Carvoeira

Recinto cercado

134

Carvoeira

Abrigo

135

Bouça do Rei

Muro propriedade

136

Ramalho

Muro propriedade

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS13 - Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS14

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS14 - Acesso

Arqueológica

Pré-história Recente

Não Tem

3 - Médio

PETS/TS15

Arqueológica

Pré-história Recente

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS15 - Acesso

Arqueológica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

Pré-história Recente

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS16

Indeterminada

Não Tem

Indeterminado

PETS/TS16 - Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS16 - Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS17 - Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS17 - Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETS/TS19

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETS/TS20

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

FONTE
INFORMAÇÃO

TIPO AFETAÇÃO
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

137

Alto de Padim

Propriedade rural

Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS24 - Acesso

138

Pinduradouro

Monumento funerário
sob tumulus?

Arqueológica

Pré-história Recente

Não Tem

3 - Médio

PETS/TS25

139

Pinduradouro

Indeterminado

Indeterminada

Não Tem

Indeterminado

PETS/TS25

140

Pinduradouro

Exploração mineira

Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETS/TS25

141

Pinduradouro

Mariola

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS25

142
143

Lamas
Lamas

Grafismos rupestres
Grafismos rupestres

Pré-história Recente
Pré-história Recente

Não Tem
Não Tem

2 - Médio/baixo
2 - Médio/baixo

PETS/TS26
PETS/TS26

144

Favais

Grafismos rupestres

Pré-história Recente

Não Tem

3 - Médio

PETS/TS28

145

Bustelo

Muro propriedade

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETS/TS29

146

Bustelo

Marco geodésico

Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETS/TS30

147

Trandeiras

Caminho / Via

Indeterminada

Não Tem

1 - Baixo

PETS/TS36 - Acesso

148

Alto do Ribeiro Seco

Mariola

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS39

Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Arqueológica
Arqueológica
Arqueológica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

FONTE
INFORMAÇÃO

TIPO AFETAÇÃO
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

149

Rechã

Propriedade rural

150

Rechã

Propriedade rural

151

Alto do Ribeiro Seco

Propriedade rural

152

Alto do Ribeiro Seco

Muro propriedade

153

Rechã

Propriedade rural

154

Rechã

Propriedade rural

155

Mamoas das Lameiras

Monumento funerário
sob tumulus

156

Ribeiro do Fre

Complexo molinológico

157

Lameiras

Propriedade rural

158

Chã do Penedo

Ponte

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Arqueológica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS39 - Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS39 - Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS39 - Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETS/TS39 - Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS39 - Acesso

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/TS39 - Acesso

Pré-história Recente

Inventariado

4Médio/elevado

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Carta Arqueológica
de Cabeceiras de
Basto
Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953
Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953
Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952

TIPO AFETAÇÃO

CL.PETN/TLN01

CL.PETN/TLN01

CL.PETN/TLN01

CL.PETN/TLN03
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

159

Corgas

Complexo hidraúlico

160

Sobreira

Represa

161

Sobreira

Mancha de socalcos

162

Sobreira

Caminho / Via

163

Sobreira

Propriedade rural

164

Sobreira

Pontão

165

Rabiçais

Mancha de socalcos

166

Rabiçais

Caminho / Via

167

Cachão

Mancha de socalcos

168

Quebradas

Mancha de socalcos

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

TIPO AFETAÇÃO

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952

CL.PETN/TLN03

Contemporânea

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 414

CL.PETN/TLN03

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 413

CL.PETN/TLN03

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 849

CL.PETN/TLN03

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 662

CL.PETN/TLN03

Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 848

CL.PETN/TLN03

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 1528

CL.PETN/TLN03

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 1529

CL.PETN/TLN03

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 318

CL.PETN/TLN04

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 197

CL.PETN/TLN04
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

169

Quebradas

Escadaria

170

Quebradas

Complexo molinológico

171

Quebradas

Complexo molinológico

172

Alto do Penedo
Grande

Habitat

173

Outeiro dos Mouros

Povoado

174

Raposeiras

Propriedade rural

175

Raposeiras

Propriedade rural

176

Cavada

Ponte

177

Tapado

Propriedade rural

178

Ribeiro das Lamas

Complexo molinológico

179

Ribeiro das Lamas

Complexo molinológico

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

TIPO AFETAÇÃO

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 208

CL.PETN/TLN04

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

3 - Médio

PSP/SET - FOP 206

CL.PETN/TLN04

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

3 - Médio

PSP/SET - FOP 205

CL.PETN/TLN04

Arqueológica

Pré-história Recente

Inventariado

2 - Médio/baixo

Base de Dados DGPC
- CNS 36687

CL.PETN/TLN04

Arqueológica

Proto-história /
Época romana

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 1527

CL.PETN/TLN04

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953
Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953
Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953
Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953
Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953

CL.PETN/TLN05

CL.PETN/TLN05

CL.PETN/TLN05

CL.PETN/TLN06

CL.PETN/TLN06

CL.PETN/TLN06
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

180

Ribeiro das Lamas

Complexo molinológico

181

Ribeiro das Lamas

Complexo molinológico

182

Ribeiro das Lamas

Complexo molinológico

183

Ribeiro das Lamas

Complexo molinológico

184

Porto Fojo

Propriedade rural

185

Tapadas Novas

Propriedade rural

186

Cunhas

Complexo hidráulico

187

Casulo

Mancha de socalcos

188

Cabanas de Cima

Mancha de socalcos

189

Cabanas de Baixo

Recinto cercado

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Contemporânea

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 981

CL.PETN/TLN10

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 247

CL.PETN/TLN10

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 246

CL.PETN/TLN10

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 516

CL.PETN/TLN10

Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953
Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953
Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953
Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953
Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952

TIPO AFETAÇÃO

CL.PETN/TLN07

CL.PETN/TLN07

CL.PETN/TLN07

CL.PETN/TLN07

CL.PETN/TLN07

CL.PETN/TLN09
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

TIPO AFETAÇÃO

190

Cerca do Casulo

Caminho / Via

Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

Indeterminada

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 622

CL.PETN/TLN10

191

Cerca do Casulo

Mancha de dispersão de
materialidades

Arqueológica

Pré-história Recente

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 550

CL.PETN/TLN10

192

Bouça

Complexo hidráulico

Contemporânea

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 229

CL.PETN/TLN10

193

Bouça

Propriedade rural

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 660

CL.PETN/TLN10

194

Bouça

Exploração mineira

Contemporânea

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 514

CL.PETN/TLN10

195

Arosa

Propriedade rural

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 1013

CL.PETN/TLN10

196

Arosa

Caminho / Via

Indeterminada

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 518

CL.PETN/TLN10

197

Arosa

Conjunto de parcelas
agrícolas

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 1540

CL.PETN/TLN10

198

Veiga

Propriedade rural

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 1542

CL.PETN/TLN10

199

Veiga

Caminho / Via

Indeterminada

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 1541

CL.PETN/TLN10

Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

200

Tapadas Novas

Complexo hidráulico

201

Tapadas Novas

202

Tapadas Novas

Marco de divisão
administrativa /
propriedade
Achado isolado

203

Tapadas novas

Mancha de socalcos

204

Béços

Passagem hidráulica

205

Béços

Propriedade rural

206

Béços

Propriedade rural

207

Béços

Propriedade rural

208

Raposeiras

Propriedade rural

209

Ribeiro dos Piares

Ponte

210

Ribeiro dos Piares

Complexo molinológico

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Arqueológica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

TIPO AFETAÇÃO

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 388

CL.PETN/TLN13

Contemporânea

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 646

CL.PETN/TLN13

Moderna

Inventariado

0 - Nulo

PSP/SET - FOP 623

CL.PETN/TLN13

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 314

CL.PETN/TLN13

Indeterminada

Não Tem

2 - Médio/baixo

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Indeterminada

Não Tem

2 - Médio/baixo

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953
Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953
Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953
Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953
Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953
Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953
Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953

CL.PETN/TLN14

CL.PETN/TLN14

CL.PETN/TLN14

CL.PETN/TLN14

CL.PETN/TLN14

CL.PETN/TLN15

CL.PETN/TLN15
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

211

Relvas

Propriedade rural

212

Relvas

Propriedade rural

213

Ribeiro de Béços

Propriedade rural

214

Esteves

Propriedade rural

215

Fraga da Giesta

Propriedade rural

216

Lamas

Propriedade rural

217

Lamas

Propriedade rural

218

Pinduradouro

Complexo molinológico

219

Pinduradouro

Complexo molinológico

220

Pinduradouro

Complexo molinológico

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

FONTE
INFORMAÇÃO
Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953
Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953
Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953
Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1953
Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 87,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 87,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952

TIPO AFETAÇÃO

CL.PETN/TLN15

CL.PETN/TLN15

CL.PETN/TLN15

CL.PETN/TLN15

CL.PETN/TLN17

CL.PETS/TLS01

CL.PETS/TLS01

CL.PETS/TLS03

CL.PETS/TLS03

CL.PETS/TLS03
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

221

Moinhos da Pedra da
Loura

Complexo molinológico

222

Moinhos da Pedra da
Loura

Complexo molinológico

223

Moinhos do Bustelo

Complexo molinológico

224

Moinhos do Bustelo

Complexo molinológico

225

Moinhos do Bustelo

Complexo molinológico

226

Moinhos do Bustelo

Complexo molinológico

227

Moinhos do Bustelo

Complexo molinológico

228

Moinhos da Pedra da
Loura

Complexo molinológico

229

Moinhos da Pedra da
Loura

Complexo molinológico

230

Moinhos da Pedra da
Loura

Complexo molinológico

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

FONTE
INFORMAÇÃO
Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952

TIPO AFETAÇÃO

CL.PETS/TLS04

CL.PETS/TLS04

CL.PETS/TLS05

CL.PETS/TLS05

CL.PETS/TLS04

CL.PETS/TLS05

CL.PETS/TLS05

CL.PETS/TLS05

CL.PETS/TLS05

CL.PETS/TLS05
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

231

Fonte do Mouro

Levada

232

Fonte do Mouro

Propriedade rural

233

Fonte do Mouro

Mancha de socalcos

234

Fonte do Mouro

Complexo hidráulico

235

Fonte Erma

Indeterminado

236

Fonte do Mouro

Mancha de socalcos

237

Choupica

Mancha de socalcos

238

Choupica

Mina de água

239

Cabeço do Marco
Branco

Grafismos rupestres

240

Travessa

Casa e propriedade

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

TIPO AFETAÇÃO

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 477

CL.PETS/TLS06

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 381

CL.PETS/TLS06

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 354

CL.PETS/TLS06

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 355

CL.PETS/TLS06

Indeterminada

Não Tem

1 - Baixo

Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952

CL.PETS/TLS07

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 347

CL.PETS/TLS09

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 367

CL.PETS/TLS09

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 221

CL.PETS/TLS09

Arqueológica

Pré-história Recente

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 1052

CL.PETS/TLS09

Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 291

CL.PETS/TLS09

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

241

Travessa

Propriedade rural

242

Água Levada

Represa

243

Água Levada

Abrigo

244

Água Levada

Núcleo habitacional

245

Água Levada

Propriedade rural

246

Água Levada

Caminho / Via

247

Água Levada

Grafismos rupestres

248

Água Levada

Mancha de socalcos

249

Bouça da Giesta

Caminho / Via

250

Bouça da Giesta

Propriedade rural

251

Bouça da Giesta

Mancha de socalcos

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Arqueológica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

TIPO AFETAÇÃO

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 544

CL.PETS/TLS09

Contemporânea

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 543

CL.PETS/TLS09

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 706

CL.PETS/TLS09

Indeterminada

Não Tem

4Médio/elevado

Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952

CL.PETS/TLS09

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 542

CL.PETS/TLS09

Indeterminada

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 540

CL.PETS/TLS09

Pré-história Recente

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 621

CL.PETS/TLS09

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 541

CL.PETS/TLS09

Indeterminada

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 537

CL.PETS/TLS09

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 539

CL.PETS/TLS09

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 538

CL.PETS/TLS09
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NÚMERO DE REGISTO
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TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

252

Bouça da Giesta

Caminho / Via

253

Fontão

Propriedade rural

254

Fontão

Caminho / Via

255

Favais

Passagem hidráulica

256

Favais

Casa e propriedade

257

Veiga de Baixo

Levada

258

Veiga de Baixo

Indeterminada

259

Veiga de Baixo

Propriedade rural

260

Veiga de Baixo

Complexo molinológico

261

Veiga de Baixo

Complexo molinológico

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

TIPO AFETAÇÃO

Indeterminada

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 536

CL.PETS/TLS09

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 535

CL.PETS/TLS09

Indeterminada

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 534

CL.PETS/TLS09

Indeterminada

Não Tem

2 - Médio/baixo

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 730

CL.PETS/TLS11

Indeterminada

Inventariado

Indeterminado

PSP/SET - FOP 729

CL.PETS/TLS11

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 726

CL.PETS/TLS11

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

3 - Médio

PSP/SET - FOP 326

CL.PETS/TLS11

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

3 - Médio

PSP/SET - FOP 727

CL.PETS/TLS11

Carta Militar de
Portugal, folha 87,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 87,
1ª ed., 1952

CL.PETS/TLS10

CL.PETS/TLS10
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

262

Veiga de Baixo

Propriedade rural

263

Veiga de Baixo

Complexo molinológico

264

Veiga de Baixo

Caminho / Via

265

Veiga de Baixo

Pesqueira

266

Alto de Pandim

Propriedade rural

267

Alto de Pandim

Estruturas ribeirinhas

268

Alto de Pandim

Propriedade rural

269

Castelos

Propriedade rural

270

Castelos

Levada

271

Castelos

Abrigo

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

TIPO AFETAÇÃO

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 725

CL.PETS/TLS11

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

3 - Médio

PSP/SET - FOP 324

CL.PETS/TLS11

Indeterminada

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 325

CL.PETS/TLS11

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 728

CL.PETS/TLS11

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 731

CL.PETS/TLS11

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 733

CL.PETS/TLS11

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 732

CL.PETS/TLS11

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 699

CL.PETS/TLS12

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 1008

CL.PETS/TLS12

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 304

CL.PETS/TLS12
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

272

Castelos

Casa

273

Picoto

Povoado

274

Castanheira

Exploração mineira

275

Castanheira

Anexo agrícola

276

Castanheira

Complexo hidráulico

277

Castanheira

Exploração mineira

278

Cima do Ouro

Exploração mineira

279

Alto Espritas

Exploração mineira

280

Choupica

Núcleo habitacional

281

Aldeia do Ouro

Núcleo habitacional

282

Castanheira

Núcleo habitacional

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Arqueológica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Indeterminada

Inventariado

Indeterminado

Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952
PSP/SET - FOP 16

Contemporânea

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 700

CL.PETS/TLS12

Moderna /
Contemporânea

Inventariado

2 - Médio/baixo

PSP/SET - FOP 701

CL.PETS/TLS12

Contemporânea

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 1005

CL.PETS/TLS12

Contemporânea

Inventariado

1 - Baixo

PSP/SET - FOP 378

CL.PETS/TLS12

Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Indeterminada

Não Tem

4Médio/elevado

Indeterminada

Não Tem

4Médio/elevado

Indeterminada

Não Tem

4Médio/elevado

Carta Geológica de
Portugal, Folha 6D,
1ª ed., 1992
Carta Geológica de
Portugal, Folha 6D,
1ª ed., 1992
Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 74,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 74,
1ª ed., 1952

TIPO AFETAÇÃO

CL.PETS/TLS12
CL.PETS/LS12

CL.PETS/TLS12

CL.PETS/TLS12

CL.PETS/TLS13

CL.PETS/TLS13

CL.PETS/TLS13
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NÚMERO DE REGISTO
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TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

283

Ribeiro do Viduedo

Complexo molinológico

284

Ribeiro do Viduedo

Complexo molinológico

285

Ribeiro do Viduedo

Complexo molinológico

286

Ribeiro do Viduedo

Complexo molinológico

287

Lomba da Ladeira

Conjunto de parcelas
agrícolas

288

Coutada

Propriedade rural

289

Coutada

Conjunto de parcelas
agrícolas

290

Lama Chã

Casa guarda florestal

291

Lama Chã

Propriedade rural

292

Ribeira de Beçós

Complexo molinológico

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETN/ Subestação
B

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

PETS/ Subestação A

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETS/ Área
Temporária
Estaleiro

Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 73,
1ª ed., 1952

Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, folha 59,
1ª ed., 1952

TIPO AFETAÇÃO

CL.PETS/TLS14

CL.PETS/TLS14

CL.PETS/TLS14

CL.PETS/TLS14

PETN/ Rede MT

PETN/ Rede MT

PETN/ Rede MT
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

TIPOLOGIA

CATEGORIA

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

FONTE
INFORMAÇÃO
Carta Militar de
Portugal, série
M888, folha 59
(Dornelas - Boticas),
1ª ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, série
M888, folha 73
(Ribeira de Pena), 1ª
ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, série
M888, folha 73
(Ribeira de Pena), 1ª
ed., 1952
Carta Militar de
Portugal, série
M888, folha 87
(Vilar de Ferreiros Mondim de Basto),
1ª ed., 1952

TIPO AFETAÇÃO

293

Ribeira de Beçós

Complexo molinológico

Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

294

Eiradeira

Casa guarda florestal

Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

295

Eiradeira

Complexo molinológico

Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

296

Lamas

Propriedade rural

Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

297

Cabeço do Marco
Branco

Grafismos rupestres

Arqueológica

Indeterminada

Não Tem

2 - Médio/baixo

298

Cabeço do Marco
Branco

Grafismos rupestres

Arqueológica

Pré-história Recente

Não Tem

2 - Médio/baixo

Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

PETS/ ST 400/60

Pré-história Recente

Não Tem

3 - Médio

PETS/ ST 400/60

299

Fonte do Mouro

Colmeal

300

Fonte do Mouro

Grafismos rupestres

Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Arqueológica

PETN/ Rede MT

PETS/ Rede MT

PETS/ Rede MT

PETS/ Rede MT

PETN/ ST400/60-2
PETN/ ST400/60 -

2

686

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

Fonte do Mouro

Mancha de socalcos

302

Portela Velha

Propriedade rural

303

Alto da Chã do Fojo

Propriedade rural

304

Outeiro da Chavelha

Conjunto de parcelas
agrícolas

305

Outeiro da Chavelha

Propriedade rural

306

Outeiro da Chavelha

Conjunto de parcelas
agrícolas

307

Outeiro da Chavelha

Propriedade rural

308

Outeiro da Chavelha

Caminho / Via

309

Outeiro da Chavelha

Conjunto de parcelas
agrícolas

310

Lodeiro de Arque

Conjunto de parcelas
agrícolas

301

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Indeterminada

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

TIPO AFETAÇÃO

PETS/ ST400/60

687

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

NÚMERO DE REGISTO
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TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

311

Lodeiro de Arque

Caminho / Via

312

Lodeiro de Arque

Conjunto de parcelas
agrícolas

313

Lodeiro de Arque

Conjunto de parcelas
agrícolas

314

Pocatos

Propriedade rural

315

Lomba da Ladeira

Propriedade rural

316

Moscoso

Propriedade rural

317

Moscoso

Propriedade rural

318

Moscoso

Propriedade rural

319

Moscoso

Propriedade rural

320

Moscoso

Marco viário

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

TIPO AFETAÇÃO

Indeterminada

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

688

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
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321

Moscoso

Propriedade rural

322

Moscoso

Propriedade rural

323

Ribeiro dos Piares

Complexo molinológico

324

Ribeiro dos Piares

Caminho / Via

325

Ribeiro dos Piares

Ponte

326

Ribeiro dos Piares

Caminho / Via

327

Ribeiro dos Piares

Muro de propriedade

328

Ribeiro de Béços

Propriedade rural

329

Ribeiro de Béços

Ponte

330

Ribeiro de Béços

Propriedade rural

331

Ribeiro de Béços

Grafismos rupestres

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Arqueológica

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

TIPO AFETAÇÃO

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Google Earth

PETN/ Rede MT

Indeterminada

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Google Earth

PETN/ Rede MT

Indeterminada

Não Tem

3 - Médio

Google Earth

PETN/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

3 - Médio

Google Earth

PETN/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Indeterminada

Não Tem

2 - Médio/baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

332

Ribeiro de Béços

Propriedade rural

333

Esteves

Fonte

334

Fonte Fria

Propriedade rural

335

Fonte Fria

Marco viário

336

Coutada

Conjunto de parcelas
agrícolas

337

Coutada

Conjunto de parcelas
agrícolas

338

Coutada

Propriedade rural

339

Coutada

Pontão

340

Coutada

Conjunto de parcelas
agrícolas

341

Rio Póio

Conjunto de parcelas
agrícolas

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

TIPO AFETAÇÃO

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETN/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

342

Rio Póio

Complexo hidráulico

343

Rio Póio

Conjunto de parcelas
agrícolas

344

Tapa

Conjunto de parcelas
agrícolas

345

Tapa

Caminho / Via

346

Tapa

Conjunto de parcelas
agrícolas

347

Veiga

Levada

348

Veiga

Conjunto de parcelas
agrícolas

349

Veiga

Conjunto de parcelas
agrícolas

350

Veiga

Conjunto de parcelas
agrícolas

351

Veiga

Muro de propriedade

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

TIPO AFETAÇÃO

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Indeterminada

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

352

Veiga

Conjunto de parcelas
agrícolas

353

Antas

Conjunto de parcelas
agrícolas

354

Antas

Conjunto de parcelas
agrícolas

355

Alto de São Jorge

Conjunto de parcelas
agrícolas

356

Alto de São Jorge

Conjunto de parcelas
agrícolas

357

Alto de São Jorge

Conjunto de parcelas
agrícolas

358

Veiga do Chão
Dourado

Conjunto de parcelas
agrícolas

359

Veiga do Chão
Dourado

Conjunto de parcelas
agrícolas

360

Viduedo

Núcleo habitacional

361

Viduedo

Conjunto de parcelas
agrícolas

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

TIPO AFETAÇÃO

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Indeterminada

Não Tem

4Médio/elevado

Google Earth

PETS/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT
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NÚMERO DE REGISTO
PESQUISA
TRABALHO
DOCUMENTAL DE CAMPO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

362

Viduedo

Conjunto de parcelas
agrícolas

363

Viduedo

Ponte

364

Eiradeira

Grafismos rupestres

365

Eiradeira

Casa

366

Eiradeira

Pedreira

367

Eiradeira

Conjunto de parcelas
agrícolas

368

Eiradeira

Conjunto de parcelas
agrícolas

369

Eiradeira

Propriedade rural

CATEGORIA
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica
Histórica,
Arquitectónica e
Etnográfica

CRONOLOGIA

ESTATUTO
LEGAL

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
INFORMAÇÃO

TIPO AFETAÇÃO

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

1 - Baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT

Moderna /
Contemporânea

Não Tem

2 - Médio/baixo

Google Earth

PETS/ Rede MT
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4.12.3.3 ÁREA DE ESTUDO DO PETN
A análise das relações das ocorrências identificadas face aos elementos do projeto
relativos ao PETN (Quadro 4.133) permitiu verificar a presença do total de 119
ocorrências patrimoniais, das quais se encontram 59 na Área de Incidência Direta, 55 na
Área de Incidência Indireta, 5 na Zona Envolvente e 2 em Área de Incidência ainda por
determinar, relativa à implantação das ST400/60.PETN (opção 1 e 2).
No que concerne aos contextos patrimoniais sobre os quais se prevê uma incidência
direta, destacamos os elementos com valor patrimonial igual ou superior ao valor
Médio. Assim, indicam-se, com valor médio, a OP 21 – Capela do alto da Corneta, a OP
59 e a OP 60 – alminhas do Alto do Fontão, a OP 325 e a OP 329 – pontes dos Ribeiros
dos Piares e de Beçós, a OP 326 – caminho/via de Ribeiro dos Piares, e, de valor
médio/elevado, a OP 61 - marco de divisão administrativa/propriedade de época
Medieval/moderna do Alto do Fontão.
4.12.3.4 ÁREA DE ESTUDO DO PETS
A análise das relações das ocorrências identificadas face aos elementos do projeto
relativos ao PETS (Quadro 4.133) permitiu verificar a presença do total de 118
ocorrências patrimoniais, das quais se encontram, 42 na Área de Incidência Direta, 70
na Área de Incidência Indireta, 3 na Zona Envolvente e 3 em Área de Incidência ainda
por determinar, relativa à implantação da ST400/60.PETS.
No que concerne aos contextos patrimoniais sobre os quais se prevê uma incidência
direta, destacamos os elementos com valor patrimonial igual ou superior ao valor
Médio. Assim, indicam-se, com valor médio, a OP 138 – o presumível monumento
funerário sob tumulus do Pinduradouro, e a OP 144 - grafismos rupestres de Favais, e,
de valor médio/elevado, a OP 10 - monumento funerário sob tumulus da Pré-história
recente do Alto do Padim, e OP 360 - núcleo habitacional do Viduedo.
4.12.3.5 CORREDORES ALTERNATIVOS DE LIGAÇÃO DO PETN
A análise das relações das ocorrências identificadas face aos corredores de ligação do
PETN ao Posto de Corte de Daivões (Quadro 4.133) permitiu verificar a presença do total
de 61 ocorrências patrimoniais, das quais se destacam os quantitativos com valor
patrimonial igual ou superior ao valor Médio, mormente, com valor médio, 11 OP ( OP
156, OP 158, OP 170, OP 171, OP 178, OP 179, OP 180, OP 181, OP 182, OP 183 e OP
210) e, com valor médio/elevado, 1 OP (OP 155).
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4.12.3.6 CORREDORES ALTERNATIVOS DE LIGAÇÃO DO PETS
A análise das relações das ocorrências identificadas face aos corredores de ligação do
PETS ao Posto de Corte de Gouvães (Quadro 4.133) permitiu verificar a presença do total
de 71 ocorrências patrimoniais, das quais destacamos os quantitativos com valor
patrimonial igual ou superior ao valor Médio, mormente, com valor médio, 20 OP (OP
218, OP 219, OP 220, OP 221, OP 222, OP 223, OP 224, OP 225, OP 226, OP 227, OP 228,
OP 229, OP 230, OP 260, OP 261, OP 263, OP 283, OP 284, OP 285 e OP 286) e, com valor
médio/elevado, 4 OP (OP 244, OP 280, OP 281 e OP 282).
4.12.4

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO
Uma análise genérica, no que concerne à antevisão da evolução da situação de
referência dos contextos patrimoniais identificados no presente estudo face à ausência
de concretização dos Parques Eólicos Tâmega Norte e Sul e suas ligações à Rede Elétrica
de Serviço Público, permite-nos considerar, em virtude de não possuirmos
conhecimento de previsão de projetos de qualquer índole que contemplem ações de
musealização, restauro ou conservação, e/ou, de trabalhos de cariz local, regional ou
nacional com incidência sobre estas mesmas ocorrências e que visem o seu estudo e a
aquisição de conhecimento científico, que os elementos agora inventariados estarão, na
sua grande maioria, sujeitos à progressiva degradação provocada por fatores como o
abandono, os agentes climáticos, a agricultura, a erosão eólica, a erosão fluvial, a
florestação, o vandalismo e o crescimento de vegetação, entre outros.
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4.13

PAISAGEM

4.13.1

ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO
A construção de um parque eólico, em todas as suas componentes, apesar dos
previsíveis efeitos benéficos sobre o ambiente, ao constituir uma fonte de energia
renovável que permite reduzir a pegada “carbónica” decorrente da produção de energia
elétrica, implica inevitavelmente um impacte visual e estrutural negativo na paisagem.
A significância do impacte depende das características da paisagem afetada, isto é, do
seu valor cénico e da sua capacidade para suportar uma alteração, e também do grau
de transformação e magnitude da intrusão visual gerada pela intervenção.
Deste modo, procede-se no presente capítulo à caracterização paisagística do ambiente
potencialmente afetado pelo projeto, analisando a sua capacidade de resposta às
alterações previstas, de modo a avaliar os impactes que a implementação dos novos
elementos terá no seio da paisagem e determinar um conjunto de eventuais medidas
que permitam a sua minimização e potenciação dos impactes negativos positivos,
respetivamente.
Para a caracterização visual da área de estudo desenvolveu-se uma metodologia de
análise com base nas suas características intrínsecas, como a geologia, os solos, os
recursos hídricos, a fisiografia, entre outros, bem como nas suas características
extrínsecas, manifestadas nas formas de apropriação do território pelo Homem,
nomeadamente a ocupação atual do solo, o modelo de povoamento, a tipologia dos
sistemas culturais, entre outros. Com este objetivo recorreu-se a pesquisa bibliográfica
complementada por cartografia temática e ao reconhecimento de campo, onde se
procedeu a um registo fotográfico da área de estudo e envolvente.
Na análise deste fator ambiental definiu-se uma área de estudo constituída pela
envolvente do projeto, considerando, para isso, uma área de influência visual de
aproximadamente 10.000 m, gerada a partir dos dois Parques (Tâmega Norte e Tâmega
Sul), complementada por uma área de 3.000 m na envolvente dos diferentes corredores
das linhas elétricas prevista no âmbito deste projeto.
Para uma melhor perceção do território em estudo recorreu-se inicialmente a uma
caracterização de âmbito regional, aferida no estudo de identificação e caracterização
de Portugal, publicado pela Direção-Geral de Ordenamento do Território e
Desenvolvimento Urbano (Cancela d’Abreu et al, 2004)
As Unidades de Paisagem definidas na publicação referida, zonas relativamente
homogéneas em termos de características biofísicas e culturais, foram analisadas à
escala de projeto permitindo um conhecimento mais profundo e integrado da paisagem
em estudo (Naveh e Liberman,1994), tendo sido delimitadas, inclusivamente,
subunidades de paisagem correspondentes a zonas com características específicas que
as diferenciam da envolvente.
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A apreensão e análise das características que materializam a paisagem permitiu avaliar
a sua Qualidade Visual e também a sua capacidade de dissimular um elemento exógeno
(Absorção Visual), parâmetros fundamentais à aferição das áreas sensíveis da Paisagem
no que se refere à introdução de novos elementos.
A Qualidade Visual é um parâmetro subjetivo uma vez que resulta não só dos atributos
do território, mas também da perceção do observador, encontrando-se relacionada com
parâmetros estéticos qualitativos como a escala, o enquadramento, a diversidade, a
harmonia, a textura, a cor, a forma e a raridade. De forma a diminuir a subjetividade na
avaliação do valor cénico do território foram selecionados parâmetros associados a
características intrínsecas da paisagem, como o relevo, a exposição solar e a presença
de linhas de água, bem como a características extrínsecas refletidas na ocupação e
humanização do território.
As cinco classes de qualidade obtidas resultam da interseção da cartografia elaborada
para cada parâmetro, cuja valoração por classe/tipologia é indicada no quadro seguinte.
Quadro 4.134 – Parâmetros utilizados na cartografia de Qualidade Visual
PARÂMETRO

CLASSES/TIPOS

VALORAÇÃO

< 300 m

3

300 a 400 e 800 a 1000

2

400 a 800

1

> 1000 m
Norte e plano
Este
Sul e Oeste
Indústria, rede viária, pedreiras, lixeiras,
sucatas (intrusões visuais)
Floresta de produção monoespecífica de
eucalipto
Floresta de invasoras
Tecido urbano
Matos pobres
Sistemas agrícolas intensivos
Floresta de produção de pinheiro-bravo
Mosaicos agrícolas tradicionais e associados
a sebes vivas
Cursos e planos de água artificiais
Afloramentos rochosos
Florestas autóctones
Cursos e planos de água naturais

3
1
2
3

Hipsometria

Exposições

Ocupação do solo

1
2
2
3
3
3
3
4
4
4/5
5
5
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PARÂMETRO
Valores
Naturais/paisagísticos

CLASSES/TIPOS

VALORAÇÃO

ausentes
Reserva da Biosfera Gerês
Parque Natural do Alvão
SIC/ZEC e IBA Alvão Marão

1
3
3
3

A Absorção Visual corresponde à capacidade de o território integrar ou dissimular um
novo elemento, mantendo o seu carácter e o seu valor cénico. É estimada com base na
morfologia do terreno, pela sua influência na amplitude visual (relevo) e na frequência
de potenciais observadores na envolvente da área de intervenção, o público potencial
da alteração ocorrida. A frequência de observadores é integrada nesta cartografia
através do estudo das visibilidades. Foram identificadas as seguintes tipologias de
pontos de observação:
•

Focos de potenciais observadores permanentes
o

•

Aglomerados populacionais - demarcados através da cartografia de
ocupação do solo – COS2018 e imagem satélite;

Focos de potenciais observadores temporários
o

Vias rodoviárias - demarcados através da cartografia temática;

o

Pontos de interesse – identificados recorrendo a pesquisa bibliográfica,
cartográfica e prospeção de campo.

Destes pontos foram geradas as bacias visuais, através de software de análise espacial,
tendo em conta a altura média de um observador (1,70m), um ângulo vertical de 180º
(-90 a 90º) e um raio de 10.000 (ângulo horizontal de 360º), de modo a permitir, através
do seu cruzamento, aferir as áreas do território visíveis e não visíveis, e também as que
apresentam maior e menor visibilidade, através da análise da sua frequência. Estes
pontos concorrem para a elaboração da cartografia de forma ponderada, tendo em
conta a sua importância no contexto dos observadores da paisagem em estudo e não
privilegiando focos relativamente à sua relação visual com o projeto.
As bacias visuais foram geradas tendo em conta toda a área edificada das povoações, a
área envolvente aos pontos de interesse e a extensão total dos traçados das vias
rodoviárias integradas na área de estudo. Todas as bacias geradas contribuem de forma
ponderada para o cálculo da frequência de visibilidades, base da carta de Absorção
Visual. Refere-se que não se utiliza uma métrica de pontos de observação associado às
vias, uma vez que se gera a bacia da totalidade de cada uma das vias consideradas na
área de estudo, posteriormente ponderadas consoante a sua importância no contexto
da paisagem em análise.
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Quadro 4.135 – Ponderação dos focos de observadores no cálculo da frequência de
visibilidades

FOCOS DE OBSERVADORES

VALOR DE PONDERAÇÃO

Focos de observadores permanentes
Muito Grande
Mais de 1000 habitantes
Grande
500 a 1000 habitantes
Povoações
Média
100 a 500 habitantes
Reduzida
Menos de 100 habitantes
Focos de observadores temporários
Pontos de interesse
Autoestradas e Itinerários complementares
Vias
Nacionais
Estradas e caminhos municipais

4
3
2
1

2
1
3
2

Ressalva-se que as bacias visuais geradas correspondem à visibilidade potencial, uma
vez que não foi considerada a ocupação atual do solo, elemento da paisagem com forte
influência na amplitude e alcance visual dos observadores presentes no território. Esta
cartografia não tem assim em conta as características extrínsecas da paisagem, isto é, a
presença de obstáculos visuais determinados por volumetrias associadas a manchas
florestais, edificadas, entre outros.
Por fim, como descrito anteriormente, às características biofísicas da paisagem estão
associados diferentes graus de absorção e de qualidade visual, que permitem aferir,
através do seu cruzamento, de acordo com a matriz apresentada no quadro seguinte,
as áreas de maior ou menor sensibilidade visual do território em estudo, refletindo
assim o grau de suscetibilidade da paisagem face a uma degradação.
Quadro 4.136 – Ponderação da Sensibilidade Visual da Paisagem
QUALIDADE VISUAL

ABSORÇÃO
VISUAL

Reduzida

Moderada

Elevada

Muito Elevada

Elevada

Reduzida

Reduzida

Moderada

Elevada

Moderada

Reduzida

Moderada

Elevada

Elevada

Reduzida

Reduzida

Moderada

Elevada

Elevada
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4.13.2

ENQUADRAMENTO PAISAGÍSTICO GERAL

4.13.3

ENQUADRAMENTO GERAL
A área de estudo para a análise da paisagem insere-se na região norte e essencialmente
nas sub-regiões do Ave e Alto Tâmega, integrando apenas uma pequena zona limítrofe,
a poente, no Noroeste Cismontano. Inclui-se consoante as situações fisiográficas nas
tipologias de paisagem denominadas Montanhas de Granito e Xisto (nível pastoril e
florestal) e Gândara (tojal, sub-serra nordestina)77.
Integra-se na unidade morfoestrutural do Maciço Antigo, mais concretamente na zona
Centro Ibérica, com parte do Parque Eólico do Tâmega Norte (PETN) já inserido na zona
da Galiza e Trás-os-Montes, abrangendo relevos a poente da falha Penacova-RéguaVerin (FPRV), que interrompe o grande planalto transmontano na direção NNE-SSW,
“responsável pela organização morfológica do relevo neste sector, o que se manifesta
pela disposição alongada que os relevos montanhosos ocupam ao longo do sulco
topográfico contínuo que as áreas deprimidas ocupam desde Chaves até ao encontro do
Douro, na Régua” (Teixeira, H., 2013)78.

Figura 4.71 – Extrato da Carta Hipsométrica de Portugal com área de estudo demarcada
(Instituto Geográfico e Cadastral)

77

Carta das Regiões Naturais e de Tipologias de Paisagem de Pina Manique e Albuquerque.

78 Cadernos

Curso de Doutoramento em Geografia, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2013.
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A paisagem em estudo apresenta-se encerrada por importantes linhas estruturantes,
destacadamente: a norte, as Serras do Gerês e Larouco, no sopé das quais corre o rio
Cávado; a sul, a Serra do Marão, e, com maior afastamento, o rio Douro; a nascente, as
Serras de Padrela e Falperra e, parcialmente a poente (do setor sul da AE), o rio Tâmega.
Este último atravessa, sensivelmente a meio, a área em estudo com uma orientação NESW, separando as paisagens de feição minhota a NW, onde a água abunda em pequenas
parcelas (minifúndio) matizadas por várias texturas e tons de verde associados à
ocupação diversa, das paisagens típicas de Trás-os-Montes a SE, marcadas pelos fortes
contrastes na altitude, relevo e clima.
A uma escala local, a paisagem em análise integra, grosso modo, a Serra da Cabreira, no
prolongamento da Serra do Barroso localizada a NE área de estudo, e a Serra do Alvão,
no alinhamento da Serra do Marão a SW e das Serras da Padrela e Falperra a NE. Estas
encontram-se, como já foi mencionado, separadas pelo vale do rio Tâmega, fortemente
encaixado, contrariamente ao observado mais a montante, na dependência da Veiga de
Chaves, onde o vale se alarga e as pendentes se suavizam, originando uma paisagem
diversa.
Os futuros Parques Eólicos do Tâmega Norte e Sul incluem-se respetivamente na Serra
da Cabreira e na Serra do Alvão, localizando-se a norte e a sul do rio Tâmega.
Predominam na área em estudo as rochas granitoides, surgindo com menor expressão
as rochas metassedimentares (xistos e quartzitos), evidenciando-se o substrato
dominante - granitóide – no modelado do relevo, quer pela forma arredondada das
cumeadas, quer pelo encaixe da rede hidrográfica e, sobretudo, pela forte presença de
afloramentos rochosos, sob a forma de blocos e domos rochosos.
A área em estudo apresenta assim uma morfologia diversificada sendo estruturada pela
presença de proeminentes cumeadas associadas às serras já referidas e também pela
rede hidrográfica. A par do caudaloso rio Tâmega, cruzando a área de estudo na zona
central, concorrem também para a estruturação da paisagem os rio Beça e da Laje e a
ribeira de Cavez, sulcando as vertentes da serra da Cabreira, e os rios Poio, Louredo,
Cabrão, Corgo e Olo, demarcando os interflúvios da serra do Alvão.
A marcar a paisagem da área de estudo surgem ainda as albufeiras integradas no
complexo hidroelétrico do Tâmega - a barragem do Alto Tâmega e de Daivões, no rio
Tâmega, e a recente albufeira de Gouvães, no rio Torno ou Louredo, localizada no setor
sul da área em estudo (a poente do futuro PETS). A estas acresce a albufeira da Venda
Nova, no rio Rabagão, no extremo norte da área em estudo.
A densa e ramificada rede hidrográfica reflete a presença de uma litologia dominante
muito impermeável, apresentando orientações diferenciadas, na generalidade
condicionadas pelas linhas de fratura dos diferentes maciços graníticos que compõem a
área de estudo. Note-se a intensa meandrização dos rios Beça e de alguns troços do rio
Tâmega, no atravessamento de formações de xisto.
Especial destaque para o troço do rio Olo, a nascente de Ermelo, que atravessa uma
grande barreira de quartzitos, formando um profundo socalco que deu origem a uma
das maiores quedas de água de Portugal e da Europa – as Fisgas de Ermelo.
701

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Estas considerações estão patentes nas cartas de análise fisiográfica apresentadas nas
peças desenhadas em anexo.
A carta de hipsometria (DESENHO 19, Volume III do EIA) reflete a diversidade da
morfologia da área de estudo, manifestando uma amplitude que ascende aos 1100 m,
sendo atingidas as cotas mais elevadas na Serra do Alvão, mais concretamente no cume
demarcado pelo vértice geodésico de Caravelas (1.330 m), no extremo sul, e as cotas
mais reduzidas no vale do rio Tâmega (200 m), na zona de confluência com a ribeira do
rio Douro, na estrema poente da área de estudo.
É também percetível nesta cartografia a proeminência das cumeadas e os sulcos gerados
pela rede hidrográfica, em especial pelo rio Tâmega e os seus afluentes, pelo maior vigor
do relevo na sua dependência, observando-se uma ampla amplitude altimétrica nestas
vertentes. Em oposição, destaca-se no setor sul da área de estudo, a presença de uma
significativa zona mais aplanada associada à cabeceira dos rios Louredo/Torno e
Avelâmes, marcada pela forte expressão das classes altimétricas entre os 1100 e os 330
m.
A carta de declives (DESENHO 20, Volume III do EIA) apresenta também uma elevada
variabilidade, e embora na generalidade da área de estudo dominem os declives
moderados a elevados (classes de 6 a 30%), confirmando a presença de um território
marcado por um relevo vigoroso, é possível identificar zonas diferenciadas,
encontrando-se bem evidenciada, quer a zona planáltica suprarreferida, com o
predomínio de declives reduzidos (inferiores a 6%), quer o encaixe do rio Tâmega e dos
seus afluentes com declives a ultrapassar frequentemente os 30%, podendo mesmo
ascender aos 50% nas suas vertentes. São de destacar nesta última circunstância o rio
Tâmega no seu troço mais a montante na área em estudo, bem como alguns troços de
outras linhas de água, nomeadamente dos rios Beçae Olo.
Na carta de exposições (DESENHO 21, Volume III do EIA) é também evidente a
diversidade morfológica da área de estudo, pela elevada variabilidade na exposição aos
diferentes quadrantes. Os relevos mais pronunciados traduzem-se em áreas
homogéneas mais significativas expostas ao mesmo quadrante, enquanto as áreas de
morfologia mais suave sobressaem pela maior oscilação. Nesta cartografia é bem
evidente a orientação predominante do relevo no sentido NE-SW, decorrente da
organização morfológica imposta pela falha Penacova-Régua-Verin (FPRV), bem como
os sulcos demarcados pela rede hidrográfica, evidenciando-se o rio Tâmega com as suas
vertentes orientadas predominantemente a norte e a sul, e o rio Corgo, a poente e
nascente.
A área em estudo insere-se numa zona de transição entre o Minho e Trás-os-Montes,
constituindo o rio Tâmega uma abertura indireta às massas de ar marítimo, onde “(…)
os dias ou períodos francamente atlânticos alternam segundo um ritmo bastante
caprichoso com os de matiz continental” (Ribeiro, O.).
A elevada amplitude altimétrica associada a um clima de contrastes reflete-se segundo
Pina Manique e Albuquerque, na presença de quatro andares fitoclimáticos na área de
estudo associados a diversas zonas ecológicas, nomeadamente: os andares Erminiano
(superior a 1300 m), associado aos cumes da Serra do Alvão, integrando a zona ecológica
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Oro-Atlântica (OA); o Altimontano (entre os 1000 e os 1300 m), abrangendo a Serra da
Cabreira, do Barroso, e das Torrinheiras, e o Montano (700-1000 m), incluindo as
vertentes das serras referidas, onde ocorrem as zonas ecológicas Subatlântica Atlântica
Mediterrâneo-atlântica (SA.A.MA), Atlântica Subatlântica (A.SA), Subatlântica (SA) e
Atlântica Subatlântica Oro-Atlântica (A.SA.OA), e, finalmente o Submontano (400-700
m), nas vertentes do rio Tâmega e de alguns dos seus afluentes, integrando as zonas
Subatlântica Mediterraneo-Atlântica (SA.MA) que dá lugar à Subatlântica MediterrâneoAtlântica Atlante-mediterrânea (SA.MA.AM) à medida que se caminha para montante.
Segundo o mesmo autor, a vegetação potencial/clímax desta área seria marcada pela
presença de bosques de quercíneas de folha caduca, constituídos por carvalho negral
(Quercus pyrenaica), carvalho alvarinho (Quercus robur) e carvalho lusitano (Quercus
faginea), embora se possam também observar pequenos núcleos de sobreirais (Quercus
suber), pinhais de pinheiro manso (Pinus pinea), bravo (Pinus pinaster) e silvestre (Pinus
sylvestris), florestas de castanheiros (Castanea sativa), assim como vidoeiros (Betula
celtiberica), zimbro (Juniperus communis) e teixo (Taxus bacatta) nas zonas de maior
altitude.
Observando a área de estudo, verifica-se que a mata paraclimácica sofreu uma
regressão devido à intervenção humana, embora se verifiquem ainda expressivas áreas
no território onde subsiste a vegetação autóctone elencada, sobretudo sob a forma de
bosques de carvalhos e galerias ripícolas. Os bosques de carvalhos encontram-se
associados, na sua maioria, a zonas de encostas mais declivosas, adquirindo maior
expressão nas vertentes do rio Rabagão, no extremo norte da área em estudo, e do rio
Corgo, no setor sul.
O pinheiro-bravo também persiste na paisagem, mas convertido em povoamentos
florestais de produção, pela intensificação da utilização das madeiras e lenhas,
verificando-se também uma forte presença dos povoamentos monoespecíficos de
eucalipto. Estas duas ocupações são as principais responsáveis pela regressão da
floresta autóctone, a par dos grandes incêndios.
Na restante área de estudo, as zonas de altitude em especial associadas às serras do
Alvão e Cabreira, mais agrestes, de solos pobres e delgados e marcadas por expressivos
afloramentos rochosos, encontram-se revestidas por matos baixos, que gradualmente
adquirem alguma volumetria até à base das encostas, nas quais dão lugar as florestas
referidas. Os matos baixos são caracterizados pela presença de urzes, giestas, carquejas
e tojo.
As vertentes menos gravosas permitem a presença das florestas de produção já
referidas, onde domina o eucalipto e o pinheiro-bravo.
As galerias ripícolas muito presentes nesta paisagem, manifestam-se bem conformadas
e diversificadas, sendo geralmente dominadas por Amieiros (Alnus glutinosa), freixos
(Fraxinus angustifola) e salgueiros (Salix atrocinerea e Salix salviifolia subsp. salviifolia),
encontrando no estrato arbustivo espécies como o sanguinho (Frangula alnus), o
pilriteiro (Crataegus monogyna), e a rosa-de-cão (Rosa canina).
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No fundo dos vales mais ou menos largos, onde os solos são um pouco mais profundos
e férteis e a água abunda, observa-se uma ocupação agrícola, em especial na
proximidade dos aglomerados, ainda com fortes traços da matriz minhota com
pequenas parcelas (minifúndio) com culturas intensivas diversas, compartimentadas
por sebes de carvalhos e/ou vinha aramada, que sobem por vezes as encostas de
morfologia mais suave, armadas em socalcos feitos por muros de pedra seca.
Refira-se igualmente a presença nas encostas menos declivosas dos denominados
lameiros ou prados de lima – “forma de irrigação engenhosa e multicentenária, (…) que
consiste num sistema de valas principais ao longo da encosta, de onde partem outras
secundárias e destas vários regos laterais, permitindo a distribuição equilibrada da água
sobre todo o prado, de forma a regá-lo totalmente e impedindo a formação de geadas
no Inverno” (Plano de Ordenamento do Parque Natural do Alvão, ICN e Universidade de
Aveiro, 2004).
Nas zonas planálticas de declive suave observam-se com frequência zonas de pastagem,
nas designadas chãs, com uma atividade pecuária voltada para o gado bovino e caprino,
nomeadamente na Serra da Cabreira, designação que decorrerá porventura deste uso
do solo.
No que se refere ao povoamento, verifica-se que dadas as características fisiográficas
adversas, a área em estudo manifesta-se pouco humanizada. As cumeadas apresentamse praticamente despovoadas, observando-se apenas alguns aglomerados de reduzida
dimensão nas encostas menos declivosas e zonas de vale. Verifica-se que o povoamento
se localiza preferencialmente no setor sul da área em estudo, evidenciando-se os
aglomerados de Ribeira de Pena.
Nota-se um crescente povoamento nos eixos Vila Pouca de Aguiar – Arco de Baúlhe/
Cabeceiras de Basto e Vila Pouca de Aguiar – Vila Real, aglomerados populacionais
limítrofes à área de estudo, em especial na aproximação a esta última cidade, para o
qual terá contribuído a melhoria das acessibilidades promovida pela A7 e o IP3/A24.
Relativamente às ligações viárias, verifica-se a presença sobretudo de estradas
municipais, articulando os aglomerados populacionais na área de estudo, estruturadas
pela estrada nacional EN311 no extremo norte da área de estudo e as EN206 e EN312,
irradiando da povoação de Ribeira de Pena. Acresce ainda, a autoestrada A7, que
atravessa transversalmente, sensivelmente a meio a área de estudo, servindo os
aglomerados de Vila Pouca de Aguiar e Ribeira de Pena.
A diversidade fisiográfica descrita anteriormente, com manifestas repercussões no
território e na sua apropriação, materializa uma variedade de territórios facilmente
identificáveis, ou Unidades de Paisagem (UP).
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Fotografia 4.112 – Paisagem da área de estudo vista do miradouro da Sr.ª da Graça (Mondim
de Basto)

4.13.4

UNIDADES DE PAISAGEM
As diferentes características fisiográficas descritas, associadas a diferentes usos do solo
e modelos e tipologias de povoamento, demarcam neste território unidades
relativamente homogéneas parte delas já identificadas na caracterização de âmbito
regional elaborada na publicação da Direcção-Geral de Ordenamento do Território e
Desenvolvimento Urbano em 2004: “Contributos para a Identificação e Caracterização
da Paisagem em Portugal Continental” (Figura 4.72).
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Figura 4.72 – Excerto do mapa de unidades de paisagem presente na publicação Contributos
para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental (sem escala) com
área de estudo demarcada

Esta publicação integra a área de estudo em seis unidades de paisagem (vide DESENHO
18 do Volume III – Peças Desenhadas): Serra da Cabreira e Montelongo (UP10), do grupo
de unidades de Entre Douro e Minho; Serras de Larouco e Barroso (UP13), Terras de
Basto (UP14) e Serras do Marão e Alvão (UP15), do grupo Montes entre Larouco e
Marão, e Vale do Corgo (UP17), do grupo Trás-os-Montes.
Tendo como referência as descrições presentes na publicação referida e as
características físicas e culturais da paisagem da área de estudo, descrevem-se de
seguida as unidades de paisagem abrangidas pela área de influência visual do projeto.
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4.13.4.1 SERRA DA CABREIRA E MONTELONGO (UP10)
A área de estudo integra esta unidade de paisagem no setor norte, refletindo-se na
seguinte descrição de paisagem:
“Esta Serra corresponde a duas unidades de reduzida dimensão relativamente às que se
destacam a norte (Peneda, Gerês, Larouco e Barroso). As serras da Cabreira (1262 m) e
de Montelongo, pela sua latitude e morfologia, correspondem, no entanto, a paisagens
claramente diferenciadas das envolventes, tanto as de características mais minhotas a
oeste como as das Terras de Basto a este, o que justifica a sua individualização como
unidade.
A paisagem destas serras é caracterizada por uma sucessão de cumes arredondados,
com encostas relativamente suaves e mesmo algumas áreas planálticas, ou chãs (Chã
do Pardo, do Fojo, das Maças, do Sapateiro, dos Casulos, etc.). Em todo o conjunto o
substrato é granítico, o que se reflete claramente na morfologia. Para além de alguns
afloramentos rochosos, as encostas estão sobretudo cobertas por matos e, também, por
plantações de pinheiro e de eucalipto.
Nas zonas mais planas dominam as pastagens, tanto cultivadas como naturais, por vezes
com algum mato rasteiro, surgindo por vezes algumas folhas de cereal. No conjunto, e
exceptuando algumas manchas de eucalipto, esta paisagem de altitude é relativamente
descarnada, nua, sem árvores e praticamente sem construções. Os horizontes são
longínquos, dominam as elevações próximas mas, também, as áreas mais baixas, que
contrastam com a paisagem de altitude pela variedade de tons de verde e pela
intensidade da actividade humana.
Nas zonas mais baixas, no sopé destas elevações e ao longo dos vales, a situação é
completamente diferente, com uma evidente aproximação à paisagem minhota – uso
agrícola intensivo e variado em pequenas parcelas, vinha em corrimões na divisão destas
parcelas ou ao longo das estradas e caminhos, renques de árvores (carvalhos, plátanos)
com o mesmo tipo de localização ou junto às linhas de água, verdura e frescura
dominantes, água em abundância, povoamento denso e disperso ao longo das estradas.
Um pouco mais acima, nas encostas, seguem-se os pinhais e matos.
Encontram-se na periferia desta unidade várias povoações importantes, como Vieira do
Minho, Fafe, Felgueiras, Celorico e Cabeceiras de Bastos, em zonas mais baixas e mais
favoráveis à instalação humana”.
Esta unidade na área de estudo integra a grande cumeada da serra da Cabreira, que
surge no prolongamento da serra do Barroso, a nordeste, sendo delimitada a nascente
pelo vale do rio Beça, a sul, pelas vertentes do rio Tâmega e, a norte, pela cumeada de
Cabreira e Trovão.
A serra inclui três cumes principais, assinalados pelos vértices geodésicos de Cabreira
(1.262 m), Torrinheiras (1.191 m) e Seixa (1.174 m), demarcados pelos rios Lage e pela
ribeira de Cavez.
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Estas cumeadas estruturadas no sentido nordeste-sudoeste, essencialmente graníticas,
manifestam uma conformação típica deste substrato - formas irregulares, topos
planálticos e presença constante de afloramentos rochosos -, sobressaindo da paisagem
envolvente num desnível altimétrico a rondar os 800 m. As cotas mais elevadas são
atingidas no cume de Cabreira – Trovão (1228 m) e as mais reduzidas, na ordem dos
275 m, nos vales das linhas estruturantes no seu troço jusante, na estrema poente da
unidade em estudo.
A morfologia do terreno é muito variável, refletindo um território marcado por
expressivas linhas estruturantes e pela intrusão de uma formação de xisto e grauvaques
na estrema nordeste, evidente no contraste entre as cumeadas de pendentes suaves a
aplanadas na generalidade da serrania, típicas dos relevos graníticos antigos, e no recuo
da cumeada e vigor da vertente que pende para os rios Covas e Beça.
As serranias manifestam-se dissecadas pela rede hidrográfica, afluente do rio Cávado e
Tâmega, materializando no flanco meridional expressivos esporões que se prolongam
dos cumes principais referidos para as cumeeiras de Travasso, Viso e Raviçais. Esta
situação fisiográfica determina também no flanco meridional da serra uma orografia
vigorosa, que contrasta com as cumeadas mais suaves e os vales mais largos dos rios
Poio e Tâmega, a sul.
Deste modo, embora a amplitude altimétrica não se manifeste muito elevada, a maior
representatividade das classes altimétricas mais elevadas nesta unidade traduz-se na
presença de vertentes acentuadas, dominadas por declives superiores a 20%,
frequentemente intercaladas por áreas de inclinação maior que 30% e, nas zonas de
maior encaixe da rede hidrográfica, por expressivas áreas de pendentes superiores a
50%, destacando-se as vertentes do rio Peio e da ribeira de Cavez. As zonas de cumeada
e os vales dos rios, a sul, como já foi mencionado, manifestam uma orografia moderada
a suave na qual prevalecem os declives inferiores a 12%.
As condições desfavoráveis propiciadas pela altitude e pela reduzida espessura de solo
traduzem-se numa ocupação dominada por matos baixos intercalados frequentemente
por rocha aflorante e afloramentos rochosos. Esta matriz é interrompida com maior
frequência nas zonas de vertente menos acidentada, mas também nas bolsas de solos
mais profundos, no topo das serranias, associadas a zonas depressionárias entre os
cumes mais elevados e às nascentes das linhas de água.
Nas zonas planálticas da serra predominam no seio dos matos as parcelas vocacionadas
para o pastoreio e culturas temporárias de subsistência, comummente marginadas por
alinhamentos e núcleos de vegetação autóctone (sebes naturais). Nas vertentes a matriz
é interrompida por bosques e galerias de folhosas, associadas às zonas de talvegue, e
mais frequentemente por manchas florestais de produção, cuja espécie mais comum é
o pinheiro-bravo. Nas vertentes desta serra identificam-se também algumas áreas de
invasoras, sobretudo do género acácia, destacando-se a vertente poente do cume de
Raviçais.

708

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Relativamente à presença humana, verifica-se que, apesar das características pouco
favoráveis, existe uma dispersão de aglomerados, fundamentalmente de reduzida
dimensão, ocupando estrategicamente as zonas de morfologia mais suave ao longo da
rede hidrográfica que nasce. Destaca-se a povoação de Salto, a norte, ocupando ambas
as margens do ribeiro do Torrão, e Gondiães, na vertente nascente da serra.
A dispersão de povoações na presente unidade de paisagem reflete-se numa rede de
acessibilidades bastante ramificada, sobretudo a sul, mas constituída essencialmente
por estradas e caminhos municipais, estruturados pela estrada nacional EN311,
atravessando a unidade na zona central, no sentido norte-sul.
Ainda no que se refere a infraestruturas, importa referir a presença de algumas áreas
de exploração de inertes, bem como dois parques eólicos (PE), nomeadamente no
cume/serra das Torrinheiras (PE Lomba do Vale), com nove aerogeradores, e no cume
da Lomba da Seixa (PE Lomba da Seixa), com 18 aerogeradores.
Embora as povoações não apresentem, regra geral, características singulares que as
distingam esteticamente, identificam-se nestas áreas mais humanizadas alguns
elementos notáveis, nomeadamente edifícios de culto, solares e quintas. A estes
acrescem outros pontos notáveis e elementos de referência dispersos na paisagem
associados a miradouros naturais, capelas, santuários e elementos patrimoniais, entre
outros, destacando-se as áreas de Lazer de Moinhos (27) e da Ribeira Escura (28);; as
capelas da , de Travasso (12), , da Reboreda (35) e da da Sr.ª da Conceição (46), (50); as
praias fluviais de Gondiães (32) e Oural (33); e as minas da Borralha.
A localização prevista para os aerogeradores que integram o Parque Eólico Tâmega
Norte inclui-se, na totalidade, na presente unidade de paisagem, mais concretamente
nas cumeadas de Murça-Travasso (5 aerogeradores); Reboreda-Viso (11
aerogeradores); Reboreda-Marco (4 aerogeradores); Seixa-Cheira (8 aerogeradores)
Seixa-Custódia (5 aerogeradores) e Antas (1 aerogerador). Os diferentes corredores para
a linha elétrica de ligação à subestação de Ribeira de Pena desenvolvem-se no sentido
noroeste-sudeste, integrando-se também praticamente na totalidade na presente
unidade de paisagem.
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Fotografia 4.113 – Serra da Cabreira – Cumeada Antas com povoação de Samão na base

Fotografia 4.114 – Serra da Cabreira – Cumeada Custódia-Antas-Cheira

Fotografia 4.115 – Serra da Cabreira – Cumeada Murça – Travasso
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Fotografia 4.116 – Serra da Cabreira – Cumeada de Reboreda

Fotografia 4.117 – Serra da Cabreira – Cumeada Viso-Reboreda-Rosário

4.13.4.2 SERRAS DE LAROUCO E BARROSO (UP13)
A área de estudo integra esta unidade de paisagem na estrema nordeste, refletindo-se
na descrição de paisagem “claramente serrana, mantendo-se as altitudes no geral acima
dos mil metros, descendo abaixo desse valor sobretudo na periferia da unidade, e
subindo até 1527 m no Larouco e 1279 m no Barroso. É uma paisagem que pode ser
considerada dura, inóspita, de aspecto no geral agreste, dominada por encostas
pedregosas e cobertas por matos (giesta, urze) e matas, expostas ao rigor da clima e
abertas a horizontes amplos. As formas de relevo são marcadas pelos cumes
arredondados e pelas extensas encostas de declives variáveis. A imponência destas
formas, o seu aspecto pedregoso, o domínio de matos e matas, combinado com a baixa
densidade de povoamento, conferem-lhe o referido carácter agreste. O clima também
contribui para este carácter, uma vez que a neve é frequente no Inverno, que é longo e
frio. A primavera chega tarde, mantendo-se as árvores sem folhas até, pelo menos, ao
fim de Abril. Extensas encostas de matos rasteiros e pedregulhos alternam com áreas
florestadas, tanto de espécies de folha caduca (domina o carvalho negral, subsistindo
ainda algumas manchas de vidoeiros), como em manchas monoespecificas, sobretudo
de pinheiro bravo.
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"Prepondera a economia pastoril. Mas, a par de grandes rebanhos de ovelhas e cabras,
cria-se muito gado bovino nos lameiros regados e nos relvados naturais que as chuvas
abundantes conservam viçosos todo o ano. O Barroso é o solar de uma raça de bois
pequenos e robustas, de grandes cornos em forma de lira, conhecidos em todo o
noroeste (…). A agricultura dispõe assim não só de gados de lavoura, feita com arados
primitivos mas potentes, mas também de estrume em abundância. A sua base são os
cereais. principalmente o centeio fora dos campos, à roda das povoações ou nas
encostas, encontram-se bosques ou tufos de carvalhos negral, de negrilhos e de
castanheiros, de cujo fruto se fazia caldo e até pão" (Ribeiro, 1993).
A agricultura, embora já diferente deste quadro tradicional, surge num mosaico
policultural em pequenas áreas junto às aldeias, ou em zonas planálticas mais extensas.
A policultura na envolvente das aldeias é praticada em pequenas parcelas, muitas vezes
em terraços, sendo a produção muito diversificada e sobretudo para autoconsumo. Nas
áreas planas mais extensas, especialmente em planaltos ou nos vales mais aplanados,
surgem campos maiores de cereais ou pastagens para ovelhas, cabras e bovinos de raça
barrosã. Estes campos encontram-se limitados por muros de pedra, acompanhados por
algumas árvores dispersas, também aqui carvalhos negrais ou vidoeiros.
(…)
O povoamento humano é escasso e concentrado nessas aldeias humildes, acentuando a
sensação de se estar numa área periférica, longe de tudo e pouco acessível. A população,
na qual se tornam muitas vezes óbvias as raízes célticas, dedica-se maioritariamente à
agricultura e pastoreio. Esta é uma unidade muito marcada pela emigração, tendo
grande parte dos adultos activos já partido, restando uma população permanente
reduzida e predominantemente envelhecida”.
Esta unidade integra o cume e vertente meridional da serra de Barroso, sendo
delimitada a sul pela zona depressionária entre serras, materializada pelos ribeiros do
Torrão e de Lousa.
Este relevo manifesta uma maior presença de formações metassedimentares, evidentes
no traçado sinuoso da rede hidrográfica, particularmente da ribeira de Cerdedo,
evidenciando-se na estrema nordeste o cume granítico norte de Rosário – Torra do
Atalho, numa amplitude altimétrica de cerca de 500 m, no qual é atingida a cota mais
elevada da unidade de estudo e da serra de Barroso (1.169 m). As cotas mais reduzidas
ocorrem na estrema sudeste, no vale da ribeira da Lousa (580 m).
A zona de transição litológica presente nesta cumeada traduz-se num maior vigor
orográfico, sendo menos frequentes e exíguas as áreas de morfologia mais suave. O
relevo manifesta-se ondulado, predominando as pendentes entre os 12 e os 30%, sendo
estas inclinações excedidas com menor frequência do que na serra a sul.
Nesta unidade os matos baixos mantêm forte expressão, revestindo as zonas mais
elevadas e de menor espessura de solo, mas partilham a matriz de ocupação com as
florestas de produção de pinheiro-bravo, que ocorrem sobretudo nas vertentes das
linhas de água que sulcam esta serrania.
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As manchas agrícolas e vocacionadas para o pastoreio apresentam também alguma
representatividade, beneficiando das zonas de solos mais profundos associadas aos
vales da rede hidrográfica. Envolvendo as zonas de mosaico agrícola, são frequentes as
orlas florestais mistas e os bosques de folhosas autóctones, que se estendem
frequentemente ao longo das linhas de água, associando-se às formações ripícolas.
Esta serrania manifesta igualmente a presença de aglomerados de reduzida dimensão,
embora em menor quantidade do que no território a sul evidenciando-se Venda Nova,
nas margens da albufeira homónima a norte da área de estudo, e Dornelas na vertente
da ribeira de Cerdedo.
A rede de acessibilidades é mais uma vez constituída sobretudo por estradas e caminhos
municipais, sendo estruturada pelas estradas nacionais EN311 e EN311-1, atravessando
a área de estudo no sentido sul-norte e nascente-poente, respetivamente.
Ainda no que se refere a áreas artificializadas, importa referir a presença de algumas
áreas de exploração de inertes e o parque eólico da Serra do Barroso, nas cumeadas
homónimas, imediatamente a nordeste da área de estudo.
Também neste território se encontram alguns pontos notáveis, destacando-se o
miradouro do Alto dos Pucatos (20) e as capelas da N.S. da Guia (25), e da Raposeira
(34).

Fotografia 4.118 – Cumeadas da Serra de Barroso

4.13.4.3 TERRAS DE BASTO (UP14)
A área de estudo integra esta unidade de paisagem numa faixa que atravessa a zona
central, coincidente com o vale do Tâmega, refletindo-se na seguinte descrição:
“Na paisagem das Terras de Basto, ao longo do troço mediano do rio Tâmega e de alguns
dos seus afluentes, a sensação dominante é a de se entrecruzarem traços característicos
das paisagens do Minho e das paisagens de Trás-os-Montes. Esta sensação repete-se
noutras unidades mais próximas desta, de uma forma pontual, mas aqui de forma mais
expressiva. Por um lado, o vigor do relevo, a dimensão e inclinação das encostas, os
maciços pedregosos junto às cumeadas, fazem lembrar Trás-os-Montes. Por outro, a
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diversidade de ocupação dos vales, as culturas dispostas em terraços, a verdura, a
evidente abundância de água, a pequena dimensão das parcelas e a delimitação destas
por árvores de fruto e por cordões de vinha, são já características das terras minhotas;
não do Minho litoral, mais povoado e com maior diversidade de actividades económicas,
mas um Minho mais interior, muito rural e sobretudo agrícola.
Aplica-se claramente a esta paisagem de contrastes a descrição daquelas terras do
norte, por Orlando Ribeiro: “(…) o povo opõe à Ribeira dos vales largos, terra de milho,
vinho e fruta, que formiga de gente em casais disseminados na verdura dos campos,
prados e bouças, a Montanha, onde o pinhal, o vinho e o milho rareiam, a população se
aglomera em aldeias à volta de campos de centeio, vastos terrenos de pastagem e,
sobretudo, enormes extensões de penedia estéril” (Ribeiro, 1993).
Já José Saramago se refere concretamente às Terras de Basto: “A estrada vai andando
às curvas, por entre montes e montanhas, e é a costumada formosura, nem o viajante
espera mais do que tem. Então aqui, num ponto entre Fafe e Cabeceiras de Basto, num
volta da estrada, o viajante tem que parar (…) a grande extensão que os seus olhos vêem,
os planos múltiplos, as cortinas das árvores, a atmosfera húmida e luminosa, a neblina
que o sol levanta do chão e perto do chão se dissipa, e outra vez árvores, montes que
vão baixando e tornam a erguer-se, ao fundo (…) lá adiante um outro vale, um enorme
circo rodeado de montanhas, cultivado, fundo, largo.” (Saramago, 1981).
O factor que claramente mais condiciona esta paisagem é o relevo; embora não
possamos dizer que estamos numa paisagem de montanha, o relevo é vigoroso,
sucedem-se os vales encaixados, os cumes bem marcados e as vertentes de declive
acentuado. O vale do rio Tâmega, o mais importante nesta unidade, tem aqui uma forte
expressão, pelo seu encaixe, pelo vigor das encostas, pela presença do rio caudaloso.
Mas mesmo nos casos de afluentes com caudais reduzidos, os vales são bem marcados.
Por vezes, estes surgem com um fundo aplanado mais ou menos largo. É sobretudo
nestas áreas, ou em terraços nas secções mais baixas e menos inclinadas das encostas,
que surge a agricultura, intensiva, diversificada, em pequenas parcelas, num
aproveitamento pormenorizado e cuidado da terra arável disponível. O contraste destas
terras agrícolas, por si já bastante diversificadas, com as encostas cobertas de matos e
de matas (dominadas por pinheiros, mas com algumas manchas de carvalhos), traduzse numa elevada heterogeneidade da paisagem — no padrão, na textura e nas cores,
tanto em termos espaciais como temporais (variação ao longo do ano).
Nalguns troços de vale, mesmo nos mais aplanados, a mata desce das encostas até ao
vale, mas também se observa excepcionalmente a presença de socalcos agrícolas até
meio da encosta. No entanto, nas áreas mais isoladas, mais inacessíveis, alguns destes
terraços agrícolas encontram-se hoje abandonados e cobrem-se progressivamente de
mato.
Nas áreas agrícolas é constante a presença de árvores, através da compartimentação
das parcelas por linhas de carvalhos e árvores de fruto, ou por sebes de vegetação
diversificada. A vinha aramada nos limites das parcelas reforça a compartimentação
destas áreas.
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O povoamento concentra-se nos vales, ou na parte inferior das encostas em pequenos
aglomerados dispersos. Nas encostas mais inclinadas e nos troços mais encaixados dos
vales, a presença de habitações torna-se muito mais rara, e surge sobretudo
concentrada em aldeias a meia encosta. As construções tradicionais foram
frequentemente adaptadas e transformadas; muitas outras surgiram nos últimos
decénios com formas, materiais e volumes que pouco ou nada têm a ver com a região,
sem qualidade, pelo que a maior parte dos aglomerados são hoje totalmente
incaracterísticos.
Esta subunidade integra os vales e vertentes do troço médio do rio Tâmega e afluentes,
sensivelmente desde a foz do rio Cavez até à zona de confluência dos rios Beça e Covas.
Abrange as vertentes até a uma altitude de cerca de 400 m, incluindo os vales dos troços
terminais do rio Beça e, com menor relevância, da ribeira de Cavez, a norte, e dos rios
Poio e Louredo, a sul.
A amplitude altimétrica ronda assim, na sua maioria, os 260 m, sendo atingidas as cotas
mais reduzidas a sul (195 m), no leito do rio Tâmega verificando-se a norte um maior
desnível altimétrico, atingindo cerca de 500 m, materializado pelo interflúvio entre os
rios Beça e Tâmega – serra de Santa Comba – Bezerral (704 m), que, neste setor, se
desenvolvem paralelosEsta unidade é também marcada pela diferenciação litológica,
verificando-se uma predominância das formações de xisto e grauvaques, a norte, e das
rochas graníticas, a sul, embora neste setor se identifiquem algumas intrusões do
primeiro substrato, condicionando fortemente o relevo.
Esta variação reflete-se nitidamente na orografia, verificando-se um maior encaixe da
rede hidrográfica nas formações sedimentares a norte, bem como a presença de
vertentes mais abruptas e de maior pendor. No substrato granítico as linhas de água
desenvolvem-se em vales mais amplos, concretizando nas zonas de confluência
expressivas áreas de morfologia suave, evidenciando-se, neste contexto, a estrema sul
da presente unidade – envolvente das povoações de Cavez e Cerva.
A norte, prevalecem assim os declives superiores a 20%, sendo muito frequentes as
pendentes superiores a 30%, enquanto, a sul, o relevo granítico, condicionado pelas
intrusões de xistos e grauvaques, apresenta expressivas áreas dominadas por declives
inferiores a 20 e a 12%, intercaladas por áreas mais acidentadas associadas às transições
litológicas. Neste contexto, destaca-se a cumeada de Bentozelos.
A variação fisiográfica descrita reflete-se na apropriação humana do território.
No setor sul, nas zonas de morfologia mais suave, a ocupação do solo manifesta-se
diversificada, alternando áreas agrícolas e florestais num mosaico de malha bastante
apertada, adquirindo maior expressão junto ao rio Tâmega, no vale do rio Poio e na área
central associada a um recuo da encosta da serra da Cabreira. Prevalecem as culturas
temporárias e os pinhais de pinheiro-bravo, mas assumem também alguma relevância
as vinhas e os povoamentos monoespecíficos de eucalipto. As matas autóctones
continuam presentes, concentradas novamente nas orlas das manchas florestais.
Importa referir, que neste setor, o mosaico agroflorestal é interrompido nas zonas mais
acidentadas referidas, dando lugar a florestas de produção, e nas zonas mais agrestes,
a matos baixos, destacando-se a cumeada Bentozelos.
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No setor norte, a matriz é fundamentalmente florestal, materializada sobretudo por
povoamentos de pinheiro-bravo, sendo intercalada por pequenas manchas agrícolas, na
envolvente dos escassos aglomerados populacionais presentes, por matos, nas zonas de
transição para as encostas mais acidentadas, e por manchas de folhosas associadas a
matas autóctones e formações ripícolas.
A sul, esta unidade manifesta bastantes aglomerados populacionais, beneficiando da
proximidade ao rio e da fisiografia mais favorável, destacando-se Cerva, no vale do rio
Poio, e Cavez e Ribeira de Pena no vale do Tâmega, enquanto a norte identificam-se
diminutas povoações e de reduzida dimensão, das quais se destacam Parada de
Monteiros e Seirós.
A rede viária reflete a distribuição humana no território, manifestando-se densa a sul e
muito restrita a norte. Evidenciam-se como vias estruturantes as estradas nacionais
EN206, percorrendo o vale até Ribeira de Pena, e a EN312, derivando desta e
acompanhando o vale do Tâmega até à estrema (norte) da área de estudo.
Também neste território se encontram alguns pontos notáveis, associados ao miradouro
do Calvo (21) e às capelas de Santa Maria da Auxiliadora (39) e N. Sr,ª de Fátima (23).

Fotografia 4.119 – Vertentes do Tâmega

4.13.4.4 SERRAS DO MARÃO E ALVÃO (UP15)
A área de estudo integra esta unidade de paisagem numa faixa com orientação
nordeste-sudoeste no setor sul da área de estudo, coincidente com a serra do Alvão,
refletindo-se na descrição de paisagem:
"(…) A Serra do Alvão atinge 1285 m e inclui predominantemente xistos do lado ocidental
e granitos no oriental, separados por uma barreira de quartzitos que origina um brusco
degrau onde se localizam as quedas de água das Fisgas do Ermelo. O Parque Natural do
Alvão, com 7.220 ha e localizada na área sul da serra, inclui a bacia granítica onde nasce
o rio Olo e uma área de xisto — Ermelo — onde o mesmo rio corre encaixado.
(…)
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Em geral nesta unidade a paisagem é dominada pela imponência do relevo muito
vigoroso, quer nas formas arredondadas dos granitos, quer nas mais escarpadas dos
xistos. Este relevo conduz a uma sensação de pequenez e de fragilidade dos seres
humanos cuja actividade se teve que adaptar às fortes condicionantes físicas presentes:
as aldeias encontram-se sobretudo nas faldas das serras ou nas áreas planálticas
(planalto granítico na parte este do Alvão), e as terras agrícolas localizam-se no fundo
dos vales mais ou menos largos .
As encostas, muitas vezes com fortes declives e com grandes diferenças de altitude entre
a cumeada e o vale, estão maioritariamente ocupadas por matos rasteiros no Marão,
enquanto que no Alvão são mais frequentes as matas. Na parte superior das encostas,
assim como nas cumeadas, a rocha-mãe aflora à superfície, em grandes blocos
arredondados no caso do granito, e em pontas aguçadas no caso dos xistos.
No Alvão deve ser mencionado o vasto planalto sobre granitos alcalinos, com frequentes
blocos rochosos de dimensões variadas e tom esbranquiçado, sendo esta a tonalidade
que dá nome à serra e a várias das povoações circundantes (St.Marta do Alvão,
Carrazeda do Alvão, Lixa do Alvão). Dominado pela forte presença da rocha, este
planalto é bastante descarnado, despido de vegetação, surgindo apenas algumas
árvores dispersas ao longo de linhas de água ou dos muros de pedra. Quando existe solo,
encontra-se coberto sobretudo por matos e vegetação herbácea espontânea (pastagens
naturais), ou por pastagens semeadas. A pecuária é a principal produção nestas
situações planálticas.
De resto, a agricultura resume-se aos vales e a alguns socalcos, ou largas plataformas
sustentadas por muros, nas encostas junto às aldeias. O vale da Campeã, ao longo do
qual passa o IP4, e que separa as duas serras, deve ser destacado pela sua dimensão e
pelo mosaico de culturas diversificadas. O vale da ribeira de Ovil, que passa em Baião,
deve também ser mencionado pelo seu fundo plano, que proporciona uma intensa
ocupação agrícola. Esta ocupação agrícola dos vales e dos socalcos junto às aldeias,
muito cuidada e onde se misturam vários tonalidades e se torna óbvia a presença da
água, estabelece um contraste muito forte com as encostas escarpadas ou cobertas de
mato rasteiro e matas. Assim, apesar das áreas agrícolas serem reduzidas, constituem
um elemento fundamental destas paisagens, conferindo-lhes um forte carácter de
humanização e de diversificação.
(…) nestas duas serras a densidade populacional é no geral baixa, tendo-se
frequentemente a sensação de isolamento. As aldeias mantêm o aspecto mais
tradicional, rude, com uma forma contida, casas maioritariamente de granito e ainda,
em alguns casos, cobertura de colmo, rodeadas por pequenos campos agrícolas. São
frequentes os espigueiros, ainda em utilização corrente, com a tradicional construção
em granito, vendo-se alguns exemplares mais modernos, construídos em tijolo. Os carros
de bois da região são também ainda relativamente frequentes, sobretudo nas áreas mais
serranas”.
A presente unidade integra a cumeada mais elevada da área de estudo, correspondente
ao setor norte da serra de Alvão, alinhamento granítico com orientação nordestesudoeste, enquadrado pelos vales dos rios Tâmega e Corgo, a poente e nascente,
respetivamente.
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Esta serra, refletindo o substrato granítico que a suporta, manifesta uma forma
irregular, sendo estruturada localmente pelos afluentes do rio Tâmega - Olo, Cabrão
Poio e Louredo -, demarcando as três cumeadas mais expressivas do maciço: Minhéu,
Sombra-Meirocinho-Caravelas e Portela. A serrania apresenta um crescente altimétrico
para sul, na direção da serra do Marão, mas a cota mais elevada é alcançada no
alinhamento centrado no cume de Meirocinho, concretamente no esporão, que se
estende para Caravelas (1.321m), ponto mais elevado da serra e da área de estudo.
A amplitude altimétrica ronda os 1.100 m na vertente ocidental e os 700 m na vertente
oriental, mas é neste último flanco que a serra se manifesta mais abrupta, função do
maior entalhe do vale de fratura onde corre o rio Corgo. Na vertente ocidental, os
afluentes do Tâmega já referidos, perante a variação litológica (xistos e granitos),
dissecaram de forma mais expressiva a encosta, materializando uma sucessão talvegueinterflúvio que confere vigor ao relevo, mas atenua a imponência do maciço principal da
serra.
Esta variação na fisionomia das encostas reflete-se de forma evidente nas pendentes
que estas adquirem. A nascente, a regularidade da encosta traduz-se numa vertente
dominada por declives superiores a 20%, excedendo este valor sobretudo no troço mais
apertado do vale, a montante, e na vertente da serra limítrofe ao alinhamento mais
proeminente de Meroicinho-Caravelas e Portela. Na encosta oposta, a irregularidade
que a caracteriza reflete-se numa morfologia mais vigorosa e numa elevada
variabilidade nos declives, excedendo com maior frequência os 30% de inclinação. O
topo da cumeada apresenta uma morfologia nitidamente mais suave, dominada por
pendentes inferiores a 12% e apresentando expressivas áreas aplanadas típicas dos
relevos graníticos antigos – as denominadas chãs, nas quais os declives não excedem os
6%. Evidenciam-se as zonas planálticas a nascente do cume de Facho e entre os cumes
de Portela e Meroicinho.
A altitude e a fraca espessura de solo traduzem-se mais uma vez num predomínio dos
matos baixos intercalados por afloramentos rochosos ou intercalando extensas áreas de
rocha aflorante, revestindo as zonas mais elevadas e vertentes mais acidentadas, que
nas zonas de encosta vão dando lugar, nas zonas mais elevadas, às manchas de folhosas
autóctones, resquícios das matas paraclimácicas locais, e nas zonas mais baixas e
acessíveis a florestas de produção (pinheiro-bravo). Nas zonas planálticas são comuns
as parcelas vocacionadas para a pastorícia, comumente delimitadas por sebes naturais
ou muros de pedra solta.
Nas zonas de morfologia mais suave, identificam-se algumas áreas agrícolas, adquirindo
esta ocupação maior expressão na ampla chã a nascente de Facho, no setor norte. Nesta
área persistem as parcelas vocacionadas para o pastoreio, mas a culturas de subsistência
das povoações serranas domina o mosaico cultural.
A altitude e orografia acidentada condicionaram o povoamento, encontrando-se
aglomerados populacionais sobretudo nas faldas da serra de pendentes mais suaves, e
na zona planáltica, a norte. As povoações apresentam reduzida dimensão, sobressaindo
pela maior concentração os aglomerados que acompanham a estrada nacional EN206
no eixo Santa Marta da Montanha – Lixa do Alvão, a sudeste do cume de Facho,
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No que se refere à rede viária, verifica-se a presença de algumas estradas e caminhos
municipais, na zona sul, articulando os aglomerados localizados nas zonas de encosta,
e, na zona norte, uma estrada nacional, a EN206, articulando a rede de estradas
municipais que serve as povoações neste setor. Nesta unidade sobrepõem-se à rede
viária local, dois eixos viários importantes a nível regional: a autoestrada Guimarães-Vila
Pouca de Aguiar (A7) e, com menor relevância, a autoestrada do Interior Norte (A24).
A paisagem manifesta-se ainda fortemente marcada pela presença de parques eólicos,
nomeadamente os denominados de Trendeiras, no cume de Minhéu; Alvão, no cume de
Ladeira; Serra do Alvão, entre os cume de Sombra e Meroicinho; Meroicinha, entre os
cumes de Meroicinho e Caravelas; Caravelas, no cume homónimo e Gevanças, na serra
do Corgo, totalizando 57 aerogeradores.
Neste território encontra-se o ponto notável associado ao miradouro de Minhéu (54).
O ponto notável de Fisgas do Ermelo encontra-se imediatamente a sudoeste da área de
estudo.
A localização prevista para os aerogeradores que integram o Parque Eólico Tâmega Sul
inclui-se na totalidade na presente unidade de paisagem, mais concretamente nas
cumeadas de: Choupiça (7 aerogeradores); Facho (4 aerogeradores); Sombra (10
aerogeradores); e Portela-Meroicinho (18 aerogeradores). Os diferentes corredores
para a linha elétrica desenvolvem-se fundamentalmente no sentido sul-norte,
integrando-se também praticamente na totalidade na presente unidade de paisagem.

Fotografia 4.120 – Serra do Alvão

4.13.4.5 VALE DO CORGO (UP17)
A área de estudo integra esta unidade de paisagem numa exígua faixa com orientação
nordeste-sudoeste no setor nascente da área de estudo, coincidente com o vale e
vertente ocidental do rio Corgo, refletindo-se na seguinte descrição de paisagem:
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“Esta unidade corresponde a um vale, não muito largo, de fundo aplanado, bacia de
abatimento que se estende numa direção aproximadamente norte-sul, entre as serras
da Padrela e Falperra, a leste, e a serra do Alvão a oeste. O que define esta paisagem é
sobretudo o contraste entre as vertentes que ladeiam o vale e o fundo do vale com um
uso predominantemente agrícola. É uma paisagem contida, em que os usos dominantes
e a morfologia distinguem da paisagem envolvente. Repete-se um pouco o tipo de
paisagem da Veiga de Chaves, embora com um vale bastante mais estreito,
Vila Pouca de Aguiar, na parte norte da unidade, encontra-se na divisória de águas: para
norte drena o rio Avelames, pequeno afluente do Tâmega, e para sul o rio Corgo. Esta
divisória de águas é no entanto quase impercetível, formando os vales dos dois rios um
contínuo, encaixado entre as vertentes já mencionadas, com uma relativa abertura a
nascente, entre as serras da Portela e Padrela e Falperra, por onde corre o rio Tinhela,
afluente do Tua). Em Vila Pouca de Aguiar o colo estreita um pouco, alargando os vales
tanto para jusante como para montante, A norte, esta unidade é separada da Veiga de
Chaves por urna portela de baixa altitude, entre Pedras Salgadas a sul e Vidago a norte.
As vertentes do vale são ocupadas maioritariamente por matas de eucaliptos e pinheiros
bravos, sendo frequentes os afloramentos rochosos. Algumas manchas florestais descem
até ao fundo do vale, mas domina aqui um mosaico agrícola de pastagens e cereais,
voltado para a produção pecuária. Surgem alguns socalcos ou plataformas mais largas
suportadas por muretes, permitindo criar pequenas áreas de cultivo. O mosaico cultural
não é diversificado como na Veiga de Chaves, mas define, de qualquer forma, um grande
contraste com as vertentes envolventes, quer quanto à cor como à textura, como ainda
na escala de organização do uso do solo. Pratica-se ainda neste vale uma agricultura
tecnologicamente pouco evoluída, que a frequente utilização de carros de bois
exemplifica, reforçada pela presença de usos e estruturas também próximas das
tradicionais na região. Na parte sul da unidade, junto a Vila Real, acentua-se a
intensidade e diversidade de usos agrícolas, surgindo a vinha, alguns pomares e uma
compartimentação das parcelas agrícolas por sebes e linhas de árvores.
O povoamento é bastante disperso, sendo os aglomerados pouco contidos, como é o
caso de Vila Pouca de Aguiar, ou mesmo Vila Real, que têm crescido muito nos últimos
anos em todas as direcções e de forma excessivamente dispersa. Na parte sul da
unidade, junto a Vila Real, aumenta a densidade de ocupação edificada das vias de
comunicação e de outros usos não agrícolas, de que resulta uma paisagem mais
desorganizada, visto que se diluiu a estrutura tradicional Sem que torne clara uma outra.
Vila Real destaca-se pela sua localização num pequeno promontório, sobre o rio Corgo.
Tal localização tem vindo a perder identidade paisagística devido à insensibilidade
demonstrada pela expansão urbana e pela introdução de formas e volumes edificados
sem qualquer relação com o sítio”.
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“Esta unidade corresponde a um vale, não muito largo, de fundo aplanado, bacia de
abatimento que se estende numa direção aproximadamente norte-sul, entre as serras
da Padrela e Falperra, a leste, e a serra do Alvão a oeste. O que define esta paisagem é
sobretudo o contraste entre as vertentes que ladeiam o vale e o fundo do vale com um
uso predominantemente agrícola. É uma paisagem contida, em que os usos dominantes
e a morfologia distinguem da paisagem envolvente. Repete-se um pouco o tipo de
paisagem da Veiga de Chaves, embora com um vale bastante mais estreito,
A presente unidade integra a faixa depressionária que separa as serras do Alvão e da
Padrela, materializada pelo alinhamento entre os vales do rio Corgo, a sul, e do rio
Avelâmes, a norte da área de estudo, coincidente com a notável falha Penacova-RéguaVerín que atravessa a área de estudo no sentido NE-SO.
Esta zona de falha, assumindo um papel estruturante na organização do relevo da
região, concretiza um extenso vale de fratura no qual se sucedem várias bacias
alinhadas, encontrando-se integradas na área de estudo parte das bacias de Telões (sul)
e das Pedras Salgadas (norte).
Nestas bacias profundamente encaixadas, mas de fundo aplanado, corre o rio Corgo,
circunscrito por duas expressivas serras, Alvão (oeste) e Padrela (este), cujas vertentes
se manifestam fundamentalmente acentuadas (pendentes maiores que 12%),
apresentando, no entanto, algumas áreas de morfologia mais suave (pendentes
inferiores a 6%), destacando-se a zona onde o vale do Corgo se amplia, pelo recuo da
encosta da serra do Alvão.
Estas condições fisiográficas repercutem-se numa matriz de ocupação muito
heterogénea. Na vertentes mais acidentadas e nos troços mais estreitos do vale
predominam os matos, por vezes pontuados por povoamentos florestais de produção
ou núcleos de folhosas autóctones, enquanto nos troços mais dilatados o fundo do vale
é fundamentalmente agrícola e as vertentes manifestam um mosaico agroflorestal no
qual a representatividade de cada uma das ocupações varia consoante a orografia – nas
zonas mais suaves, a agricultura estende-se às vertentes, frequentemente através de
socalcos, e nas zonas mais acidentadas prevalecem as manchas florestais.
As zonas mais humanizadas destes vales profundos fazem-se acompanhar de
aglomerados populacionais, concentrados nas zonas de características mais favoráveis,
destacando-se na zona central, limítrofe à plataforma aplanada junto ao rio Corgo, as
povoações de Parada, Soutelo de Aguiar, Gralheira e Vila Chã.
No que se refere às acessibilidade, verifica-se que a rede viária é estruturada pelaestrada
nacional N2, com desenvolvimento ao longo do lado poente do vale, a que acresce a
linha férrea desativada - Linha do Vale do Corgo, acompanhando a margem nascente.
Também neste território sobressaem alguns pontos notáveis, destacando-se a capela de
Santa Luzia (38) e da N.S. da Aparição (22) e o santuário da N.S. do Extremo (43).
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Fotografia 4.121 – Vale do Corgo

4.13.5

AVALIAÇÃO PAISAGÍSTICA – QUALIDADE VISUAL, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E SENSIBILIDADE
As características biofísicas da paisagem descrita anteriormente estão associadas a
diferentes graus de absorção e de qualidade visual que permitem aferir, através do seu
cruzamento, as áreas de maior ou menor sensibilidade visual do território em estudo.
De acordo com metodologia descrita, foram geradas as cartas de qualidade, absorção e
sensibilidade visual, que se apresentam em anexo e se analisam de seguida.
Analisando a cartografia de qualidade visual (DESENHO 23 – Qualidade Visual da
Paisagem do Volume III – Peças Desenhadas), verifica-se uma elevada variabilidade,
função da diversidade orográfica, com algumas situações fisiográficas singulares, da
variedade na ocupação do solo e dos diferentes graus de humanização da paisagem.
De modo a avaliar quantitativamente o valor cénico da paisagem, foram calculadas as
áreas da área de estudo integradas nas diferentes classes deste parâmetro, conforme
se apresenta no quadro seguinte.
Quadro 4.137 – Quantificação da Qualidade Visual na área de estudo e intervenção
QUALIDADE VISUAL

ÁREA DE ESTUDO
ÁREA (ha)
%

TOTAL

Muito Reduzida

Reduzida

Moderada

Elevada

Muito Elevada

554

1.312

25.304

27.105

9.405

63.680

1

2

40

42

15

100

Da análise da cartografia e da tabela apresentada, verifica-se que na área de estudo as
classes mais representativas são a moderada e a elevada qualidade visual, refletindo
uma paisagem que, embora se manifeste muito transformada pelo homem, através da
exploração florestal, apresenta ainda expressivas áreas que, pelas condições agrestes,
foram parcialmente resguardadas da ação antrópica.
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Estas correspondem essencialmente às imponentes cumeadas graníticas das serras –
Cabrela, Barroso e Alvão -, marcadas pela fraca espessura de solo e presença de
expressivos afloramentos rochosos e caos de blocos, evidenciando-se na paisagem pelo
seu caráter agreste e elevado valor cénico. Nestas, verificam-se algumas áreas de
qualidade acrescida (qualidade muito elevada), associadas aos blocos rochosos de maior
notabilidade e a pequenos núcleos de folhosas e formações ripícolas, bem como a
algumas áreas de moderada qualidade promovidas pela presença de matos mais pobres
e, sobretudo, pequenas manchas florestais de produção.
Importa referir que o valor das serras se encontra reconhecido, no caso da serra do
Alvão, pela classificação como Parque Natural (Parque Natural do Alvão - Decreto-lei nº
237/83 de 8 de junho) e Sítio de Interesse Comunitário (PTCON0003 - Resolução de
Conselho de Ministros nº 142/97, de 28 de agosto).
Por sua vez, as vertentes das serranias, dominadas pelas florestas de produção de
pinheiro-bravo, apresentam-se marcadas pela moderada qualidade visual, função do
carácter monótono e pouca relevância cénica e/ou ecológica da ocupação. Estas
manchas florestais manifestam maior expressão na zona central da área de estudo, em
correspondência com as encostas acidentadas sobre o rio Tâmega e seus afluentes Poio,
Louredo e Covas, e também na zona entre as serras da Cabrela e do Barroso.
As zonas depressionárias, nas serras, e os vales mais profundos da rede hidrográfica
estruturante, associados, regra geral, a um mosaico cultural diversificado,
compartimentado por sebes naturais ou associado a áreas de vegetação natural,
contrastando fortemente com as manchas monoespecíficas na envolvente, assumemse como áreas de elevado valor cénico, adquirindo maior expressão no vale do rio da
Laje, na depressão a sul da povoação de Salto e nos vales dos rios Torno e Corgo e entre
os cumes da serra do Alvão, no setor sul.
Importa referir que, embora as serras e os vales das linhas de água assumam, na
generalidade, elevado valor cénico, a sua qualidade encontra-se, atualmente,
comprometida pela presença de áreas de exploração de inertes e de parque eólicos e,
mais recentemente, pelas obras associadas ao Sistema Electroprodutor do Tâmega, no
qual o presente projeto se insere.
As povoações, apesar de incluírem nos seus limites diversos edifícios com valor estético
e/ou patrimonial, globalmente não se distinguem pelo valor cénico nem se assumem
como elementos dissonantes relevantes na paisagem, pelo que, regra geral, concorrem
para o moderado valor cénico que se assume com a matriz da área de estudo.
No que se refere à absorção visual (ver DESENHO 22 – Carta de Absorção Visual do
Volume III), foi elaborada a ponderação da frequência de visibilidades, cartografia
gerada com base na morfologia do terreno e nos focos de potenciais observadores,
permanentes e temporários, identificados numa área de influência visual de 5.000 m.
Analisando a cartografia gerada, observa-se uma elevada variabilidade, predominando,
no entanto, a classe moderada, refletindo o território caracterizado pela forte presença
e dispersão de focos de observadores, mas numa área marcada por uma orografia
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ondulada que circunscreve as bacias visuais e impede a sobreposição de áreas visíveis
por vários focos de observadores em simultâneo.
De modo a avaliar quantitativamente a capacidade de absorção visual da paisagem da
área de estudo, foram calculadas as áreas da área de estudo integradas nas diferentes
classes deste parâmetro, conforme se apresenta no quadro seguinte.
Quadro 4.138 – Quantificação da Absorção Visual na área de estudo e intervenção
ABSORÇÃO VISUAL
ÁREA DE ESTUDO
ÁREA (ha)
%

Reduzida

Moderada

Elevada

TOTAL

11.385

44.315

7.980

63.680

18

70

12

100

Da análise da cartografia e da tabela apresentada, verifica-se que, embora domine a
moderada absorção, a classe reduzida apresenta alguma representatividade.
Esta classe, relacionada com as zonas mais expostas aos observadores, encontra-se
sobretudo associada às áreas mais proeminentes do território na proximidade das áreas
de maior concentração humana e de maior densidade da rede viária, bem como às áreas
mais povoadas e de maior amplitude visual associadas aos troços mais amplos do vale
do Tâmega, aos troços terminais dos vales dos seus afluentes Louredo e Poio, e ao vale
e vertentes do Corgo.
As áreas de elevada absorção são diminutas, confirmando a distribuição de focos de
observadores na totalidade da área de estudo e a proeminência das áreas mais
despovoadas, visíveis a grandes distâncias dos pontos de observação na envolvente.
Sobressaem apenas o setor sul da cumeada da serra do Alvão, que, pela maior amplitude
da cumeeira e diminuta presença de focos de observadores, se manifesta pouco
exposta, e os vales mais encaixados dos afluentes do Tâmega, a norte, na zona de
morfologia mais articulada na envolvente de Gondiães.
Ressalva-se que a absorção visual gerada tem como base a visibilidade potencial, uma
vez que não foi considerada a ocupação atual do solo, elemento da paisagem com forte
influência na amplitude e alcance visual dos observadores presentes no território.
Assim, esta cartografia não tem em conta as características extrínsecas da paisagem,
isto é, a presença de obstáculos visuais determinados por volumetrias associadas a
manchas florestais e edificadas, assumindo-se como o cenário mais desfavorável.
Por fim, a sensibilidade visual (DESENHO 24 – Sensibilidade Visual da Paisagem do
Volume III), resultado da conjugação entre a absorção e a qualidade visual da paisagem,
traduzindo a suscetibilidade de um determinado território à transformação ou
introdução de novos elementos, manifesta-se também muito variável, apresentando,
no entanto, uma matriz dominada pela moderada suscetibilidade visual, confirmando a
presença de uma paisagem muito transformada pelo Homem, com forte presença e
dispersão de focos de observadores e cuja ocupação dominante não se destaca pelo
valor cénico.
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De modo a avaliar quantitativamente a sensibilidade visual da paisagem da área de
estudo, foram calculadas as áreas da área de estudo integradas nas diferentes classes
deste parâmetro, conforme se apresenta no quadro seguinte.
Quadro 4.139 – Quantificação da Sensibilidade Visual na área de estudo e intervenção
SENSIBILIDADE VISUAL
ÁREA DE ESTUDO
ÁREA (ha)
%

Reduzida

Moderada

Elevada

TOTAL

4.205

28.670

30.805

63.680

7

45

48

100

Analisando a cartografia e a tabela anterior, verifica-se também uma elevada
representatividade das áreas de elevada sensibilidade visual, adquirindo maior
expressão nas imponentes cumeadas graníticas das serras, marcadas pela presença de
expressivos afloramentos rochosos e caos de blocos, que se evidenciam na paisagem
pelo seu caráter agreste e elevado valor cénico. Acrescem também, como áreas
suscetíveis, embora materializando áreas mais restritas, os vales marginados por
formações autóctones e os mosaicos agrícolas diversificados na envolvente dos
aglomerados populacionais, sobretudo nos vales dos afluentes do troço terminal do
Tâmega (Louredo e Poio) e ao longo do rio Corgo, e nas zonas depressionárias das serras,
nomeadamente na envolvente dos aglomerados de Salto, na serra da Cabreira, Cerdedo
e Dornelas, na serra do Barroso, e Alvadia, Afonsim e Lixa do Alvão, na serra do Alvão.
As áreas de reduzida sensibilidade encontram-se associadas, na sua maioria, a áreas
degradadas visualmente, nomeadamente manchas florestais de invasoras (vertente de
Raviçais), povoamentos monoespecíficos de eucalipto, subestações e áreas de
exploração de inertes.
Importa referir que, embora a generalidade das áreas de cumeada se manifeste incluída
na classe de elevada sensibilidade, estas encontram-se já marcadas pela presença de
parques eólicos com inúmeros aerogeradores, situação que se repercute na menor
sensibilidade destas serras à introdução de um elemento exógeno da mesma tipologia.
4.13.6

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO
No que se refere à paisagem, a não implementação do Projeto em estudo faz prever a
manutenção da paisagem descrita na situação de referência, caracterizada pela forte
presença de manchas florestais de produção nas zonas de vertente, áreas agrícolas
associadas às zonas de baixa/vale e de morfologia mais suave, mantendo-se as
cumeadas revestidas de matos e afloramentos rochosos, prevendo-se como principais
alterações os futuros planos de água associados ao Sistema Eletroprodutor do Tâmega
e, à semelhança do que acontece na maioria do restante território nacional, a crescente
regressão da atividade agrícola.
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Para além das transformações referidas, prevê-se a expansão dos principais
aglomerados populacionais, com maior intensidade na envolvente dos aglomerados
populacionais de Ribeira de Pena, bem como de Cabeceiras de Basto e Vila Pouca de
Aguar na proximidade, ainda que condicionada pelos instrumentos de gestão territorial
em vigor, bem como das áreas industriais/comerciais/logísticas na envolvente destes
centros urbanos. Não se prevê uma tendência para a propagação de habitações
dispersas, função das alterações no emparcelamento rural definidas na Portaria
219/2016, que aumentou significativamente a unidade de cultura.
No que se refere às áreas florestais, prevê-se a manutenção da produção, sobretudo de
pinheiro-bravo, dadas as limitações impostas à plantação de povoamentos
monoespecíficos de eucalipto, e também a regeneração de algumas áreas com
vegetação autóctone, fruto das campanhas de florestação das serras com espécies
nativas desta paisagem.
No que se refere a áreas de exploração de inertes, prevê-se a ampliação das existentes
e, eventualmente, a criação de novas áreas de exploração, pela importância do recurso
e desta atividade económica na região, bem como da necessidade de materiais para a
finalização das obras do sistema eletroprodutor do Tâmega. Prevê-se que algumas das
pedreiras sejam recuperadas ao abrigo dos diplomas legais em vigor, nomeadamente
do Decreto-Lei n.º 340/2007 e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/2019, que
define estratégias para a Intervenção de Pedreiras em Situação Crítica.
Por fim, prevê-se que possam surgir novas linhas elétricas a ligar às subestações
presentes e na proximidade da área de estudo, nomeadamente às subestações de Vila
Pouca de Aguiar, de Ribeira de Pena, de Vieira do Minho e de Frades, podendo a
possibilidade de mais ligações a estas promover o aparecimento de áreas vocacionadas
para as energias renováveis: centrais fotovoltaicas e parques eólicos.
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5

AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS

5.1

METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

5.1.1

CONSIDERAÇÕES GERAIS E ASPETOS METODOLÓGICOS
A análise de impactes a desenvolver no âmbito de um EIA constitui um processo
complexo tendo em conta a diversidade intrínseca do ambiente potencialmente
afetado, traduzida na grande diferenciação de natureza e tipologia dos impactes.
A amplitude do leque dos potenciais impactes de um projeto, dos fatores físicos e
ecológicos aos socioeconómicos e culturais, passando pelos fatores de qualidade
ambiental, exige uma abordagem especializada e interdisciplinar com especificidades
próprias, nomeadamente ao nível das metodologias e técnicas utilizadas na avaliação
de impactes. A análise específica, por fator ambiental, é, assim, um momento
indispensável da avaliação.
No entanto, e tanto mais quanto o EIA constitui uma das peças centrais de um processo
de tomada de decisão, a análise parcelar, por fator ambiental, deve ser complementada
por um esforço de integração que procure, tanto quanto possível, dar base a uma análise
global.
Deste modo, e para além das metodologias setoriais específicas, torna-se necessário
estabelecer uma base comum para a análise de cada fator ambiental, que possibilite
uma avaliação global coerente.
•

Para o efeito, é necessário clarificar, previamente, os seguintes aspetos:

•

Noção de impacte ambiental;

•

Aspetos gerais de identificação, previsão e avaliação de impactes.

Por impacte ambiental entende-se a alteração, num momento futuro, de um
determinado fator ambiental, provocada, direta ou indiretamente, por uma ação do
projeto, quando comparada com a situação, nesse momento futuro, na ausência de
projeto.
Esta noção de impacte implica que a análise de impactes, para cada fator ambiental,
tenha em conta a análise comparativa com a previsível evolução da situação existente,
na ausência de projeto.
A análise de impactes envolve as seguintes fases:
•

Identificação de impactes, ou seja, especificar os impactes associados a cada
fase do projeto e ações a desenvolver;
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•

Previsão das características dos principais impactes em função dos critérios
natureza, tipo, magnitude, área de influência, probabilidade de ocorrência,
reversibilidade, duração e desfasamento no tempo;

•

Avaliação da significância dos impactes residuais, ou seja, depois de
consideradas as medidas adequadas e o grau em que as mesmas poderão
mitigar os impactes previstos.

Os aspetos gerais de identificação, previsão e avaliação de impactes do projeto são
referidos seguidamente, constituindo passos interligados e interativos de um mesmo
processo.
5.1.2

IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTES
A identificação de impactes constitui o primeiro momento da análise e consiste num
levantamento preliminar de impactes que resulta do cruzamento das ações de projeto
na fase de construção, exploração e desativação, potencialmente geradoras de
impactes, com as variáveis consideradas no âmbito de cada fator/vertente ambiental.
Este procedimento implica a existência de uma listagem das atividades/ações do projeto
geradoras de impactes (secção 2.5) e uma sistematização das variáveis a considerar em
cada fator ambiental. Exige uma definição de âmbito e de escalas geográficas de análise
(secções 3.1 e 3.2).

5.1.3

PREVISÃO DE IMPACTES
A previsão inicia-se no próprio momento da identificação de impactes e tem como
objetivo fundamental aprofundar o conhecimento das ligações de causa e efeito entre
as ações do projeto e os potenciais efeitos ambientais delas resultantes, configurando
futuros possíveis, utilizando, para tal, os métodos e técnicas mais adequados e
exequíveis às exigências e limitações de um EIA.
A generalidade das previsões de impactes realizadas no EIA baseia-se nos seguintes
passos:
1) Análise das ações de construção, exploração e desativação do projeto,
recorrendo às informações prestadas pelo proponente e à experiência
profissional dos técnicos envolvidos;
2) Recolha e análise de informação sobre impactes verificados em projetos
similares, recorrendo a bibliografia e, mais uma vez, às informações prestadas
pelo proponente e à experiência profissional dos técnicos envolvidos;
3) Discussão da previsão realizada com outros membros da equipa do EIA e outros
especialistas com experiência prática no âmbito da avaliação ambiental de
projetos.
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5.1.4

AVALIAÇÃO DE IMPACTES
A avaliação de impactes resulta das análises anteriores, tendo como objetivo construir
e proporcionar uma noção da importância dos impactes analisados, recorrendo, para
tal, à sua classificação através de um conjunto de parâmetros (critérios classificadores
de impacte).
A avaliação global efetua-se em função das análises setoriais, procurando traduzir, numa
síntese avaliativa, os aspetos mais relevantes e os impactes mais importantes.
Na avaliação global são considerados os seguintes aspetos:
•

Ações de projeto mais relevantes, em função da importância dos impactes
setoriais avaliados;

•

Fatores ambientais mais relevantes, igualmente em função da importância dos
impactes setoriais avaliados;

•

Explicitação dos critérios de seleção das ações e descritores ambientais e da
importância dos impactes;

•

Utilização das categorias de classificação de impactes referidas seguidamente.

Apresenta-se, seguidamente, a metodologia para a identificação e avaliação dos
impactes ambientais induzidos por um dado projeto, tendo em conta:

5.1.4.1

•

as características do projeto, bem como as possíveis ações agressivas para o
ambiente resultantes da sua construção e exploração;

•

a caracterização da situação de referência e a sua projeção num cenário de
ausência de projeto.

AVALIAÇÃO DE IMPACTES SEGUNDO OS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
A classificação dos potenciais impactes ambientais induzidos direta ou indiretamente
pelo projeto, durante as fases de construção, exploração e desativação, é efetuada com
base na consideração das suas características intrínsecas e das inerentes ao respetivo
local de implantação, tendo em conta a experiência e o conhecimento dos impactes
ambientais provocados por projetos deste tipo, a experiência anterior da equipa técnica
na realização de estudos de impacte ambiental e, finalmente, as informações e
elementos recolhidos junto das entidades oficiais consultadas no âmbito do EIA a
desenvolver.
É utilizada uma escala qualitativa para a expressão dos impactes, baseada nos limiares
de sensibilidade identificados para os diferentes fatores ambientais. O valor qualitativo
atribuído a cada impacte tem em conta diferentes parâmetros, que de seguida se
discriminam.
No que se refere à sua natureza, os impactes são classificados como positivos ou
negativos.
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Os impactes são classificados quanto ao seu tipo como impactes diretos ou indiretos. Os
impactes indiretos do projeto, ou seja, os impactes induzidos pela ocorrência de outros
impactes, devem ser identificados e caracterizados sempre que se preveja a sua
ocorrência.
De acordo com a sua área de influência, os impactes são classificados como locais,
regionais, nacionais ou transfronteiriços tendo em conta a dimensão da área na qual os
seus efeitos se fazem sentir.
A probabilidade de ocorrência ou o grau de certeza dos impactes são determinados com
base no conhecimento das características de cada uma das ações e de cada fator
ambiental, permitindo classificar cada um dos impactes como certo, provável ou
improvável.
Quanto à duração, os impactes são considerados temporários no caso de se verificarem
apenas durante um determinado período, sendo permanentes em caso contrário. Estes
podem ainda manifestar-se como cíclicos, caso se refiram a uma tendência com
repetição em intervalos de tempo determinados.
Quanto à reversibilidade considera-se que os impactes têm um carácter irreversível ou
reversível consoante os correspondentes efeitos permaneçam no tempo ou se se
anulam, a médio ou longo prazo, designadamente quando cessar a respetiva causa.
Relativamente ao desfasamento no tempo os impactes são considerados imediatos
desde que se verifiquem durante ou imediatamente após a fase de construção do
projeto. No caso de só se virem a manifestar a prazo, são classificados de médio
(sensivelmente até cinco anos) ou longo prazo.
Relativamente à magnitude dos impactes ambientais determinados pelo projeto, são
utilizadas técnicas de previsão que permitem evidenciar a intensidade dos referidos
impactes, tendo em conta a agressividade de cada uma das ações propostas e a
sensibilidade de cada um dos fatores ambientais afetados. Assim, traduz-se, quando
exequível, a magnitude (significado absoluto) dos potenciais impactes ambientais de
forma quantitativa ou, quando tal não foi possível, qualitativamente, mas de forma tão
objetiva e detalhada quanto possível e justificável. A magnitude dos impactes é assim
classificada como elevada, moderada ou reduzida.
Subsequentemente procurar-se-á atribuir uma significância (avaliação global) aos
impactes ambientais induzidos pelo projeto, para o que é adotada uma metodologia de
avaliação, dominantemente qualitativa, que permite transmitir, de forma clara, o
significado global dos impactes ambientais determinados pelo projeto no contexto
biofísico e socioeconómico em que o mesmo se insere, ou seja, o significado dos
impactes induzidos em cada uma das vertentes ambientais analisadas.
A atribuição do grau de significância de cada um dos impactes terá em conta o resultado
da classificação atribuída nos diversos critérios apresentados, mas também a
sensibilidade da equipa do EIA para as consequências desse impacte num contexto
global; deste modo, poderão verificar-se impactes com classificações semelhantes nos
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diversos parâmetros caracterizadores, mas com resultados globais distintos em termos
dos respetivos níveis de significância.
Assim, no que se refere à significância, os impactes ambientais resultantes do projeto
em análise são classificados como não significativos, pouco significativos, significativos
ou muito significativos. A significância é determinada consoante o grau de agressividade
de cada uma das ações em análise, a vulnerabilidade do ambiente onde as ações se farão
sentir e a possibilidade dos impactes negativos inerentes serem mitigados:
•

os impactes negativos sobre a geologia e geomorfologia são considerados muito
importantes quando determinem importantes afetações sobre as formas de
relevo ao introduzir alterações significativas na morfologia do terreno; quando
afetem ou destruam formas naturais, pontos dominantes ou recursos
geológicos os impactes negativos sobre os solos e uso do solo serão
considerados muito importantes se forem afetadas áreas significativas para a
prática agrícola;

•

os impactes negativos sobre os solos e uso do solo serão considerados muito
importantes se forem afetadas áreas significativas para a prática agrícola;

•

os impactes negativos sobre a flora/habitats e fauna serão considerados muito
importantes se determinarem significativas afetações sobre o equilíbrio dos
ecossistemas existentes, introduzindo roturas ou alterações nos processos
ecológicos, afetando ou destruindo diversidade ou estabilidade das populações,
espécies animais ou vegetais endémicas raras ou ameaçadas, ou atingindo de
algum modo o património natural protegido por legislação específica;

•

em relação aos aspetos socioeconómicos e de saúde humana, os impactes serão
considerados muito importantes se induzirem alterações significativas sobre a
forma, condições, saúde e padrões de vida das populações afetadas;

•

relativamente ao património, os impactes serão considerados muito
importantes se o impacte implicar uma destruição total da ocorrência e se a
mesma apresentar valor patrimonial elevado;

•

os impactes negativos sobre a qualidade do ambiente (água, qualidade do ar e
ruído) serão considerados muito importantes se ocorrer uma afetação muito
expressiva nos padrões de qualidade e emissões legalmente estabelecidos, e
que conduzam a riscos de exposição ambiental e humana a valor não
regulamentares;

•

no que se refere à paisagem, embora se trate de um fator ambiental de maior
subjetividade, é aceite com relativo consenso que deverão ser considerados
impactes negativos muito importantes aqueles que determinarem alterações
sobre áreas de reconhecido valor cénico ou paisagístico (em função do seu valor
intrínseco ou da sua raridade), tendo em consideração o grau de intrusão visual
provocado, a sensibilidade paisagística e visual da área, a extensão da área
afetada e o número de potenciais observadores envolvidos.
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Os impactes identificados e classificados de acordo com o supracitado podem ainda ter
um carácter simples ou cumulativo.
Impactes cumulativos são impactes gerados ou induzidos pelo projeto em análise que
se irão adicionar a perturbações induzidas por projetos passados, presentes ou previstos
num futuro razoável, bem como pelos projetos complementares ou subsidiários, sobre
qualquer uma das vertentes ambientais consideradas. Este tipo de impactes pode assim
resultar da acumulação de impactes similares ou da interação sinergística de diferentes
impactes, cuja importância final resulta maior que a soma dos impactes individuais que
os originam. O presente EIA distingue entre a avaliação de cumulatividade de impactes
induzidos por projetos passados ou presentes e projetos previstos ou futuros, sendo a
primeira efetuada de forma intrínseca na avaliação de impactes de cada especialidade,
uma vez que esta tem necessariamente subjacente uma análise da influência do projeto
em avaliação sobre uma situação de referência caracterizada e marcada pelos projetos
passados e existentes passíveis de gerar impactes cumulativos, sem a qual esta estaria
incompleta. No caso do efeito cumulativo a gerar por efeitos futuros, este é avaliado de
forma individualizada na secção 5.15.
Na identificação e avaliação destes impactes cumulativos, segue-se a metodologia geral
acima identificada, associada a alguns passos adicionais:
•

Identificação dos recursos afetados pelo projeto;

•

Limites espaciais e temporais pertinentes para a análise do significado do
impacte sobre o recurso;

•

Identificação de outros projetos ou ações, passados, presentes ou
razoavelmente previsíveis no futuro que afetaram, afetam ou podem vir a
afetar, com significado, os recursos identificados;

•

Análise das interações entre os impactes do projeto em estudo e os impactes
dos restantes projetos ou ações identificadas e determinação da importância
relativa na afetação dos recursos;

•

Identificação de medidas de mitigação ou valorização de impactes.

No Quadro 5.1 resumem-se os critérios a utilizar na caracterização de impactes.
Quadro 5.1 – Critérios classificadores a utilizar na avaliação de impactes ambientais
CARACTERÍSTICA DO IMPACTE
NATUREZA
TIPO

AVALIAÇÃO
Positivo
Negativo
Direto
Indireto
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CARACTERÍSTICA DO IMPACTE

ÁREA DE INFLUÊNCIA (EXTENSÃO)

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

DURAÇÃO

REVERSIBILIDADE

DESFASAMENTO NO TEMPO

MAGNITUDE

SIGNIFICÂNCIA

CARÁCTER

5.1.4.2

AVALIAÇÃO
Local
Regional
Nacional
Transfronteiriço
Certo
Provável
Improvável
Temporário
Permanente
Cíclico
Reversível
Irreversível
Imediato
Médio prazo (+/- 5 anos)
Longo Prazo
Elevada
Moderada
Reduzida
Não significativo
Pouco significativo
Significativo
Muito significativo
Simples
Cumulativo/sinergético

AVALIAÇÃO DE IMPACTES RESIDUAIS
A avaliação de impactes realiza-se após consideração da integração de medidas que
permitam evitar, reduzir ou eliminar os impactes negativos identificados, bem como
potenciar os impactes positivos.
O objetivo da avaliação de um dado impacte é determinar a importância relativa e
aceitabilidade dos impactes residuais. A identificação e qualificação dos impactes
residuais é, assim, o objetivo último da avaliação de impactes ambientais no decurso de
um EIA, facultando ao decisor o quadro final dos efeitos de um dado projeto já
contemplando a sua possível mitigação.
Assim, como importante etapa no processo de avaliação global de impactes deverá ser
efetuada a análise quanto à sua possibilidade de mitigação (ou maximização, no caso de
impactes positivos), ou seja, se é aplicável/viável a execução de medidas mitigadoras
(impactes mitigáveis) ou se os seus efeitos se farão sentir com a mesma intensidade
independentemente de todas as precauções que vierem a ser tomadas (impactes não
mitigáveis).
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Quadro 5.2 – Critério “possibilidade de mitigação” para a avaliação de impactes residuais
CARACTERÍSTICA DO IMPACTE
POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO

AVALIAÇÃO
Mitigável / Maximizável
Não Mitigável / Maximizável

Subsequentemente à identificação da possibilidade de mitigação e proposta/desenho
de medidas em conformidade com os objetivos do projeto mas focadas na prevenção,
mitigação ou eliminação de impactes ambientais negativos, e/ou maximização de
eventuais impactes positivos, tendo em consideração também a sua viabilidade técnica
e ambiental, é feito o exercício de qualificação dos impactes residuais.
Os impactes residuais são impactes não mitigáveis e/ou impactes que permanecem,
ainda que em menor grau, na sequência da implementação das medidas de mitigação
apropriadas. Estes impactes são apresentados tipicamente no âmbito da avaliação
global do projeto, para apoiar a decisão quanto à viabilidade ambiental do projeto
considerando a avaliação ambiental residual pós implementação medidas de
minimização.
5.1.4.3

COMPONENTES DE PROJETO ALVO DE AVALIAÇÃO
Para referência, e no seguimento das áreas já definidas na secção 3.1, resumem-se em
seguida as áreas que se preveem alvo de afetação e que sustentarão o exercício que se
segue de avaliação de impactes.
Quadro 5.3 – Quadro-síntese de áreas de afetação temporária e permanente por componente
de projeto
COMPONENTES DE PROJETO
Área de implantação de componentes de projeto
definitivos | AFETAÇÃO PERMANENTE
Implantação de plataformas e maciços de fundação de
aerogeradores, incluindo taludes de aterro e escavação 1
Acessos, incluindo taludes de aterro e escavação 2
3

Valas da rede de MT
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV
(equivalente às plataformas de subestação 60/30kV para
a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de
aterro e escavação – alternativas A 4
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV
(equivalente às plataformas de subestação 60/30kV para
a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de
aterro e escavação – alternativas B 4

ÁREA (ha)
PETN

PETS

GLOBAL

79,0

122,5

201,5

37,1

41,0

78,1

31,8

63,6

95,4

6,79

14,7

21,5

1,79

1,53

3,32

1,56

1,85

3,41
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ÁREA (ha)

COMPONENTES DE PROJETO

PETN
PETS
GLOBAL
Área de ocupação temporária em fase de obra |
26,8
53,4
80,2
AFETAÇÃO TEMPORÁRIA
Estaleiros 5
1,00
1,00
2,00
Áreas de apoio à obra: zona de deposição temporária de
0,50
0,25
0,75
terras
Áreas de apoio à obra: área de implantação de centrais
1,00
1,00
2,00
de betão
Faixa de afetação temporária para construção, incluindo
24,3
51,1
75,4
áreas de manobra de pesados 6
1
De forma conservadora, em fase de Estudo Prévio, considera-se como área de afetação
permanente também a área ocupada pelos taludes de escavação e aterro, sem prejuízo da sua
recuperação paisagística. O mesmo é válido para as áreas de plataforma, uma vez que a sua
recuperação paisagística não altera significativamente as condições de compactação a ela
associadas, e o seu uso futuro em ações de manutenção e desativação.
2
Contabilizada apenas a intervenção em acessos existentes a modificar e novos acessos a
construir. Não se incluem as áreas coincidentes com áreas intervencionadas pelas plataformas
de aerogeradores (a respetiva afetação definitiva está contabilizada nessa componente).
3
Não se incluem as áreas coincidentes com áreas intervencionadas pelas plataformas de
aerogeradores e acessos existentes a modificar e novos a construir (a respetiva afetação
definitiva está contabilizada nessas componentes). De forma conservadora, assume-se para
efeitos de afetação territorial a configuração da rede de MT para o conjunto das alternativas A
e B, dado que a diferença de metros lineares de rede de MT resultante da opção pela alternativa
A versus alternativa B e vice-versa se pode considerar residual (menos de 1% de acréscimo ou
decréscimo de extensão linear), assegurando-se assim uma avaliação num cenário mais
pessimista de intervenção.
4
De forma conservadora, em fase de Estudo Prévio, considera-se como área de afetação
permanente também a área ocupada pelos taludes de escavação e aterro, sem prejuízo da sua
recuperação paisagística.
Para a solução de evacuação a 60 kV, acresce ainda a contabilização de 1,1 ha adicionais
referentes às necessárias subestações adicionais 400/60 KV (área para cada subestação; grosso
modo considera-se que as subestações 60/30 kV equivalem-se em termos de área às
subestações 400/30 kV da solução de evacuação a 400 kV).
5
Embora cada estaleiro diga respeito a uma localização central na obra associada à subestação,
considera-se de forma conservadora que, independentemente da não implantação da
alternativa de subestação que não for selecionada (A ou B), o respetivo e previsto estaleiro
possa ser utilizado na empreitada global como estaleiro secundário ou de apoio.
6
Área destinada à circulação de maquinaria e pessoal de obra, justaposta às zonas de
intervenção permanente (não se contabiliza a afetação temporária que depois se materializa
como permanente, para evitar dupla contabilização de impactes), definida por um buffer de
2,5 m a 4,4 m para cada lado de infraestruturas lineares e para lá dos limites de intervenção
permanente.

Quadro 5.4 – Quadro-síntese de áreas de afetação permanente associadas a aerogeradores
AEROGERADOR1

ÁREA (ha)

AEROGERADOR1

PETN

TN01
TN02
TN03

ÁREA (ha)
PETS

1,08
1,16
1,08

TS01
TS02
TS03

0,95
1,10
1,24
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AEROGERADOR1

ÁREA (ha)

AEROGERADOR1

1,20
1,29
1,01
1,10
0,98
1,11
0,94
0,98
1,20
1,07
1,07
1,04
1,04
1,04
0,98
1,20
1,08
1,21
1,19
1,49
1,03
0,97
0,97
1,21
1,15
1,10
0,95
0,98
1,05
1,15
1,04

TS04
TS05
TS06
TS07
TS08
TS09
TS10
TS11
TS12
TS13
TS14
TS15
TS16
TS17
TS18
TS19
TS20
TS21
TS22
TS23
TS24
TS25
TS26
TS27
TS28
TS29
TS30
TS31
TS32
TS33
TS34
TS35
TS36
TS37
TS38
TS39

PETN

TN04
TN05
TN06
TN07
TN08
TN09
TN10
TN11
TN12
TN13
TN14
TN15
TN16
TN17
TN18
TN19
TN20
TN21
TN22
TN23
TN24
TN25
TN26
TN27
TN28
TN29
TN30
TN31
TN32
TN33
TN34

1

ÁREA (ha)
PETS

0,92
1,03
1,04
0,91
0,93
0,95
1,03
0,96
1,04
1,07
1,02
1,13
1,02
1,01
1,29
0,90
1,00
0,94
1,12
1,11
1,01
0,96
1,22
1,02
1,00
0,96
1,09
1,10
1,02
1,01
1,13
1,31
1,10
1,02
1,12
1,16

Considera a implantação de plataformas e maciços de fundação de aerogeradores, incluindo
taludes de aterro e escavação
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Quadro 5.5 – Quadro-síntese de áreas de afetação permanente associadas a subestações
(solução base a 400 kV)
SUBESTAÇÃO1

ÁREA (ha)

SUBESTAÇÃO1

PETN

ÁREA (ha)
PETS

1,79
1,53
Alternativa A
1,56
1,85
Alternativa B
Alternativa B
1
Considera a implantação de plataformas de subestação 400/30kV (equivalente às plataformas
de subestação 60/30kV para a solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro e
escavação
Alternativa A

Quadro 5.6 – Quadro-síntese de extensão de infraestruturas lineares a implantar
INFRAESTRUTURAS LINEARES

ACESSOS
Existentes (sem intervenção)
Existentes a modificar
Novos a construir
REDE DE MÉDIA TENSÃO
Alternativa A
Alternativa B

EXTENSÃO TOTAL (m)
PETN

PETS

8.618,1
11.650,3
19.302,7

4.594,6
28.244,32
33.144,8

50.116,1
50.795,7

85.755,6
86.232,6
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5.2

CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

5.2.1

ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO
A identificação e avaliação dos impactes expectáveis pela implementação do projeto são
efetuadas com base nas ações previstas para cada uma das fases (construção,
exploração e desativação), considerando as alternativas de projeto, e a sua implicação
na eventual alteração do padrão natural das condições climatéricas da área de estudo.
A vulnerabilidade do projeto face a eventos climáticos extremos é avaliada no capítulo
5.14-Análise de vulnerabilidades e riscos relevantes.

5.2.2

AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE
FASE DE CONSTRUÇÃO
As ações da fase de construção que se podem traduzir num impacte sobre o clima e
alterações climáticas estão associadas quer à emissão de Gases com Efeito de Estufa,
decorrentes do funcionamento de equipamentos que consomem combustíveis fósseis,
quer à perda de capacidade de sequestro de carbono da área intervencionada, pelo
corte de árvores e arbustos. De realçar ainda o impacte microclimático que pode advir
da alteração da morfologia do terreno e do coberto vegetal.
Assim, consideram-se com potencial impacte sobre o clima e alterações climáticas as
seguintes ações geradoras de impactes:
AGI 7:

Limpeza da camada vegetal superficial e decapagem (até 30 cm de
profundidade) e regularização dos terrenos: na área de estaleiro, área de
implantação das plataformas de aerogeradores, área de implantação de
plataformas de subestação, área de intervenção associada a acessos e valas
da rede de MT e numa área até 400 m2 no local de implantação dos apoios,
dependendo das dimensões dos apoios e da densidade/tipologia de
vegetação (a desarborização e desmatação para lá das áreas de implantação
direta serão reduzidas ao mínimo indispensável) [PE e LE]
AGI 9: Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado [PE e LE]
AGI 12: Abertura e implementação de faixas de circulação temporárias de
equipamento e maquinaria [PE]
AGI 13: Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários
para a instalação da plataforma de aerogeradores e subestações; abertura
de caboucos para a implantação de apoios, abertura de caboucos para
criação das valas da rede de MT [PE e LE]
AGI 17: Recobrimento dos caboucos de valas técnicas, incluindo camadas de leitos
de assentamento, lajetas de betão ou outro material com o mesmo índice de
proteção e terras escavadas reaproveitadas [PE]
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AGI 25: Abertura da faixa de proteção da linha elétrica: corte ou decote de árvores
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual desarborização
dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das demais espécies
florestais para cumprimento das distâncias mínimas de segurança do
Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão – RSLEAT [LE]
AGI 26: Definição da faixa de gestão de combustível (faixa determinada pela projeção
vertical dos cabos elétricos exteriores acrescidos de faixas de 10 m para lá
dos mesmos), assegurando a descontinuidade do combustível horizontal e
vertical, com possível corte ou decote de espécies arbóreas e mato, de
acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho que
regulamento o Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, com
última alteração dada pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de fevereiro [LE]
FASE DE EXPLORAÇÃO
Na fase de exploração as ações geradoras de impactes sobre as alterações climáticas são
as que intervêm direta ou indiretamente na emissão de Gases com Efeito de Estufa,
nomeadamente:
AGI 32: Funcionamento geral dos parques eólicos e subestações (presença e
características funcionais, por exemplo as emissões acústicas e
funcionamento das redes técnicas) [PE]
AGI 33: Funcionamento geral da linha elétrica (presença e características funcionais,
com destaque para emissões acústicas e campos eletromagnéticos) [LE]
AGI 35: Inspeção, monitorização e manutenções periódicas nos parques eólicos e
subestações: ações de manutenção preditivas (monitorização de
componentes, análise do nível de óleos, vibrações, entre outros), ações de
manutenção preventivas (ações periódicas de inspeção, manutenção e
substituição de equipamentos elétricos, redes de infraestruturas, como por
exemplo verificação de aperto de parafusos, verificações de pares, revisão
abrangente da turbina eólica e do gerador, mudança de óleo do
multiplicador e grupo hidráulico) e ações de manutenção corretivas (ações
não programadas de resolução de avarias e mudança de pequenos
componentes, ou ações não programadas de intervenção e substituição de
grandes equipamentos, como rotor, gerador, multiplicação, coroa, nacelle,
secção de torre, transformadores, entre outros) [PE]
AGI 36: Inspeção, monitorização e manutenções periódicas nas linhas elétricas:
verificação do estado de conservação dos condutores e estruturas (e
substituição de componentes, se deteriorados), da conformidade na faixa de
proteção da ocupação do solo com o RLSEAT (edificação sobre a linha e
crescimento de espécies arbóreas, esta última ao abrigo do Plano de
Manutenção de Faixa) e da faixa de gestão de combustível com o DecretoLei n.º 124/2006, de 28 de junho, com última alteração dada pelo DecretoLei n.º 14/2019, de 21 de fevereiro, inspeção e monitorização da interação
com avifauna (de acordo com o Plano de Monitorização) [LE]
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FASE DE DESATIVAÇÃO
Na fase de desativação os impactes sobre o clima e alterações climáticas estarão
associados à circulação de veículos e funcionamento de maquinaria afeta de
desinstalação de todos os equipamentos e componentes do Parque Eólico.
5.2.3

FASE DE CONSTRUÇÃO

5.2.3.1

PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
Considera-se que os trabalhos de escavação e aterro necessários à construção dos
elementos de projeto do Parque Eólico do Tâmega Norte não conduzirão a uma
alteração da morfologia do terreno e do coberto vegetal que induza a impactes sobre o
Clima, nem mesmo a nível microclimático. Desta forma, considera-se que os impactes
no clima da fase de construção são não significativos, não se prevendo medidas de
minimização específicas para este fator.
O aumento de emissões de gases com efeito de estufa pela circulação e funcionamento
de maquinaria e equipamento pesado (incluindo o utilizado para betonagem) será, por
sua vez negativo, direto, local, provável, temporário, reversível, imediato, de magnitude
reduzida e pouco significativo, sendo de carácter simples. As medidas de minimização
de carácter geral contribuem para a mitigação do impacte deste fator.
Por outro lado, a perda de capacidade de sequestro de carbono pelo corte de árvores e
de matos para instalação do Parque Eólico terá um impacte sobre as alterações
climáticas negativo, direto, local, provável, permanente, irreversível, imediato, de
magnitude moderada e pouco significativo, dado o total de afetação permanente de
floresta e matos ser reduzido, face à dimensão do projeto (cerca 20 ha de área florestal
e 27 ha de matos), sendo de carácter simples.
SUBESTAÇÕES
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA A [STA.PETN]
Durante as obras de construção da STA.PETN ocorrerá a emissão de GEE pelo
funcionamento da maquinaria e circulação de veículos pesados (AGI 9), aumentando,
temporariamente, a concentração de CO2 na atmosfera e contribuindo assim para o
efeito de estufa um dos principais problemas das alterações climáticas. Apesar da
dimensão temporal e espacial da obra considera-se que o impacte negativo desta ação
no clima é pouco significativo.
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No que respeita à perda de capacidade de sequestro de carbono, constata-se a
implementação da subestação conduz a perdas pouco expressivas da capacidade de
sequestro de carbono, pois a sua localização não coincide com manchas florestais. Tratase, assim de um impacte não significativo.
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA B [STB.PETN]
Durante as obras de construção da STB.PETN ocorrerá a emissão de GEE pelo
funcionamento da maquinaria e circulação de veículos pesados (AGI 9), aumentando,
temporariamente, a concentração de CO2 na atmosfera e contribuindo assim para o
efeito de estufa um dos principais problemas das alterações climáticas. Apesar da
dimensão temporal e espacial da obra considera-se que o impacte negativo desta ação
no clima é pouco significativo.
No que respeita à perda de capacidade de sequestro de carbono, constata-se a
implementação da subestação conduz a perdas pouco expressivas da capacidade de
sequestro de carbono, pois a ocupação predominante é Mosaicos Culturais e Parcelares
Complexos. Ainda assim, há a presença, ainda que menos significativa de floresta de
outras resinosas (Pinheiro bravo), pelo que se considera tratar-se de um impacte
negativo e pouco significativo, ao nível das alterações climáticas.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETN VS. STB.PETN
A significância do impacte da construção da subestação, em termos das emissões
geradas de GEE, é independente da alternativa de localização considerada para a
subestação (A ou B). No que respeita à perda de capacidade de sequestro de carbono,
constata-se que a alternativa A conduz a um menor impacte que a alternativa B, pois
nesta última identifica-se uma pequena parcela de floresta de outras resinosas, que terá
de ser cortada. A alternativa A é assim preferencial em termos das alterações climáticas.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETN]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETN
A abertura da faixa de proteção da linha elétrica implica o corte ou decote de árvores
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com desarborização dos povoamentos
florestais para cumprimento das distâncias mínimas de segurança do Regulamento de
Segurança de Linhas de Alta Tensão. Adicionalmente, a imposição de uma faixa de
gestão de combustível também contribuirá para o corte e desbaste, mais localizado, de
forma a garantir a descontinuidade horizontal e vertical dos combustíveis.
Estas ações conduzirão a uma perda de capacidade de sequestro de carbono, que
contribui de forma negativa para o fenómeno das alterações climáticas. Considera-se,
face à extensão potencial da Linha elétrica (cerca de 9 km ou mais), que o impacte da
perda de carbono pela desarborização é negativo e tanto mais significativo quanto
maior for a área de povoamento florestal futura a afetar pelo traçado de linha.
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De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STA.PETN
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 4,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
A solução alternativa de evacuação a 60 kV Implica a implementação de 2 subestações,
uma a 60/30 kV (esta coincidente com a subestação 400/30 kV da solução a 400 kV), e
uma a 400/60 kV, resultando nos seguintes impactes sobre Clima e Alterações
Climáticas:
•

Emissões de GEE durante a construção das duas subestações, pela circulação de
veículos pesados e outra maquinaria. Dado tratar-se da construção de dois
edifícios as emissões geradas de GEE na solução de evacuação a 60 kV serão o
dobro das emissões geradas na solução base;

•

A construção de duas subestações também implica uma maior área para limpeza
de matos e árvores, com perda de sequestro de carbono;

•

A desarborização necessária para cumprimento do RSLEAT será mais reduzida
do que considerando a implementação da Linha Elétrica de 400 kV, uma vez que
a faixa de proteção é de apenas 25 metros. O impacte desta ação, ainda assim
seria pouco significativo a significativo (análogo ao ocorrente para a linha de
400 kV e dependente do quantitativo de povoamento florestal a afetar pelo
futuro projeto de linha) e negativo;

Face ao exposto, considera-se que a solução de 60 kV gera maiores emissões de GEE,
contudo, a perda de capacidade de sequestro de carbono também é menor. Uma vez
que a emissão de GEE é apenas temporária e a perda de carbono é permanente,
considera-se que a opção da evacuação a 60 kV é mais favorável em termos da
componente Clima e Alterações Climáticas.
5.2.3.2

PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL E SUA LIGAÇÃO AO PC GOUVÃES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
Considera-se que os trabalhos de escavação e aterro necessários à construção dos
elementos de projeto do Parque Eólico do Tâmega Sul não conduzirão a uma alteração
da morfologia do terreno e do coberto vegetal que induza a impactes sobre o Clima,
nem mesmo a nível microclimático. Desta forma, considera-se que os impactes no clima
da fase de construção são não significativos, não se prevendo medidas de minimização
específicas para este fator.
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O aumento de emissões de gases com efeito de estufa pela circulação e funcionamento
de maquinaria e equipamento pesado (incluindo o utilizado para betonagem) será, por
sua vez negativo, direto, local, provável, temporário, reversível, imediato, de magnitude
reduzida e pouco significativo, sendo de carácter simples. As medidas de minimização
de carácter geral contribuem para a mitigação do impacte deste fator.
Por outro lado, a perda de capacidade de sequestro de carbono pelo corte de árvores e
de matos para instalação do Parque Eólico terá um impacte sobre as alterações
climáticas negativo, direto, local, provável, permanente, irreversível, imediato, de
magnitude moderada e pouco significativo, dado o total de afetação permanente de
floresta e matos ser reduzido, face à dimensão do projeto (cerca de 20 ha de área
florestal e 50 ha de matos).
SUBESTAÇÕES
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA A [STA.PETS]
Durante as obras de construção da STA.PETS ocorrerá a emissão de GEE pelo
funcionamento da maquinaria e circulação de veículos pesados (AGI 9), aumentando,
temporariamente, a concentração de CO2 na atmosfera e contribuindo assim para o
efeito de estufa um dos principais problemas das alterações climáticas. Apesar da
dimensão temporal e espacial da obra considera-se que o impacte negativo desta ação
no clima é pouco significativo.
No que respeita à perda de capacidade de sequestro de carbono, constata-se a
implementação da subestação coincide com Floresta de outros carvalhos, pelo que a
sua implementação conduz a perdas de capacidade de sequestro de carbono que serão,
ainda assim, pouco significativas, pois a área florestal ocupada é de reduzidas dimensões
(1,48 ha).
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA B [STB.PETS]
Durante as obras de construção da STB.PETS ocorrerá a emissão de GEE pelo
funcionamento da maquinaria e circulação de veículos pesados (AGI 9), aumentando,
temporariamente, a concentração de CO2 na atmosfera e contribuindo assim para o
efeito de estufa um dos principais problemas das alterações climáticas. Apesar da
dimensão temporal e espacial da obra considera-se que o impacte negativo desta ação
no clima é pouco significativo.
No que respeita à perda de capacidade de sequestro de carbono, constata-se a
implementação da subestação coincide maioritariamente com matos, pelo que a sua
implementação conduz a perdas de capacidade de sequestro de carbono que serão
pouco significativas.
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETS VS. STB.PETS
A significância do impacte da construção da subestação, em termos das emissões
geradas de GEE, é independente da alternativa de localização considerada para a
subestação (A ou B). No que respeita à perda de capacidade de sequestro de carbono,
constata-se que a STB.PETS constitui a opção mais favorável, já que é maioritariamente
ocupada por matos, quando a STA.PETS é ocupada por Floresta de outros Carvalhos.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETS]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETS
A abertura da faixa de proteção da linha elétrica implica o corte ou decote de árvores
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com desarborização dos povoamentos
florestais para cumprimento das distâncias mínimas de segurança do Regulamento de
Segurança de Linhas de Alta Tensão. Adicionalmente, a imposição de uma faixa de
gestão de combustível também contribuirá para o corte e desbaste, mais localizado, de
forma a garantir a descontinuidade horizontal e vertical dos combustíveis.
Esta ação conduzirá a uma perda de capacidade de sequestro de carbono, que contribui
de forma negativa para o fenómeno das alterações climáticas. Considera-se, face à
extensão da Linha elétrica (nunca inferior a 10 km), que o impacte da perda de carbono
pela desarborização é negativo e tanto mais significativo quanto maior for a área de
povoamento florestal futura a afetar pelo traçado de linha.
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STB.PETN
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 2,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
A solução alternativa de evacuação a 60 kV Implica a implementação de 2 subestações,
uma a 60/30 kV (esta coincidente com a subestação 400/30 kV da solução a 400 kV), e
uma a 400/60 kV, resultando nos seguintes impactes sobre Clima e Alterações
Climáticas:
•

Emissões de GEE durante a construção das duas subestações, pela circulação de
veículos pesados e outra maquinaria. Dado tratar-se da construção de dois
edifícios as emissões geradas de GEE na solução de evacuação a 60 kV serão o
dobro das emissões geradas na solução base;

•

A construção de duas subestações também implica uma maior área para limpeza
de matos e árvores, com perda de sequestro de carbono;
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•

A desarborização necessária para cumprimento do RSLEAT será mais reduzida
do que considerando a implementação da Linha Elétrica de 400 kV, uma vez que
a faixa de proteção é de apenas 25 metros. O impacte desta ação, ainda assim
seria pouco significativo a significativo (análogo ao ocorrente para a linha de
400 kV e dependente do quantitativo de povoamento florestal a afetar pelo
futuro projeto de linha) e negativo;

Face ao exposto, considera-se que a solução de 60 kV gera maiores emissões de GEE,
contudo, a perda de capacidade de sequestro de carbono também é menor. Uma vez
que a emissão de GEE é apenas temporária e a perda de carbono é permanente,
considera-se que a opção da evacuação a 60 kV é mais favorável em termos da
componente Clima e Alterações Climáticas.
5.2.4

FASE DE EXPLORAÇÃO

5.2.4.1

PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
Estima-se que o funcionamento do PETN irá produzir anualmente cerca de 536 GWh de
energia, com recurso a uma tecnologia “limpa”, sem emissões atmosféricas associadas.
De facto, o parque eólico constitui uma alternativa a outras tecnologias que utilizam
combustíveis fósseis, e que para produzir a mesma quantidade de energia que o
aerogerador a instalar, podem emitir anualmente cerca de 109.215 tCO2, no caso de
uma central a gás natural, e 196.819 tCO2 no caso de uma central a carvão.
Assumindo o mix energético nacional79, constata-se que a energia gerada pelos novos
aerogeradores pode evitar a emissão de 122.208 toneladas de CO2 anuais.
Assim, espera-se que a exploração do projeto tenha um impacte positivo indireto no
clima e alterações climáticas, dado evitar a emissão de Gases com Efeito de Estufa, numa
ordem de grandeza relevante, associados à queima de combustíveis fósseis nas centrais
térmicas existentes a nível nacional.
De referir que este impacte será de âmbito nacional, certo, permanente, reversível, com
efeitos a longo prazo, de magnitude moderada, significativo e de carácter cumulativo
com outros empreendimentos eólicos já existentes na área, tendo em conta os objetivos
nacionais em termos da redução das emissões de GEE.

79

Cálculos elaborados com base nas emissões específicas de CO2 por cada kWh produzido pelo setor
electroprodutor, considerando o mix energético português no ano 2019, que se traduzem em 228 g/kWh
de CO2.

745

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Considera-se que a atividade de manutenção dos equipamentos do PETN não originará
um tráfego rodoviário suficientemente relevante para que se considere que possa ter
efeitos sobre as alterações climáticas, pelas emissões adicionais de GEE, traduzindo-se
assim num impacte não significativo.
SUBESTAÇÕES
A operação de subestações acarreta potencialmente emissões fugitivas para a
atmosfera de hexafluoreto de enxofre (SF6), um gás fluorado com efeito de estufa
(GFEE), com um Potencial de Aquecimento Global de 23.500, em relação ao CO280.
Dado que as duas subestações, nesta matéria, não apresentam qualquer dissemelhança,
a análise que se segue é aplicável a ambas as subestações – STA.PETN e STB.PETN.
Cada subestação considera a instalação de 285,7 kg de SF6 para isolamento de
componentes, de acordo com a seguinte distribuição:
•

136,5 kg de SF6 nas células onde terminam os circuitos de 30 kV do Parque
Eólico, com uma taxa de fuga anual máxima de 0,01%, dado estas células
estarem confinadas nuns contentores que praticamente anulam o risco de
fugas;

•

149,2 kg nos interruptores e nível 420 kV, com uma taxa de fuga anual máxima,
de acordo com a norma CEI, de 1%.

Assumindo as fugas máximas de SF6 de cada um dos componentes da Subestação, esta
pode ser responsável pela emissão anual de 35,4 tCO2e.
É de salientar, contudo, que as fugas de GFEE são controladas ao abrigo do plano de
manutenção de equipamentos da Subestação e por imposição do cumprimento da
legislação desta matéria (Regulamento (UE) n.º 517/2014, de 16 de abril e DL n.º
145/2017, de 30 de novembro). Nesse sentido, estima-se que as emissões para a
atmosfera de SF6 devido a fugas dos equipamentos poderão ser ainda mais reduzidas
que as taxas consideradas nesta estimativa.
Nesse sentido, o impacte do projeto sobre o clima devido a emissões fugitivas de GEE
(SF6) constituirá um impacte negativo, direto, local, de efeitos a médio/longo prazo,
provável, permanente, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo face ao
enquadramento das emissões de GEE nos concelhos abrangidos pela área do PETN, que
variam entre as 40.000 e as 213.000 toneladas de CO2, tendo por base o ano 2017.
Considera-se ser de carácter simples.

80 Valor

retirado do 5º Relatório de Avaliação do IPCC (2014).
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Nas subestações é importante também avaliar as perdas de potência, que se traduzem
em perdas da energia gerada pelos aerogeradores, com impactes indiretos sobre as
alterações climáticas, e que na Subestação 400/30 kV totalizam os 1.455 kW. Por outro
lado, há a considerar os 250 kW associados ao autoconsumo da subestação necessários
para o seu funcionamento.
O impacte sobre o clima e as alterações climáticas das perdas de potência e
autoconsumo, são apesar de negativos, de reduzida expressão sendo, deste modo, não
significativos.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETN]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETN
As perdas da energia gerada no PETN durante o seu transporte até ao Posto de Corte de
Daivões traduzem-se num impacte negativo indireto sobre o clima e as alterações
climáticas, uma vez que reduz a capacidade do projeto de produzir energia renovável,
evitando assim a sua produção por fontes mais poluentes. Este impacte será tanto maior
quanto maior for a perda de potência contabilizada, que no caso da linha de muito alta
tensão, a 400 kV, será residual (próxima de zero), com uma eficiência de quase 100%.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
A solução alternativa de evacuação a 60 kV implica a operação de 2 subestações, uma a
60/30 kV, e uma a 400/60 kV, resultando nos seguintes impactes sobre Clima e
Alterações Climáticas, em termos das emissões geradas e evitadas de GEE:
•

Fugas de gases fluorados para a atmosfera de 16,1 kg de CO2e por ano. Este valor
é inferior ao obtido no caso da solução a 400 kV, pois a carga de SF6 necessária
para isolar os componentes é menor (166,5 kg, no total). Esta alternativa tem,
contudo, uma desvantagem pois os componentes onde se podem verificar as
fugas estão mais dispersos, dificultando as operações de manutenção e
identificação de fugas;

•

Perdas de potência estimadas de 1.284 kW para as duas subestações, o que
somando aos autoconsumos de cada subestação, totaliza, para esta solução os
1.784 kW, um valor ligeiramente superior aos 1.705 kW da subestação 400/30
kV;

•

Perdas de potência da Linha Elétrica de 0,29 MW por km de linha, um valor
inferior ao apresentado para a Linha Elétrica a 400 kV, que é desprezável.

Face ao exposto, considera-se que, apesar da diferença não ser muito significativa, as
emissões de GEE geradas são menos significativas na solução 60 kV (olhando às
emissões de fases fluorados, que são um efeito direto, que são favoráveis à solução de
60 kV, ao passo que o posicionamento mais favorável da solução de 400 kV em termos
de menores perdas de potência representam um efeito indireto ao nível de emissões),
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durante a fase de exploração do projeto, pelo que esta opção é mais favorável em
termos da componente Clima e Alterações Climáticas.
5.2.4.2

PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL E SUA LIGAÇÃO AO PC GOUVÃES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
Estima-se que o funcionamento do PETS irá produzir anualmente cerca de 614 GWh de
energia, com recurso a uma tecnologia “limpa”, sem emissões atmosféricas associadas.
De facto, o parque eólico constitui uma alternativa a outras tecnologias que utilizam
combustíveis fósseis, e que para produzir a mesma quantidade de energia que o
aerogerador a instalar, podem emitir anualmente cerca de 125.109 tCO2, no caso de
uma central a gás natural, e 225.461 tCO2 no caso de uma central a carvão.
Assumindo o mix energético nacional81, constata-se que a energia gerada pelos novos
aerogeradores pode evitar a emissão de 139.992 toneladas de CO2 anuais.
Assim, espera-se que a exploração do projeto tenha um impacte positivo indireto no
clima e alterações climáticas, dado evitar a emissão de Gases com Efeito de Estufa, numa
ordem de grandeza relevante, associados à queima de combustíveis fósseis nas centrais
térmicas existentes a nível nacional.
De referir que este impacte será de âmbito nacional, certo, permanente, reversível, com
efeitos a longo prazo, de magnitude moderada, significativo e de carácter cumulativo
com outros empreendimentos eólicos já existentes na área, tendo em conta os objetivos
nacionais em termos da redução das emissões de GEE.
Considera-se que a atividade de manutenção dos equipamentos do PETS não originará
um tráfego rodoviário suficientemente relevante para que se considere que possa ter
efeitos sobre as alterações climáticas, pelas emissões adicionais de GEE, traduzindo-se
assim num impacte não significativo.
SUBESTAÇÕES
A operação de subestações acarreta potencialmente emissões fugitivas para a
atmosfera de hexafluoreto de enxofre (SF6), um gás fluorado com efeito de estufa
(GFEE), com um Potencial de Aquecimento Global de 23.500, em relação ao CO282.
Dado que as duas subestações, nesta matéria, não apresentam qualquer dissemelhança,
a análise que se segue é aplicável a ambas as subestações – STA.PETS e STB.PETS.

81

Cálculos elaborados com base nas emissões específicas de CO2 por cada kWh produzido pelo setor
electroprodutor, considerando o mix energético português no ano 2019, que se traduzem em 228 g/kWh
de CO2.
82 Valor

retirado do 5º Relatório de Avaliação do IPCC (2014).
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Cada subestação considera a instalação de 285,7 kg de SF6 para isolamento de
componentes, de acordo com a seguinte distribuição:
•

136,5 kg de SF6 nas células onde terminam os circuitos de 30 kV do Parque
Eólico, com uma taxa de fuga anual máxima de 0,01%, dado estas células
estarem confinadas nuns contentores que praticamente anulam o risco de
fugas;

•

149,2 kg nos interruptores e nível 420 kV, com uma taxa de fuga anual máxima,
de acordo com a norma CEI, de 1%.

Assumindo as fugas máximas de SF6 de cada um dos componentes da Subestação, esta
pode ser responsável pela emissão anual de 35,4 tCO2e.
É de salientar, contudo, que as fugas de GFEE são controladas ao abrigo do plano de
manutenção de equipamentos da Subestação e por imposição do cumprimento da
legislação desta matéria (Regulamento (UE) n.º 517/2014, de 16 de abril e DL n.º
145/2017, de 30 de novembro). Nesse sentido, estima-se que as emissões para a
atmosfera de SF6 devido a fugas dos equipamentos poderão ser ainda mais reduzidas
que as taxas consideradas nesta estimativa.
Nesse sentido, o impacte do projeto sobre o clima devido a emissões fugitivas de GEE
(SF6) constituirá um impacte negativo, direto, local, de efeitos a médio/longo prazo,
provável, permanente, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo face ao
enquadramento das emissões de GEE nos concelhos abrangidos pelo PETS, que variam
entre as 19.000 e as 163.000 toneladas de CO2, tendo por base o ano 2017. Considerase ser de caráter simples.
Nas subestações é importante também avaliar as perdas de potência, que se traduzem
em perdas da energia gerada pelos aerogeradores, com impactes indiretos sobre as
alterações climáticas, e que na Subestação 400/30 kV totalizam os 1.455 kW. Por outro
lado, há a considerar os 250 kW associados ao autoconsumo da subestação necessários
para o seu funcionamento.
O impacte sobre o clima e as alterações climáticas das perdas de potência e
autoconsumo, são apesar de negativos, de reduzida expressão sendo, deste modo, não
significativos.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETS]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETS
As perdas da energia gerada no PETS durante o seu transporte até ao Posto de Corte de
Gouvães traduzem-se num impacte negativo indireto sobre o clima e as alterações
climáticas, uma vez que reduz a capacidade do projeto de produzir energia renovável,
evitando assim a sua produção por fontes mais poluentes. Este impacte será tanto maior
quanto maior for a perda de potência contabilizada, que no caso da linha de muito alta
tensão, a 400 kV, será de residual (próxima de zero), com uma eficiência de quase 100%.
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De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STB.PETS
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 2,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
A solução alternativa de evacuação a 60 kV implica a operação de 2 subestações, uma a
60/30 kV, e uma a 400/60 kV, resultando nos seguintes impactes sobre Clima e
Alterações Climáticas, em termos das emissões geradas e evitadas de GEE:
•

Fugas de gases fluorados para a atmosfera de 16,1 kg de C02e por ano. Este valor
é inferior ao obtido no caso da solução a 400 kV, pois a carga de SF6 necessária
para isolar os componentes é menor (166,5 kg, no total). Esta alternativa tem,
contudo, uma desvantagem pois os componentes onde se podem verificar as
fugas estão mais dispersos, dificultando as operações de manutenção e
identificação de fugas.

•

Perdas de potência estimadas de 1.284 kW para as duas subestações, o que
somando aos autoconsumos de cada subestação, totaliza, para esta solução os
1.784 kW, um valor ligeiramente superior aos 1.705 kW da subestação 400/30
kV;

•

Perdas de potência da Linha Elétrica de 0,39 MW por km, um valor inferior ao
apresentado para a Linha Elétrica a 400 kV, que é desprezável.

Face ao exposto, considera-se que, apesar da diferença não ser muito significativa as
emissões de GEE geradas são menos significativas na solução 60 kV (olhando às
emissões de fases fluorados, que são um efeito direto, que são favoráveis à solução de
60 kV, ao passo que o posicionamento mais favorável da solução de 400 kV em termos
de menores perdas de potência representam um efeito indireto ao nível de emissões),
durante a fase de exploração do projeto, pelo que esta opção é mais favorável em
termos da componente Clima e Alterações Climáticas.
5.2.5

FASE DE DESATIVAÇÃO
O aumento das concentrações de GEE na atmosfera pela circulação de veículos e
maquinaria de apoio à desinstalação dos aerogeradores e infraestruturas associadas é
negligenciável, considerando-se assim tratar-se de um impacte não significativo.
No caso de se verificar a desinstalação das subestações, os impactes nas alterações
climáticas cingem-se à circulação de veículos e maquinaria de apoio, considerando-se
assim tratar-se de um impacte não significativo.
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5.3

BIODIVERSIDADE

5.3.1

ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO
A análise de impactes foi realizada através de uma abordagem qualitativa aos valores
naturais dos dois grupos principais estudados, flora e vegetação e habitats e fauna. A
análise teve por base as tarefas geradoras de impactes, a fase do projeto em que o
impacto é provocado, o habitat em causa e o seu estado de conservação e as espécies
presentes.
A avaliação dos impactes foi efetuada de acordo com as orientações gerais estabelecidas
no subcapítulo 5.1, seguindo os critérios de classificação descritos, ou seja, a natureza,
o tipo, a área de influência, a probabilidade de ocorrência, a duração, a reversibilidade,
o desfasamento no tempo, a magnitude e, por fim, a significância e o carácter.
A avaliação dos impactes sobre a flora e biótopos/habitats na área em estudo foi
realizada com base na sobreposição entre a cartografia efetuada e a área a ser afetada
pela instalação dos aerogeradores e novos acessos. No que respeita aos aerogeradores,
teve-se em conta uma área de afetação de 232.427 m2 em torno de cada aerogerador,
correspondente à área máxima de intervenção para a instalação dos mesmos, sendo de
referir que algumas dessas afetações serão temporárias e reversíveis, estando
estritamente associadas à fase de construção.
No caso das linhas elétricas de ligação, a avaliação dos possíveis impactos sobre a flora
e biótopos/habitats foi realizada mediante a quantificação das áreas de biótopos e de
habitats existentes e a afetar pelos elementos do Projeto, tendo em conta que estes
valores devem ser tomados como indicativos pois não estão definidas nesta fase do
estudo a localização dos apoios da linha ou as faixas a desmatar/desarborizar.
Na secção seguinte são identificadas as principais ações geradoras de impactes sobre as
comunidades vegetais e animais. De forma global, os impactes para a fauna decorrentes
deste tipo de obra são localizados na fase de construção e particularmente relevantes
na fase de exploração.

5.3.2

AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE
FASE DE CONSTRUÇÃO
AGI 5:

Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos: dá-se prioridade ao uso
de acessos pré-existentes e/ou sua melhoria/alargamento (alargamento,
regularização/estabilização do pavimento, implantação de infraestruturas
hidráulicas de drenagem), sendo que novos acessos serão acordados com os
proprietários minimizando na medida do possível a interferência com usos
do solo existentes, com destaque para aqueles produtivos (agrícolas) e
associados a zonas habitadas [PE e LE]
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AGI 7:

AGI 8:
AGI 9:
AGI 13:

AGI 19:

AGI 25:

AGI 26:

AGI 27:

AGI 28:

Limpeza da camada vegetal superficial e decapagem (até 30 cm de
profundidade) e regularização dos terrenos: na área de estaleiro, área de
implantação das plataformas de aerogeradores, área de implantação de
plataformas de subestação, área de intervenção associada a acessos e valas
da rede de MT e numa área até 400 m2 no local de implantação dos apoios,
dependendo das dimensões dos apoios e da densidade/tipologia de
vegetação (a desarborização e desmatação para lá das áreas de implantação
direta serão reduzidas ao mínimo indispensável) [PE e LE]
Implantação e operação de estaleiro(s), centrais de betão, parques de
materiais e equipamentos e outras estruturas de apoio à obra [PE e LE]
Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado [PE e LE]
Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários
para a instalação da plataforma de aerogeradores e subestações; abertura
de caboucos para a implantação de apoios, abertura de caboucos para
criação das valas da rede de MT [PE e LE]
Execução de fundações: betonagens e trabalhos de armação de ferro e
cofragens, para a criação dos maciços de fundação de aerogeradores,
maciços para fundação de pórticos metálicos e suporte de aparelhagem
exterior das subestações e maciços de fundação dos apoios (incluindo ainda
a instalação da ligação à terra e colocação das bases do apoio) [PE e LE]
Abertura da faixa de proteção da linha elétrica: corte ou decote de árvores
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual desarborização
dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das demais espécies
florestais para cumprimento das distâncias mínimas de segurança do
Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão – RSLEAT [LE]
Definição da faixa de gestão de combustível (faixa determinada pela projeção
vertical dos cabos elétricos exteriores acrescidos de faixas de 10 m para lá
dos mesmos), assegurando a descontinuidade do combustível horizontal e
vertical, com possível corte ou decote de espécies arbóreas e mato, de
acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho que
regulamento o Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, com
última alteração dada pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de fevereiro [LE]
Montagem e colocação dos apoios dos postes treliçados: transporte,
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, envolvendo a
ocupação temporária da área mínima indispensável aos trabalhos e
circulação de maquinaria até um máximo de cerca de 400 m2 [LE]
Colocação de cabos, sinalização, dispositivos de balizagem aérea e
dispositivos salva-pássaros: no caso da colocação dos cabos condutores e de
guarda, implica o desenrolamento, regulação, fixação e amarração,
utilizando a área em torno dos apoios ou em áreas a meio do vão da linha,
entre apoios; no cruzamento e sobrepassagem de obstáculos
(nomeadamente vias de comunicação e outras linhas aéreas) são montadas
estruturas temporárias porticadas para proteção dos obstáculos [LE]
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FASE DE EXPLORAÇÃO
AGI 32: Funcionamento geral dos parques eólicos e subestações (presença e
características funcionais, por exemplo as emissões acústicas e
funcionamento das redes técnicas) [PE]
AGI 33: Funcionamento geral da linha elétrica (presença e características funcionais,
com destaque para emissões acústicas e campos eletromagnéticos) [LE]
FASE DE DESATIVAÇÃO
AGI 37: Desmontagem e reciclagem dos componentes dos aerogeradores de acordo
com as normas e padrões vigentes
AGI 38: Desmontagem e desconexão de todo o cabeamento elétrico, reciclando-se o
cobre e o alumínio daqueles componentes que possam ser reciclados como
trechos extensos de cabos
AGI 41: Escarificação e recuperação de solos compactados (plataformas de
aerogeradores e subestações), assegurar a sua escarificação
5.3.3

FASE DE CONSTRUÇÃO
No decurso da fase de construção é expectável a ocorrência dos seguintes impactes
negativos:
•

Perda direta de habitat, em função das ações de afetação permanente para
implantação do projeto, e de significância majorada no caso de presença de
habitats naturais prioritário ou espécies de elevado valor de conservação;

•

Destruição de zonas de alimentação, refúgio e/ou reprodução, decorrentes da
desmatação e movimentação de terras;

•

Degradação de habitats na área envolvente em função das ações construtivas
e circulação e funcionamento de maquinaria;

•

Risco de mortalidade por atropelamento de espécies mais associadas ao solo e
destruição de ninhos de espécies que nidificam no solo;

•

Perturbação de espécies faunísticas com alteração de comportamento, mais
significativo no caso das zonas com presença de lobo;

•

Proliferação de espécies exóticas invasoras, mais significativo no caso de locais
com ocorrência de habitats naturais prioritários;

•

Contaminação do solo e habitats por derrame acidental de poluentes;

•

Aumento do risco de incêndio e potencial perda de espécies por via de fogos,
em função de potenciais ignições relacionadas com as atividades construtivas e
circulação de pessoas e maquinaria;
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5.3.3.1

•

Fragmentação de biótopos/habitats em função das ações construtivas;

•

Redução da taxa fotossintética das plantas associados à deposição de poeiras
sobre a vegetação.

PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
Na fase de construção do projeto do parque eólico, os principais impactos na flora,
biótopos e habitats resultantes da destruição direta da cobertura vegetal que derivam
essencialmente das ações de desmatação, escavação, terraplenagem para a construção
dos acessos, bem como para a instalação dos aerogeradores e a construção das valas de
cabos da rede de média tensão, são negativos, diretos e permanentes, de magnitude e
significância variável em função do componente em análise, locais, certos, irreversíveis,
imediatos.
Acrescem ainda os impactes associados à obrigações subjacentes ao cumprimento da
legislação de Defesa da Floresta Contra Incêndios, que impõe a abertura de faixas de
gestão de combustível associadas à infraestruturas do projeto eólico e, como tal, a
desmatação seletiva, desbaste ou corte de espécies de forma a assegurar as exigências
de descontinuidade horizontal e vertical de combustíveis (ver regime legal na secção
2.2.3.4– Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios/Faixa de Gestão de
Combustível.
Ocorrerá também pisoteio e cortes devido ao transporte de materiais e movimentação
de máquinas e trabalhadores. A movimentação de máquinas pode ainda alterar as
condições físicas do solo, dificultando a sobrevivência da vegetação e induzindo
perturbações nas condições de fitossanidade de algumas plantas.
Estes impactes podem ser considerados significativos no caso da ocupação de áreas
relevantes do ponto de vista ecológicos e ocorrência de espécie de elevado valor de
conservação.
Nesta fase apontam-se ainda impactos negativos, indiretos, de reduzida magnitude,
locais, prováveis, reversíveis, temporários e pouco significativos, quando associados à
deposição de poeiras e probabilidade de ocorrência de derrames de combustíveis, óleos
ou outros compostos resultantes da circulação de camiões, máquinas e veículos
associados à obra. A deposição de poeiras sobre a vegetação implica a redução da taxa
fotossintética das plantas com consequências no normal desenvolvimento da
generalidade das plantas.
Simultaneamente, associada à degradação de algumas zonas devido às desmatações o
revolvimento e movimentação de solos é expectável um aumento a expansão de
comunidades vegetais exóticas invasoras originando fortes impactos sobre a vegetação
autóctone ou degradação dos biótopos em que preferencialmente ocorrem.
Classificam-se os impactos como negativos, indiretos, de reduzida magnitude, locais,
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prováveis, reversíveis, temporários, com desfasamento temporal a médio prazo, pouco
significativos e mitigáveis.
Há também que considerar a possibilidade do aumento do risco de incêndio devido ao
aumento da circulação de pessoas e veículos afetos à obra, sendo o impacto negativo,
indireto, de reduzida magnitude, local, provável, reversível, temporário, imediato,
pouco significativo e mitigável.
No que concerne os habitats de interesse comunitário, no decurso da fase de construção
é expectável a ocorrência da perda direta de habitat, em função das ações de afetação
permanente para implantação do projeto.
No caso da fauna, considerando as atividades anteriormente referidas e previstas para
a construção do projeto, todos os grupos faunísticos serão potencialmente afetados
nesta fase. Neste tipo de infraestrutura e fase, a fauna será particularmente afetada pela
destruição de áreas de alimentação, refúgio e reprodução, intervenções de destruição
do coberto vegetal, movimentação de terras (escavações e aterros) e perturbação e
atropelamento inerente à circulação de pessoas e maquinaria.
A destruição de habitat será mais relevante nas áreas de floresta em que ocorra a
necessidade de abate de árvores e limpeza do subcoberto, afetando mamíferos, aves e
répteis e, caso o subcoberto esteja associado a alguma linha de água, também anfíbios.
Analisa-se em seguida os impactes identificados por componente de projeto. Para o
efeito, serão consideradas as áreas de afetação permanente a eles associadas, como
impactes que se iniciam na fase de construção e se prolongam para a fase de exploração.
AEROGERADORES E SUA PLATAFORMA E MACIÇO DE FUNDAÇÃO
Atendendo ao facto que os parques eólicos são geralmente implantados em zonas com
vegetação escassa para aproveitar ao máximo o potencial eólico, o qual se veria
significativamente reduzido pelos obstáculos e pela rugosidade do terreno se inseridos
no interior de massas florestais, o impacte gerado pela instalação dos aerogeradores na
flora é considerado como sendo muito reduzido, sempre em função, evidentemente, da
zona eleita para a sua implementação. Relativamente aos biótopos e habitats, a situação
estabelecida para a flora não varia de modo substancial.
Não obstante, tal não impede que, por vezes, a localização dos aerogeradores coincida
com massas arborizadas, em que é necessário ao corte de uma parte da área ocupada.
Tal ocorre nas posições dos aerogeradores TN01, TN02, TN04, TN05, TN08, TN11, TN12,
TN13, TN14, TN16, TN25, TN26, TN27 e TN33.
As massas arborizadas afetadas são (ordenadas da maior área de afetação até à menos
afetada): Florestas de coníferas com caducifólias misturados, quer bétulas e carvalhos
espontâneos quer castanheiros ou outras árvores plantadas; Florestas antropogénicas
de coníferas; Florestas pioneiras de bétulas; Pré-bosques caducifólios acidófilos e
Florestas de carvalho-negral.
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No caso das Florestas de coníferas, a afetação é considerada de forma geral como sem
significância, tanto por se tratar de formações não naturais, como por a extensão
afetada ser proporcionalmente reduzida ao comparar com a extensão que o biótopo
ocupa na zona de estudo e inclusivamente no contexto regional. Não obstante, no caso
do grupo de aerogeradores TN01-TN05, o impacte é considerado significativo, já que as
massas florestais localizadas nesta zona foram confirmadas como habitat de reprodução
e alimentação de Cruza-bicos (Loxia curvirostra), espécie de ave classificado como
Vulnerável (VU) segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral at el.,
2006). Em acréscimo, dada a maturidade do bosque nesta zona e a sua frondosidade
este será seguramente um enclave de nidificação de diferentes espécies de aves de
rapina florestais como Accipiter gentilis, Aquila pennata, Pernis apivorus ou Circaetus
gallicus (maioria destas presentes no Anexo I do Decreto-Lei n.º140/99, de 24 de abril),
de outras aves florestais protegidas como Caprimulgus europaeus.
Nas demais massas arborizadas, o impacte incidirá sobre pequenas zonas das manchas
localizadas, sendo considerado o impacte pouco significativo.
No caso dos Habitat de Interesse Comunitário, importa referir que:
•

Haverá perda direta de habitat na instalação de 20 dos 34 aerogeradores, ou
58,82% do total. Considera-se para este efeito apenas os casos em que a base
de implantação definitiva corresponde a um habitat de interesse comunitário;

•

As ações projetadas afetam de forma direta três habitats de interesse
comunitário, sendo estes o habitat 4030pt3 Charnecas secas europeias, o
habitat 8230pt1 Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion
ou da Sedo albi-Veronicion dillenii e o habitat 9230pt2 Carvalhais estremes de
Q. Pyrenaica;

•

A área total de perda direta de habitat é de 7,8 ha (24% do total de área de
afetação permanente associada a aerogeradores), correspondendo 6,9 ha
(88,02 % do total) a habitats de interesse comunitário 4030pt3 Charnecas secas
europeias, 0,9 Ha (11,02%) a habitat 8230pt1 Rochas siliciosas com vegetação
pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii e 0,075 ha
(0,96%) al habitat 9230pt2 Carvalhais estremes de Q. Pyrenaica;

•

Além disso, afeta de modo indireto os habitats 6410pt1 Pradarias com Molinia
em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion caeruleae), 6510 Prados
de feno pobres de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis),
7140pt2 Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes, e 9230pt1 Carvalhais de
Q. Robur.

As Charnecas secas europeias (4030pt3) são o habitat de interesse comunitário sobre o
qual se virá a produzir uma maior afetação, no entanto, esta é considerada
proporcionalmente insignificante ao comparar a mesma com a extensão que o HIC
ocupa na zona de estudo e inclusivamente no contexto regional. Na zona de estudo,
estas formações apresentam-se geralmente de forma demasiado fragmentada e
empobrecida, com exceção da área de implantação dos aerogeradores TN17, TN19 e
TN20.
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Relativamente ao HIC 8230pt1, as zonas rochosas afetadas são, em geral, de pequena
extensão e marginalmente referíveis ao HIC 8230pt1 (“Rochas siliciosas com vegetação
pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii”), considerando-se a
sua afetação pouco significativa. Apenas no caso das localizações dos aerogeradores
TN2 e TN5 se veriam afetadas manifestações deste habitat de certa importância.
No que diz respeito ao HIC 9230, na zona localizam-se povoamentos de ressurgimento
dispersos de Quercus pyrenaica que permitiria reconhecer o HIC 9230pt2. Contudo, a
afetação deste e outros biótipos será muito improvável dado que não está prevista a
colocação de aerogeradores diretamente nestas áreas, com exceção dos aerogeradores
TN04 e TN05, nos quais se produzirá a afetação de pequenas zonas das manchas de HIC
localizadas.
Pode-se assim concluir que os principais impactes sobre os habitats de interesse
comunitário são negativos, locais, certos, diretos e permanentes, irreversíveis e
imediatos, de magnitude reduzida e pouco significativos.
Não obstante a perda de habitat ser um impacte irreversível para as áreas de afetação
permanente, nas zonas de afetação temporária em obra importa elaborar e
implementar um projeto de recuperação e integração paisagística a executar após a fase
de obra, de forma a ser recuperada uma parte dos terrenos afetados e a sua vegetação
associada.
Durante a fase de construção deverão ainda ser asseguradas todas as medidas
preventivas/corretoras estabelecidas e propostas na secção 6 para garantir que a
afetação sobre a vegetação é mínima, sendo tal verificado mediante a monitorização
ambiental proposta das obras.
Em relação à fauna, a destruição de habitat será mais relevante nas áreas de floresta em
que ocorra a necessidade de abate de árvores e limpeza do subcoberto, afetando
mamíferos, aves e répteis, invertebrados e, caso o subcoberto esteja associado a alguma
linha de água, também anfíbios.
A perturbação afetará espécies mais sensíveis. Os pinhais são potencial refúgio para
espécies protegidas de quirópteros florestais e com presença de aves como Loxia
curvirostra, assim como uma comunidade de aves florestais abundante e muito diversa
(entre outras espécies de páridos, fringilídeos, picídeos, etc) e inclusivamente a
presença possível de ninhos de aves de rapina florestais.
A distribuição das massas florestais na zona de atuação e a localização das ações de
impacte traduzem-se numa perda direta deste tipo de formações. Assim as massas
florestais localizadas na zona de implantação dos aerogeradores TN1 a TN5 foram
confirmadas como habitat de reprodução e alimentação de Cruza-bicos (Loxia
curvirostra), espécie de ave na categoria de Vulnerável (VU) segundo o Livro Vermelho
dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006). Em acréscimo, dada a maturidade do
bosque nesta zona e a sua frondosidade este será seguramente um enclave de
nidificação de diferentes espécies de aves de rapina florestais como Accipiter gentilis,
Aquila pennata, Pernis apivorus ou Circaetus gallicus (maioria destas presentes no
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Anexo I do Decreto-Lei n.º140/99, de 24 de abril), de outras aves florestais protegidas
como Caprimulgus europaeus.
Estes povoamentos florestais também constituem potencial refúgio para diferentes
espécies protegidas de quirópteros florestais como Noctula leisleri, Noctula lasiopterus
ou Barbastella barbastellus, presentes nos anexo B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º140/99,
de 24 de abril. Tambem outras espécies de mamiferos forestais protegidos como
Mustela putorius e Genetta genetta (Anexo B-V) e Felis silvestris silvestris (Anexo B-IV).
Por último, nos povoamentos de árvores autóctones está confirmada a presença dos
invertebrados protegidos Lucanus cervus (anexos B-II do Decreto-Lei n.º140/99) e
Geomalacus maculosus (anexos B-II e B-IV), salientando-se contudo que a afetação
destas florestas será praticamente inexistente.
Apesar da construção dos aerogeradores vir a produzir a perda de superfície de habitat
disponível para estas espécies, a grande extensão do mesmo existente na área
envolvente faz com o impacto sobre as populações locais destas espécies seja limitado.
Por sua parte, os habitats abertos, matagais e pastagens, constituem habitat potencial
de nidificação de diferentes espécies de aves protegidas no Anexo I do Decreto-Lei
n.º140/99 como Sylvia undata, Anthus campestris e Lullula arborea. Ademais, estas
zonas abertas são particularmente relevantes para algumas espécies de aves de rapina
que utilizam estas zonas nas suas tarefas de alimentação como Falco subbuteo, Circaetus
gallicus ou Gyps fulvus. Constituem ainda zonas de nidificação de algumas espécies
como Circus pygargus. Foi comprovada a existência nas proximidades do aerogerador
TN31 de um território reprodutor da espécie Circus pygargus (espécie do Anexo-I do
Decreto-Lei e na categoria de Em perigo (EN) segundo o Livro Vermelho), e a presença
de Circaetus gallicus (presente no Anexo I) nas proximidades dos aerogeradores TN31 e
TN34. É previsível que existam territórios de estas e outras espécies de rapinas nesta
área como Pernis apivorus, Aquila pennata ou Falco subbuteo. Adicionalmente,
identificou-se a presença ocasional de exemplares de Pyrrhocorax pyrrhocorax (espécie
do Anexo-I do Decreto-Lei e na categoria de Em perigo (EN) segundo o Livro Vermelho)
alimentando-se nas zonas abertas das proximidades dos aerogeradores TN01 a TN05,
mas fora da época nupcial pelo que não se espera uma afetação direta da população
reprodutora desta espécie.
Espécies de outros grupos faunísticos como invertebrados, especialmente lepidópteros
e coleópteros, répteis ou mamíferos, especialmente micromamíferos, também se
maximizam em zonas abertas. Entre elas destacam-se o lepidóptero Euphydryas aurinia
presente no anexo II do Decreto-Lei nº 140/99 e répteis como Chalcides bedriagai e
Vipera seaonei (presente no anexo IV do Decreto-Lei nº 140/99) com presença potencial
na área.
Impactes como a destruição de habitat (destruição de zonas de alimentação, refúgio
e/ou reprodução) decorrentes da desmatação e movimentação de terras poderá afetar
todos os grupos faunísticos (mamíferos, aves e répteis, invertebrados e, caso o
subcoberto esteja associado a alguma linha de água, também anfíbios). Podem ser
considerados negativos, diretos, localizados, permanentes, mas reversíveis, portanto,
pouco significativos. A perturbação será mais impactante na época de reprodução, para
indivíduos que têm aí os seus territórios estabelecidos ou com ninhos próximos.
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No caso das áreas impactadas pelo grupo de aerogeradores TN01 a TN05, o impacte
considera-se significativo, já que foram confirmadas como habitat de reprodução e
alimentação de Cruza-bicos (Loxia curvirostra), espécie de ave na categoria de
Vulnerável (VU) segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al.,
2006), sendo também significativa no caso do aerogerador TN31, onde foi comprovada
a existência nas proximidades de um território reprodutor da espécie Circus pygargus
(espécie do Anexo-I do Decreto-Lei e na categoria de Em perigo (EN) segundo o Livro
Vermelho).
No que respeita ao Lobo (Canis lupus signatus), a zona de implantação do projeto
sobrepõe-se parcialmente com as alcateias Barroso e Nariz do Mundo, ambas com
presença confirmada de lobo pelo menos desde 2016, estando também confirmada
reprodução em 2018 e 2020, e onde foram detetados indícios de presença da espécie
em 2020 na área de estudo do projeto.
Considerando tratar-se de um impacte negativo e direto, de magnitude reduzida e
pouco significativo, local, certo e imediato, considera-se temporário, ao estar associado
às ações temporárias de obra. No caso do lobo, este impacte poderá também
considerar-se como reversível, já que a um afastamento dos indivíduos durante a
construção poderá seguir-se, após uma fase de adaptação, o seu regresso, conforme
será devidamente fundamentado na avaliação de impactes durante a fase de
exploração. A perturbação será mais impactante na época de reprodução.
Por sua vez, o aumento do ruído e acessibilidade à área, com consequente perturbação
da mesma, afetará principalmente o grupo das aves e mamíferos. Trata-se de um
impacte negativo, direto, localizado, temporário, podendo considerar-se também pouco
significativo e mitigável. Deste impacto resultará o desaparecimento de espécies mais
sensíveis e aparecimento ou aumento populacional de outras mais tolerantes à
presença humana.
Por último, a circulação de veículos acarretará a mortalidade por atropelamento, com
especial relevância para grupos com mobilidade reduzida, como anfíbios, répteis e
mamíferos de pequeno tamanho. Salienta-se que o volume de tráfego de obra será
pouco intenso, e ocorrente maioritariamente em acessos já existentes, constituindo-se
assim este impacte cumulativo com rodovias e acessos já existentes. O provável
aumento da mortalidade por atropelamento é também negativo, direto, localizado,
permanente, sendo pouco significativo e mitigável.
Globalmente, considerando a extensão afetada, os impactos expectáveis poderão ser
considerados na fase de construção, moderadamente significativos.
A construção destas novas instalações pode pressupor afetações em relação à
fragmentação e à conetividade ecológica. As espécies florestais de menor porte e
mobilidade mais reduzida, como micromamíferos, anfíbios, répteis ou insetos podem
sofrer um efeito-barreira por fragmentação do seu habitat na zona de implantação dos
aerogeradores. Relativamente aos animais de maior porte, a ausência de uma vedação
perimetral das instalações tanto na fase de construção como na de exploração torna
pouco provável um efeito-barreira importante, já que não limita de forma notável a livre
circulação da fauna terrestre.
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Quanto à possível fragmentação do habitat de Lobo (Canis lupus), dado o carácter
generalista da espécie, e a favor do observado no acompanhamento e monitorização
ambiental, considera-se que as novas infraestruturas não representarão um efeito
significativo sobre a espécie, adaptando-se à sua presença. Assim tanto sobre o lobo
como outros mamíferos protegidos (Genetta genetta e Felis silvestris silvestris) pode
produzir-se uma afetação pontual, especialmente na sua etologia, durante a fase de
obra, fruto do aumento de tráfego rodoviário e à presença humana na zona, no entanto,
a referida afetação poderá desaparecer na fase de exploração, na qual se recuperaria
um fluxo normal de tráfego nas estradas e acessos e a uma presença humana reduzida.
Este impacte, pouco significativo, é aliás cumulativo com a presença de outros parques
eólicos na região e rede de acessos já existente.
No que concerne aos anfíbios, recomenda-se o estabelecimento de medidas protetoras
e corretoras necessárias para evitar a afetação à fauna anfíbia existente nos enclaves
húmidos localizados na zona. Propõe-se o desenho de um perímetro de proteção em
torno das charcas inventariadas, e será estudada a possibilidade de realizar uma
translocação de posturas e populações anfíbias nas charcas que corram maior risco de
alteração, fruto das obras.
De forma geral, o efeito-barreira causado pelas infraestruturas do parque eólico,
principalmente pelos caminhos de acesso aos aerogeradores (conforme se avalia em
seguida), será previsivelmente muito limitado devido às dimensões limitadas que são
próprias destas infraestruturas e ao escasso grau de utilização das mesmas. Trata-se de
um impacte negativo, direto, localizado, permanente, podendo considerar-se também
pouco significativo e não mitigável. De todas as formas, a sensibilidade destes grupos de
fauna depende em grande medida da distribuição atual das espécies, da sua própria
etologia e das suas capacidades dispersivas.
A zona de implantação do Parque Eólico Norte localiza-se fora da área de monitorização
do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, pelo que não se dispõe de dados completos e
históricos da presença de aves na zona, pelo que é possível a presença de territórios
reprodutores de outras espécies de rapinas e a presença de outras espécies protegidas
e/ou ameaçadas de aves. De igual forma, é provável a presença de outras espécies
protegidas de outros grupos faunísticos, especialmente quirópteros e outros mamíferos,
répteis e Invertebrados não detetados por ausência de estações de monitorização em
uso nesta área.
No Quadro 5.7 apresentam-se as áreas do SNAC (Sistema Nacional de Áreas
Classificadas), espécies e habitats mais relevantes que poderão ser afetados pelos
impactes identificados, por aerogerador, para a fase de construção. Na coluna “perda
direta de habitat”, apresenta-se a superfície de afetação direta calculada a partir das
áreas de ocupação definitiva pelos aerogeradores e da cartografia gerada a partir dos
trabalhos de campo e da análise e composição cartográfica dos mesmos.
Refira-se que, apesar da potencial afetação de alguns valores ecológicos presentes na
área de Reserva da Biosfera que são sobrepostos pelos aerogeradores em análise, não
se considera que os impactes residuais identificados afetem a integridade destas áreas
do SNAC, seja pelas áreas relativamente restritas passíveis de afetação, seja pela
possibilidade de minimização da grande maioria dos impactes identificados
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Como nota final, salienta-se que os aerogeradores serão implantados numa posição
afastada da empreitada de construção do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, que
constitui uma muito relevante fonte de perturbação regional, mas cujos efeitos
cumulativos locais não se espera que ocorram.
.
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Quadro 5.7 – Áreas do SNAC, habitats de interesse comunitário e espécies de fauna ameaçadas e protegidas (Decreto-Lei n.º 140/99) passíveis de impactes na fase de
construção do Parque Eólico Tâmega Norte – aerogeradores
IMPACTE
PERDA DIRETA DE
HABITAT1
AEROGERADOR

DEGRADAÇÃO DE
HABITATS NA ÁREA
ENVOLVENTE

RISCO DE MORTALIDADE POR
ATROPELAMENTO DE ESPÉCIES
MAIS ASSOCIADAS AO SOLO E
DESTRUIÇÃO DE NINHOS

PERTURBAÇÃO DE
ESPÉCIES FAUNÍSTICAS
COM ALTERAÇÃO DE
COMPORTAMENTO

PROLIFERAÇÃO
DE ESPÉCIES
EXÓTICAS
INVASORAS

DERRAME DE
POLUENTES

AUMENTO DO
RISCO DE
INCÊNDIO

• [Cp]

• [Lc], [Ag], [Pa],
[Ap], [Cg], [Pp],
[Cl], [Gg], [Fs]

•
•
•
•

4030pt3
8230pt1
9230pt1
9230pt2

• 4030pt3,
8230pt1,
9230pt1,
9230pt2

• 4030pt3,
8230pt1,
9230pt1,
9230pt2

• 4030pt3
• 7140pt2
• 9230pt1

• 4030pt3,
7140pt2,
9230pt1

• 4030pt3,
7140pt2,
9230pt1

TN01

• 4030pt3 (0,111)
• 8230pt1 (0,002)
• [Lc], [Ag], [Pa], [Ap],
[Cg], [Ce], [Cl], [Bb],
[Nl]

• 4030pt3, 8230pt1,
9230pt1, 9230pt2
• [Lc], [Ag], [Pa],
[Ap], [Cg], [Pp],
[Gf], [Ce], [Cl],
[Bb], [Nl]

TN02

• 4030pt3 (0,823)
• [Lc], [Ag], [Pa], [Ap],
[Cg], [Ce], [Cl], [Bb],
[Nl]

• 4030pt3, 7140pt2,
9230pt1
• [Lc], [Ag], [Pa],
[Ap], [Cg], [Pp],
[Gf], [Ce], [Cl],
[Bb], [Nl]

• [Cp]

• [Lc], [Ag], [Pa],
[Ap], [Cg], [Pp],
[Cl], [Gg], [Fs]

TN03

• 4030pt3 (0,454)
• [Cp], [Ac], [La], [Su],
[Cl]

• 4030pt3, 9230pt2
• [Cp], [Pa], [Ap],
[Cg], [Pp], [Gf],
[Cl], [Bb], [Nl]

• [Cp]

• [Cp], [Ac], [La],
[Su], [Cl], [Gg], [Fs]

• 4030pt3
• 9230pt2

• 4030pt3,
9230pt2

• 4030pt3,
9230pt2

TN04

• 4030pt3 (0,380)
• 9230pt2 (0,012)
• [Cp], [Ac], [La], [Su],
[Cl]

• 4030pt3, 8230pt1,
9230pt2
• [Cp], [Pa], [Ap],
[Cg], [Pp], [Gf],
[Cl], [Bb], [Nl]

• [Cp]

• [Cp], [Ac], [La],
[Su], [Cl], [Gg], [Fs]

• 4030pt3,
8230pt1,
9230pt2

• 4030pt3,
8230pt1,
9230pt2

• 4030pt3,
8230pt1,
9230pt2
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IMPACTE

RISCO DE MORTALIDADE POR
ATROPELAMENTO DE ESPÉCIES
MAIS ASSOCIADAS AO SOLO E
DESTRUIÇÃO DE NINHOS

PERDA DIRETA DE
HABITAT1

DEGRADAÇÃO DE
HABITATS NA ÁREA
ENVOLVENTE

4030pt3 (0,501)
8230pt1 (0,041)
9230pt2 (0,063)
Cp], [Ac], [La], [Su], [Cl]

• 4030pt3, 8230pt1,
9230pt2
• [Cp], [Pa], [Ap],
[Cg], [Pp], [Gf],
[Cl], [Bb], [Nl]

• [Cp]

AEROGERADOR

PERTURBAÇÃO DE
ESPÉCIES FAUNÍSTICAS
COM ALTERAÇÃO DE
COMPORTAMENTO

PROLIFERAÇÃO
DE ESPÉCIES
EXÓTICAS
INVASORAS

DERRAME DE
POLUENTES

AUMENTO DO
RISCO DE
INCÊNDIO

• [Cp], [Ac], [La],
[Su], [Cl], [Gg], [Fs]

• 4030pt3,
8230pt1,
9230pt2

• 4030pt3,
8230pt1,
9230pt2

• 4030pt3,
8230pt1,
9230pt2

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3
• 8230pt1
• 9230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1
• 9230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1
• 9230pt1

TN05

•
•
•
•

TN06

• 4030pt3 (0,155)
• [Ac], [La], [Su], [Cl]

• 4030pt3
• [Ac], [La], [Su], [Cl]

• [Ac], [Su]

• [Ac], [La], [Su], [Cl]

TN07

• [Ac], [La], [Su], [Cl]

• [Ac], [La], [Su], [Cl]

• [Ac], [Su]

• [Ac], [La], [Su], [Cl]

TN08

• [Ac], [La], [Su], [Cl]

• [Ac], [La], [Su], [Cl]

• [Ac], [Su]

• [Ac], [La], [Su], [Cl]

TN09

• [Ac], [La], [Su], [Cl]

• [Ac], [La], [Su], [Cl]

• [Ac], [Su]

• [Ac], [La], [Su], [Cl]

TN10

• [Ac], [La], [Su], [Cl]

• 4030pt3, 8230pt1,
9230pt1
• [Ac], [La], [Su], [Cl]

• [Ac], [Su]

• [Ac], [La], [Su], [Cl]

TN11

• [Lc], [Ag], [Pa], [Ap],
[Cg], [Ce], [Cl], [Bb],
[Nl]

• [Lc], [Ag], [Pa],
[Ap], [Cg], [Ce],
[Cl], [Bb], [Nl]

• [Lc], [Ag], [Pa],
[Ap], [Cg], [Cl],
[Gg], [Fs]

TN12

• [Lc], [Ag], [Pa], [Ap],
[Cg], [Ce], [Cl], [Bb],
[Nl]

• [Lc], [Ag], [Pa],
[Ap], [Cg], [Ce],
[Cl], [Bb], [Nl]

• [Lc], [Ag], [Pa],
[Ap], [Cg], [Cl],
[Gg], [Fs]

TN13

• [Lc], [Ag], [Pa], [Ap],
[Cg], [Ce], [Cl], [Bb],
[Nl]

• 4030pt3
• [Lc], [Ag], [Pa],
[Ap], [Cg], [Ce],
[Cl], [Bb], [Nl]

• [Lc], [Ag], [Pa],
[Ap], [Cg], [Cl],
[Gg], [Fs]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

TN14

• [Ac], [Su], [La], [Cl]

• 4030pt3
• [Ac], [Su], [La], [Cl]

• [Ac], [Su], [La], [Cl]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3
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IMPACTE
PERDA DIRETA DE
HABITAT1
AEROGERADOR

DEGRADAÇÃO DE
HABITATS NA ÁREA
ENVOLVENTE

RISCO DE MORTALIDADE POR
ATROPELAMENTO DE ESPÉCIES
MAIS ASSOCIADAS AO SOLO E
DESTRUIÇÃO DE NINHOS

PERTURBAÇÃO DE
ESPÉCIES FAUNÍSTICAS
COM ALTERAÇÃO DE
COMPORTAMENTO

PROLIFERAÇÃO
DE ESPÉCIES
EXÓTICAS
INVASORAS

DERRAME DE
POLUENTES

AUMENTO DO
RISCO DE
INCÊNDIO

• [Su], [Cl]

• 4030pt3
• 9230pt2

• 4030pt3
• 9230pt2

• 4030pt3
• 9230pt2

• [Lc], [Ag], [Pa],
[Ap], [Cg], [Cl],
[Gg], [Fs]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

TN15

• [Su], [Cl]

• 4030pt3, 9230pt2
• [Su], [Cl]

TN16

• 4030pt3 (0,183)
• [Lc], [Ag], [Pa], [Ap],
[Cg], [Ce], [Cl], [Bb],
[Nl]

• 4030pt3
• [Lc], [Ag], [Pa],
[Ap], [Cg], [Ce],
[Cl], [Bb], [Nl]

TN17

• 4030pt3 (1,040)
• [Su], [Cl]

• 4030pt3
• [Su], [Cl]

• [Su]

• [Su], [Cl]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

TN18

• 4030pt3 (0,283)
• [Su], [Cl]

• 4030pt3
• [Ac], [Su], [Cl]

• [Su]

• [Su], [Cl]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

TN19

• 4030pt3 (0,439)
• [Su], [Cl]

• 4030pt3
• [Ac], [Su], [Cl]

• [Su]

• [Su], [Cl]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

TN20

• 4030pt3 (0,109)
• [Su], [Cl]

• 4030pt3
• [Ac], [Su], [Cl]

• [Su]

• [Su], [Cl]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

TN21

• 8230pt1 (0,638)
• La], [Su], [Cl]

• 4030pt3, 8230pt1
• [Ac], [La], [Su], [Cl]

• [Su]

• [La], [Su], [Cl]

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

TN22

• 4030pt3 (0,568)
• 8230pt1 (0,145)
• [Ac], [Su], [La], [Cp],
[Cl]

• 4030pt3, 8230pt1
• [Ac], [Su], [La],
[Cp], [Cl]

• [Cp]

• [Ac], [Su], [La],
[Cp], [Cl]

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

TN23

• 4030pt3 (0,255)
• [Ac], [Su], [La], [Cp],
[Cl]

• 4030pt3, 8230pt1
• [Ac], [Su], [La],
[Cp], [Cl]

• [Cp]

• [Ac], [Su], [La],
[Cp], [Cl]

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• [Su]
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IMPACTE
PERDA DIRETA DE
HABITAT1
AEROGERADOR

DEGRADAÇÃO DE
HABITATS NA ÁREA
ENVOLVENTE

RISCO DE MORTALIDADE POR
ATROPELAMENTO DE ESPÉCIES
MAIS ASSOCIADAS AO SOLO E
DESTRUIÇÃO DE NINHOS

PERTURBAÇÃO DE
ESPÉCIES FAUNÍSTICAS
COM ALTERAÇÃO DE
COMPORTAMENTO

PROLIFERAÇÃO
DE ESPÉCIES
EXÓTICAS
INVASORAS

DERRAME DE
POLUENTES

AUMENTO DO
RISCO DE
INCÊNDIO

• [Ac], [Su], [La],
[Cp], [Cl]

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• 4030pt3 (0,064)
• [Ac], [Su], [La], [Cp],
[Cl]

• 4030pt3, 8230pt1
• Ac], [Su], [La], [Cp],
[Cl]

TN25

• [Ac], [Su], [La], [Cp],
[Cl]

• 4030pt3,6410pt1,
6510,8230pt1,
9230pt2
• [Ac], [Su], [La],
[Cp], [Cl]

• [Cp]

• [Ac], [Su], [La],
[Cp], [Cl]

•
•
•
•
•

TN26

• [Ac], [Su], [La], [Cp],
[Cl]

• 4030pt3, 6510
• [Ac], [Su], [La],
[Cp], [Cl]

• [Cp]

• [Ac], [Su], [La],
[Cp], [Cl]

• 4030pt3
• 6510

• 4030pt3
• 6510

• 4030pt3
• 6510

TN27

• 4030pt3 (0,239)
• [Ac], [Su], [La], [Cp],
[Cl]

• 4030pt3, 6510,
8230pt1
• [Ac], [Su], [La],
[Cp], [Cl]

• [Cp]

• [Ac], [Su], [La],
[Cp], [Cl]

• 4030pt3
• 6510
• 8230pt1

• 4030pt3
• 6510
• 8230pt1

• 4030pt3
• 6510
• 8230pt1

TN28

• 4030pt3 (0,272)
• [Ac], [Su], [La], [Cp],
[Cl]

• 4030pt3, 8230pt1
• [Ac], [Su], [La],
[Cp], [Cl]

• [Cp]

• [Ac], [Su], [La],
[Cp], [Cl]

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

TN29

• [Ac], [Su], [La], [Cg],
[Pa], [Fs], [Cp], [Cl]

• 4030pt3
• [Ac], [Su], [La],
[Cg], [Pa], [Fs],
[Cp], [Cl]

• [Cp]

• [Ac], [Su], [La],
[Cg], [Pa], [Fs],
[Cp], [Cl]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

TN30

• 4030pt3 (0,313)
• [Ac], [Su], [La], [Cg],
[Pa], [Fs], [Cp], [Cl]

• 4030pt3, 8230pt1
• [Ac], [Su], [La],
[Cg], [Pa], [Fs],
[Cp], [Cl]

• [Cp]

• [Ac], [Su], [La],
[Cg], [Pa], [Fs],
[Cp], [Cl]

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

TN24

• [Cp]

4030pt3
6410pt1
6510
8230pt1
9230pt2

4030pt3
6410pt1
6510
8230pt1
9230pt2

4030pt3
6410pt1
6510
8230pt1
9230pt2
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IMPACTE
PERDA DIRETA DE
HABITAT1
AEROGERADOR

DEGRADAÇÃO DE
HABITATS NA ÁREA
ENVOLVENTE

RISCO DE MORTALIDADE POR
ATROPELAMENTO DE ESPÉCIES
MAIS ASSOCIADAS AO SOLO E
DESTRUIÇÃO DE NINHOS

PERTURBAÇÃO DE
ESPÉCIES FAUNÍSTICAS
COM ALTERAÇÃO DE
COMPORTAMENTO

PROLIFERAÇÃO
DE ESPÉCIES
EXÓTICAS
INVASORAS

DERRAME DE
POLUENTES

AUMENTO DO
RISCO DE
INCÊNDIO

TN31

• [Ac], [Su], [La], [Cg],
[Fs], [Cp], [Cl]

• 4030pt3
• [Ac], [Su], [La],
[Cg], [Fs], [Cp], [Cl]

• [Cp]

• [Ac], [Su], [La],
[Cg], [Fs], [Cp], [Cl]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

TN32

• [Ac], [Su], [La], [Cg],
[Fs], [Cp], [Cl]

• 4030pt3, 9230pt1
• [Ac], [Su], [La],
[Cg], [Fs], [Cp], [Cl]

• [Cp]

• [Ac], [Su], [La],
[Cg], [Fs], [Cp], [Cl]

• 4030pt3
• 9230pt1

• 4030pt3
• 9230pt1

• 4030pt3
• 9230pt1

TN33

• 4030pt3 (0,310)
• [Lc], [Cl], [Ce], [Bb],
[Nl]

• 4030pt3
• [Lc], [Cl], [Ce],
[Bb], [Nl]

• [Lc], [Cl], [Gg], [Fs]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

TN34

• 4030pt3 (0,397)
• 4030pt3, 8230pt1
• 4030pt3
• 4030pt3
• 4030pt3
• [Ac], [Su], [La],
• 8230pt1 (0,037)
• [Cp]
• [Ac], [Su], [La],
[Cg],
[Fs],
[Cp],
[Cl]
•
8230pt1
•
8230pt1
• 8230pt1
• [Ac], [Su], [La], [Cg],
[Cg], [Fs], [Cp], [Cl]
[Fs], [Cp], [Cl]
1
Para os habitats de interesse comunitário apresenta-se a perda de habitat em ha.
Habitats: 4030pt3, 8230pt1, 6410pt1, 6510, 7140pt2, 8230pt1, 9230pt1, 9230pt2.
Espécies de fauna: Circus pygargus [Cp] | Aquila chrysaetos [Ac] | Pernis apivorus [Pa] | Circaetus gallicus [Cg] | Aquila pennata [Ap] | Accipiter gentilis [Ag] | Falco subbuteo [Fs]
| Gyps fulvus [Gf] | Caprimulgus europaeus [Ce] | Sylvia undata [Su] | Lullula arborea [La] | Anthus campestris [Ac] | Loxia curvirostra [Lc] | Pyrrhocorax pyrrhocorax [Pp] | Canis
lupus [Cl] Barbastella barbastella [Bb] | Noctula leisleri [Nl] | Genetta genetta [Gg] | Felis sylvestris sylvestris [Fs]
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ACESSOS
No caso da rede de acessos, o projeto discrimina entre acessos existentes, existentes a
modificar e novos a construir.
Os principais impactes da rede de acessos sobre os Biótopos e habitats prendem-se com
a sua destruição direta, associada à implantação dos mesmos. Estes impactes serão
majorados no caso dos acessos novos a construir.
Assim, os principais impactos na flora, biótopos e habitats são negativos, diretos e
permanentes, de magnitude moderada no caso dos acessos novos, locais, certos,
irreversíveis, imediatos, devido à destruição direta da cobertura vegetal.
No caso dos acessos a modificar, a magnitude do impacto considera-se reduzida, já que
só serão afetadas áreas associadas à ampliação da via/acesso já existente, sendo a
afetação associada à via existente em si pré-existente.
No caso dos Habitat de Interesse Comunitário, importa referir que:
•

No caso dos acessos novos a construir, as ações projetadas afetam de forma
direta três habitats de interesse comunitário, sendo estes o habitat 4030pt3
Charnecas secas europeias, o habitat 6230 formações herbáceas de Nardus
sobre substratos silícios das zonas de montanha e o habitat 8230pt1 Rochas
siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albiVeronicion dillenii. Além disso, afeta-se de modo indireto os habitats 9230pt1
Carvalhais de Q. Robur e 9230pt2 Carvalhais estremes de Q. Pyrenaica;

•

No caso dos acessos existentes a modificar, as ações projetadas afetam de
forma direta dois habitats de interesse comunitário, sendo estes o habitat
4030pt3 Charnecas secas europeias, e o habitat 6230 formações herbáceas de
Nardus sobre substratos silícios das zonas de montanha. Além disso, afeta-se de
modo indireto os habitats 8230pt1 Rochas siliciosas com vegetação pioneira da
Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii e os habitats 9230pt1
Carvalhais de Q. Robur e 9230pt2 Carvalhais estremes de Q. Pyrenaica;

•

A área total de perda direta de habitat no caso dos acessos novos a construir é
de 5,9 ha, correspondendo 5,4 ha (92,1% do total) ao habitat de interesse
comunitário 4030pt3 Charnecas secas europeias, 0,3 ha (4,78%) ao habitat
8230pt1 Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da
Sedo albi-Veronicion dillenii e 0,2 ha (3,10%) e ao habitat 6230 formações
herbáceas de Nardus sobre substratos silícios das zonas de montanha;

•

No caso dos acessos existentes a modificar, a área total de perda direta de
habitat é de 3,2 ha, correspondendo 3,1 ha (97,53% do total) ao habitat de
interesse comunitário 4030pt3 Charnecas secas europeias e 0,08 ha (2,47%) ao
habitat 6230 formações herbáceas de Nardus sobre substratos silícios das zonas
de montanha.
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•

As Charnecas secas europeias (4030pt3) são o habitat de interesse comunitário
sobre o qual se virá a produzir uma maior afetação tanto no caso dos acessos
novos a construir como no caso dos acessos existentes a modificar. No entanto,
esta perda é considerada proporcionalmente pouco significativa ao comparar a
mesma com a extensão que o HIC ocupa na zona de estudo e inclusivamente no
contexto regional.

•

Relativamente ao HIC 8230pt1, as zonas rochosas afetadas são, em geral, de
pequena extensão e marginalmente referíveis ao HIC 8230pt1 (“Rochas
siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albiVeronicion dillenii”), considerando-se a sua afetação pouco significativa.

Em relação à fauna, está prevista a criação de novos acessos nas posições de todos os
aerogeradores projetados. Para além disso, prevê-se a modificação de acessos
existentes intermédios, pelo que as espécies protegidas e territórios de aves rapina e
alcateias de lobo terão uma afetação análoga à avaliada para a implantação dos
aerogeradores.
Desta forma, todos os grupos faunísticos serão potencialmente afetados nesta fase,
resultado da destruição de áreas de alimentação, refúgio e reprodução; perturbação e
atropelamento inerente à circulação de pessoas e maquinaria. A destruição de habitat,
dadas as características específicas dos acessos, será mais relevante nas áreas de
montado em que ocorra a necessidade de abate de árvores e limpeza do subcoberto,
afetando mamíferos, aves e répteis e, caso o subcoberto esteja associado a alguma linha
de água, também anfíbios.
Para além das aves e dos mamíferos mais sensíveis à perturbação humana, os grupos
faunísticos que potencialmente serão mais afetados durante a fase de construção são
os répteis, pequenos mamíferos e aves por afugentamento ou atropelamento e
esmagamento. Caso as ações de desmatação e decapagem sejam realizadas no período
de nidificação da maioria das aves (primavera) é possível que, principalmente as aves
que nidifiquem no chão ou próximo do solo, também sejam afetadas.
Considerando tratar-se de um impacte temporário, poderá também considerar-se como
reversível, já que a um afastamento dos indivíduos durante a construção poderá seguirse, após uma fase de adaptação, o seu regresso. A perturbação será mais impactante na
época de reprodução, para indivíduos que têm aí os seus territórios estabelecidos. Por
último, a circulação de veículos acarretará a mortalidade por atropelamento, com
especial relevância para grupos com mobilidade reduzida, como anfíbios e répteis.
Globalmente, considerando a extensão afetada, os impactes expectáveis poderão ser
considerados na fase de construção, moderadamente significativos.
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A construção da rede de acessos supõe afetações em relação à fragmentação e à
conetividade ecológica. As espécies florestais de menor porte e mobilidade mais
reduzida, como micromamíferos, anfíbios, répteis ou insetos podem sofrer um efeitobarreira pela fragmentação do seu habitat. Relativamente aos animais de maior porte,
a ausência de uma vedação perimetral das instalações tanto na fase de construção como
na de exploração torna pouco provável um efeito-barreira importante, já que não limita
de forma notável a livre circulação da fauna terrestre.
Quanto à possível fragmentação do habitat de Lobo (Canis lupus), dado o carácter
generalista da espécie, e a favor do observado no acompanhamento e monitorização
ambiental, considera-se que as novas infraestruturas não representarão um efeito
significativo sobre a espécie, adaptando-se à sua presença. Assim tanto ao lobo como
outros mamíferos protegidos (Genetta genetta ou Felis sylvestris sylvestris) pode
produzir-se uma afetação pontual, especialmente em sua etologia, durante a fase de
obra, fruto do aumento de tráfego rodoviário e à presença humana na zona, no entanto,
a referida afetação poderá desaparecer na fase de funcionamento, na qual se
recuperaria um fluxo normal de tráfego nas estradas e acessos e a uma presença
humana reduzida. Este impacte, pouco significativo, é aliás cumulativo com a presença
de outros parques eólicos na região e rede de acessos já existente.
Os anfíbios são geralmente um grupo perturbado pelo efeito barreira gerado por
infraestruturas lineares, sobretudo durante as deslocações de adultos de zonas de
reprodução para as zonas de invernada, apesar de neste caso se esperar que a maioria
das espécies não sofram uma afetação importante já que as movimentações de muitas
destas espécies é crepuscular e/ou noturna quando a circulação de veículos é nula.
Recomenda-se o estabelecimento de medidas protetoras e corretoras necessárias para
evitar a afetação à fauna anfíbia existente nos enclaves húmidos localizados na zona.
Propõe-se o desenho de um perímetro de proteção em torno das charcas inventariadas,
e será estudada a possibilidade de realizar uma translocação de posturas e populações
anfíbias nas charcas que corram maior risco de alteração, fruto das obras.
Os répteis que apresentam uma maior capacidade dispersiva e um menor espetro de
movimentos são menos suscetíveis que os anfíbios. Os caminhos de acesso não
representarão barreiras intransponíveis às deslocações e a mortalidade derivada de
atropelamentos será reduzida na maior parte das espécies, por as mesmas não
recorrerem aos habitats pelos quais estes caminhos transitam.
De forma geral, o efeito barreira causado pela rede de acessos será previsivelmente
muito limitado devido às dimensões limitadas que são próprias destas infraestruturas e
ao escasso grau de utilização das mesmas. De todas as formas, a sensibilidade destes
grupos de fauna depende em grande medida da distribuição atual das espécies, da sua
própria etologia e das suas capacidades dispersivas.
No Quadro 5.8 apresentam-se as áreas do SNAC, espécies e habitats mais relevantes
que poderão ser afetados pelos impactes identificados para a fase de construção. Na
coluna “perda direta de habitat”, apresenta-se a superfície de afetação direta calculada
a partir das áreas de ocupação definitiva pelos aerogeradores e da cartografia gerada a
partir dos trabalhos de campo e da análise e composição cartográfica dos mesmos.
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Quadro 5.8 – Áreas do SNAC, habitats de interesse comunitário e espécies de fauna ameaçadas e protegidas (Decreto-Lei n.º 140/99) possíveis de afetação por impactos na
fase de construção do parque eólico Tâmega Norte – acessos
IMPACTE
PERDA DIRETA DE
HABITAT1
TIPO ACESSO

Novo

•
•
•
•

4030pt3 (5,434)
6230 (0,183)
8230pt1 (0,282)
[La], [Lc], [Ag], [Pa],
[Ap], [Cg], [Ce], [Pp],
[Cl], [Bb], [Nl], [Gg],
[Ac], [Fs], [Cp], [Fs] [Gf]

DEGRADAÇÃO DE
HABITATS NA ÁREA
ENVOLVENTE
•
•
•
•
•

4030pt3
6230
8230pt1
9230pt1, 9230pt2
[La], [Lc], [Ag], [Pa],
[Ap], [Cg], [Ce],
[Pp], [Cl], [Bb], [Nl],
[Gg], [Ac], [Fs], [Cp],
[Fs] [Gf]

RISCO DE MORTALIDADE POR
ATROPELAMENTO DE ESPÉCIES
MAIS ASSOCIADAS AO SOLO E
DESTRUIÇÃO DE NINHOS

• [Ac], [Su], [Cp]

PERTURBAÇÃO DE
ESPÉCIES FAUNÍSTICAS
COM ALTERAÇÃO DE
COMPORTAMENTO

• [La], [Lc], [Ag],
[Pa], [Ap], [Cg],
[Ce], [Pp], [Cl],
[Bb], [Nl], [Gg],
[Su], [Ac], [Fs],
[Cp], [Fs] [Gf]

PROLIFERAÇÃO
DE ESPÉCIES
EXÓTICAS
INVASORAS

DERRAME DE
POLUENTES

• 4030pt3
• 6230
• 8230pt1
• 9230pt1
• 9230pt2

•
•
•
•
•

4030pt3
6230
8230pt1
9230pt1
9230pt2

AUMENTO DO
RISCO DE
INCÊNDIO

• 4030pt3,
6230,
8230pt1,
9230pt1,
9230pt2,

•
•
•
•
•
•

4030pt3
6230
• 4030pt3 (3,103)
8230pt1
• [[La], [Lc], [Ag],
• 4030pt3
• 4030pt3
• 4030pt3
• 6230 (0,079)
[Pa], [Ap], [Cg],
9230pt1
• 6230
• 6230
• 6230
Existentes a
[Ce], [Pp], [Cl],
• [La], [Lc], [Ag], [Pa],
9230pt2
• [Ac], [Su], [Cp]
• 8230pt1
• 8230pt1
• 8230pt1
modificar
[Bb], [Nl], [Gg],
[Ap], [Cg], [Ce], [Pp],
[La], [Lc], [Ag], [Pa],
•
9230pt1
•
9230pt1
• 9230pt1
[Su] [Ac], [Fs],
[Cl], [Bb], [Nl], [Gg],
[Ap], [Cg], [Ce],
• 9230pt2
• 9230pt2
• 9230pt2
[Cp], [Fs] [Gf]
[Ac], [Fs], [Cp], [Fs] [Gf]
[Pp], [Cl], [Bb], [Nl],
[Gg], [Ac], [Fs], [Cp],
[Fs] [Gf]
1
Para os habitats de interesse comunitário apresenta-se a perda de habitat em ha.
Habitats: 4030pt3, 6230, 8230pt1, 9230pt1, 9230pt2.
Espécies de fauna: Circus pygargus [Cp] | Aquila chrysaetos [Ac] | Pernis apivorus [Pa] | Circaetus gallicus [Cg] | Aquila pennata [Ap] | Accipiter gentilis [Ag] | Falco subbuteo [Fs]
| Gyps fulvus [Gf] | Caprimulgus europaeus [Ce] | Sylvia undata [Su] | Lullula arborea [La] | Anthus campestris [Ac] | Loxia curvirostra [Lc] | Pyrrhocorax pyrrhocorax [Pp] | Canis
lupus [Cl] Barbastella barbastella [Bb] | Noctula leisleri [Nl] | Genetta genetta [Gg] | Felis sylvestris sylvestris [Fs]
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REDE DE MT
No caso da rede de média tensão, os principais impactes sobre os biótopos e habitats
prendem-se com a sua destruição direta, associada a ações de escavação para a criação
das valas da rede de média tensão.
Teve-se em conta em seguida a área global de afetação permanente associada a valas
da rede de MT, levando em linha de conta que o seu recobrimento poderá permitir uma
reposição das condições iniciais.
Assim, os principais impactos na flora, biótopos e habitats são negativos, diretos e
permanentes, de magnitude moderada, locais, certos, irreversíveis, imediatos, devido à
destruição direta da cobertura vegetal.
No caso dos Habitat de Interesse Comunitário, importa referir que:
•

As atuações projetadas podem afetar de forma direta três habitats de interesse
comunitário, sendo estes o habitat 4030pt3 Charnecas secas europeias, o
habitat 8230pt1 Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion
ou da Sedo albi-Veronicion dillenii e o habitat 9230pt2 Carvalhais estremes de
Q. Pyrenaica.

•

Além disso, afeta-se de modo indireto os habitats 6510 Prados de feno pobres
de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) e 9230pt1
Carvalhais de Q. Robur.

•

A área total de perda direta de habitat é de1,4 ha, correspondendo 1,3 ha
(93,32% do total) a habitats de interesse comunitário 4030pt3 Charnecas secas
europeias, 0,07 ha (5,45% do total ) a habitats de interesse comunitário 8230pt1
Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albiVeronicion dillenii, e 0,02 ha (1,23% do total) a habitats de interesse comunitário
9230pt2 Carvalhais estremes de Q. Pyrenaica.

O impacte direto sobre estes habitats pode ser minimizado, se se considerar, em fase
de projeto de execução e de construção, o ajuste da localização das valas (o que será
em princípio possível para a grande maioria da rede de MT, atendendo ainda a que este
ajuste no terreno é sempre necessário dados os erros de escala e da informação de base
que está subjacente à avaliação da implantação).
Em relação à fauna, a rede de média tensão decorre por toda a área envolvente do
projeto, ao unir a posição de todos os aerogeradores, pelo que as espécies protegidas e
territórios de aves rapina e alcateias de lobo afetados serão análogos aos identificados
e avaliados no caso da implantação de aerogeradores.
Desta forma, todos os grupos faunísticos serão potencialmente afetados nesta fase,
resultado da destruição de áreas de alimentação, refúgio e reprodução; perturbação e
atropelamento inerente à circulação de pessoas e maquinaria. A destruição de habitat,
dadas as características específicas da infraestrutura, será mais relevante nas áreas de
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montado em que ocorra a necessidade de abate de árvores e limpeza do subcoberto,
afetando mamíferos, aves e répteis e, caso o subcoberto esteja associado a alguma linha
de água, também anfíbios.
Para além das aves e dos mamíferos mais sensíveis à perturbação humana, os grupos
faunísticos que potencialmente serão mais afetados durante a fase de construção são
os répteis, pequenos mamíferos e aves por afugentamento ou atropelamento e
esmagamento. Caso as ações de desmatação e decapagem sejam realizadas no período
de nidificação da maioria das aves (primavera) é possível que, principalmente as aves
que nidifiquem no chão ou próximo do solo, também sejam afetadas.
Considerando tratar-se de um impacte temporário, poderá também considerar-se como
reversível, já que a um afastamento dos indivíduos durante a construção poderá seguirse, após uma fase de adaptação, o seu regresso. A perturbação será mais impactante na
época de reprodução, para indivíduos que têm aí os seus territórios estabelecidos. Por
último, a circulação de veículos acarretará a mortalidade por atropelamento, com
especial relevância para grupos com mobilidade reduzida, como anfíbios e répteis.
Globalmente, considerando a extensão afetada, os impactes expectáveis poderão ser
considerados na fase de construção, pouco significativos.
A construção da rede de média tensão supõe afetações em relação à fragmentação e à
conetividade ecológica, de cariz temporário. As espécies florestais de menor porte e
mobilidade mais reduzida, como micromamíferos, anfíbios, répteis ou insetos podem
sofrer um efeito barreira pela fragmentação do seu habitat. Relativamente aos animais
de maior porte, a ausência de uma vedação perimetral das instalações na fase de
construção, torna pouco provável um efeito barreira importante, já que não limita de
forma notável a livre circulação da fauna terrestre.
Quanto à possível fragmentação do habitat de Lobo (Canis lupus), dado o carácter
generalista da espécie, e a favor do observado no acompanhamento e monitorização
ambiental, considera-se que as novas infraestruturas não representarão qualquer efeito
sobre a espécie associada à sua presença, que se iniciaria na fase de construção e
prolongaria para a de exploração. Assim tanto ao lobo como outros mamíferos
protegidos (Genetta genetta ou Felis sylvestris sylvestris) pode produzir-se uma afetação
pontual, especialmente em sua etologia, durante a fase de obra, fruto do aumento de
tráfego rodoviário e à presença humana na zona, no entanto, a referida afetação poderá
desaparecer na fase de funcionamento, na qual se recuperaria um fluxo normal de
tráfego nas estradas e acessos e a uma presença humana reduzida.
Os anfíbios são geralmente um grupo perturbado pelo efeito barreira gerado por
infraestruturas lineares, sobretudo durante as deslocações de adultos de zonas de
reprodução para as zonas de invernada, apesar de neste caso se esperar que a maioria
das espécies não sofram uma afetação importante já que as movimentações de muitas
destas espécies é crepuscular e/ou noturna quando a circulação de veículos é nula.
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Estabelecer-se-ão as medidas protetoras e corretoras necessárias para evitar a afetação
à fauna anfíbia existente nos enclaves húmidos localizados na zona. Assim, será
desenhado um perímetro de proteção ao redor das charcas inventariadas, e será
estudada a possibilidade de realizar uma translocação de posturas e populações anfíbias
nas charcas que corram maior risco de alteração, fruto das obras.
O efeito barreira causado pela rede de média tensão verifica-se exclusivamente na fase
de obra, aquando da abertura dos respetivos caboucos, uma vez que estes serão
recobertos e renaturalizados, anulando o efeito barreira imposto em fase de obra. De
todas as formas, a sensibilidade destes grupos de fauna depende em grande medida da
distribuição atual das espécies, da sua própria etologia e das suas capacidades
dispersivas.
No Quadro 5.9 apresentam-se as espécies e habitats mais relevantes que poderão ser
afetados pelos impactes identificados para a fase de construção. Na coluna “perda
direta de habitat”, apresenta-se a superfície de afetação direta calculada a partir das
áreas de ocupação definitiva pelos aerogeradores e da cartografia gerada a partir dos
trabalhos de campo e da análise e composição cartográfica dos mesmos.
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Quadro 5.9 – Habitats de interesse comunitário e espécies de fauna ameaçadas e protegidas (Decreto-Lei n.º 140/99) possíveis de afetação por impactos na fase de
construção do Parque Eólico Tâmega Norte – rede de média tensão
IMPACTE
PERDA DIRETA DE
HABITAT1
INFRAESTRUTURA

DEGRADAÇÃO DE
HABITATS NA ÁREA
ENVOLVENTE

RISCO DE MORTALIDADE POR
ATROPELAMENTO DE ESPÉCIES
MAIS ASSOCIADAS AO SOLO E
DESTRUIÇÃO DE NINHOS

PERTURBAÇÃO DE
ESPÉCIES FAUNÍSTICAS
COM ALTERAÇÃO DE
COMPORTAMENTO

PROLIFERAÇÃO
DE ESPÉCIES
EXÓTICAS
INVASORAS

DERRAME DE
POLUENTES

AUMENTO DO
RISCO DE
INCÊNDIO

•
•
•
•
•
•

4030pt3
6510
• 4030pt3 (1,265)
8230pt1
• [La], [Lc], [Ag],
• 4030pt3
• 4030pt3
• 4030pt3
• 8230pt1 (0,2074)
9230pt1
[Pa], [Ap], [Cg],
•
6510
•
6510
• 6510
• 9230pt2 (0,017)
9230pt2
Rede de média
[Ce], [Pp], [Cl],
• [Ac], [Su], [Cp]
• 8230pt1
• 8230pt1
• 8230pt1
• [La], [Lc], [Ag], [Pa],
[La], [Lc], [Ag],
tensão
[Bb], [Nl], [Gg],
•
9230pt1
•
9230pt1
• 9230pt1
[Ap], [Cg], [Ce], [Pp],
[Pa], [Ap], [Cg],
[Su] [Ac], [Fs],
[Cl], [Bb], [Nl], [Gg],
• 9230pt2
• 9230pt2
• 9230pt2
[Ce], [Pp], [Cl],
[Cp], [Fs] [Gf]
[Ac], [Fs], [Cp], [Fs] [Gf]
[Bb], [Nl], [Gg],
[Ac], [Fs], [Cp], [Fs]
[Gf]
1
Para os habitats de interesse comunitário apresenta-se a perda de habitat em ha.
Habitats: 4030pt3, 6510, 8230pt1, 9230pt1, 9230pt2.
Espécies de fauna: Circus pygargus [Cp] | Aquila chrysaetos [Ac] | Pernis apivorus [Pa] | Circaetus gallicus [Cg] | Aquila pennata [Ap] | Accipiter gentilis [Ag] | Falco subbuteo [Fs]
| Gyps fulvus [Gf] | Caprimulgus europaeus [Ce] | Sylvia undata [Su] | Lullula arborea [La] | Anthus campestris [Ac] | Loxia curvirostra [Lc] | Pyrrhocorax pyrrhocorax [Pp] | Canis
lupus [Cl] Barbastella barbastella [Bb] | Noctula leisleri [Nl] | Genetta genetta [Gg] | Felis sylvestris sylvestris [Fs]
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SUBESTAÇÕES
Na fase de construção de cada subestação, os principais impactes na flora e
biótopos/habitats são negativos, diretos e permanentes, de magnitude reduzida, locais,
certos, irreversíveis, imediatos, devido à destruição direta do coberto vegetal que
derivam essencialmente das ações de desmatação, escavação, terraplenagem para a
construção das subestações e acessos, bem como para a instalação dos estaleiros.
Ocorrerá também pisoteio causado pela movimentação de pessoas e maquinaria afetas
à obra, que acarreta ainda impactes sobre a flora e biótopos/habitats, de caráter
temporário. Classificam-se os impactes como negativos, diretos, de reduzida magnitude,
locais, certos, reversíveis, temporários, imediatos e pouco significativos.
Nesta fase apontam-se ainda impactes negativos, indiretos, de reduzida magnitude,
locais, prováveis, reversíveis, temporários e pouco significativos, quando associados à
deposição de poeiras e probabilidade de ocorrência de derrames de combustíveis, óleos
ou outros compostos resultantes da circulação de camiões, máquinas e veículos
associados à obra. A deposição de poeiras sobre a vegetação implica a redução da taxa
fotossintética das plantas com consequências no normal desenvolvimento da
generalidade das plantas.
Simultaneamente, associada à degradação de algumas zonas devido às desmatações ou
deposições de escombros, é expectável um aumento da ocorrência de espécies
invasoras ou de carácter invasor. Classificam-se os impactos como negativos, indiretos,
de reduzida magnitude, locais, prováveis, reversíveis, temporários, com desfasamento
temporal a medio prazo, pouco significativos e mitigáveis.
Em relação à fauna, a construção das subestações prevê a execução de diversas tarefas,
nomeadamente:
•

Desmatação da área a intervencionar;

•

Terraplanagem de terrenos para construção da plataforma da subestação e
respetivos acessos;

•

Instalação de vedações nos limites da subestação;

•

Construção de rede de drenagem da plataforma e respetivos acessos; edifícios
técnicos; redes de serviços aos edifícios técnicos (abastecimento de água,
drenagem, saneamento); maciços de betão armado para transformadores,
pórticos de amarração, suportes de aparelhagem e muros para-fogos;

•

Execução de caleiras para passagem de cabos;
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Considerando as atividades anteriormente referidas e previstas para a construção das
subestações, a comunidade faunística potencialmente afetada inclui mamíferos, aves e
herpetofauna. Neste tipo de infraestrutura e fase, a fauna será particularmente afetada
pelas intervenções de destruição do coberto vegetal, movimentação de terras
(escavações e aterros) e circulação de pessoas e maquinaria e tarefas de construção.
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA A [STA.PETN]
A área destinada à construção da subestação 400/30 kV alternativa A [STA.PETN]
compreende a afetação de uma superfície de Urzais pre-florestais mesófilos, Urzais
secos correspondente ao habitat de interesse comunitário 4030pt3 e uma pequena área
de arrelvados contínuos perenes. A área total de perda direta do habitat de interesse
comunitário 4030pt3 é de 0,271 ha.
Em relação à fauna, é provável a presença na zona das espécies de aves mais associadas
ao tipo de ocupação de solo que se evidencia, como Anthus campestris ou Sylvia undata,
assim como a existência de territórios reprodutores de diferentes espécies de rapinas
que coincidem com a futura localização da subestação, comprovando-se durante a
época nupcial de 2019 a presença nas imediações de territórios prováveis de Aquila
pennata e Circaetus gallicus.
No que diz respeito ao Lobo (Canis lupus), a zona de implantação da subestação
sobrepõe-se parcialmente com a alcateia Nariz do Mundo, que tem presença
confirmada de lobo pelo menos desde 2015, tendo sido confirmada reprodução no ano
2018 e 2020.
Impactes como a destruição de habitat decorrentes da desmatação e movimentação de
terras são considerados pouco significativos ao comparar a mesma com a extensão que
o HIC ocupa na zona de estudo e inclusivamente no contexto regional.
Por seu lado, o aumento do ruído e acessibilidade à área, com consequente perturbação
da mesma, é também negativo, direto, localizado, temporário, podendo considerar-se
pouco significativo e mitigável.
Ambos os aspetos mencionados resultarão no desaparecimento de espécies mais
sensíveis e aparecimento ou aumento populacional de outras mais tolerantes à
presença humana. Por último, o provável aumento da mortalidade por atropelamento
é também negativo, direto, localizado, permanente, sendo pouco significativo e
mitigável. Afetará grupos com menor mobilidade, como répteis e anfíbios.
Globalmente, os impactes expectáveis na fauna, decorrentes da construção da
subestação STA.PETN afetam uma área bastante reduzida, nesse sentido poderão ser
considerados pouco significativos, de magnitude reduzida e mitigáveis.
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SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA B [STB.PETN]
No caso da subestação 400/30 kV alternativa B [STB.PETN], a área de construção
compreende a afetação de uma superfície essencialmente de terrenos agrícolas, assim
como uma pequena área de giestais e de florestas antropogénicas de coníferas, não
correspondendo nenhuma destas formações a habitat de interesse comunitário.
Em relação à fauna, a zona de implantação da subestação localiza-se fora da zona de
monitorização do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, pelo que não se dispõe de dados
completos de presença de aves na zona, sendo possível a existência de territórios
reprodutores de diferentes espécies de rapinas que coincidam com a futura localização
da subestação.
No que diz respeito ao Lobo (Canis lupus), a zona de implantação da subestação
sobrepõe-se parcialmente também com a alcateia Nariz do Mundo, que tem presença
confirmada de lobo pelo menos desde 2015, tendo sido confirmada reprodução no ano
2018 e 2020.
Impactes como a destruição de habitat decorrentes da desmatação e movimentação de
terras são considerados pouco significativos, já que não se afetam formações
correspondentes a habitat de interesse comunitário.
Por seu lado, o aumento do ruído e acessibilidade à área, com consequente perturbação
da mesma, é também negativo, direto, localizado, temporário, podendo considerar-se
pouco significativo e mitigável.
Ambos os aspetos mencionados resultarão no desaparecimento de espécies mais
sensíveis e aparecimento ou aumento populacional de outras mais tolerantes à
presença humana. Por último, o provável aumento da mortalidade por atropelamento
é também negativo, direto, localizado, permanente, sendo pouco significativo e
mitigável. Afetará grupos com menor mobilidade, como répteis e anfíbios.
Globalmente, os impactes expectáveis na fauna, decorrentes da construção da
subestação STB.PETN afetam uma área bastante reduzida, nesse sentido poderão ser
considerados pouco significativos, de magnitude reduzida e de alguma forma,
mitigáveis.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETN VS. STB.PETN
Considerando a afetação de cada uma das alternativas estudadas de localização das
subestações, considera-se a localização da posição da subestação STB.PETN como
menos impactante, já que:
•

No caso de habitats de interesse comunitário, a STB.PETN não afeta de maneira
direta qualquer habitat de interesse comunitário;

•

No que diz respeito ao lobo, ambas as subestações localizam-se no interior da
alcateia Nariz do Mundo, não constituindo um fator diferenciador;
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•

No que diz respeito a aves rapinas, as duas subestações localizam-se fora da
zona de monitorização do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, pelo que não se
dispõe de dados completos de presença de aves na zona; não obstante, nas
imediações da STA.PETN comprovou-se a presença de territórios prováveis de
rapinas.

Considera-se assim que, ainda que em termos de fauna protegida não existem fatores
diferenciadores, ao localizarem-se ambas as subestações fora da zona de monitorização
do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, em termos de habitats de interesse comunitário,
a posição da subestação STB.PETN apresenta um cenário menos desfavorável.
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Quadro 5.10 – Habitats de interesse comunitário e espécies de fauna ameaçadas e protegidas (Decreto-Lei n.º 140/99) possíveis de afetação por impactos na fase de
construção do parque eólico Tâmega Norte – subestações
IMPACTE
PERDA DIRETA DE
HABITAT1
SUBESTAÇÃO
STA.PETN

• 4030pt3 (0,271)
• [Ac], [Su], [La], [Lc],
[Cl], [Ce], [Bb], [Nl]

DEGRADAÇÃO DE
HABITATS NA ÁREA
ENVOLVENTE
• 4030pt3
• 6510
• [Ac], [Su], [La], [Lc],
[Cl], [Ce], [Bb], [Nl]

RISCO DE MORTALIDADE POR
ATROPELAMENTO DE ESPÉCIES
MAIS ASSOCIADAS AO SOLO E
DESTRUIÇÃO DE NINHOS
• [Ac], [Su]

PERTURBAÇÃO DE
ESPÉCIES FAUNÍSTICAS
COM ALTERAÇÃO DE
COMPORTAMENTO
• [Ac], [Su], [La],
[Lc], [Cl], [Gg], [Fs]

PROLIFERAÇÃO
DE ESPÉCIES
EXÓTICAS
INVASORAS

DERRAME DE
POLUENTES

AUMENTO DO
RISCO DE
INCÊNDIO

• 4030pt3
• 6510

• 4030pt3
• 6510

• 4030pt3
• 6510

• 6410pt1
• 6410pt1
• 6410pt1
• 6410pt1
STB.PETN
• 6510
• [Ac], [Su], [La], [Cl]
• [Ac], [Su], [La], [Cl]
• 6510
• 6510
• 6510
• [Ac], [Su], [La], [Cl]
1
Para os habitats de interesse comunitário apresenta-se a perda de habitat em ha.
Habitats: 4030pt3, 6410pt1, 6510
Espécies de fauna: Aquila chrysaetos [Ac] | Caprimulgus europaeus [Ce] | Sylvia undata [Su] | Lullula arborea [La] | Anthus campestris [Ac] | Loxia curvirostra [Lc] | Canis lupus
[Cl] Barbastella barbastella [Bb] | Noctula leisleri [Nl]
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LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETN]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETN
Durante a fase de construção, e em termos genéricos, os impactes diretos mais
importantes e previsíveis sobre a flora e vegetação prendem-se com a destruição do
coberto vegetal, na sequência das operações de desmatação inerentes à abertura de
acessos e implantação de estruturas de apoio à obra, montagem e implantação dos
apoios da linha (ainda que numa área muito restrita por apoio, não superior a 400 m2
de forma temporária, e nunca superior a 120 m2 de forma definitiva), e abertura da faixa
de servidão ao longo da linha para cumprimento do Regulamento de Segurança de
Linhas Elétricas de Alta Tensão (que implica sobretudo o corte de espécies de
crescimento rápido e decote de forma a garantir os afastamentos mínimos definidos
regulamentarmente). Acrescem ainda os impactes decorrentes das obrigações gerais da
implementação de faixas e medidas de gestão de combustível, que podem levar ao corte
e decote de espécies florestais para assegurar os critérios de descontinuidade horizontal
e vertical de combustíveis nestas áreas.
São igualmente de considerar os impactes indiretos inerentes à deposição de poeiras na
vegetação envolvente aos diferentes elementos do projeto, com potenciais implicações
fitossanitárias, resultantes das movimentações de terras e de máquinas.
Deve também considerar-se que o aumento da movimentação de pessoas e de veículos
afetos à obra pode aumentar o risco de incêndio e favorecer a instalação de espécies
exóticas e invasoras, sendo estes impactes classificados como de baixa a muito baixa
significância.
Conforme avaliado na secção 4.3, os corredores atravessam uma série de comunidades
vegetais, as quais podem ser enquadráveis em dez habitats e sub-habitats incluídos no
Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de entre os quais se destacam os habitats
prioritários 4020pt2 (Urzais-tojais orófilos) e 91E0pt2 (bidoais ripícolas), ou ainda,
apesar de não prioritários, os habitats 9230pt1 e 9230 pt2 (Florestas acidófilas de
carvalhos (Quercion pyrenaicae).
Destacam-se igualmente outros habitats, com elevada expressividade na região, e
nalguns casos ao nível nacional, como o são os habitats 4030pt3 (tojais e urzais-tojais) e
8230pt1 (Afloramentos rochosos siliciosos (Sedion pyrenaici)).
Conforme referido na caracterização da situação de referência, embora se verifique uma
elevada heterogeneidade de habitats, os corredores são predominantemente ocupados
por matos de baixo a médio porte (urzais secos, urzais pre-florestais e giestais) e
Mosaicos de arrelvados descontínuos sobre areias, perenes e anuais.
Consequentemente, estes biótopos são potencialmente os mais afetados pela futura
implantação dos diferentes elementos de projeto.
Os restantes biótopos ocupam uma proporção marginal, dentro da área dos corredores,
pelo que a fragmentação/perda de habitat, inerente às ações de projeto, será pouco
relevante.
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As linhas de água e galerias ripícolas são consideradas biótopos improváveis de serem
afetados, pois por se localizarem geralmente em zonas de vale encaixado, a colocação
de apoios de linha elétrica nestas zonas é muito pouco provável. Subsequentemente,
embora este seja um biótopo de elevado valor, a significância do impacte é baixa.
Em todo o caso, a afetação da futura linha elétrica sobre flora e vegetação deve ser
tomada como indicativa pois não estão definidas nesta fase do estudo a localização dos
apoios da linha ou as faixas a desmatar/desarborizar.
No Quadro 5.11 apresentam-se, por troço, as áreas de biótopos abrangidas pelos
diversos troços de corredor de linha.
O Quadro 5.12 sumariza a cobertura de habitat de cada um dos corredores em estudo
da linha.
Tal como se referiu anteriormente na análise de afetação dos biótopos, esta
corresponde ao corredor da linha e não à afetação efetiva provocada pelos apoios da
mesma, pois não estão definidas nesta fase do estudo a localização dos apoios da linha
ou as faixas a desmatar/desarborizar.
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Quadro 5.11 – Áreas abrangidas pelos troços de corredores de linha elétrica e representatividade dos biótopos (ha: área em hectares; %: percentagem relativa ao total afetado)
BIÓTOPO
Afloramentos rochosos
siliciosos
Arrelvados contínuos
perenes, acidófilos e
mesófilos ou higrófilos, com
abundância de Agrostis
capillaris s.l.
Entulhos e terrenos
terraplanados ou alcatroados
Florestas antropogénicas de
coníferas
Florestas de carvalhoalvarinho
Florestas de carvalho-negral
Florestas de coníferas com
caducifólias misturados, quer
bétulas e carvalhos
espontâneos quer
castanheiros ou outras
árvores plantadas
Florestas mistas de carvalhoalvarinho e sobreiro
Florestas mistas de carvalhonegral e carvalho-alvarinho
Florestas mistas de eucaliptos
e caducifólias
Florestas pioneiras de bétulas
Florestas ripícolas de amieiros
e bétulas
Freixedas em margens fluviais
abruptas
Giestais com predomínio de
Cytisus striatus
Lagoas naturais
Lagoas perturbadas pela
pecuária
Lameiros de ceifa
Mosaicos de arrelvados
descontínuos sobre areias,
perenes e anuais
Plantações de carvalhoamericano
Plantações de Eucalyptus
globulus

TLN1
ha
%

ha

TLN2
%

TLN3
ha
0,5

4,7

2,8

0,5

0,3

12,3

7,4

0,14

4,9

8,2

%

TLN4
ha
%

0,3

4,9

TLN5
ha
%
0,3

0,4

0,7

1,1

TLN6
ha
%

9,0

9,0

TLN7
ha
%

TLN8
ha
%

TLN9
ha
%

TLN10
ha
%

1,2

1,2

0,3

0,5

1,1

1,2

0,2

0,2

8,2

30,6

1,2

1,8

0,1

0,5

21,9

26,1

0,0

0,0

0,1

0,2

0,7

2,2

11,8

14,0

0,5

0,8

2,0

TLN12
ha
%

TLN13
ha
%

7,4

20,0

TLN14
ha
%

0,1

2,0

2,3

1,1

1,3

29,6

17,7

4,0

2,4

23,1

13,8

4,4

14,1

13,2

41,1

38,5

1,0

0,6

0,6

2,4

82,5

49,3

9

33,7

0,3

0,2

1,2

0,7

6,5

4,4

1,3

18,9

28,1

7,9

11,7

10,3

5,8

46,3

21,4

8,7

9,0

29,1

11,4

36,9

12,3

1,2

1,1

6,5

2,6

1,3

0,4

2,1

0,4

0,2

10,6

5,3

5,6

0,4

0,2

0,3

0,2

24,1

12,8

20,6

11,0

1,4

0,8

0,8

0,5

4,1

2,2

0,8

0,4

0,0

0,0

0,3

14,5

2,2

10,6

TLN17
ha
%

0,3

2,0

0,4

0,2

0,6

3,4

0,1

0,0

13,6

6,7

18,7

9,3

6,1

4,6

21,9

TLN16
ha
%

3,9

3,0

2,8

TLN15
ha
%

7,3

8,8

5,1
4,6

TLN11
ha
%

14,7

7,2

23,7

9,4

31,1

15,8

0,0

47,8

27,0

73,1

0,0

0,5

0,1

5,6

3,0

5,7

3,1

5,6

3,0

6,5

3,4

43,6

23,2

61,8

32,9

8,1

46,6

1,2
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BIÓTOPO
Pomares e vinhas
abandonadas
Povoamentos de Acacia
dealbata
Prados higro-acidófilos de
Molinia caerulea
Pré-bosques caducifólios
acidófilos
Soutos
Terrenos agrícolas (hortas,
pastos, cultivos forrageiros e
lameiros de maneio
relativamente intensivo)
Terrenos de uso florestal
recentemente cortados,
queimados, plantados ou em
regeneração incipiente
Turfeiras de transição
Urzais higrófilos
Urzais pré-florestais mesófilos
com Erica arborea, Pteridium
aquilinum e/ou Ulex minor
Urzais secos

TLN1
ha
%

TLN2
ha
%

0,02

4,1

3,9

0,07

TLN3
ha

14,9

%

8,9

TLN4
ha
%
1,2

4,6

1,1

4,1

2,8

TLN5
ha
%

2,4

1,5

0,4

1,4

2,2

1,3

0,9

3,4

5,3

19,8

30,5

18,2

4,3

12,5

29,0

17,4

44,0

26,3

2,7

7,8

25,0

14,9

TLN7
ha
%

11,9

5,1

2,4

TLN6
ha
%

9,4

7,6

13,9

12,4

18,5

6,3

9,3

2,1

1,0

3,6

9,3

4,2

16,1

1,3

12,2

TLN8
ha
%

26,8

53,6

TLN9
ha
%

16,4

53,1

TLN10
ha
%
0,5

0,6

5,3

6,3

1,7
0,7

1,4

0,5

1,1

0,8

0,8

0,7

0,7

8,6

8,8

2,0

4,0

36,8

37,8

5,5

10,9

0,1

2,2

0,2

7,2

2,9

3,5

6,6

7,9

13,8

16,4

0,8

0,9

TLN11
ha
%

TLN12
ha
%

11,4

34,6

TLN13
ha
%

0,4

TLN14
ha
%

TLN15
ha
%

TLN16
ha
%

1,2
0,6

0,3

5,0

2,6

TLN17
ha
%
0,5

0,2

62,8

31,2

1,0

1,3

11,2

5,9

7,2

3,8

0,0

0,0

1,62

0,81

23,8

31,2

13,0

6,9

11,1

5,9

0,1

0,7

1,92

0,96

3,5

1,8

5,41

2,69

1,4

12,8

16,8

0,5

1,6

7,3

9,6

5,3

15,9

0,2

3,9

0,6

31,1

16,6

32,9

17,5

4,2

24,4

25,77

12,80

45,2

24,0

13,2

7,1

2,5

14,4

56,96

28,29
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Quadro 5.12 – Áreas afetadas e representatividade dos Habitats da RN2000
HIC
4030pt3
6510
9230pt2
8230pt1

"3160"
7140pt2
4020pt1
"6230"
9230pt2
9230pt1
6410pt1
91E0*pt2
"92A0"
9260pt1+pt2
"9330"

TLN1
ha
%
44,0

26,3

4,0

2,4

ha

TLN2
%

2,7

7,8

TLN3
ha

%

25,0

14,9

0,5

TLN4
ha
%

0,3

TLN5
ha
%
6,3

9,3

18,9

28,1

0,6

0,8

0,3

0,4

TLN6
ha
%

2,0

TLN7
ha
%

TLN8
ha
%

TLN9
ha
%

36,8

5,5

2,2

37,8

10,9

TLN10
ha
%

7,2

TLN11
ha
%

TLN12
ha
%

TLN13
ha
%

TLN14
ha
%

TLN15
ha
%

TLN16
ha
%

TLN17
ha
%

7,3

5,3

0,2

45,2

24,0

13,2

7,5

2,5

14,4

57,0

5,6

3,0

6,5

3,4

5,6

3,0

2,2

1,2

1,1

6,5

2,6

9,6

15,9

0,6

8,8
1,2

1,2

0,3

0,5

28,3

1
,
3
“

“
4,7

2,8

5,0

3,0

0,7

1,1

2,0

9,0

1,1

1,2

0,2

0,2

7,3

3,9

10,6

5,6

0,6

0,3

5,0

2,6

0,4

2,1

0,4

0,2

“
1,0

0,6

0,6

2,4

0,0
0,7

1,4

2,9

3,5

1,1

1,3

0,0
“
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Da avaliação destes impactes resulta que, os mesmos a ocorrer, serão genericamente
localizados, negativos, certos, de baixa magnitude e por isso pouco significativos.
Durante a fase de construção da linha elétrica, e em termos genéricos, os impactes
diretos mais importantes e previsíveis sobre a fauna correspondem à perturbação
(afastamento e alteração dos padrões de deslocação na área), perda ou alteração de
biótopos/habitats, e mortalidade (atropelamento e esmagamento pela circulação de
máquinas, materiais e pessoas).
Estes impactes são decorrentes das principais ações de construção, nomeadamente de
desmatação e limpeza de terrenos para constituição das fundações dos apoios, a
montagem de apoios e colocação de cabos, e o movimento de máquinas e pessoas.
As operações de desmatação e limpeza de terreno implicam uma perda direta, mas na
sua maioria temporária, de habitat. Todavia, estas operações terão um efeito muito
localizado, limitado ao espaço ocupado pelas bases dos apoios e à área necessária para
a construção e, no caso dos locais onde se desenvolvem povoamentos de pinheiro-bravo
e eucalipto, à faixa de proteção de 45 m (dado que as espécies de crescimento rápido
serão integralmente desmatadas). Outras espécies florestais poderão ser afetadas, de
forma menos significativa e pontual, em função de necessidade de decote ou abate de
exemplares para cumprimento das disposições da defesa da floresta contra incêndios,
de descontinuidade horizontal e vertical em faixas de gestão de combustível. São ainda
consideradas áreas marginais associadas à abertura/beneficiação de acessos.
Os pinhais são potencial refúgio para espécies protegidas de quirópteros florestais e
com presença de aves como Loxia curvirostra ou Caprimulgus europaeus, assim como
uma comunidade abundante e muito diversa de aves florestais (entre outras espécies
de páridos, fringilídeos, picídeos, etc) e inclusivamente a presença possível de ninhos de
aves de rapina florestais como Accipiter gentilis, Aquila pennata, Pernis apivorus ou
Circaetus gallicus (maioria destas presentes no Anexo I do Decreto-Lei n.º140/99, de 24
de abril).
Estes povoamentos florestais também são potencial refúgio para diferentes espécies
protegidas de quirópteros florestais como Noctula leisleri, Noctula lasiopterus, Plecotus
auritus ou Barbastella barbastellus, presentes nos anexo B-II e B-IV do Decreto-Lei
n.º140/99, de 24 de abril. Também outras espécies de mamíferos florestais protegidos
como Genetta genetta (Anexo B-V) e Felis silvestris silvestris (Anexo B-IV) ou répteis
como Coronella girondica (Anexo B-IV) têm presença nestes pinhais. Por último, nos
povoamentos de arvoredo autóctone está confirmada a presença dos invertebrados
protegidos Lucanus cervus (anexos B-II do Decreto-Lei n.º140/99) e Geomalacus
maculosus (anexos B-II e B-IV).
Por sua parte, os habitats abertos, matagais e pastagens, constituem habitat potencial
de nidificação de diferentes espécies de aves protegidas no Anexo I do Decreto-Lei
n.º140/99 como Sylvia undata, Anthus campestris, Emberiza hortulana e Lullula arborea.
Para além disso, estas zonas abertas são particularmente relevantes para algumas
espécies de aves de rapina que utilizam estas zonas nas suas tarefas de alimentação
como Falco subbuteo, Falco peregrinus, Circaetus gallicus ou Aquila pennata (presentes
no Anexo I), ou inclusivé constituem zonas de nidificação de algumas como Circus
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pygargus e Circus cyaneus (espécies do Anexo-I do decreto-Lei e, segundo o Livro
Vermelho, nas categorias de Em perigo (EN) e Em perigo Critico (CR), respetivamente).
Desta maneira, comprova-se que a existência de territórios reprodutores durante a
época nupcial de 2019 da espécie Circys pygargus na zona de projeção de implantação
dos corredores TLN3, TLN4, TLN9, TLN10 e TLN13.
No que diz respeito ao Lobo (Canis lupus), a maioria dos troços de linha sobrepõe-se
total ou parcialmente com as alcateias localizadas na zona, com exceção dos troços
TLN2, TLN3, TLN4, TLN8, TLN9, TLN10, TLN12e TLN13.
Os troços TLN15, TLN14, TLN5, TLN1 e TLN6 são os que apresentam uma maior afetação
sobre a espécie, ao estar localizados sobre as zonas onde se registaram mais contactos
de presença.
Assim, a perda/alteração de habitat considera-se como um impacte negativo, direto e
de magnitude reduzida a moderada. No caso dos povoamentos florestais o impacte é
considerado de moderado, face à afetação imposta pela faixa de proteção e gestão de
combustível, e nos restantes biótopos é considerada de reduzida, face ao carácter
pontual das afetações por apoios e abertura/beneficiação de acessos. O impacte é ainda
considerado de permanente e irreversível, no caso da área ocupada pelos apoios,
acessos e faixa de proteção e gestão de combustível (nos povoamentos florestais de
crescimento rápido), e de temporário e reversível para a área de trabalhos. Tendo em
conta o carácter pontual e localizado da implantação de apoios, que se traduzem em
áreas expressivamente reduzidas face aos biótopos presentes em todo o corredor, este
impacte pode considerar-se de marginal, e portanto, como não significativo. No caso
dos povoamentos florestais de espécies de crescimento rápido, dado que é feita a
desmatação a toda a secção da faixa de proteção, o seu quantitativo de perda é maior,
sendo contudo um impacte ainda assim pouco significativo.
No que diz respeito ao impacte potencial da linha elétrica sobre as parcelas
compensatórias de âmbito florestal preconizadas no âmbito da empreitada do SET,
importa aferir que os troços TLN7, TLN8, TLN10, TLN13 e TLN17 se sobrepõem
parcialmente com as mesmas (vide Figura 4.15).
No caso dos troços TLN10 e TLN17, as medidas compensatórias estão relacionadas
sobretudo com o aproveitamento da regeneração natural em massas de pinhal (MC1),
estando a medida implementada Nestes casos, as parcelas compensatórias poderiam
ver-se afetadas pelas operações de desmatação na faixa de proteção de 45 m (afetando
sobretudo os povoamentos florestais de crescimento rápido) e gestão de combustível,
caso o traçado em fase de projeto de execução sobrepasse as mesmas. Ainda que a
sobreposição das parcelas com os troços seja bastante limitada, ainda assim existe área
sem medidas compensatórias aplicadas disponível que permita a definição de um
traçado que evite a sua sobrepassagem. Acresce ainda que estes troços não incorporam
o corredor proposto como preferencial.
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Quanto às restantes parcelas compensatórias, não se considera que ocorra impacte
como consequência das operações de desmataçao na faixa de proteção, dado que não
configuram povoamentos florestais de crescimento rápido, e não é expectável a
necessidade de desmatação de espécies florestais autóctones. Qualquer impacte estaria
associado a ações de desbaste ou corte de exemplares isolados para assegurar o
cumprimento da regulamentação em matéria de gestão de combustíveis, reduzindo
assim de forma relevante a sua magnitude e significância, ressalvando-se novamente
que em sede de Projeto de Execução se afigura provável definir traçados que previnam
o cruzamento com áreas de compensatórias.
Quanto à possível afectação das parcelas compensatórias para implantação de apoios e
abertura/beneficiação de acessos, esta é, novamente, possível de prevenir aquando da
sua definição em fase de projeto de execução, considerando-se este impacte sem
significância.
No que se refere à perturbação gerada pela movimentação de máquinas e pessoas na
área do projeto, este pode manifestar-se pelo impacte sonoro, pela presença humana
observável pelos animais e pelo maior risco de atropelamento.
Relativamente ao risco de atropelamento, não são expectáveis impactes negativos com
significado, desde que tomadas as medidas de minimização adequadas, sobretudo ao
nível dos acessos, restringindo a deslocação das viaturas aos caminhos definidos para o
local da obra.
Quanto à perturbação sonora, esta última pode assumir um efeito importante durante
o período de nidificação/criação, ou ainda de hibernação (quirópteros), em particular
no caso das espécies de estatuto muito ameaçado.
No cômputo geral, a perturbação e alteração de padrões de utilização do espaço,
considerando tratar-se de um impacte temporário, poderá também considerar-se como
reversível, já que a um afastamento dos indivíduos durante a construção poderá seguirse, após uma fase de adaptação, o seu regresso. A perturbação será mais impactante na
época de reprodução, para indivíduos que têm aí os seus territórios estabelecidos.
Quadro 5.13 –Habitats de interesse comunitário e espécies de fauna ameaçadas e protegidas
(Decreto-Lei n.º 140/99) passíveis de impactes na fase de construção do Parque Eólico
Tâmega Norte – troços de linha elétrica
IMPACTE
PERDA DIRETA DE
HABITAT1
TROÇO
TLN1
TLN2
TLN3
TLN4

[Ap],[Cg],[Pa],[Fs],[Cp],
[Cl]
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs],[Cp]
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs],[Cp],
[Qs]
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs],[Qs]

DEGRADAÇÃO DE
HABITATS NA ÁREA
ENVOLVENTE
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs],[Cp],
[Cl]
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs],[Cp]
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs],[Cp]
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs]

RISCO DE MORTALIDADE POR
ATROPELAMENTO DE ESPÉCIES
MAIS ASSOCIADAS AO SOLO E
DESTRUIÇÃO DE NINHOS

PERTURBAÇÃO DE
ESPÉCIES FAUNÍSTICAS
COM ALTERAÇÃO DE
COMPORTAMENTO

[Cp]

[Ap],[Cg],[Pa],[Fs],[Cp],
[Cl]
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs],[Cp]
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs],[Cp]

[Cp]
[Cp]

[Ap],[Cg],[Pa],[Fs]
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IMPACTE
PERDA DIRETA DE
HABITAT1
TROÇO
TLN5
TLN6
TLN7
TLN8
TLN9
TLN10
TLN11
TLN12
TLN13
TLN14
TLN15
TLN16
TLN17

DEGRADAÇÃO DE
HABITATS NA ÁREA
ENVOLVENTE

RISCO DE MORTALIDADE POR
ATROPELAMENTO DE ESPÉCIES
MAIS ASSOCIADAS AO SOLO E
DESTRUIÇÃO DE NINHOS

PERTURBAÇÃO DE
ESPÉCIES FAUNÍSTICAS
COM ALTERAÇÃO DE
COMPORTAMENTO

[Ap],[Cl]
[Ap],[Cl]
[Ap],[Cl]
[Ap],[Cl]
[Ap],[Cl]
[Ap],[Cl]
[Ap],[Cg],[Cp],[Fs],[Cl]
[Ap],[Cg],[Cp],[Fs],[Cl]
[Cp]
[Ap],[Cg],[Cp],[Fs],[Cl]
[Cg],[Fs]
[Cg],[Fs]
[Cg],[Fs]
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs]
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs]
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs]
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs]
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs]
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs]
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs],
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs],[Cp],
[Cp]
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs],[Cp],
[Cp],[Cl]
[Cl]
[Cl]
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs]
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs]
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs]
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs],[Qs]
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs]
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs]
[Cl]
[Cl]
[Cl]
[Cp],[Cl]
[Cp],[Cl]
[Cp]
[Cp],[Cl]
[Ap],[Cl]
[Ap],[Cl]
[Ap],[Cl]
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs],[Cl]
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs],[Cl]
[Ap],[Cg],[Pa],[Fs],[Cl]
Espécies de fauna: Circus pygargus [Cp] | Pernis apivorus [Pa] | Circaetus gallicus [Cg] | Aquila
pennata [Ap] | Falco subbuteo [Fs] | Canis lupus [Cl] | Felis silvestris silvestris [Fe]
Espécies de flora: Quercus suber [Qs]

Assinala-se finalmente que os impactes potenciais incidentes sobre os troços mais a sul
serão cumulativos com a empreitada de construção do Sistema Eletroprodutor do
Tâmega, quando coincidentes, incrementando localmente as zonas de perda de habitat
e o fenómeno de perturbação da área. Este impacte cumulativo, contudo, pode ser
mitigado caso se adote o aproveitamento dos apoios da linha de ligação entre o PC
Daivões e SE Ribeira de Pena, evitando assim novas áreas de impacte associadas a apoios
específicos para a linha de evacuação do PETN.
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STA.PETN
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 4,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
No que diz respeito à solução de evacuação, foram avaliadas as soluções de evacuação
por linha elétrica de 400kV e por linha elétrica de 60kV.
Esta análise comparativa parte do pressuposto que quer a solução de 400 kV, quer de
60 kV, assumirão grosso modo o mesmo traçado e número de apoios, importando assim
perceber sobretudo as características de apoios e condutores mais comuns que permita
estabelecer as dissemelhanças e principais benefícios e desvantagens de cada solução,
ainda que sem soluções de projeto concretizadas no território e devidamente
dimensionadas.
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As características de cada uma das alternativas aparece refletida na secção 2.3.3, sendo
as principais diferenças as seguintes:
•

os apoios da linha de 60kV têm uma altura de 65 m (mais 20 m que para 400kV);

•

a área de ocupação da base de apoios (da tipologia mais comum) da linha de
60kV é de 62 m2 (mais 2 m2 que para o apoio de 400 kV);

•

os apoios da linha de 60kV têm menor extensão entre extremos de cruzetas
(condutores mais próximos entre si);

•

o número de condutores por apoio de 60kV é de 12 (a que se somam dois cabos
terra), repartidos segundo 4 planos verticais (o dobro dos apoios-tipo mais
comuns da linha de 400kV, com 6 condutores – a que se somam dois cabos terra
– e 2 planos verticais).

Remete-se para a consulta dos impactes na fase de exploração no que diz respeito aos
dois últimos fatores.
Ao nível do traçado da linha, não existem diferenças no traçado das duas soluções, pelo
que não haverá uma condição diferente.
Ao nível da ocupação do solo, o maior tamanho dos apoios da solução de 60kV implica
uma maior perda de habitat, e como tal de zonas de alimentação e abrigo por parte das
espécies residentes de todos os grupos faunísticos.
Assim, recomenda-se a solução de evacuação por linha elétrica de 400kV.
5.3.3.2

PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL E SUA LIGAÇÃO AO PC GOUVÃES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
Na fase de construção do projeto do parque eólico, os principais impactes na flora,
biótopos e habitats resultantes da destruição direta da cobertura vegetal que derivam
essencialmente das ações de desmatação, escavação, terraplenagem para a construção
dos acessos, bem como para a instalação dos aerogeradores e a construção das valas de
cabos da rede de média tensão, são negativos, diretos e permanentes, de magnitude e
significância variável em função do componente em análise, locais, certos, irreversíveis,
imediatos.
Acrescem ainda os impactes associados à obrigações subjacentes ao cumprimento da
legislação de Defesa da Floresta Contra Incêndios, que impõe a abertura de faixas de
gestão de combustível associadas à infraestruturas do projeto eólico e, como tal, a
desmatação seletiva, desbaste ou corte de espécies de forma a assegurar as exigências
de descontinuidade horizontal e vertical de combustíveis (ver regime legal na secção
2.2.3.4 – Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios/Faixa de Gestão de
Combustível.
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Ocorrerá também pisoteio e cortes devido ao transporte de materiais e movimentação
de máquinas e trabalhadores. A movimentação de máquinas pode ainda alterar as
condições físicas do solo, dificultando a sobrevivência da vegetação e induzindo
perturbações nas condições de fitossanidade de algumas plantas.
Estes impactes podem ser considerados significativos no caso da ocupação de áreas
relevantes do ponto de vista ecológicos e ocorrência de espécie de elevado valor de
conservação.
Nesta fase apontam-se ainda impactes negativos, indiretos, de reduzida magnitude,
locais, prováveis, reversíveis, temporários e pouco significativos, quando associados à
deposição de poeiras e probabilidade de ocorrência de derrames de combustíveis, óleos
ou outros compostos resultantes da circulação de camiões, máquinas e veículos
associados à obra. A deposição de poeiras sobre a vegetação implica a redução da taxa
fotossintética das plantas com consequências no normal desenvolvimento da
generalidade das plantas.
Simultaneamente, associada à degradação de algumas zonas devido às desmatações o
revolvimento e movimentação de solos é expectável um aumento a expansão de
comunidades vegetais exóticas invasoras originando fortes impactes sobre a vegetação
autóctone ou degradação dos biótopos em que preferencialmente ocorrem.
Classificam-se os impactes como negativos, indiretos, de reduzida magnitude, locais,
prováveis, reversíveis, temporários, com desfasamento temporal a medio prazo, pouco
significativos e mitigáveis.
Há também que considerar a possibilidade do aumento do risco de incêndio devido ao
aumento da circulação de pessoas e veículos afetos à obra, sendo o impacte negativo,
indireto, de reduzida magnitude, local, provável, reversível, temporário, imediato,
pouco significativo e mitigável.
No que concerne os habitats de interesse comunitário, no decurso da fase de construção
é expectável a ocorrência da perda direta de habitat, em função das ações de afetação
permanente para implantação do projeto.
No caso da fauna, considerando as atividades anteriormente referidas e previstas para
a construção do projeto, todos os grupos faunísticos serão potencialmente afetados
nesta fase. Neste tipo de infraestrutura e fase, a fauna será particularmente afetada pela
destruição de áreas de alimentação, refúgio e reprodução, intervenções de destruição
do coberto vegetal, movimentação de terras (escavações e aterros) e perturbação e
atropelamento inerente à circulação de pessoas e maquinaria.
A destruição de habitat será mais relevante nas áreas de floresta em que ocorra a
necessidade de abate de árvores e limpeza do subcoberto, afetando mamíferos, aves e
répteis e, caso o subcoberto esteja associado a alguma linha de água, também anfíbios.
Analisa-se em seguida os impactes identificados por componente de projeto. Para o
efeito, serão consideradas as áreas de afetação permanente a eles associadas, como
impactes que se iniciam na fase de construção e se prolongam para a fase de exploração.
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AEROGERADORES E SUA PLATAFORMA E MACIÇO DE FUNDAÇÃO
Atendendo ao facto que os parques eólicos são geralmente implantados em zonas com
vegetação escassa para aproveitar ao máximo o potencial eólico, o qual se veria
significativamente reduzido pelos obstáculos e pela rugosidade do terreno se inseridos
no interior de massas florestais, o impacte gerado pela instalação dos aerogeradores na
flora é considerado como sendo muito reduzido, sempre em função, evidentemente, da
zona eleita para a sua implementação. Relativamente aos biótopos e habitats, a situação
estabelecida para a flora não varia de modo substancial.
Não obstante, tal não impede que, por vezes, a localização dos aerogeradores coincida
com massas arborizadas, em que é necessário o corte de uma parte da área ocupada.
Tal ocorre nas posições dos aerogeradores TS04, TS21, TS30, TS31, TS32, TS33, TS34,
TS36, TS38 e TS39.
As massas arborizadas afetadas são Florestas antropogénicas de coníferas. O impacte é
considerado como sem significância por se tratar de formações não naturais.
No caso dos Habitat de Interesse Comunitário, importa referir que:
•

Haverá perda direta de habitat na instalação de 26 dos 39 aerogeradores, ou
89,65% do total. Considera-se para este efeito apenas os casos em que a base
de implantação definitiva corresponde a um habitat de Interesse Comunitário;

•

As ações projetadas afetam de forma direta dois habitats de interesse
comunitário, sendo estes o habitat 4030pt3 Charnecas secas europeias e o
habitat 8230pt1 Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion
ou da Sedo albi-Veronicion dillenii;

•

A área total de perda direta de habitat é de 10,81,Ha, correspondendo 9,55 ha
(88,3 % do total) a habitats de interesse comunitário 4030pt3 Charnecas secas
europeias, e os 1,27 ha restantes (11,7%) ao habitat 8230pt1 Rochas siliciosas
com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii;

•

Além disso, afeta de modo indireto o habitat prioritário 4020pt1* Charnecas
húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix e os habitats
7140pt2 – Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes e 9230pt2 Carvalhais
galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica.

As Charnecas secas europeias (4030pt3) são o habitat de interesse comunitário sobre o
qual se virá a produzir uma maior afetação, no entanto, esta é considerada
proporcionalmente insignificante ao comparar a mesma com a extensão que o HIC
ocupa na zona de estudo e inclusivamente no contexto regional.
Relativamente ao HIC 8230pt1, as zonas rochosas afetadas são, em geral, de pequena
extensão e marginalmente referíveis ao HIC 8230pt1 (“Rochas siliciosas com vegetação
pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii”), considerando-se a
sua afetação pouco significativa.
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No que diz respeito ao HIC 7140pt2, na área de influência do aerogerador TS07, localizase uma pequena representação do mesmo, não muito bem conservada mas valiosa no
contexto regional, no qual este tipo de vegetação foi muito castigado.
A afetação de outros biótipos mais relevantes como é o caso das Charnecas húmidas
atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix (4020pt2*) e os Carvalhais galaicoportugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica (9230pt2) será muito improvável
dado que não está prevista a colocação de aerogeradores diretamente nestas áreas.
Pode-se assim concluir que os principais impactes sobre os habitats de interesse
comunitário são negativos, diretos e permanentes, de magnitude reduzida, pouco
significativos, locais, certos, irreversíveis e imediatos, no caso dos HIC 4030pt3 e
8230pt1 e pt2, e significativo, no caso do HIC 7140 pt2.
Não obstante a perda de habitat ser um impacte irreversível para as áreas de afetação
permanente, nas zonas de afetação temporária em obra importa elaborar e
implementar um projeto de recuperação e integração paisagística a executar após a fase
de obra, de forma a ser recuperada uma parte dos terrenos afetados e a sua vegetação
associada.
Durante a fase de construção deverão ainda ser asseguradas todas as medidas
preventivas/corretoras estabelecidas e propostas na secção 6 para garantir que a
afetação sobre a vegetação é mínima, sendo tal verificado mediante a monitorização
ambiental proposta das obras.
Refira-se que, apesar da potencial afetação de alguns valores ecológicos presentes na
ZEC que são sobrepostos pelos troços em análise, não se considera que os impactes
residuais identificados afetem a integridade destas áreas do SNAC, seja pelas áreas
relativamente restritas passíveis de afetação, seja pela possibilidade de minimização da
grande maioria dos impactes identificados.
Em relação à fauna, a destruição de habitat será mais relevante nas áreas de floresta em
que ocorra a necessidade de abate de árvores e limpeza do subcoberto, afetando
mamíferos, aves e répteis, invertebrados e, caso o subcoberto esteja associado a alguma
linha de água, também anfíbios.
A perturbação afetará espécies mais sensíveis. Os pinhais são potencial refúgio para
espécies protegidas de quirópteros florestais e com presença de aves como Loxia
curvirostra ou Caprimulgus europaeus, assim como uma comunidade de aves florestais
abundante e muito diversa (entre outras espécies de páridos, fringilídeos, picídeos, etc)
e inclusivamente a presença possível de ninhos de aves de rapina florestais como
Accipiter gentilis, Aquila pennata, Pernis apivorus ou Circaetus gallicus (maioria destas
presentes no Anexo I do Decreto-Lei n.º140/99, de 24 de abril).
Estes povoamentos florestais também constituem potencial refúgio para diferentes
espécies protegidas de quirópteros florestais como Noctula leisleri, Noctula lasiopterus,
Plecotus auritus ou Barbastella barbastellus, presentes nos anexo B-II e B-IV do DecretoLei n.º140/99, de 24 de abril. Também outras espécies de mamíferos florestais
protegidos como Mustela putorius e Genetta genetta (Anexo B-V) e Felis silvestris
792

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

silvestris (Anexo B-IV) ou répteis como Coronella girondica (Anexo B-IV) estão presentes
nestes pinhais. Por último, nos povoamentos de árvores autóctones está confirmada a
presença dos invertebrados protegidos Lucanus cervus (anexos B-II do Decreto-Lei
n.º140/99) e Geomalacus maculosus (anexos B-II e B-IV), salientando-se contudo que a
afetação destas florestas será praticamente inexistente.
A distribuição das massas florestais na zona de atuação e a localização das ações de
impacte traduzem-se numa afetação nestas zonas praticamente inexistente. Só os
impactes associados à implantação dos aerogeradores TS39 e TS36, acesso ao
aerogerador TS30 e o acesso entre aerogeradores TS21 e TS22 contribuirão para a
afetação deste habitat e consequentemente das suas espécies florestais. Por esta razão,
torna-se previsível que as populações de espécies florestais não se vejam alteradas pela
construção do parque eólico.
Por outro lado, os habitats abertos, matagais e pastagens, constituem habitat potencial
de nidificação de diferentes espécies de aves protegidas no Anexo I do Decreto-Lei
n.º140/99 como Sylvia undata, Anthus campestris, Emberiza hortulana e Lullula arborea.
Ademais, estas zonas abertas são particularmente relevantes para algumas espécies de
aves de rapina que utilizam estas zonas nas suas tarefas de alimentação como Falco
subbuteo, Falco peregrinus, Circaetus gallicus ou Aquila pennata (presentes no Anexo I).
Constituem ainda zonas de nidificação de algumas espécies como Circus pygargus e
Circus cyaneus (espécies do Anexo-I do decreto-Lei e, segundo o Livro Vermelho, nas
categorias de Em perigo (EN) e Em perigo Critico (CR), respetivamente). Desta maneira,
comprovou-se a existência de territórios reprodutores durante a época nupcial de 2019
de diferentes espécies de rapinas que se sobrepõe com a futura localização dos
aerogeradores e seus accessos:
•

Aerogeradores TS01 a TS18. Territórios reprodutores de Circaetus gallicus,
embora a zona de implantação destes aerogeradores se localize fora da zona de
monitorização do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, pelo que não se dispõe de
dados completos da presença de aves nesta zona e, como tal, é possível a
presença de territórios reprodutores de outras espécies de rapinas;

•

Aerogeradores TS19 a TS26. Territórios reprodutores de Aquila pennata,
Circaetus gallicus, Falco peregrinus, Falco subbuteo, Milvus migrans, Circus
aeruginosus e Circus pygargus;

•

Aerogeradores TS26 a TS28. Territórios reprodutores de Aquila pennata,
Circaetus gallicus, Pernis apivorus, Falco subbuteo, Milvus migrans e Circus
pygargus;

•

Aerogeradores TS29 a TS35. Territórios reprodutores de Accipiter gentilis,
Circaetus gallicus e Pernis apivorus;

•

Aerogeradores TS36 a TS39. Territórios reprodutores de Aquila pennata,
Circaetus gallicus, Pernis apivorus e Circus pygargus.
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Adicionalmente, deve ter-se em conta que no habitat de afloramento afetado pelo
aerogerador TS18 existe um enclave de nidificação confirmado da espécie Monticola
saxatilis, espécie de ave na categoria de Em Perigo de Extinção (EN) segundo o Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006).
Espécies de outros grupos faunísticos como invertebrados, especialmente lepidópteros
e coleópteros, répteis ou mamíferos, especialmente micromamíferos, também se
maximizam em zonas abertas. Entre elas destacam-se os lepidópteros Euphydryas
aurinia e Euplagia quadripunctaria presentes no anexo II do Decreto-Lei nº 140/99 e
répteis como Chalcides bedriagai (presente no anexo IV do Decreto-Lei nº 140/99) com
presença potencial na área.
Impactes como a destruição de habitat (destruição de zonas de alimentação, refúgio
e/ou reprodução) decorrentes da desmatação e movimentação de terras poderá afetar
todos os grupos faunísticos (mamíferos, aves e répteis, invertebrados e, caso o
subcoberto esteja associado a alguma linha de água, também anfíbios. Podem ser
considerados negativos, diretos, localizados, permanentes, mas reversíveis, portanto,
pouco significativos. A perturbação será mais impactante na época de reprodução, para
indivíduos que têm aí os seus territórios estabelecidos ou com ninhos próximos.
No caso do grupo dos aerogeradores TS19 a TS25, TS26 a TS28, TS29 a TS35 e TS36 a
TS39, o impacte considera-se significativo, já que constituem zonas de nidificação de
algumas espécies como Circus pygargus e Circus cyaneus (espécies do Anexo-I do
decreto-Lei e, segundo o Livro Vermelho, nas categoria de Em perigo (EN) e Em perigo
Critico (CR), respetivamente), sendo também significativa no caso do aerogerador TS18,
onde foi comprovada a existência de um enclave de nidificação confirmado da espécie
Monticola saxatilis, espécie de ave na categoria de Em Perigo de Extinção (EN) segundo
o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006)
No que respeita ao Lobo (Canis lupus signatus), a zona de implantação do projeto
sobrepõe-se parcialmente com as alcateias Minhéu, Sombra e Alvão. A Alcateia Sombra
tem presença confirmada de lobo pelo menos desde 2015, com reprodução confirmada
nos anos de 2017, 2018 e 2020. A Alcateia Alvão tem presença confirmada de lobo nos
anos de 2016, 2019 e 2020, sendo a presença possível nos anos de 2017 e 2018, e foram
identificados indícios da presença de lobo junto a um dos acessos (existentes) que
incluem o PETS no ano de 2020. Por último, na Alcateia Minhéu foi confirmada a
presença de exemplares de lobo no ano de 2018 e 2020, sendo possível a sua presença
nos restantes anos, e foi ainda identificado um indício da presença da espécie junto à
área de estudo do projeto mas fora desta.
Considerando tratar-se de um impacte negativo e direto, de magnitude reduzida e
pouco significativo, local, certo e imediato, considera-se temporário, ao estar associado
às ações temporárias de obra. No caso do lobo, este impacte poderá também
considerar-se como reversível, já que a um afastamento dos indivíduos durante a
construção poderá seguir-se, após uma fase de adaptação, o seu regresso. A
perturbação será mais impactante na época de reprodução.
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Por sua vez, o aumento do ruído e acessibilidade à área, com consequente perturbação
da mesma, afetará principalmente o grupo das aves e mamíferos. Trata-se de um
impacte negativo, direto, localizado, temporário, podendo considerar-se também pouco
significativo e mitigável. Este impacte resultará no desaparecimento de espécies mais
sensíveis e aparecimento ou aumento populacional de outras mais tolerantes à
presença humana.
Por último, a circulação de veículos acarretará a mortalidade por atropelamento, com
especial relevância para grupos com mobilidade reduzida, como anfíbios, répteis e
mamíferos de pequeno tamanho. Salienta-se que o volume de tráfego de obra será
pouco intenso, e ocorrente maioritariamente em acessos já existentes, constituindo-se
assim este impacte cumulativo com rodovias e acessos já existentes. O provável
aumento da mortalidade por atropelamento é também negativo, direto, localizado,
permanente, sendo pouco significativo e mitigável.
Globalmente, considerando a extensão afetada, os impactes expetáveis poderão ser
considerados na fase de construção, moderadamente significativos.
A construção destas novas instalações pode pressupor afetações em relação à
fragmentação e à conetividade ecológica. As espécies florestais de menor porte e
mobilidade mais reduzida, como micromamíferos, anfíbios, répteis ou insetos podem
sofrer um efeito-barreira por fragmentação do seu habitat na zona de implantação dos
aerogeradores. Relativamente aos animais de maior porte, a ausência de uma vedação
perimetral das instalações tanto na fase de construção como na de exploração torna
pouco provável um efeito-barreira importante, já que não limita de forma notável a livre
circulação da fauna terrestre.
Quanto à possível fragmentação do habitat de Lobo (Canis lupus), dado o carácter
generalista da espécie, e a favor do observado no acompanhamento e monitorização
ambiental, considera-se que as novas infraestruturas não representarão um efeito
significativo sobre a espécie, adaptando-se à sua presença. Assim tanto sobre o lobo
como outros mamíferos protegidos (Mustela putorius, Genetta genetta ou Felis
sylvestris sylvestris) pode produzir-se uma afetação pontual, especialmente na sua
etologia, durante a fase de obra, fruto do aumento de tráfego rodoviário e à presença
humana na zona, no entanto, a referida afetação poderá desaparecer na fase de
exploração, na qual se recuperaria um fluxo normal de tráfego nas estradas e acessos e
a uma presença humana reduzida. Este impacte, pouco significativo, é aliás cumulativo
com a presença de outros parques eólicos na região e rede de acessos já existente.
No que concerne aos anfíbios, recomenda-se o estabelecimento de medidas protetoras
e corretoras necessárias para evitar a afetação à fauna anfíbia existente nos enclaves
húmidos localizados na zona. Propõe-se o desenho de um perímetro de proteção em
torno das charcas inventariadas, e será estudada a possibilidade de realizar uma
translocação de posturas e populações anfíbias nas charcas que corram maior risco de
alteração, fruto das obras.
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De forma geral, o efeito-barreira causado pelas infraestruturas do parque eólico,
principalmente pelos caminhos de acesso aos aerogeradores (conforme se avalia em
seguida), será previsivelmente muito limitado devido às dimensões limitadas que são
próprias destas infraestruturas e ao escasso grau de utilização das mesmas. Trata-se de
um impacte negativo, direto, localizado, permanente, podendo considerar-se também
pouco significativo e não mitigável. De todas as formas, a sensibilidade destes grupos de
fauna depende em grande medida da distribuição atual das espécies, da sua própria
etologia e das suas capacidades dispersivas.
No Quadro 5.14 apresentam-se as áreas do SNAC (Sistema Nacional de Áreas
Classificadas), espécies e habitats mais relevantes que poderão ser afetados pelos
impactes identificados, por aerogerador, para a fase de construção. Na coluna “perda
direta de habitat”, apresenta-se a superfície de afetação direta calculada a partir das
áreas de ocupação definitiva pelos aerogeradores e da cartografia gerada a partir dos
trabalhos de campo e da análise e composição cartográfica dos mesmos.
Refira-se que, apesar da potencial afetação de alguns valores ecológicos presentes na
ZEC que são sobrepostos pelos aerogeradores em análise, não se considera que os
impactes residuais identificados afetem a integridade destas áreas do SNAC, seja pelas
áreas relativamente restritas passíveis de afetação, seja pela possibilidade de
minimização da grande maioria dos impactes identificados.
Como nota final, salienta-se que a generalidade dos aerogeradores será implantada
numa posição afastada da empreitada de construção do Sistema Eletroprodutor do
Tâmega, que constitui uma muito relevante fonte de perturbação regional, mas cujos
efeitos cumulativos locais não se espera que ocorram. As exceções são os grupos de
aerogeradores TS29 a TS33, próximos/sobrepostos com áreas de estaleiro e zona de
construção da chaminé de equilíbrio, onde a perturbação é já existente e, como tal, o
impacte cumulativo da construção dos aerogeradores e seus acessos e rede de média
tensão contribuirão para um majorar dessa perturbação na área, assim como da perda
cumulativa de habitats. De certa forma pode-se também assumir que o aerogerador
TS24 possa incrementar os efeitos já provocados pela empreitada do aproveitamento
hidroelétrico de Gouvães, pela sua proximidade.
.
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Quadro 5.14 – Áreas do SNAC, habitats de interesse comunitário e espécies de fauna ameaçadas e protegidas (Decreto-Lei n.º 140/99) passíveis de impactes na fase de
construção do Parque Eólico Tâmega Sul - aerogeradores
IMPACTE
PERDA DIRETA DE
HABITAT1
AEROGERADOR

DEGRADAÇÃO DE
HABITATS NA ÁREA
ENVOLVENTE

RISCO DE MORTALIDADE POR
ATROPELAMENTO DE ESPÉCIES
MAIS ASSOCIADAS AO SOLO E
DESTRUIÇÃO DE NINHOS

PERTURBAÇÃO DE
ESPÉCIES FAUNÍSTICAS
COM ALTERAÇÃO DE
COMPORTAMENTO

PROLIFERAÇÃO
DE ESPÉCIES
EXÓTICAS
INVASORAS

DERRAME DE
POLUENTES

AUMENTO DO
RISCO DE
INCÊNDIO

• [Ac], [La], [Su], [Fs],
[Cg], [Cl]

• 4030pt3
• 8230pt1
• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• [Ac], [Su]

• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• [Ac], [La], [Su], [Fs],
[Cg], [Cl]

• 4030pt3
• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• [Ac], [Su]

• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3 (0,020)
• [Ac], [La], [Su], [Fs],
[Cg], [Cl]

• 4030pt3
• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• [Ac], [Su]

• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

TS03

• 4030pt3 (0,070)
• [Ac], [La], [Su], [Fs],
[Cg], [Cl]

• 4030pt3
• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• [Ac], [Su]

• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

TS04

• 4030pt3 (0,237)
• [Ac], [La], [Su], [Fs],
[Cg], [Cl]

• 4030pt3
• 8230pt1
• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• [Ac], [Su]

• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• 4030pt3
• 8230pt1,

• 4030pt3
• 8230pt1,

• 4030pt3
• 8230pt1,

• 4030pt3 (0,467)
• [Ac], [La], [Su], [Fs],
[Cg], [Cl]

• 4030pt3
• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• [Ac], [Su]

• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

TS01

TS02

TS05

TS06
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IMPACTE
PERDA DIRETA DE
HABITAT1
AEROGERADOR

TS07

TS08

TS09

TS10

RISCO DE MORTALIDADE POR
ATROPELAMENTO DE ESPÉCIES
MAIS ASSOCIADAS AO SOLO E
DESTRUIÇÃO DE NINHOS

PERTURBAÇÃO DE
ESPÉCIES FAUNÍSTICAS
COM ALTERAÇÃO DE
COMPORTAMENTO

PROLIFERAÇÃO
DE ESPÉCIES
EXÓTICAS
INVASORAS

DERRAME DE
POLUENTES
•
•
•
•

AUMENTO DO
RISCO DE
INCÊNDIO

• 8230pt1 (0,0004)
• [Ac], [La], [Su], [Fs],
[Cg], [Cl]

•
•
•
•
•

4020pt1
4030pt3
7140pt2
8230pt1
[Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• [Ac], [Su]

• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

•
•
•
•

• 4030pt3 (0,214)
• 8230pt1 (0,234)
• [Ac], [La], [Su], [Fs],
[Cg], [Cl]

• 4030pt3
• 8230pt1
• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• [Ac], [Su]

• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• 4030pt3,
8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• [Ac], [La], [Su], [Fs],
[Cg], [Cl]

• 4030pt3
• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• [Ac], [Su]

• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

• [Ac], [La], [Su], [Fs],
[Cg], [Cl]

• 4030pt3
• 8230pt1
• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• [Ac], [Su]

• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• 4030pt3,
8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• [Ac], [La], [Su], [Fs],
[Cg], [Cl]

•
•
•
•

4030pt3
8230pt1
9230pt2
[Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• [Ac], [Su]

• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• 4030pt3,
8230pt1,
9230pt2

• 4030pt3
• 8230pt1
• 9230pt2

• 4030pt3
• 8230pt1
• 9230pt2

• [Ac], [La], [Su], [Fs],
[Cg], [Cl]

• 4030pt3
• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• [Ac], [Su]

• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

TS11

TS12

DEGRADAÇÃO DE
HABITATS NA ÁREA
ENVOLVENTE

4020pt1
4030pt3
7140pt2
8230pt1

4020pt1
4030pt3
7140pt2
8230pt1

•
•
•
•

4020pt1
4030pt3
7140pt2
8230pt1
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IMPACTE
PERDA DIRETA DE
HABITAT1
AEROGERADOR
TS13

TS14

TS15

TS16

TS17

TS18

TS19

DEGRADAÇÃO DE
HABITATS NA ÁREA
ENVOLVENTE

RISCO DE MORTALIDADE POR
ATROPELAMENTO DE ESPÉCIES
MAIS ASSOCIADAS AO SOLO E
DESTRUIÇÃO DE NINHOS

PERTURBAÇÃO DE
ESPÉCIES FAUNÍSTICAS
COM ALTERAÇÃO DE
COMPORTAMENTO

PROLIFERAÇÃO
DE ESPÉCIES
EXÓTICAS
INVASORAS

DERRAME DE
POLUENTES

AUMENTO DO
RISCO DE
INCÊNDIO

• 4030pt3 (0,350)
• [Ac], [La], [Su], [Fs],
[Cg], [Cl]

• 4030pt3
• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• [Ac], [Su]

• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3 (0,009)
• [Ac], [La], [Su], [Fs],
[Cg], [Cl]

• 4030pt3
• 8230pt1
• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• [Ac], [Su]

• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• 8230pt1 (0,245)
• [Ac], [La], [Su], [Fs],
[Cg], [Cl]

• 4030pt3
• 8230pt1
• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• [Ac], [Su]

• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3 (0,296)
• [Ac], [La], [Su], [Fs],
[Cg], [Cl]

• 4030pt3
• 8230pt1
• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• [Ac], [Su]

• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• [Ac], [La], [Su], [Fs],
[Cg], [Cl]

• 4030pt3
• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• [Ac], [Su]

• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Cg], [Cl]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3 (0,565)
• 8230pt1 (0,728)
• [Ms], [Ac], [Fc], [Cl]

• 4030pt3
• 8230pt1
• [Ms], [Ac], [Fc], [Cl]

• [Ac]

• [Ms], [Ac], [Fc], [Cl]

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• [Ce], [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Fp], [Cp], [Ca],
[Cg], [Cl]

• 4030pt3
• [Ce], [Ac], [La],
[Su], [Fs], [Fp],
[Cp], [Ca], [Cg], [Cl]

• [Ac], [Su], [Cp]

•

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

[Ac], [La], [Su],
[Fs], [Fp], [Cp],
[Ca], [Cg], [Cl]
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IMPACTE
PERDA DIRETA DE
HABITAT1
AEROGERADOR
TS20

TS21

TS22

TS23

TS24

DEGRADAÇÃO DE
HABITATS NA ÁREA
ENVOLVENTE

RISCO DE MORTALIDADE POR
ATROPELAMENTO DE ESPÉCIES
MAIS ASSOCIADAS AO SOLO E
DESTRUIÇÃO DE NINHOS
• [Ac], [Su], [Cp]

PERTURBAÇÃO DE
ESPÉCIES FAUNÍSTICAS
COM ALTERAÇÃO DE
COMPORTAMENTO

PROLIFERAÇÃO
DE ESPÉCIES
EXÓTICAS
INVASORAS

DERRAME DE
POLUENTES

AUMENTO DO
RISCO DE
INCÊNDIO

• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Fp], [Cp],
[Ca], [Cg], [Cl]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3 (0,996)
• [Ac], [La], [Su], [Fs],
[Fp], [Cp], [Ca], [Cg],
[Cl]

• 4030pt3
• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Fp], [Cp],
[Ca], [Cg], [Cl]

• [Lc], [Ce], [La], [Fs],
[Fp], [Ca], [Cg], [Mm],
[Cl], [Gg], [Fe], [Bb],
[Nl], [Pu]

• 4030pt3
• 8230pt1
• [Lc], [Ce], [La], [Fs],
[Fp], [Ca], [Cg],
[Mm], [Cl], [Gg],
[Fe], [Bb], [Nl], [Pu]

• [Lc], [La], [Fs], [Fp],
[Ca], [Cg], [Mm],
[Cl], [Gg], [Fe]

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3 (0,792)
• [Ac], [La], [Su], [Fs],
[Fp], [Cp], [Ca], [Cg],
[Ap], [Mm], [Cl]

• 4030pt3
• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Fp], [Cp],
[Ca], [Cg], [Ap],
[Mm], [Cl]

• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Fp], [Cp],
[Ca], [Cg], [Ap],
[Mm], [Cl]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3 (1,111)
• [Ac], [La], [Su], [Fs],
[Fp], [Cp], [Ca], [Cg],
[Ap], [Mm], [Cl]

• 4030pt3
• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Fp], [Cp],
[Ca], [Cg], [Ap],
[Mm], [Cl]

• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Fp], [Cp],
[Ca], [Cg], [Ap],
[Mm], [Cl]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

• [Ac], [La], [Su], [Fs],
[Fp], [Cp], [Ca], [Cg],
[Ap], [Mm], [Cl]

• 4030pt3
• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Fp], [Cp],
[Ca], [Cg], [Ap],
[Mm], [Cl]

• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Fp], [Cp],
[Ca], [Cg], [Ap],
[Mm], [Cl]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

• [Ac], [Su], [Cp]

• [Ac], [Su], [Cp]

• [Ac], [Su], [Cp]
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IMPACTE
PERDA DIRETA DE
HABITAT1
AEROGERADOR

TS25

TS26

TS27

TS28

TS29

DEGRADAÇÃO DE
HABITATS NA ÁREA
ENVOLVENTE

RISCO DE MORTALIDADE POR
ATROPELAMENTO DE ESPÉCIES
MAIS ASSOCIADAS AO SOLO E
DESTRUIÇÃO DE NINHOS

PERTURBAÇÃO DE
ESPÉCIES FAUNÍSTICAS
COM ALTERAÇÃO DE
COMPORTAMENTO

PROLIFERAÇÃO
DE ESPÉCIES
EXÓTICAS
INVASORAS

DERRAME DE
POLUENTES

AUMENTO DO
RISCO DE
INCÊNDIO

• 4030pt3 (0,062)
• [Ac], [La], [Su], [Fs],
[Fp], [Ca], [Cg], [Mm],
[Cl]

• 4030pt3
• 8230pt1
• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Fp], [Ca],
[Cg], [Mm], [Cl]

• [Ac], [Su]

• [Ac], [La], [Su],
[Fs], [Fp], [Ca],
[Cg], [Mm], [Cl]

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• [Ac], [Su], [Fs], [Cp],
[Cg], [Ap], [Mm], [Pa],
[Cl]

• 4030pt3
• 9230pt2
• [Ac], [Su], [Fs],
[Cp], [Cg], [Ap],
[Mm], [Pa], [Cl]

• [Ac], [Su], [Cp]

• [Ac], [Su], [Fs],
[Cp], [Cg], [Ap],
[Mm], [Pa], [Cl]

• 4030pt3
• 9230pt2

• 4030pt3
• 9230pt2

• 4030pt3
• 9230pt2

• 8230pt1 (0,053)
• [Ac], [Su], [Fs], [Cp],
[Cg], [Ap], [Mm], [Pa],
[Cl]

• 4030pt3
• 8230pt1
• [Ac], [Su], [Fs],
[Cp], [Cg], [Ap],
[Mm], [Pa], [Cl]

• [Ac], [Su], [Cp]

• [Ac], [Su], [Fs],
[Cp], [Cg], [Ap],
[Mm], [Pa], [Cl]

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3
• 8230pt1

• 4030pt3 (0,619)
• [Ac], [Su], [Fs], [Cp],
[Cg], [Ap], [Mm], [Pa],
[Cl]

• 4030pt3
• [Ac], [Su], [Fs],
[Cp], [Cg], [Ap],
[Mm], [Pa], [Cl]

• [Ac], [Su], [Cp]

• [Ac], [Su], [Fs],
[Cp], [Cg], [Ap],
[Mm], [Pa], [Cl]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

• [La], [Lc], [Ag], [Cg],
[Gg], [Bb], [Nl], [Pu]

• 4030pt3
• [La], [Lc], [Ag], [Cg]
[Gg], [Bb], [Nl],
[Pu]

• [La], [Lc], [Ag],
[Cg], [Gg]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3
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IMPACTE
PERDA DIRETA DE
HABITAT1
AEROGERADOR

DEGRADAÇÃO DE
HABITATS NA ÁREA
ENVOLVENTE

RISCO DE MORTALIDADE POR
ATROPELAMENTO DE ESPÉCIES
MAIS ASSOCIADAS AO SOLO E
DESTRUIÇÃO DE NINHOS

PERTURBAÇÃO DE
ESPÉCIES FAUNÍSTICAS
COM ALTERAÇÃO DE
COMPORTAMENTO

PROLIFERAÇÃO
DE ESPÉCIES
EXÓTICAS
INVASORAS

DERRAME DE
POLUENTES

AUMENTO DO
RISCO DE
INCÊNDIO

• 4030pt3 (0,840)
• [La], [Lc], [Ag], [Cg],
[Gg], [Bb], [Nl], [Pu]

• 4030pt3
• [La], [Lc], [Ag],
[Cg], [Gg], [Bb],
[Nl], [Pu]

• [La], [Lc], [Ag],
[Cg], [Gg]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3 (0,384)
• [La], [Lc], [Ag], [Cg],
[Gg]

• 4030pt3
• [La], [Lc], [Ag],
[Cg], [Gg]

• [La], [Lc], [Ag],
[Cg], [Gg]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

• [La], [Pa], [Ag], [Cg],
[Gg]

• 8230pt1
• [La], [Pa], [Ag],
[Cg], [Gg]

• [La], [Pa], [Ag],
[Cg], [Gg]

• 8230pt1

• 8230pt1

• 8230pt1

• 4030pt3 (0,609)
• [La], [Pa], [Ag], [Cg],
[Gg]

• 4030pt3
• [La], [Pa], [Ag],
[Cg], [Gg]

• [La], [Pa], [Ag],
[Cg], [Gg]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

TS33

• 4030pt3 (0,793)
• [La], [Pa], [Ag], [Cg],
[Gg], [Cl]

• 4030pt3
• [La], [Pa], [Ag],
[Cg], [Gg], [Cl]

• [La], [Pa], [Ag],
[Cg], [Gg], [Cl]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

TS34

• 4030pt3
• [La], [Pa], [Ag],
[Cg], [Gg], [Cl]

• [La], [Pa], [Ag],
[Cg], [Gg], [Cl]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

TS35

• 4030pt3 (0,869)
• [La], [Pa], [Ag], [Cg],
[Gg], [Cl]
• 4030pt3 (0,678)
• [La], [Lc], [Cp], [Cg],
[Pa], [Ap], [Bb], [Nl],
[Pu], [Gg], [Cl]

• 4030pt3
• [La], [Lc], [Cp],
[Cg], [Pa], [Ap],
[Bb], [Nl], [Pu],
[Gg], [Cl]

• [La], [Lc], [Cp],
[Cg], [Pa], [Ap],
[Gg], [Cl]

• 4030pt3

• 4030pt3

• 4030pt3

TS30

TS31

TS32

TS36

• [Cp]
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IMPACTE
PERDA DIRETA DE
HABITAT1
AEROGERADOR

TS37

TS38

TS39
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• 4030pt3 (1,022)
• [Su], [La], [Cp], [Cg],
[Pa], [Ap], [Gg], [Cl]

• 4030pt3
• 9230pt2
• [Su], [La], [Cp],
[Cg], [Pa], [Ap],
[Gg], [Cl]

• 4030pt3 (0,84)
• [La], [Lc], [Cp], [Cg],
[Pa], [Ap], [Bb], [Nl],
[Pu], [Gg], [Cl]

• 4030pt3
• 9230pt2
• [La], [Lc], [Cg],
[Pa], [Ap], [Bb],
[Nl], [Pu], [Gg], [Cl]

RISCO DE MORTALIDADE POR
ATROPELAMENTO DE ESPÉCIES
MAIS ASSOCIADAS AO SOLO E
DESTRUIÇÃO DE NINHOS
• [Su], [Cp]

PERTURBAÇÃO DE
ESPÉCIES FAUNÍSTICAS
COM ALTERAÇÃO DE
COMPORTAMENTO

PROLIFERAÇÃO
DE ESPÉCIES
EXÓTICAS
INVASORAS

DERRAME DE
POLUENTES

AUMENTO DO
RISCO DE
INCÊNDIO

• [Su], [La], [Lc],
[Cp], [Cg], [Pa],
[Ap], [Gg], [Cl]

• 4030pt3
• 9230pt2

• 4030pt3
• 9230pt2

• 4030pt3
• 9230pt2

• [La], [Lc], [Cg],
[Pa], [Ap], [Gg],
[Cl]

• 4030pt3
• 9230pt2

• 4030pt3
• 9230pt2

• 4030pt3
• 9230pt2

• [La], [Lc], [Cg],
• 4030pt3 (0,482)
• 4030pt3
• 4030pt3
• 4030pt3
• 4030pt3
[Pa], [Ap], [Gg],
• [La], [Lc], [Cg], [Pa],
• [La], [Lc], [Cg],
[Cl]
[Ap], [Bb], [Nl], [Pu],
[Pa], [Ap], [Bb],
[Gg], [Cl]
[Nl], [Pu], [Gg], [Cl]
1
Para os habitats de interesse comunitário apresenta-se a perda de habitat em ha.
Habitats: 4020pt1, 4030pt3, 7140pt2, 8230pt1, 9230pt2
Espécies de fauna: Circus aeruginosus [Ca] | Circus pygargus [Cp] | Aquila chrysaetos [Ac] | Pernis apivorus [Pa] | Circaetus gallicus [Cg] | Aquila pennata [Ap] | Milvus milvus
[Mm] | Accipiter gentilis [Ag] | Falco subbuteo [Fs] | Falco peregrinus [Fp] | Gyps fulvus [Gf] | Caprimulgus europaeus [Ce] | Sylvia undata [Su] | Lullula arborea [La] | Anthus
campestris [Ac] | Monticola saxatilis [Ms] | Loxia curvirostra [Lc] | Canis lupus [Cl] | Barbastella barbastella [Bb] | Plecotus auritus [Pu] | Noctula leisleri/Noctula lasiopterus [Nl]
| Genetta genetta [Gg] | Felis silvestris silvestris [Fe]

803

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

ACESSOS
No caso da rede de acessos, o projeto discrimina entre acessos existentes, existentes a
modificar e novos a construir.
Os principais impactes da rede de acessos sobre os biótopos e habitats prendem-se com
a sua destruição direta, associada à implantação dos mesmos. Neste caso, irá produzirse uma maior afetação sobre os biótopos e habitats para os acessos a beneficiar.
Assim, os principais impactes na flora, biótopos e habitats são negativos, diretos e
permanentes, de magnitude moderada, locais, certos, irreversíveis, imediatos, devido à
destruição direta da cobertura vegetal.
No caso dos Habitat de Interesse Comunitário, importa referir que:
•

No caso dos acessos novos a construir, as ações projetadas afetam de forma
direta três habitats de interesse comunitário, sendo estes o habitat 4030pt3
Charnecas secas europeias, o habitat 8230pt1 Rochas siliciosas com vegetação
pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii e o habitat
9230pt2 Carvalhais estremes de Q. Pyrenaica;

•

No caso dos acessos existentes a modificar, as ações projetadas afetam de
forma direta quatro habitats de interesse comunitário, sendo estes o habitat
4030pt3 Charnecas secas europeias, o habitat 8230pt1 Rochas siliciosas com
vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii, o
habitat 9230pt2 Carvalhais estremes de Q. Pyrenaica e o habitat prioritário
4020pt1* Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica
tetralix;

•

A área total de perda direta de habitat no caso dos acessos novos a construir é
de 10,7 ha, correspondendo 9,3 ha (87 % do total) a habitats de interesse
comunitário 4030pt3 Charnecas secas europeias, 1,27 ha (11,9%) a habitat
8230pt1 Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da
Sedo albi-Veronicion dillenii e 0,14 ha (1,3 %) a habitat 9230pt2 Carvalhais
estremes de Q. Pyrenaica;

•

A área total de perda direta de habitat no caso dos acessos existentes a
beneficiar é de 15,39 ha, correspondendo 0,13 ha (0,80 % do total ) ao habitat
prioritário 4020pt1* Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris
e Erica tetralix, 12,7 ha (82,5% do total) a habitats de interesse comunitário
4030pt3 Charnecas secas europeias, 2,36 ha (15,3%) ao habitat 8230pt1 Rochas
siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albiVeronicion dillenii e 0,21 ha (1,4 %) ao habitat 9230pt2 Carvalhais estremes de
Q. Pyrenaica;
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•

As Charnecas secas europeias (4030pt3) são o habitat de interesse comunitário
sobre o qual se virá a produzir uma maior afetação tanto no caso dos acessos
novos a construir como no caso dos acessos existentes a modificar. No entanto,
esta perda é considerada proporcionalmente pouco significativa ao comparar a
mesma com a extensão que o HIC ocupa na zona de estudo e inclusivamente no
contexto regional;

•

Relativamente ao HIC 8230pt1, as zonas rochosas afetadas são, em geral, de
pequena extensão e marginalmente referíveis ao HIC 8230pt1 (“Rochas
siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albiVeronicion dillenii”), considerando-se a sua afetação pouco significativa;

•

No que diz respeito ao HIC 9230pt2, o ramal de acesso ao aerogerador TS26 a
construir poderia atravessar uma pequena representação do habitat. Também
poderá ser afetado pela modificação do acesso existente na zona do desvio para
acesso ao grupo de aerogeradores TS11 e TS12;

•

Prevê-se uma pequena afetação sobre outros biótipos mais relevantes como é
o caso das Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica
tetralix (4020pt2*), devido à modificação do acesso existente à posição do
aerogerador TS39, considerando-se de qualquer forma pouco significativa
debida à sua escassa magnitude.

No que se refere à flora protegida, a única espécie catalogada que surgiu durante as
prospeções é Thymelaea broteriana (ramal de acesso ao aerogerador TS15), espécie
amparada no âmbito normativo pelo Anexo IV da Diretiva Habitats e pelo Anexo B-IV
(“Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma proteção
rigorosa”) da transposição desta Diretiva pelo Decreto-Lei nº 49/2005 e que, no âmbito
consultivo, figura com a categoria de “Em Perigo” na Lista Vermelha da Flora Vascular
de Portugal continental. Recomenda-se que a construção do ramal não danifique esta
colónia e que se estabeleça, inclusivamente, um plano de restauração que permita à
espécie colonizar as margens da futura via, algo para que está em princípio capacitada.
Em relação à fauna, está prevista a criação de novos acessos nas posições de todos os
aerogeradores projetados. Para além disso, prevê-se a modificação de acessos
existentes intermédios, pelo que as espécies protegidas e territórios de aves rapina e
alcateias de lobo terão uma afetação análoga à avaliada para a implantação dos
aerogeradores.
Desta forma, todos os grupos faunísticos serão potencialmente afetados nesta fase,
resultado da destruição de áreas de alimentação, refúgio e reprodução; perturbação e
atropelamento inerente à circulação de pessoas e maquinaria. A destruição de habitat,
dadas as características específicas dos acessos, será mais relevante nas áreas de
montado em que ocorra a necessidade de abate de árvores e limpeza do subcoberto,
afetando mamíferos, aves e répteis e, caso o subcoberto esteja associado a alguma linha
de água, também anfíbios.
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Para além das aves e dos mamíferos mais sensíveis à perturbação humana, os grupos
faunísticos que potencialmente serão mais afetados durante a fase de construção são
os répteis, pequenos mamíferos e aves por afugentamento ou atropelamento e
esmagamento. Caso as ações de desmatação e decapagem sejam realizadas no período
de nidificação da maioria das aves (primavera) é possível que, principalmente as aves
que nidifiquem no chão ou próximo do solo, também sejam afetadas.
Considerando tratar-se de um impacte temporário, poderá também considerar-se como
reversível, já que a um afastamento dos indivíduos durante a construção poderá seguirse, após uma fase de adaptação, o seu regresso. A perturbação será mais impactante na
época de reprodução, para indivíduos que têm aí os seus territórios estabelecidos. Por
último, a circulação de veículos acarretará a mortalidade por atropelamento, com
especial relevância para grupos com mobilidade reduzida, como anfíbios e répteis.
Globalmente, considerando a extensão afetada, os impactes expectáveis poderão ser
considerados na fase de construção, moderadamente significativos.
A construção da rede de acessos supõe afetações em relação à fragmentação e à
conetividade ecológica. As espécies florestais de menor porte e mobilidade mais
reduzida, como micromamíferos, anfíbios, répteis ou insetos podem sofrer um efeitobarreira pela fragmentação do seu habitat. Relativamente aos animais de maior porte,
a ausência de uma vedação perimetral das instalações tanto na fase de construção como
na de exploração torna pouco provável um efeito-barreira importante, já que não limita
de forma notável a livre circulação da fauna terrestre.
Quanto à possível fragmentação do habitat de Lobo (Canis lupus), dado o carácter
generalista da espécie, e a favor do observado no acompanhamento e monitorização
ambiental, considera-se que as novas infraestruturas não representarão um efeito
significativo sobre a espécie, adaptando-se à sua presença. Assim tanto ao lobo como
outros mamíferos protegidos (Mustela putorius, Genetta genetta ou Felis sylvestris
sylvestris) pode produzir-se uma afetação pontual, especialmente em sua etologia,
durante a fase de obra, fruto do aumento de tráfego rodoviário e à presença humana
na zona, no entanto, a referida afetação poderá desaparecer na fase de funcionamento,
na qual se recuperaria um fluxo normal de tráfego nas estradas e acessos e a uma
presença humana reduzida. Este impacte, pouco significativo, é aliás cumulativo com a
presença de outros parques eólicos na região e rede de acessos já existente.
Os anfíbios são geralmente um grupo perturbado pelo efeito barreira gerado por
infraestruturas lineares, sobretudo durante as deslocações de adultos de zonas de
reprodução para as zonas de invernada, apesar de neste caso se esperar que a maioria
das espécies não sofram uma afetação importante já que as movimentações de muitas
destas espécies é crepuscular e/ou noturna quando a circulação de veículos é nula.
Recomenda-se o estabelecimento de medidas protetoras e corretoras necessárias para
evitar a afetação à fauna anfíbia existente nos enclaves húmidos localizados na zona.
Propõe-se o desenho de um perímetro de proteção em torno das charcas inventariadas,
e será estudada a possibilidade de realizar uma translocação de posturas e populações
anfíbias nas charcas que corram maior risco de alteração, fruto das obras.
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Os répteis que apresentam uma maior capacidade dispersiva e um menor espetro de
movimentos são menos suscetíveis que os anfíbios. Os caminhos de acesso não
representarão barreiras intransponíveis às deslocações e a mortalidade derivada de
atropelamentos será reduzida na maior parte das espécies, por as mesmas não
recorrerem aos habitats pelos quais estes caminhos transitam.
De forma geral, o efeito barreira causado pela rede de acessos será previsivelmente
muito limitado devido às dimensões limitadas que são próprias destas infraestruturas e
ao escasso grau de utilização das mesmas. De todas as formas, a sensibilidade destes
grupos de fauna depende em grande medida da distribuição atual das espécies, da sua
própria etologia e das suas capacidades dispersivas.
No Quadro 5.15 apresentam-se as áreas do SNAC, espécies e habitats mais relevantes
que poderão ser afetados pelos impactes identificados para a fase de construção. Na
coluna “perda direta de habitat”, apresenta-se a superfície de afetação direta calculada
a partir das áreas de ocupação definitiva pelos aerogeradores e da cartografia gerada a
partir dos trabalhos de campo e da análise e composição cartográfica dos mesmos.
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Quadro 5.15 – Áreas do SNAC, habitats de interesse comunitário e espécies de fauna ameaçadas e protegidas (Decreto-Lei n.º 140/99) possíveis de afetação por impactes na
fase de construção do parque eólico Tâmega Sul – acessos
IMPACTE
PERDA DIRETA DE HABITAT1

DEGRADAÇÃO DE HABITATS
NA ÁREA ENVOLVENTE

•
•
•
•

•
•
•
•

TIPO ACESSO

Novo

4030pt3 (9,3)
8230pt1 (1,27)
9230pt2 (0,14)
[Tb], [La], [Lc], [Ag], [Pa],
[Ap], [Cg], [Ce], [Cl], [Bb],
[Nl], [Pu], [Gg], [Ac], [Su],
[Fs], [Fp], [Cp], [Ca],
[Mm], [Fs] [Gf], [Ms]

4030pt3
8230pt1
9230pt2
[La], [Lc], [Ag], [Pa], [Ap],
[Cg], [Ce], [Cl], [Bb], [Nl],
[Pu], [Gg], [Ac], [Su], [Fs],
[Fp], [Cp], [Ca], [Mm], [Fs]
[Gf], [Ms]

RISCO DE MORTALIDADE POR
ATROPELAMENTO DE ESPÉCIES
MAIS ASSOCIADAS AO SOLO E
DESTRUIÇÃO DE NINHOS
• [Ac], [Su], [Cp]

PERTURBAÇÃO DE
ESPÉCIES FAUNÍSTICAS
COM ALTERAÇÃO DE
COMPORTAMENTO
• [[La], [Lc], [Ag],
[Pa], [Ap], [Cg],
[Ce], [Cl], [Bb],
[Nl], [Pu], [Gg],
[Ac], [Su], [Fs],
[Fp], [Cp], [Ca],
[Mm], [Fs] [Gf],
[Ms]

PROLIFERAÇÃO
DE ESPÉCIES
EXÓTICAS
INVASORAS
• 4030pt3
• 8230pt1
• 9230pt2

AUMENTO
DERRAME DE
DO RISCO DE
POLUENTES
INCÊNDIO
• 4030pt3
• 8230pt1
• 9230pt2

• 4030pt3
• 8230pt1
• 9230pt2

•
•
•
•
•

4020 pt1 (0,13)
• 4020pt1
• [Ac], [Su], [Cp]
• 4030pt3
• 4030pt3 • 4030pt3
• [La], [Lc], [Ag],
4030pt3 (12,70)
• 4030pt3
• 8230pt1
• 8230pt1
• 8230pt1
[Pa], [Ap], [Cg],
8230pt1 (2,36)
• 8230pt1
• 9230pt2
• 9230pt2
• 9230pt2
[Ce], [Cl], [Bb],
9230pt2
(0,21)
•
9230pt2
Existentes a
[Nl], [Pu], [Gg],
[La], [Lc], [Ag], [Pa], [Ap],
• [La], [Lc], [Ag], [Pa], [Ap],
modificar
[Ac], [Su], [Fs],
[Cg], [Ce], [Cl], [Bb], [Nl],
[Cg], [Ce], [Cl], [Bb], [Nl],
[Fp], [Cp], [Ca],
[Pu], [Gg], [Ac], [Su], [Fs],
[Pu], [Gg], [Ac], [Su], [Fs],
[Mm], [Fs] [Gf],
[Fp], [Cp], [Ca], [Mm], [Fs]
[Fp], [Cp], [Ca], [Mm], [Fs]
[Ms]
[Gf], [Ms]
[Gf], [Ms]
1
Para os habitats de interesse comunitário apresenta-se a perda de habitat em ha.
Habitats: 4020pt1, 4030pt3, 8230pt1, 9230pt2,
Espécies de flora: Thymelaea broteriana [Tb]
Espécies de fauna: Circus aeruginosus [Ca] | Circus pygargus [Cp] | Aquila chrysaetos [Ac] | Pernis apivorus [Pa] | Circaetus gallicus [Cg] | Aquila pennata [Ap] | Milvus milvus [Mm]
| Accipiter gentilis [Ag] | Falco subbuteo [Fs] | Falco peregrinus [Fp] | Gyps fulvus [Gf] | Caprimulgus europaeus [Ce] | Sylvia undata [Su] | Lullula arborea [La] | Anthus campestris
[Ac] | Monticola saxatilis [Ms] | Loxia curvirostra [Lc] | Canis lupus [Cl] | Barbastella barbastella [Bb] | Plecotus auritus [Pu] | Noctula leisleri/Noctula lasiopterus [Nl] | Genetta
genetta [Gg] | Felis silvestris silvestris [Fe]
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REDE DE MT
No caso da rede de média tensão, os principais impactes sobre os biótopos e habitats
prendem-se com a sua destruição direta, associada à ações de escavação para a criação
das valas da rede de média tensão.
Teve-se em conta em seguida a área global de afetação permanente associada a valas
da rede de MT, levando em linha de conta que o seu recobrimento poderá permitir uma
reposição das condições iniciais.
Assim, os principais impactes na flora, biótopos e habitats são negativos, diretos e
permanentes, de magnitude moderada, locais, certos, irreversíveis, imediatos, devido à
destruição direta da cobertura vegetal.
No caso dos Habitat de Interesse Comunitário, importa referir que:
•

As atuações projetadas podem afetar de forma direta seis habitats de interesse
comunitário, sendo estes o habitat 4030pt3 Charnecas secas europeias, o
habitat 6510 – Prados de feno pobres de baixa altitude (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis), o habitat 7140pt2 – Turfeiras de transição e turfeiras
ondulantes, o habitat 8230pt1 Rochas siliciosas com vegetação pioneira da
Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii e os habitats 9230pt1 e
9230pt2 Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica;

•

Além disso, afeta-se de modo indireto os habitats prioritários 4020pt1*
Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix e
91E0pt2* – Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae);

•

A área total de perda direta de habitat é de 4,6 ha, correspondendo 3,76 ha
(81,7 % do total) a habitat de interesse comunitário 4030pt3 Charnecas secas
europeias e 0,38 ha (8,2 % do total) a habitats de interesse comunitário 8230pt1
Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albiVeronicion dillenii.

No que diz respeito aos restantes habitats, o impacte direto sobre estes podem ser
minimizados, se se considerar, em fase de projeto de execução e de construção, o ajuste
da localização das valas (o que será em princípio possível para a grande maioria da rede
de MT, atendendo ainda a que este ajuste no terreno é sempre necessário dados os
erros de escala e da informação de base que está subjacente à avaliação da
implantação).
No que se refere à flora protegida, a única espécie catalogada que surgiu durante as
prospeções é Thymelaea broteriana (ramal de acesso ao aerogerador TS15), espécie
amparada no âmbito normativo pelo Anexo IV da Diretiva Habitats e pelo Anexo B-IV
(“Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma proteção
rigorosa”) da transposição de esta Diretiva pelo Decreto-Lei nº 49/2005 e que, no
âmbito consultivo, figura com a categoria de “Em Perigo” na Lista Vermelha da Flora
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Vascular de Portugal continental. Recomenda-se que a construção das valas da rede de
média tensão nesta zona não danifique esta colónia e que se estabeleça, inclusivamente,
um plano de restauração que permita à espécie colonizar as margens da futura via, algo
para que está em princípio capacitada.
Há ainda a referir o facto de um troço da vala de cabos prevista no PETS se inserir em
áreas de medidas compensatórias do SET (MC6, MC7 e MC8), no entanto a vala de cabos
para instalação deste troço será instalada sob um acesso existente pelo que não se
preveem incompatibilidades entre o uso definido para estas áreas e a implantação deste
elemento de projeto. Em relação à fauna, a rede de média tensão decorre por toda a
área envolvente do projeto, ao unir a posição de todos os aerogeradores, pelo que as
espécies protegidas e territórios de aves rapina e alcateias de lobo afetados serão
análogos aos identificados e avaliados no caso da implantação de aerogeradores.
Desta forma, todos os grupos faunísticos serão potencialmente afetados nesta fase,
resultado da destruição de áreas de alimentação, refúgio e reprodução; perturbação e
atropelamento inerente à circulação de pessoas e maquinaria. A destruição de habitat,
dadas as características específicas da infraestrutura, será mais relevante nas áreas de
montado em que ocorra a necessidade de abate de árvores e limpeza do subcoberto,
afetando mamíferos, aves e répteis e, caso o subcoberto esteja associado a alguma linha
de água, também anfíbios.
Para além das aves e dos mamíferos mais sensíveis à perturbação humana, os grupos
faunísticos que potencialmente serão mais afetados durante a fase de construção são
os répteis, pequenos mamíferos e aves por afugentamento ou atropelamento e
esmagamento. Caso as ações de desmatação e decapagem sejam realizadas no período
de nidificação da maioria das aves (primavera) é possível que, principalmente as aves
que nidifiquem no chão ou próximo do solo, também sejam afetadas.
Considerando tratar-se de um impacte temporário, poderá também considerar-se como
reversível, já que a um afastamento dos indivíduos durante a construção poderá seguirse, após uma fase de adaptação, o seu regresso. A perturbação será mais impactante na
época de reprodução, para indivíduos que têm aí os seus territórios estabelecidos. Por
último, a circulação de veículos acarretará a mortalidade por atropelamento, com
especial relevância para grupos com mobilidade reduzida, como anfíbios e répteis.
Globalmente, considerando a extensão afetada, os impactes expectáveis poderão ser
considerados na fase de construção, pouco significativos.
A construção da rede de média tensão supõe afetações em relação à fragmentação e à
conetividade ecológica, de cariz temporário. As espécies florestais de menor porte e
mobilidade mais reduzida, como micromamíferos, anfíbios, répteis ou insetos podem
sofrer um efeito barreira pela fragmentação do seu habitat. Relativamente aos animais
de maior porte, a ausência de uma vedação perimetral das instalações na fase de
construção, torna pouco provável um efeito barreira importante, já que não limita de
forma notável a livre circulação da fauna terrestre.
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Quanto à possível fragmentação do habitat de Lobo (Canis lupus), dado o carácter
generalista da espécie, e a favor do observado no acompanhamento e monitorização
ambiental, considera-se que as novas infraestruturas não representarão qualquer efeito
sobre a espécie associada à sua presença, que se iniciaria na fase de construção e
prolongaria para a de exploração. Assim tanto ao lobo como outros mamíferos
protegidos (Mustela putorius, Genetta genetta ou Felis sylvestris sylvestris) pode
produzir-se uma afetação pontual, especialmente em sua etologia, durante a fase de
obra, fruto do aumento de tráfego rodoviário e à presença humana na zona, no entanto,
a referida afetação poderá desaparecer na fase de funcionamento, na qual se
recuperaria um fluxo normal de tráfego nas estradas e acessos e a uma presença
humana reduzida.
Os anfíbios são geralmente um grupo perturbado pelo efeito barreira gerador por
infraestruturas lineares, sobretudo durante as deslocações de adultos de zonas de
reprodução para as zonas de invernada, apesar de neste caso se esperar que a maioria
das espécies não sofram uma afetação importante já que as movimentações de muitas
destas espécies é crepuscular e/ou noturna quando a circulação de veículos é nula.
Estabelecer-se-ão as medidas protetoras e corretoras necessárias para evitar a afetação
à fauna anfíbia existente nos enclaves húmidos localizados na zona. Assim, será
desenhado um perímetro de proteção ao redor das charcas inventariadas, e será
estudada a possibilidade de realizar uma translocação de posturas e populações anfíbias
nas charcas que corram maior risco de alteração, fruto das obras.
O efeito barreira causado pela rede de média tensão verifica-se exclusivamente na fase
de obra, aquando da abertura dos respetivos caboucos, uma vez que estes serão
recobertos e renaturalizados, anulando o efeito barreira imposto em fase de obra. De
todas as formas, a sensibilidade destes grupos de fauna depende em grande medida da
distribuição atual das espécies, da sua própria etologia e das suas capacidades
dispersivas.
No Quadro 5.16 apresentam-se as espécies e habitats mais relevantes que poderão ser
afetados pelos impactes identificados para a fase de construção. Na coluna “perda
direta de habitat”, apresenta-se a superfície de afetação direta calculada a partir das
áreas de ocupação definitiva pelos aerogeradores e da cartografia gerada a partir dos
trabalhos de campo e da análise e composição cartográfica dos mesmos.
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Quadro 5.16 – Habitats de interesse comunitário e espécies de fauna ameaçadas e protegidas (Decreto-Lei n.º 140/99) possíveis de afetação por impactes na fase de
construção do Parque Eólico Tâmega Sul – rede de média tensão
IMPACTE
PERDA DIRETA DE
HABITAT1
INFRAESTRUTURA

DEGRADAÇÃO DE
HABITATS NA ÁREA
ENVOLVENTE

RISCO DE MORTALIDADE POR
ATROPELAMENTO DE ESPÉCIES
MAIS ASSOCIADAS AO SOLO E
DESTRUIÇÃO DE NINHOS

PERTURBAÇÃO DE
ESPÉCIES FAUNÍSTICAS
COM ALTERAÇÃO DE
COMPORTAMENTO

PROLIFERAÇÃO
DE ESPÉCIES
EXÓTICAS
INVASORAS

DERRAME DE
POLUENTES

AUMENTO DO
RISCO DE
INCÊNDIO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6410pt1
• 6410pt1
• 6410pt1
• 6410pt1
6510
• 6510
• 6510
• 6510
• 6510 (0,006)
4020pt1
• 4020pt1
• 4020pt1
• 4020pt1
• 4020pt1 (0,01)
4030pt3
• 4030pt3
• 4030pt3
• 4030pt3
• 4030pt3 (3,76)
7140pt2
• 7140pt2
• 7140pt2
• 7140pt2
• 7140pt2 (0,02)
• [[La], [Lc], [Ag],
8230pt1
• 8230pt1
• 8230pt1
• 8230pt1
• 8230pt1 (0,38)
[Pa], [Ap], [Cg],
91E0*pt2
•
91E0*pt2
•
91E0*pt2
• 91E0*pt2
[Ce], [Cl], [Bb],
• 91E0*pt2 (0,04)
9230pt1
• 9230pt1
• 9230pt1
• 9230pt1
Rede de média
[Nl], [Pu], [Gg],
• 9230pt1 (0,03)
• [Ac], [Su], [Cp]
9230pt2
• 9230pt
• 9230pt
• 9230pt
tensão
[Ac],
[Su],
[Fs],
• 9230pt2 (0,32)
[Fp], [Cp], [Ca],
[La], [Lc], [Ag],
• [Tb], [La], [Lc], [Ag],
[Mm], [Fs] [Gf],
[Pa], [Ap], [Cg],
[Pa], [Ap], [Cg], [Ce],
[Ms]
[Ce], [Cl], [Bb],
[Cl], [Bb], [Nl], [Pu],
[Nl], [Pu], [Gg],
[Gg], [Ac], [Su], [Fs],
[Ac], [Su], [Fs],
[Fp], [Cp], [Ca], [Mm],
[Fp], [Cp], [Ca],
[Fs] [Gf], [Ms]
[Mm], [Fs] [Gf],
[Ms]
1
Para os habitats de interesse comunitário apresenta-se a perda de habitat em ha.
Habitats: 6410pt1, 6510, 4020pt1, 4030pt3, 7140pt2, 8230pt1, 91E0*pt2, 9230pt1, 9230pt2
Espécies de flora: Thymelaea broteriana [Tb]
Espécies de fauna: Circus aeruginosus [Ca] | Circus pygargus [Cp] | Aquila chrysaetos [Ac] | Pernis apivorus [Pa] | Circaetus gallicus [Cg] | Aquila pennata [Ap] | Milvus milvus [Mm]
| Accipiter gentilis [Ag] | Falco subbuteo [Fs] | Falco peregrinus [Fp] | Gyps fulvus [Gf] | Caprimulgus europaeus [Ce] | Sylvia undata [Su] | Lullula arborea [La] | Anthus campestris
[Ac] | Monticola saxatilis [Ms] | Loxia curvirostra [Lc] | Canis lupus [Cl] | Barbastella barbastella [Bb] | Plecotus auritus [Pu] | Noctula leisleri/Noctula lasiopterus [Nl] | Genetta
genetta [Gg] | Felis silvestris silvestris [Fe]
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SUBESTAÇÕES
Na fase de construção de cada subestação, os principais impactes na flora e
biótopos/habitats são negativos, diretos e permanentes, de magnitude reduzida, locais,
certos, irreversíveis, imediatos, devido à destruição direta do coberto vegetal que
derivam essencialmente das ações de desmatação, escavação, terraplenagem para a
construção das subestações e acessos, bem como para a instalação dos estaleiros.
Ocorrerá também pisoteio causado pela movimentação de pessoas e maquinaria afetas
à obra, que acarreta ainda impactes sobre a flora e biótopos/habitats, de caráter
temporário. Classificam-se os impactes como negativos, diretos, de reduzida magnitude,
locais, certos, reversíveis, temporários, imediatos e pouco significativos.
Nesta fase apontam-se ainda impactes negativos, indiretos, de reduzida magnitude,
locais, prováveis, reversíveis, temporários e pouco significativos, quando associados à
deposição de poeiras e probabilidade de ocorrência de derrames de combustíveis, óleos
ou outros compostos resultantes da circulação de camiões, máquinas e veículos
associados à obra. A deposição de poeiras sobre a vegetação implica a redução da taxa
fotossintética das plantas com consequências no normal desenvolvimento da
generalidade das plantas.
Simultaneamente, associada à degradação de algumas zonas devido às desmatações ou
deposições de escombros, é expectável um aumento da ocorrência de espécies
invasoras ou de carácter invasor. Classificam-se os impactes como negativos, indiretos,
de reduzida magnitude, locais, prováveis, reversíveis, temporários, com desfasamento
temporal a médio prazo, pouco significativos e mitigáveis.
Em relação à fauna, a construção das subestações prevê a execução de diversas tarefas,
nomeadamente:
•

Desmatação da área a intervencionar;

•

Terraplanagem de terrenos para construção da plataforma da subestação e
respetivos acessos;

•

Instalação de vedações nos limites da subestação;

•

Construção de rede de drenagem da plataforma e respetivos acessos; edifícios
técnicos; redes de serviços aos edifícios técnicos (abastecimento de água,
drenagem, saneamento); maciços de betão armado para transformadores,
pórticos de amarração, suportes de aparelhagem e muros para-fogos;

•

Execução de caleiras para passagem de cabos;
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Considerando as atividades anteriormente referidas e previstas para a construção das
subestações, a comunidade faunística potencialmente afetada inclui mamíferos, aves e
herpetofauna. Neste tipo de infraestrutura e fase, a fauna será particularmente afetada
pelas intervenções de destruição do coberto vegetal, movimentação de terras
(escavações e aterros) e circulação de pessoas e maquinaria e tarefas de construção.
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA A [STA.PETS]
A área destinada à construção da Subestação 400/30 kV alternativa A [STA.PETS]
compreende a afetação de uma superfície de 1,482 ha de Florestas mistas de carvalhonegral e carvalho-alvarinho (habitat esse também afetado pela totalidade do estaleiro
que acompanha a STA.PETS), correspondente o habitat de interesse comunitário
9230pt2, e uma pequena área de 0,043 ha de Turfeiras de transição (Ericion tetralicis),
correspondente o habitat de interesse comunitário 7140pt2.
Em relação à fauna, comprovou-se a existência de territórios reprodutores durante a
época nupcial de 2019 de diferentes espécies de rapinas (Pernis apivorus e Circaetus
gallicu), que abrangem a localização da futura STA.PETS.
No que diz respeito ao Lobo (Canis lupus), a zona de implantação da subestação
sobrepõe-se parcialmente com a alcateia Sombra, que tem presença confirmada de lobo
pelo menos desde 2015, tendo sido confirmada reprodução nos anos 2017 e 2018 e
2020.
Impactes como a destruição de habitat decorrentes da desmatação e movimentação de
terras são considerados significativos devido à ocorrência de espécie de elevado valor
de conservação.
Por seu lado, o aumento do ruído e acessibilidade à área, com consequente perturbação
da mesma, é também negativo, direto, localizado, temporário, podendo considerar-se
pouco significativo e mitigável.
Ambos os aspetos mencionados resultarão no desaparecimento de espécies mais
sensíveis e aparecimento ou aumento populacional de outras mais tolerantes à
presença humana. Por último, o provável aumento da mortalidade por atropelamento
é também negativo, direto, localizado, permanente, sendo pouco significativo e
mitigável. Afetará grupos com menor mobilidade, como répteis e anfíbios.
Globalmente, os impactes expectáveis na fauna, decorrentes da construção da
subestação STA.PETS afetam uma área bastante reduzida, nesse sentido poderão ser
considerados pouco significativos, de magnitude reduzida e mitigáveis.
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SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA B [STB.PETS]
No caso da subestação 400/30 kV alternativa B [STB.PETS], a área de construção
compreende a afetação de uma superfície essencialmente de Urzais secos (Ericion
umbellatae), correspondente ao habitat de interesse comunitário 4030pt3 (habitat esse
também afetado pela totalidade do estaleiro que acompanha a STB.PETS), Afloramentos
rochosos siliciosos (Sedion pyrenaici), correspondente ao habitat de interesse
comunitário 8230pt1.
A área total de perda direta de habitat é de1,76 ha, correspondendo 1,489 ha (84,6% do
total) a habitats de interesse comunitário 4030pt3 Charnecas secas europeias, e 0,271
ha (15,4% do total) a habitats de interesse comunitário 8230pt1 Rochas siliciosas com
vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii.
Em relação à fauna, comprovou-se a existência de territórios reprodutores durante a
época nupcial de 2019 de diferentes espécies de rapinas (Aquila chrysaetos, Circus
aeruginosus, Pernis apivorus, Circus pygargus e Circaetus gallicu), que abrangem a
futura localização da STB.PETS.
No que diz respeito ao Lobo (Canis lupus), a zona de implantação da subestação
sobrepõe-se parcialmente com a alcateia Sombra, que tem presença confirmada de lobo
pelo menos desde 2015, tendo sido confirmada reprodução nos anos 2017, 2018 e 2020.
Impactes como a destruição de habitat decorrentes da desmatação e movimentação de
terras são considerados pouco significativos ao comparar a mesma com a extensão que
os HIC ocupam na zona de estudo e inclusivamente no contexto regional.
Por seu lado, o aumento do ruído e acessibilidade à área, com consequente perturbação
da mesma, é também negativo, direto, localizado, temporário, podendo considerar-se
pouco significativo e mitigável.
Ambos os aspetos mencionados resultarão no desaparecimento de espécies mais
sensíveis e aparecimento ou aumento populacional de outras mais tolerantes à
presença humana. Por último, o provável aumento da mortalidade por atropelamento
é também negativo, direto, localizado, permanente, sendo pouco significativo e
mitigável. Afetará grupos com menor mobilidade, como répteis e anfíbios.
Globalmente, os impactes expectáveis na fauna, decorrentes da construção da
subestação STB.PETS afetam uma área bastante reduzida, nesse sentido poderão ser
considerados pouco significativos, de magnitude reduzida e de alguma forma,
mitigáveis.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETS VS. STB.PETS
Considerando a afetação de cada uma das alternativas estudadas de localização das
subestações, considera-se a localização da posição da subestação STB.PETS como menos
impactante, já que:
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•

No caso de habitats de interesse comunitário, ambas as subestações afetam
dois habitats de interesse comunitário. Contudo, no caso da STB.PETS estes
habitats ocupam uma grande extensão na zona e inclusivamente no contexto
regional;

•

A STA.PETS localiza-se nas imediações de uma parcela com populações
conhecidas de Phengaris Alcon y (Gentiana pneumonanthe), que é utilizada
como parcela de controlo na monitorização ambiental do SET;

•

No que diz respeito ao lobo, ambas as subestações localizam-se no interior da
alcateia Sombra, não constituindo um fator diferenciador;

•

No que diz respeito a aves rapinas, a STB. PETS abrange um maior número de
territórios de rapinas. Contudo, tendo em conta que a construção da subestação
afeta uma área bastante reduzida, o impacte sobre este grupo faunístico
considera-se pouco significativo.

Considera-se assim que, ainda que em termos de fauna protegida não existem fatores
diferenciadores, em termos de habitats de interesse comunitário, a posição da
subestação STB.PETS apresenta um cenário menos desfavorável.
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Quadro 5.17 – Habitats de interesse comunitário e espécies de fauna ameaçadas e protegidas (Decreto-Lei n.º 140/99) possíveis de afetação por impactes na fase de
construção do parque eólico Tâmega Sul – subestações
IMPACTE
PERDA DIRETA DE
HABITAT1
SUBESTAÇÃO

STA.PETS

• 7140pt2 (0,043)
• 9230pt2 (1,482)
• [Cg], [Pa]

DEGRADAÇÃO DE
HABITATS NA ÁREA
ENVOLVENTE
•
•
•
•
•
•
•

91E0*pt2
6410pt1
7140pt2
4020pt1
9230pt2
6510
[Cg], [Pa]

RISCO DE MORTALIDADE POR
ATROPELAMENTO DE ESPÉCIES
MAIS ASSOCIADAS AO SOLO E
DESTRUIÇÃO DE NINHOS

PERTURBAÇÃO DE
ESPÉCIES FAUNÍSTICAS
COM ALTERAÇÃO DE
COMPORTAMENTO

• [Cg], [Pa]

PROLIFERAÇÃO
DE ESPÉCIES
EXÓTICAS
INVASORAS

DERRAME DE
POLUENTES

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

91E0*pt2
6410pt1
7140pt2
4020pt1
9230pt2
6510

91E0*pt2
6410pt1
7140pt2
4020pt1
9230pt2
6510

AUMENTO DO
RISCO DE
INCÊNDIO
•
•
•
•
•
•

91E0*pt2
6410pt1
7140pt2
4020pt1
9230pt2
6510

• 4030pt3 (1,489)
• 8230pt1
• 8230pt1
• 8230pt1
• 8230pt1
• [Ac], [La], [Su],
• 8230pt1 (0,357)
• 4030pt3
• 4030pt3
• 4030pt3
• 4030pt3
STB.PETS
[Ac], [Su], [Cp]
[Fp], [Ca], [Cg],
• [Ac], [La], [Su], [Fp],
• [Ac], [La], [Su], [Fp],
[Cp], [Cl]
[Ca], [Cg], [Cp], [Cl]
[Ca], [Cg], [Cp], [Cl]
1
Para os habitats de interesse comunitário apresenta-se a perda de habitat em ha.
Habitats: 6410pt1, 6510, 4020pt1, 4030pt3, 7140pt2, 8230pt1, 91E0*pt2, 9230pt2,
Espécies de fauna: Circus aeruginosus [Ca] | Circus pygargus [Cp] | Aquila chrysaetos [Ac] | Pernis apivorus [Pa] | Circaetus gallicus [Cg] | Falco peregrinus [Fp] | Sylvia undata [Su]
| Lullula arborea [La] | Loxia curvirostra [Lc] | Canis lupus [Cl] |
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LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETS]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETS
Durante a fase de construção, e em termos genéricos, os impactes diretos mais
importantes e previsíveis sobre a flora e vegetação prendem-se com a destruição do
coberto vegetal, na sequência das operações de desmatação inerentes à abertura de
acessos e implantação de estruturas de apoio à obra, montagem e implantação dos
apoios da linha (ainda que numa área muito restrita por apoio, não superior a 400 m2
de forma temporária, e nunca superior a 120 m2 de forma definitiva), e abertura da faixa
de servidão ao longo da linha para cumprimento do Regulamento de Segurança de
Linhas Elétricas de Alta Tensão (que implica sobretudo o corte de espécies de
crescimento rápido e decote de forma a garantir os afastamentos mínimos definidos
regulamentarmente). Acrescem ainda os impactes decorrentes das obrigações gerais da
implementação de faixas e medidas de gestão de combustível, que podem levar ao corte
e decote de espécies florestais para assegurar os critérios de descontinuidade horizontal
e vertical de combustíveis nestas áreas.
São igualmente de considerar os impactes indiretos inerentes à deposição de poeiras na
vegetação envolvente aos diferentes elementos do projeto, com potenciais implicações
fitossanitárias, resultantes das movimentações de terras e de máquinas.
Deve também considerar-se que o aumento da movimentação de pessoas e de veículos
afetos à obra pode aumentar o risco de incêndio e favorecer a instalação de espécies
exóticas e invasoras, sendo estes impactes classificados como de baixa a muito baixa
significância.
Conforme avaliado na secção 4.3, os corredores atravessam uma série de comunidades
vegetais, as quais podem ser enquadráveis em dez habitats e sub-habitats incluídos no
Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de entre os quais se destacam os habitats
prioritários 4020pt2 (Urzais-tojais orófilos;) e 91E0pt2 (bidoais ripícolas), ou ainda,
apesar de não prioritários, os habitats 9230pt1 e 9230 pt2 (Florestas acidófilas de
carvalhos (Quercion pyrenaicae).
Destacam-se igualmente outros habitats, com elevada expressividade na região, e
nalguns casos ao nível nacional, como o são os habitats 4030pt3 (tojais e urzais-tojais) e
8230pt1 (Afloramentos rochosos siliciosos (Sedion pyrenaici)).
Conforme referido na caracterização da situação de referência, embora se verifique uma
elevada heterogeneidade de habitats, os corredores são predominantemente ocupados
por matos de baixo a médio porte (urzais secos, urzais pre-florestais e giestais),
Mosaicos de arrelvados descontínuos sobre areias, perenes e anuais, Florestas de
coníferas com caducifólias misturadas, quer bétulas e carvalhos espontâneos quer
castanheiros ou outras árvores plantadas e Terrenos agrícolas. Consequentemente,
estes biótopos são os mais afetados pela futura implantação dos diferentes elementos
de projeto.
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Os restantes biótopos ocupam uma proporção marginal, dentro da área dos corredores,
pelo que a fragmentação/perda de habitat, inerente às ações de projeto, será pouco
relevante.
As linhas de água e galerias ripícolas são consideradas biótopos improváveis de serem
afetados, pois por se localizarem geralmente em zonas de vale encaixado, a colocação
de apoios de linha elétrica nestas zonas é muito pouco provável. Subsequentemente,
embora este seja um biótopo de elevado valor, a significância do impacte é baixa.
Em todo o caso, a afetação da futura linha elétrica sobre flora e vegetação deve ser
tomada como indicativa pois não estão definidas nesta fase do estudo a localização dos
apoios da linha ou as faixas a desmatar/desarborizar.
No Quadro 5.25 apresentam-se, por troço, as áreas de biótopos abrangidas pelos
diversos troços de corredor de linha.
O Quadro 5.26 sumariza a cobertura de habitat de cada um dos corredores em estudo
da linha.
Tal como se referiu anteriormente na análise de afetação dos biótopos, esta
corresponde ao corredor da linha e não à afetação efetiva provocada pelos apoios da
mesma, pois não estão definidas nesta fase do estudo a localização dos apoios da linha
ou as faixas a desmatar/desarborizar.
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Quadro 5.18 – Áreas abrangidas pelos troços de corredores de linha elétrica e representatividade dos biótopos (ha: área em hectares; %: percentagem relativa ao total afetado)
BIÓTOPO

TLN1
ha
%

ha

TLN2
%

TLN3
ha
%

TLN4
ha
%

TLN5
ha
%

TLN6
ha
%

TLN7
ha
%
1,6

TLN8
ha
%

TLN9
ha
%

Afloramentos rochosos siliciosos
Arrelvados contínuos perenes, acidófilos e mesófilos ou higrófilos,
com abundância de Agrostis capillaris s.l.

4,4

2,8

0,3

0,8

1,5

1,4

1,6

2,6

1,7

0,6

1,6

0,0

0,0

2,6

Entulhos e terrenos terraplanados ou alcatroados

1,0

0,6

5,1

3,5

2,6

4,7

6,3

3,5

Florestas antropogénicas de coníferas

1,1

0,7

0,8

1,9

0,6

0,6

26,2

18,2

18,6

33,6

13,0

7,1

13,0

8,4

1,9

1,93

1,8

TLN10
ha
%

TLN11
ha
%

TLN12
ha
%

TLN13
ha
%

17,8

7,6

0,6

0,4

2,0

0,9

0,6

0,4

0,3

0,1

2,7

1,61

2,3

0,9

1,1

0,8

2,6

1,5

3,5

1,3

23,6

16,6

1,3

0,8

2,1

0,8

3,5

2,5

72,2

27,2

10,5

4,0
3,0

2,1

0,9

TLN14
ha
%

ha

TLN15
%

2,4

4,8

0,7

1,5

2,4

4,7

0,7

Florestas de carvalho-alvarinho
Florestas de carvalho-negral
Florestas de coníferas com caducifólias misturadas, quer bétulas e
carvalhos espontâneos quer castanheiros ou outras árvores
plantadas

16,5
3,1

2,2

10,4

18,8

46,5

7,1

25,4

Florestas mistas de carvalho-alvarinho e sobreiro
Florestas mistas de carvalho-negral e carvalho-alvarinho

2,7

1,7

Florestas pioneiras de bétulas

0,5

0,3

2,4

2,3

0,3

0,2

13,8

Florestas ripícolas de amieiros e bétulas

4,4

2,9

1,3

1,3

6,5

4,5

2,1

4,6

3,0

1,9

1,9

5,5

3,8

8,5

Lameiros de ceifa

13,8

8,9

Mosaicos de arrelvados descontínuos sobre areias, perenes e
anuais

29,6

19,2

2,7

1,1

7,5

0,6

0,3

4,9

2,9

1,2

4,1

1,7

2,2

1,3

4,9

3,6

1,6

45,6

26,9

6,7

2,9

101,2

43,3

7,8

4,6

Florestas mistas de eucaliptos e caducifólias
0,4

0,9

0,7

1,6

2,5

5,7

Freixedas em margens fluviais abruptas
Giestais com predomínio de Cytisus striatus

9,9

3,7

0,3

0,2

Lagoas naturais
Lagoas perturbadas pela pecuária

11,1

65,4

14,0

34,1

14,4

14,3

3,9

18,2

Plantações de carvalho-americano
Plantações de Eucalyptus globulus

7,9

5,5

21,0

14,8

8,1

5,7

Pomares e vinhas abandonadas
Povoamentos de Acacia dealbata
Prados higro-acidófilos de Molinia caerulea

0,1

0,1

0,3

0,7

Pré-bosques caducifólios acidófilos

6,1

3,9

10,5

25,4

0,4

0,4

9,0

6,3

8,6

4,7

0,1

0,1

18,6

7,9

0,6

0,4

Soutos
Terrenos agrícolas (hortas, pastos, cultivos forrageiros e lameiros de
maneio relativamente intensivo)
Terrenos de uso florestal recentemente cortados, queimados,
plantados ou em regeneração incipiente

25,8

16,7

4,8

11,7

6,4

6,4

9,0

6,2

2,6

6,3

41,0

40,5

35,2

24,4

2,1
19,1

2,0

1,0

4,8

34,6

2,3

1,2

13,9

7,6

8,5

3,6

Turfeiras de transição

2,2

1,4

2,2

0,9

Urzais higrófilos

0,6

0,4

0,5

0,24

Urzais pré-florestais mesófilos com Erica arborea, Pteridium
aquilinum e/ou Ulex minor

17,5

11,3

Urzais secos

24,7

16,0

5,9

34,6

0,2

0,4

3,4

3,4

3,6

2,5

6,7

16,2

40,3

39,8

38,3

26,5

4,5

8,2

4,6

10,3

2,4

4,8

7,2

14,2

27,1

16,0

2,1

0,8

6,9

4,8

1,4

3,1

1,9

1,1

67,1

25,3

10,6

7,4

11,8

26,7

4,6

4,6

1,1

5,0

10,6

5,8

19,9

8,5

6,5

3,8

2,2

0,8

7,8

5,5

6,6

15,0

6,4

12,6

78,2

77,5

15,3

72,0

57,3

31,2

28,6

12,2

63,5

37,6

93,9

35,3

47,7

33,5

16,6

37,5

29,1

57,4
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Quadro 5.19 – Áreas afetadas e representatividade dos Habitats da RN2000
HIC

TLN1

TLN2
%

ha

%

ha

4030pt3

24,74

15,99

5,91

6510

13,80

8,92

4,36

2,82

2,21
0,55
2,62
15,64

34,65

TLN3
ha
6,66

TLN4
ha

%

ha

%

16,21

40,28

39,84

38,26

26,52

TLN6
ha
%

TLN9

ha

%

ha

%

78,17

77,47

15,29

72,01

57,27

31,24

TLN10
ha
%
12,21
2,87

17,78

7,60

1,43

2,21

0,95

0,36
1,69
10,11

0,64

1,56

0,55
2,03
19,16

0,13

0,09

0,29

0,70

4,41

2,85

0,77

1,95

1,93

1,46

1,44

8,23

TLN8
%

6,72
0,31

4,54

TLN7
ha

28,56

9230pt2
8230pt1

TLN5

%

1,65

1,63

TLN11
ha
%

TLN12
ha
%

63,48

37,55

93,92

35,33

1,30

0,77

12,60

4,74

0,64

0,38

0,24
0,87
8,19

0,60

0,36

0,13

0,06

0,62

0,36

4,06

1,74

2,22

1,31

TLN13
ha
%
47,72

33,51

TLN14
ha
%
16,59

37,49

TLN15
ha
%
29,06

57,43

2,42

4,79

"3160"
7140pt2
4020pt1
"6230"
9230pt2
9230pt1
6410pt1
91E0*pt2
"92A0"
9260pt1+pt2
"9330"

0,01

0,01

2,56

1,77

1,32

1,31

6,46

4,48

2,12

1,15

0,95
3,50

0,67
2,46

0,72
8,13

1,63

5,71
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Da avaliação destes impactes resulta que, os mesmos a ocorrer, serão genericamente
localizados, negativos, certos, de baixa magnitude e por isso pouco significativos.
Durante a fase de construção da linha elétrica, e em termos genéricos, os impactes
diretos mais importantes e previsíveis sobre a fauna correspondem à perturbação
(afastamento e alteração dos padrões de deslocação na área), perda ou alteração de
biótopos/habitats, e mortalidade (atropelamento e esmagamento pela circulação de
máquinas, materiais e pessoas).
Estes impactes são decorrentes das principais ações de construção, nomeadamente
de desmatação e limpeza de terrenos para constituição das fundações dos apoios, a
montagem de apoios e colocação de cabos, e o movimento de máquinas e pessoas.
As operações de desmatação e limpeza de terreno implicam uma perda direta, mas
na sua maioria temporária, de habitat. Todavia, estas operações terão um efeito
muito localizado, limitado ao espaço ocupado pelas bases dos apoios e à área
necessária para a construção e, no caso dos locais onde se desenvolvem
povoamentos de pinheiro-bravo e eucalipto, à faixa de proteção de 45 m (dado que
as espécies de crescimento rápido serão integralmente desmatadas). Outras
espécies florestais poderão ser afetadas, de forma menos significativa e pontual, em
função de necessidade de decote ou abate de exemplares para cumprimento das
disposições da defesa da floresta contra incêndios, de descontinuidade horizontal e
vertical em faixas de gestão de combustível. São ainda consideradas áreas marginais
associadas à abertura/beneficiação de acessos.
Os pinhais são potencial refúgio para espécies protegidas de quirópteros florestais e
com presença de aves como Loxia curvirostra ou Caprimulgus europaeus, assim como
uma comunidade abundante e muito diversa de aves florestais (entre outras espécies
de páridos, fringilídeos, picídeos, etc) e inclusivamente a presença possível de ninhos
de aves de rapina florestais como Accipiter gentilis, Aquila pennata, Pernis apivorus
ou Circaetus gallicus (maioria destas presentes no Anexo I do Decreto-Lei n.º140/99,
de 24 de abril).
Estes povoamentos florestais também são potencial refúgio para diferentes espécies
protegidas de quirópteros florestais como Noctula leisleri, Noctula lasiopterus,
Plecotus auritus ou Barbastella barbastellus, presentes nos anexo B-II e B-IV do
Decreto-Lei n.º140/99, de 24 de abril. Também outras espécies de mamíferos
florestais protegidos como Mustela putorius e Genetta genetta (Anexo B-V) e Felis
silvestris silvestris (Anexo B-IV) ou répteis como Coronella girondica (Anexo B-IV) têm
presença nestes pinhais. Por último, nos povoamentos de arvoredo autóctone está
confirmada a presença dos invertebrados protegidos Lucanus cervus (anexos B-II do
Decreto-Lei n.º140/99) e Geomalacus maculosus (anexos B-II e B-IV).
Por sua parte, os habitats abertos, matagais e pastagens, constituem habitat
potencial de nidificação de diferentes espécies de aves protegidas no Anexo I do
Decreto-Lei n.º140/99 como Sylvia undata, Anthus campestris, Emberiza hortulana e
Lullula arborea. Para além disso, estas zonas abertas são particularmente relevantes
para algumas espécies de aves de rapina que utilizam estas zonas nas suas tarefas de
alimentação como Falco subbuteo, Falco peregrinus, Circaetus gallicus ou Aquila
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pennata (presentes no Anexo I), ou inclusive constituem zonas de nidificação de
algumas como Circus pygargus e Circus cyaneus (espécies do Anexo-I do decreto-Lei
e, segundo o Livro Vermelho, nas categorias de Em perigo (EN) e Em perigo Critico
(CR), respetivamente). Desta maneira, comprova-se a existência de territórios
reprodutores durante a época nupcial de 2019 da espécie Circus pygargus na zona
de projeção de implantação dos corredores TLS11, TLS13 e TLS12.
No que diz respeito ao Lobo (Canis lupus), a maioria dos troços de linha sobrepõe-se
total ou parcialmente com as alcateias localizadas na zona, com exceção dos troços
TLS6, TLS9, TLS5, TLS14 e TLS8.
Os troços TLS11, TLS13 e TLS12 são os que apresentam uma maior afetação sobre a
espécie, ao estar localizados sobre as zonas onde se registaram mais contactos de
presença.
Assim, a perda/alteração de habitat considera-se como um impacte negativo, direto
e de magnitude reduzida a moderada. No caso dos povoamentos florestais o impacte
é considerado de moderado, face à afetação imposta pela faixa de proteção e gestão
de combustível, e nos restantes biótopos é considerada de reduzida, face ao carácter
pontual das afetações por apoios e abertura/beneficiação de acessos. O impacte é
ainda considerado de permanente e irreversível, no caso da área ocupada pelos
apoios, acessos e faixa de proteção e gestão de combustível (nos povoamentos
florestais de crescimento rápido), e de temporário e reversível para a área de
trabalhos. Tendo em conta o carácter pontual e localizado da implantação de apoios,
que se traduzem em áreas expressivamente reduzidas face aos biótopos presentes
em todo o corredor, este impacte pode considerar-se de marginal, e portanto, de
não significativo. No caso dos povoamentos florestais de espécies de crescimento
rápido, dado que é feita a desmatação a toda a secção da faixa de proteção, o seu
quantitativo de perda é maior, sendo contudo um impacte ainda assim pouco
significativo.
No que diz respeito ao impacte potencial da linha elétrica sobre as parcelas
compensatórias de âmbito florestal no âmbito da empreitada do SET, importa aferir
que os troços TLS4, TLS5, TLS6, TLS11 e TLS13 se sobrepõe parcialmente com as
mesmas (videFigura 4.16).
As medidas compensatórias incidentes nestes troços estão relacionadas com a
plantação de folhosas de espécies autóctones e espécies de florestas ribeirinhas
autóctones, pelo que não se considera que ocorra impacte como consequência das
operações de desmatação na faixa de proteção, dado que não configuram
povoamentos florestais de crescimento rápido que requeiram desmatação imediata.
Qualquer impacte estaria associado a ações de desbaste ou corte de exemplares
isolados para assegurar o cumprimento da regulamentação em matéria de gestão de
combustíveis, ou no longo prazo (20 a 25 anos) a nível de desbaste ou abate de
espécies isolados cujas copas atinjam uma altura que possa conflituar com a altura
dos condutores de linha elétrica, reduzindo assim de forma relevante a sua
magnitude e significância.
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Importa salientar que se verifica que, se para os troços TLS5, 6, 11, 13 existe área
disponível para a definição de um traçado que evite a sobrepassagem de áreas de
implementação deste tipo de medidas compensatórias, tal já não acontece no caso
do troço TLS4, que fica bastante limitado para a definição de um traçado de linha que
não sobrepasse áreas de medidas compensatórias. Neste cenário, ainda que um
cenário de incompatibilidade apenas se materialize no longo prazo (mais de 20 anos),
recomenda-se assegurar um traçado de linha elétrica em Projeto de Execução que
assegure que não seja desnecessário afetar a área de medida compensatória ou, em
alternativa, ponderar a relocalização desta área de medida compensatória (MC8).
Salienta-se, não obstante, que esta situação ocorre num troço não identificado como
preferencial.
Quanto à possível afectação das parcelas compensatórias para implantação de
apoios e abertura/beneficiação de acessos, esta é, novamente, possível de prevenir
aquando da sua definição em fase de projeto de execução, considerando-se este
impacte sem significância.
No que se refere à perturbação gerada pela movimentação de máquinas e pessoas
na área do projeto, este pode manifestar-se pelo impacte sonoro, pela presença
humana observável pelos animais e pelo maior risco de atropelamento.
Relativamente ao risco de atropelamento, não são expectáveis impactes negativos
com significado, desde que tomadas as medidas de minimização adequadas,
sobretudo ao nível dos acessos, restringindo a deslocação das viaturas aos caminhos
definidos para o local da obra.
Quanto à perturbação sonora, esta última pode assumir um efeito importante
durante o período de nidificação/criação, ou ainda de hibernação (quirópteros), em
particular no caso das espécies de estatuto muito ameaçado.
No cômputo geral, a perturbação e alteração de padrões de utilização do espaço,
considerando tratar-se de um impacte temporário, poderá também considerar-se
como reversível, já que a um afastamento dos indivíduos durante a construção
poderá seguir-se, após uma fase de adaptação, o seu regresso. A perturbação será
mais impactante na época de reprodução, para indivíduos que têm aí os seus
territórios estabelecidos.
Quadro 5.20 –Habitats de interesse comunitário e espécies de fauna ameaçadas e
protegidas (Decreto-Lei n.º 140/99) passíveis de impactes na fase de construção do
Parque Eólico Tâmega Sul – troços de linha elétrica
IMPACTE
PERDA DIRETA DE
HABITAT1
TROÇO
TLS1
TLS2

[Fs], [Fp], [Cg], [Pa],
[Ap], [Cl]
[Fs], [Mm], [Cg], [Ap],
[Cl]

DEGRADAÇÃO DE
HABITATS NA ÁREA
ENVOLVENTE
[Fs], [Fp], [Cg], [Pa], [Ap],
[Cl]
[Fs], [Mm], [Cg], [Ap], [Cl]

RISCO DE MORTALIDADE POR
ATROPELAMENTO DE ESPÉCIES
MAIS ASSOCIADAS AO SOLO E
DESTRUIÇÃO DE NINHOS

PERTURBAÇÃO DE
ESPÉCIES FAUNÍSTICAS
COM ALTERAÇÃO DE
COMPORTAMENTO
[Fs], [Fp], [Cg], [Pa],
[Ap], [Cl]
[Fs], [Mm], [Cg], [Ap],
[Cl]
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IMPACTE
PERDA DIRETA DE
HABITAT1
TROÇO
TLS3
TLS4
TLS5
TLS6
TLS7
TLS8
TLS9
TLS10
TLS11
TLS12
TLS13
TLS14
TLS15

DEGRADAÇÃO DE
HABITATS NA ÁREA
ENVOLVENTE

RISCO DE MORTALIDADE POR
ATROPELAMENTO DE ESPÉCIES
MAIS ASSOCIADAS AO SOLO E
DESTRUIÇÃO DE NINHOS

PERTURBAÇÃO DE
ESPÉCIES FAUNÍSTICAS
COM ALTERAÇÃO DE
COMPORTAMENTO

[Fs], [Mm], [Cg], [Ap],
[Fs], [Mm], [Cg], [Ap],
[Fs], [Mm], [Cg], [Ap],
[Ca], [Cl]
[Ca], [Cl]
[Ca], [Cl]
[Ag], [Fs], [Mm], [Cg],
[Ag], [Fs], [Mm], [Cg],
[Ag], [Fs], [Mm], [Cg],
[Ap], [Ca], [Pa], [Ce],
[Ap], [Ca], [Pa], [Ce], [Cl]
[Ap], [Ca], [Pa], [Ce], [Cl]
[Cl]
[Ag], [Mm], [Cg], [Ap],
[Ag], [Mm], [Cg], [Ap],
[Ag], [Mm], [Cg], [Ap],
[Pa], [Lc] , [Qs]
[Pa], [Lc], [Cl]
[Pa], [Lc]
[Ag], [Cg], [Ap] , [Qs]
[Ag], [Cg], [Ap], [Cl]
[Ag], [Cg], [Ap]
[Cp], [Fs], [Mm], [Cg],
[Cp], [Fs], [Mm], [Cg],
[Cp], [Fs], [Mm], [Cg],
[Cp]
[Ap], [Cl]
[Ap], [Cl]
[Ap], [Cl]
[Cp], [Fs], [Mm], [Cg],
[Cp], [Fs], [Mm], [Cg],
[Cp], [Fs], [Mm], [Cg], [Ap]
[Cp]
[Ap]
[Ap]
[Ag], [Cp], [Mm], [Cg],
[Ag], [Cp], [Mm], [Cg],
[Ag], [Cp], [Mm], [Cg],
[Cp]
[Ap] , [Qs]
[Ap]
[Ap]
[Fs], [Mm], [Cg], [Ap],
[Fs], [Mm], [Cg], [Ap],
[Fs], [Mm], [Cg], [Ap],
[Cp]
[Pa], [Cp], [Cl]
[Pa], [Cp], [Cl], [Bb]
[Pa], [Cp], [Cl], [Bb]
[Fs], [Mm], [Cg], [Ap],
[Fs], [Mm], [Cg], [Ap],
[Fs], [Mm], [Cg], [Ap],
[Pa], [Ca], [Cp], [Cl],
[Pa], [Ca], [Cp], [Cl], [Lc],
[Cp]
[Pa], [Ca], [Cp], [Cl], [Lc],
[Lc], [Ce]
[Ce]
[Ce]
[Cg], [Ap], [Pa], [Cp], [Cg], [Ap], [Pa], [Cp], [Cl],
[Cg], [Ap], [Pa], [Cp],
[Cp]
[Cl], [Lc]
[Lc]
[Cl], [Lc]
[Ag], [Cg], [Ap], [Pa], [Ag], [Cg], [Ap], [Pa], [Cp],
[Ag], [Cg], [Ap], [Pa],
[Cp]
[Cp], [Cl], [Ce] , [Qs]
[Cl], [Ce]
[Cp], [Cl], [Ce]
[Ag], [Cg], [Ap], [Fs],
[Ag], [Cg], [Ap], [Fs],
[Ag], [Cg], [Ap], [Fs],
[Cp]
[Mm], [Cp]
[Mm], [Cp]
[Mm], [Cp]
[Cg], [Ap], [Fs], [Fp],
[Cg], [Ap], [Fs], [Fp],
[Cg], [Ap], [Fs], [Fp],
[Mm], [Ca], [Cl]
[Mm], [Ca], [Cl]
[Mm], [Ca], [Cl]
Espécies de fauna: Circus pygargus [Cp] | Pernis apivorus [Pa] | Circaetus gallicus [Cg] | Aquila
pennata [Ap] | Falco subbuteo [Fs] | Canis lupus [Cl] | Felis silvestris silvestris [Fe]
Espécies de flora: Quercus suber [Qs]

Assinala-se finalmente que os impactes potenciais incidentes sobre os troços mais a
norte, em particular TLS5, TLS6 e TLS9 serão cumulativos com a empreitada de
construção do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, quando coincidentes,
incrementando localmente as zonas de perda de habitat e o fenómeno de
perturbação da área.
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STB.PETS
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 2,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
No que diz respeito à solução de evacuação, foram avaliadas as soluções de
evacuação por linha elétrica de 400kV e por linha elétrica de 60kV.
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Esta análise comparativa parte do pressuposto que quer a solução de 400 kV, quer
de 60 kV, assumirão grosso modo o mesmo traçado e número de apoios, importando
assim perceber sobretudo as características de apoios e condutores mais comuns
que permita estabelecer as dissemelhanças e principais benefícios e desvantagens
de cada solução, ainda que sem soluções de projeto concretizadas no território e
devidamente dimensionadas.
As características de cada uma das alternativas aparece refletida na secção 2.3.3,
sendo as principais diferenças as seguintes:
•

os apoios da linha de 60kV têm uma altura de 65 m (mais 20 m que para
400kV);

•

a área de ocupação da base de apoios (da tipologia mais comum) da linha de
60kV é de 62 m2 (mais 2 m2 que para o apoio de 400 kV);

•

os apoios da linha de 60kV têm menor extensão entre extremos de cruzetas
(condutores mais próximos entre si);

•

o número de condutores por apoio de 60kV é de 12 (a que se somam dois
cabos terra), repartidos segundo 4 planos verticais (o dobro dos apoios-tipo
mais comuns da linha de 400kV, com 6 condutores – a que se somam dois
cabos terra – e 2 planos verticais).

Remete-se para a consulta dos impactes na fase de exploração no que diz respeito
aos dois últimos fatores.
Ao nível do traçado da linha, não existem diferenças no traçado das duas soluções,
pelo que não haverá uma condição diferente.
Ao nível da ocupação do solo, o maior tamanho dos apoios da solução de 60kV
implica uma maior perda de habitat, e como tal de zonas de alimentação e abrigo por
parte das espécies residentes de todos os grupos faunísticos.
Assim, recomenda-se a solução de evacuação por linha elétrica de 400kV.
5.3.4

FASE DE EXPLORAÇÃO
Na fase de exploração a maioria dos impactos negativos decorre da presença e
funcionamento dos aerogeradores e linhas elétricas, com as ações de manutenção a
ocorrer de forma periódica e de abrangência e significância muito limitados (dado
que constituirão ações pontuais e de reduzida magnitude, e com os impactos a seguir
identificados):
•

Perda direta de habitat e degradação de habitats na área envolvente no
decurso das ações de manutenção;
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•

Fragmentação de biótopos/habitats e efeito barreira, em função da
interrupção gerada pela presença de vias de acesso e, da faixa de proteção à
linha que cria descontinuidade;

•

Perturbação de espécies faunísticas com alteração de comportamento,
devido à circulação de veículos afetos à manutenção da infraestrutura; risco
mais significativo no caso de quadrículas com presença de lobo;

•

Risco de mortalidade por atropelamento de espécies mais associadas ao
solo, devido à circulação de veículos afetos à manutenção da infraestrutura;

•

Mortalidade de aves e quirópteros por colisão nos aerogeradores;

•

Mortalidade de aves e quirópteros por eletrocussão e colisão nas linhas
elétricas;

•

Proliferação de espécies exóticas invasoras.

Também se poderá considerar, como impacto potencial, o aumento do risco de
incêndio e potencial perda de espécies por via de fogos, em função de potenciais
ignições relacionadas com a falta de manutenção de espécies florestais na faixa de
proteção e ignições provocadas por contacto com a linha de material combustível.
Dado considerar-se que este tem uma baixa probabilidade de ocorrência (em função
do necessário cumprimento das distâncias preconizadas no RSLEAT bem como às
obrigações em matéria de defesa da floresta contra incêndios, com a manutenção da
descontinuidade horizontal e vertical do combustível na faixa de gestão a adotar,
optou-se por não se incluir na lista acima.
5.3.4.1

PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO (INCLUINDO AEROGERADORES, ACESSOS E REDE DE
MT)
No caso dos biótopos, habitats e flora, durante a fase de exploração eventuais ações
impactantes derivam dos trabalhos de manutenção e da própria existência da
infraestrutura, que provoca algum efeito de fragmentação da envolvente natural e
efeito barreira à normal dispersão de diásporos.
Os trabalhos de manutenção envolvem eventuais ações de aplicação de herbicidas
ou a eliminação de eventuais arbustos ou árvores periféricas (no âmbito da gestão
das infraestruturas e manutenção de faixas de gestão de combustível) apresentando
impactos ambientais negativos com perturbações diretas na flora e vegetação.
Classificam-se os impactos como negativos, diretos, de reduzida magnitude, locais,
prováveis, irreversíveis, permanentes, imediatos, pouco significativos e mitigáveis.
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É também de esperar, nas zonas circundantes às áreas intervencionadas, o
surgimento de uma série de espécies ditas ”invasoras”, estranhas a este espaço, que
desempenham o papel de colonizadoras e que implicarão seguramente alterações
pontuais na composição florística. Classificam-se os impactos como negativos,
indiretos, de reduzida magnitude, locais, prováveis, reversíveis, temporários, com
desfasamento temporal a médio prazo, pouco significativos.
No que respeita aos biótopos/habitats, o projeto traduz-se na ocupação de uma
pequena área ocupada principalmente por mosaicos de arrelvados descontínuos
sobre areias, perenes e anuais, urzais e giestais e, em menor quantidade, florestas e
afloramentos rochosos siliciosos. Em todo o caso, considera-se que a construção do
parque eólico não determina alterações muito significativas relativas à fragmentação
de biótopos/habitats e efeito barreira nas áreas afetadas. Refere-se contudo que o
efeito será somado ao já produzido por outros parques eólicos localizados na
proximidade.
Tal determina que, embora os impactos a este nível sejam pouco significativos e de
magnitude reduzida, o valor dos impactos cumulativos poderão atingir valores
certamente de maior relevância no futuro. Classificam-se os impactos como
negativos, diretos, de reduzida magnitude, locais, prováveis, irreversíveis,
permanentes, imediatos, pouco significativos.
Na fase de exploração, as áreas restauradas tendem a recuperar a cobertura vegetal,
com recurso a espécies procedentes da reimplantação vegetal, do banco de
sementes do solo, ou de espécies próximas que se expandem e ocupam as novas
superfícies. É possível que seja necessário realizar desmatamentos periódicos para
impedir o crescimento excessivo da vegetação.
Refira-se que, apesar da potencial afetação de alguns valores ecológicos presentes
na Reserva da Biosfera que são sobrepostos pelos troços em análise, não se considera
que os impactos residuais identificados afetem a integridade destas áreas do SNAC,
seja pelas áreas relativamente restritas passíveis de afetação, seja pela possibilidade
de minimização da grande maioria dos impactos identificados.
No caso da fauna, a exploração do parque eólico pressupõe a presença da própria
infraestrutura, com consequente impacte visual e acústico e o acesso periódico à
mesma para manutenção dos equipamentos. Os impactos expectáveis resultam de
algum efeito de exclusão, nomeadamente nas espécies mais sensíveis, já que se
admite que as restantes, afastando-se na fase de construção, se habituem e
retornem à envolvente, e ao atropelamento por via da circulação de veículos
automóveis, afetos ou não ao parque eólico, que utilizem os acessos disponibilizados.
A reduzida área afetada resulta em impactos pouco significativos.
Os principais impactes nesta fase concentram-se especialmente em dois grupos, o da
avifauna e o da quiropterofauna, sendo os principais efeitos negativos as lesões ou
morte por colisão com as pás dos aerogeradores.
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No que diz respeito à colisão com aerogeradores, segundo diferentes estudos há
vários fatores que produzem aumentos da mortalidade por colisão (ICNB/Atual ICNF,
2010; Kingsley e Whittam, 2007; Atienza et al., 2011). As principais condicionantes
são a densidade de população de aves, a localização de equipamentos eólicos e a
meteorologia. Desta maneira, a instalação de parques eólicos em zonas de alta
densidade de indivíduos ou em zonas de alimentação onde se reúnem exemplares
ou áreas de descanso de exemplares migrantes maximiza as colisões. No que diz
respeito à localização, os aerogeradores localizados em zonas com relevo
pronunciado (canhões, crestas, etc) e em zonas de penínsulas e estreitos estão
associados a uma maior mortalidade (Orloff e Flannery, 1992; Anderson et al., 2000).
Por último, em dias de más condições meteorológicas que produzem baixa
visibilidade como nevoeiro ou chuva intensa ou dias com fortes ventos (>1,5 m/s),
que produzem uma baixa manobrabilidade das aves aumenta o risco de colisão.
A mortalidade dos quirópteros associada aos aerogeradores ocorre por colisão com
as pás e pelas lesões externa ou internas causadas pela turbulência que geram os
rotores e se produzem de forma mais frequente em espécies migradoras durante as
épocas de migração (Atienza et al., 2017), ainda que também suceda em espécies
sedentárias, sendo neste caso os aerogeradores próximos a massas florestais os mais
propensos a produzir mortalidade.
No que diz respeito ao tipo de ave, as aves de maior tamanho, as aves mais gregárias
e as aves com menor manobrabilidade são as espécies mais sensíveis à colisão com
as pás dos aerogeradores. Ao nível populacional, deve ser dado ênfase particular às
espécies com elevado estatuto de conservação e elevado risco de colisão, como é o
caso das duas espécies de tartaranhão reprodutoras na área: o tartaranhão-cinzento
(Circus cyaneus) e o tartaranhão-caçador (Circus pygargus), e para as quais assumam
importância outros impactos como a perturbação. Aquelas para as quais o risco de
colisão é intermédio, mas elevado risco de eletrocussão, são aves de grande tamanho
com elevado estatuto de conservação e nível de proteção e grande tamanho (e.g.
Aegypius monachus, Gyps fulvus, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus,
Milvus migrans, Accipiter gentilis, Circaetus gallicus, Aquila pennata, Ciconia ciconia).
Con um risco de colisão e eletrocussão menor estão espécies com alto nível de
proteção mas com alto grau de manobrabilidade e com menor tamanho (Falco
columbarius, Falco subbuteo, Falco peregrinus, Caprimulgus europeaus e Loxia
curvirostra).
O Parque Eólico Tâmega Norte não se situa em zonas de elevada densidade de aves
nem áreas utilizadas regularmente por grandes populações de aves para a sua
alimentação ou descanso. De igual forma, estas infraestruturas não se encontram em
nenhuma das principais rotas migratórias seguidas pelas espécies de aves mais
suscetíveis, especialmente aquáticas gregárias nem ocorrem concentrações pósreprodutivas significativas de rapinas. No que diz respeito à localização, a maioria dos
aerogeradores não se situam em locais de relevo pronunciado (crestas, canhões,
precipícios) estando na sua maioria situados em planaltos elevados afastados das
zonas escarpadas da serra. Desta maneira, a geração de más condições
meteorológicas, especialmente no outono e inverno, na zona e a presença na área
de espécies com elevado grau de ameaça faz com que exista um risco de colisão
significativo, mas a implementação de medidas de mitigação adequadas para evitar
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as colisões nos aerogeradores, como o incremento da visibilidade das pás, pintando
de negro uma das pás dos aerogeradores, poderá fazer com que este risco seja
menos significativo (pouco significativo).
O efeito de exclusão poderá acontecer em todos os grupos pela eventual alteração
do uso do solo e dos habitats. Com exceção das espécies ou grupos que dependam
exclusivamente das condições bióticas pré-construção do parque eólico, admite-se
que as restantes, ultrapassada uma primeira fase de adaptação, regressarão à zona.
Este impacte pode gerar uma maior afetação com espécies mais sensíveis à presença
humana e à antropização como o lobo ibérico (Canis lupus signatus) e gato-bravo
(Felis silvestris silvestris), mas a baixa presença humana durante a exploração faz com
que se possa considerar este impacto como pouco significativo.
No caso do lobo, sustenta-se esta visão de adaptação às novas infraestruturas
(excluindo aqui o efeito de presença humana e acessos viários) com a evolução dos
dados de censo de lobo e monitorização disponíveis para a área de estudo e sua
envolvente, conforme quadro e figuras seguintes, e em dados e análise de impactes
em bibliografia da especialidade (que se junta ao presente EIA para consulta, no
ANEXO IX, Volume IV), aqui representada por extrato da figura de sucesso
reprodutivo na fase de exploração.
Quadro 5.21 – Evolução da presença de lobo nas alcateias da área de estudo e sua
envolvente
ALCATEIA
Minheu
Sombra
Nariz do Mundo
Falperra
Padrela
Alvão
Nogueira da Montanha
Barroso
Leiranco

Parque eólico
X
X
X
X
X
X
X
X

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
r
+
?
?
?
?
+
?
+
R
R
R
?
+
+
R
R
+
R
r
r
R
r
+
+
+
+
R
+
R
r
r
r
R
R
?
+
+
+
+
+
+
r
+
+
?
?
?
+
R
R
r
r
+
+
?
?
+
+
r
r
r
r
r
r
R
r
r
r
+
+
R
+
R
r
r
R
+
+
+
r
+

Legenda:

Nota: dados entre 1994 e 2004 referentes ao Censo Nacional de Lobo
(x) Alcateias atualmente coincidentes com parques eólicos existentes
A amarelo indicam-se as alcateias que coincidirão com os Parques Eólicos Tâmega Norte e Sul
em avaliação
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Figura 5.1 – Localização de alcateias e sua posição relativa face a parques eólicos
existentes e o projeto

Figura 5.2 – Observações de lobo e sua posição relativa face a parques eólicos existentes e
o projeto
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Fonte: Ferrão da Costa, G., Petrucci-Fonseca, F., Álvares, F. (2017)
Figura 5.3 – Extrato da análise de sucesso reprodutivo

Assim, da análise efetuada, independentemente dos possíveis efeitos sobre o lobo
derivados da fase construção fruto do aumento de tráfego rodoviário e à presença
humana na zona, bem como aos efeitos relativos a deslocação de centros de
atividade, a afetação concreta das alcateias de lobo e dos lobos em si poderá
desaparecer na fase de funcionamento, na qual se recuperaria um fluxo normal de
tráfego nas estradas e acessos e a uma presença humana reduzida.
Sendo que se considera sobretudo fundamental nesta temática avaliar os impactes
sobre as populações de lobo do ponto de vista da conservação, pelas observações
dos últimos 20 anos, não parece haver um efeito significativo ou gravoso dos parques
eólicos para o lobo nessa ótica, sendo de enfatizar a evolução positiva verificada da
reprodução nestas alcateias conforme o quadro acima e as conclusões de Ferrão da
Costa, Petrucci-Fonseca e Álvares (2017, 2018), que evidencia, na fase de operação
o sucesso reprodutivo no terceiro ano de operação.
Para além de não se ter verificado aparentemente impacte a nível populacional
(efetivos), não desapareceram territórios (alcateias), e não se comprovou a
existência de efeitos sinérgicos nem por acumulação de parques eólicos nem por
acumulação com outras infraestruturas ou atividades.
Em qualquer caso, salienta-se que o propósito da monitorização proposta no EIA
permitirá acompanhar concretamente esta questão e que dos seus resultados
poderão ser previstas medidas adicionais de proteção, como condicionamento à
circulação em acessos exclusivos ao parque eólico, medidas de compensação e
gestão de habitats de lobo, por exemplo.
Por último, refere-se a mortalidade por atropelamento. Este impacto é semelhante
ao que foi anteriormente referido para a fase de construção, com exceção da
duração que, neste caso, é permanente (manutenção da infraestrutura). Também o
impacte será pouco significativo.
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SUBESTAÇÕES
Com a entrada em funcionamento da subestação prevêem-se poucos impactes sobre
a flora, considerando-se apenas o favorecimento da instalação de espécies exóticas
e invasoras, assim como o aumento do risco de incêndio decorrentes do aumento de
movimentações de veículos e pessoas na área. O primeiro é um impacte de baixa e o
segundo de muito baixa significância, independente da solução de localização de
subestação escolhida.
No que diz respeito à fauna, os impactes decorrentes durante a fase de exploração
estão, sobretudo, relacionados com a perturbação do comportamento de espécies
faunísticas que utilizem a área devido ao aumento de ruído e movimentações de
pessoas e veículos afetos à subestação. Importa ainda referir o aumento do risco de
atropelamento de espécies de menor mobilidade, tal como os anfíbios e os répteis,
sendo este um impacte de baixa significância. Novamente, este impacte não é
diferenciável entre as duas alternativas de subestação.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETN]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETN
No caso dos biótopos, habitats e flora, durante a fase de exploração eventuais ações
impactantes derivam dos trabalhos de manutenção e da própria existência da
infraestrutura, que provoca algum efeito de fragmentação da envolvente natural e
efeito barreira à normal dispersão de diásporos.
Os trabalhos de manutenção envolvem eventuais ações de aplicação de herbicidas
ou a eliminação de eventuais arbustos ou árvores periféricas (no âmbito da gestão
das infraestruturas e manutenção de faixas de gestão de combustível) apresentando
impactos ambientais negativos com perturbações diretas na flora e vegetação.
Classificam-se os impactos como negativos, diretos, de reduzida magnitude, locais,
prováveis, irreversíveis, permanentes, imediatos, pouco significativos (dado que a
principal componente de impacte se dá com a abertura da faixa de proteção, já
classificada na fase de construção) e mitigáveis.
É também de esperar, nas zonas circundantes às áreas intervencionadas, o
surgimento de uma série de espécies ditas “invasoras”, estranhas a este espaço, que
desempenham o papel de colonizadoras e que implicarão seguramente alterações
pontuais na composição florística. Classificam-se os impactos como negativos,
indiretos, de reduzida magnitude, locais, prováveis, reversíveis, temporários, com
desfasamento temporal a médio prazo, pouco significativos, atendendo à normal
implementação de um Plano de Gestão de Espécies Invasores e Plano de
Manutenção de Faixa.
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No que respeita aos biótopos/habitats, nesta fase não está definida a implantação
dos apoios de linha elétrica. Em todo o caso, dadas as características específicas de
uma instalação deste tipo, a área de implantação é muito reduzida (área dos apoios)
e, no caso dos locais onde se desenvolvem povoamentos de pinheiro-bravo e
eucalipto, à faixa de proteção de 45 m e de gestão de combustível, sendo a restante
afetação aérea. Em todo o caso, considera-se que a exploração da linha e
manutenção da faixa de proteção e gestão de combustíveis (que se prolonga desde
a sua abertura na fase de construção) não determina alterações muito significativas
relativas à fragmentação de biótopos/habitats e efeito barreira nas áreas afetadas.
Refere-se contudo que o efeito será somado ao já produzido per outros parques
eólicos localizados nas proximidades e, pela autoestrada A7.
Tal determina que, embora os impactos a este nível sejam pouco significativos e de
magnitude reduzida, o valor dos impactos cumulativos poderão atingir valores
certamente de maior relevância no futuro. Classificam-se os impactos como
negativos, diretos, de reduzida magnitude, locais, prováveis, irreversíveis,
permanentes, imediatos, pouco significativos.
Na fase de exploração é possível que seja necessário realizar desmatamentos
periódicos para impedir o crescimento excessivo da vegetação e no âmbito da gestão
de combustível.
Refira-se que, apesar da potencial afetação de alguns valores ecológicos presentes
na Reserva da Biosfera que são sobrepostos pelos troços em análise, não se considera
que os impactos residuais identificados afetem a integridade destas áreas do SNAC,
seja pelas áreas relativamente restritas passíveis de afetação, seja pela possibilidade
de minimização da grande maioria dos impactos identificados.
No caso da fauna, os impactes expectáveis resultam de algum efeito de exclusão,
nomeadamente nas espécies mais sensíveis, já que se admite que as restantes,
afastando-se na fase de construção, se habituem e retornem à envolvente, e ao
atropelamento por via da circulação de veículos automóveis, afetos ou não ao parque
eólico e linhas elétricas, que utilizem os acessos disponibilizados. A reduzida área
afetada resulta em impactos pouco significativos.
Os principais impactes nesta fase concentram-se especialmente em dois grupos, o da
avifauna e o da quiropterofauna. Os principais efeitos negativos são:
•

As lesões ou morte por colisão com as linhas elétricas que fazem a evacuação
da energia do parque;

•

As lesões ou morte por eletrocussão nas linhas de evacuação do parque
eólico, que afetam sobretudo aves de grande tamanho, dado que para que
se produzam é necessário que se estabeleça contacto simultâneo com duas
fases da linha elétrica ou com uma fase e um neutro, como sucede quando
uma ave se pousa numa cruzeta metálica e toca em um dos condutores –
impacte contudo muito pouco provável para a solução base a 400 kV.
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No que diz respeito à colisão com as linhas elétricas, ocorre principalmente em dias
de más condições meteorológicas como nevoeiro, chuva intensa ou condições gerais
de baixa visibilidade que fazem com que as aves não detetem os condutores ou os
detetem quando estão já a pouca distância, sendo muito difícil realizar manobras
para evitá-los e, em muitos casos, provocam o seu choque com o cabo de terra em
posição superior e de menor diâmetro (segundo vários estudos acumulam até 80%
dos casos documentados). Outro fator da linha que favorece a colisão é um maior
número de planos que faz com que para as aves seja mais difícil esquivar-se da linha.
Por último, a maior altura das linhas está associada ao maior perigo por a etologia
das aves fazer com que tentem evitá-las maioritariamente por cima do que por baixo.
Por sua parte, a mortalidade de aves por eletrocussão está associada principalmente
à tipologia das linhas, especialmente dos apoios, ao tamanho das aves (aves de
grande tamanho e envergadura de asas) e as características do habitat circundante
(maior risco em apoios que constituem pontos elevados do terreno, com ampla
visibilidade e em zonas de contacto entre ecossistemas). Desta maneira, os maiores
riscos de eletrocussão ocorrem em linhas com apoios com crucetas que, pelo seu
desenho (disposição dos cabos, distâncias entre cabos, número de planos), pelos
seus materiais (número de isoladores, tipo de cruzeta, presença de elementos como
seccionadores ou transformadores) que em aves de grande tamanho permitem o
contacto de dois condutores com o corpo da ave ou de um condutor e da cruzeta
metálica ou com o cabo de terra. Salienta-se que para a solução base a 400 kV a
distância entre condutores assegura com elevada probabilidade a ausência do risco
de eletrocussão (aliás, conforme refere o Manual para a monitorização de impactes
de linhas de muito alta tensão sobre a avifauna e avaliação da eficácia das medidas
de mitigação (CIBIO, 2020), o risco de eletrocussão para linhas de muito alta tensão
não é relevante).
No que diz respeito ao tipo de ave, as aves de maior tamanho, as aves mais gregárias
e as aves com menor manobrabilidade são as espécies mais sensíveis de colisão com
os cabos das linhas elétricas, assim como as espécies mais sensíveis à eletrocussão.
Ao nível populacional, deve ser dado ênfase particular às espécies com elevado
estatuto de conservação e elevado risco de colisão, como é o caso das duas espécies
de tartaranhão reprodutoras na área: o tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus) e o
tartaranhão-caçador (Circus pygargus), e para as quais assumam importância outros
impactos como a perturbação. Aquelas para as quais o risco de colisão é intermédio,
mas elevado risco de eletrocussão, são aves de grande tamanho com elevado
estatuto de conservação e nível de proteção e grande tamanho (e.g. Aegypius
monachus, Gyps fulvus, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus, Milvus
migrans, Accipiter gentilis, Circaetus gallicus, Aquila pennata, Ciconia ciconia). Com
um risco de colisão e eletrocussão menor estão espécies com alto nível de proteção
mas com alto grau de manobrabilidade e com menor tamanho (Falco columbarius,
Falco subbuteo, Falco peregrinus, Caprimulgus europeaus e Loxia curvirostra).
Não obstante o referido, através da análise da cartografia apresentada na
caracterização da situação de referência (Erro! A origem da referência não foi e
ncontrada.) com o zonamento de áreas críticas para avifauna para efeitos de
implementação de linhas elétricas, foi possível verificar que apenas na região de
aproximação ao Posto de Corte de Daivões foram identificadas áreas críticas
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associadas à presença de ninhos de aves de rapina. No entanto, correspondem a
áreas críticas para o risco de eletrocussão que, no caso da solução a 400 kV, se afigura
como desprezável, com exceção da área muito crítica associada a Falco peregrinus,
que abrange os troços TLS10 e 12, que de acordo com o referido manual (CIBIO,
2020), deve também ser valorizado a nível de colisão.
Os troços de linha não se situam em zonas de elevada densidade de aves nem áreas
utilizadas regularmente por grandes populações de aves para a sua alimentação ou
descanso. De igual forma, esta infraestrutura não coincidirá com nenhuma das
principais rotas migratórias seguidas pelas espécies de aves mais suscetíveis,
especialmente aquáticas gregárias nem ocorrem concentrações pós-reprodutivas
significativas de rapinas. Desta maneira, a ocorrência de más condições
meteorológicas, especialmente no outono e inverno, na zona e a presença na área
de espécies com elevado grau de ameaça faz que exista um risco de colisão
significativo, mas um desenho adequado das linhas elétricas e a implementação de
medidas anticolisão poderá mitigar a significância deste risco.
A este propósito faz-se referência específica à zona de aproximação final ao Posto de
Corte de Daivões, onde existe uma significativa densidade de linhas da rede de
distribuição no atravessamento do Rio Tâmega, a que se somarão duas linhas da
Rede Nacional de Transporte que serão construídas na zona (ver secção 5.15 para
impactes cumulativos com projetos futuros). Isto gera uma multiplicidade de planos
de colisão que, conforme mencionado acima, incrementam grandemente o risco de
colisão. A linha de evacuação do parque, se se constituir como um traçado adicional
de linha, contribuirá cumulativamente para este impacte, ao adicionar novos planos
de colisão. A este propósito, e de forma a mitigar significativamente este potencial
impacte, recomenda-se que a instalação e posicionamento da linha acompanhe na
medida do possível os planos de colisão já existentes da linha que liga o PC Daivões
à SE de Ribeira de Pena, prevista no âmbito do SET.
O efeito de exclusão poderá acontecer em todos os grupos pela eventual alteração
do uso do solo e dos habitats. Com exceção das espécies ou grupos que dependam
exclusivamente as condições bióticas pré-construção da linha elétrica, admite-se que
as restantes, ultrapassada uma primeira fase de adaptação, regressarão à zona. Este
impacte pode gerar uma maior afetação com espécies mais sensíveis à presença
humana e à antropização como o lobo ibérico (Canis lupus signatus) e gato-bravo
(Felis silvestris silvestris), mas a baixa presença humana durante a exploração faz com
que se possa considerar este impacto como pouco significativo.
Por último, refere-se a mortalidade por atropelamento. Este impacto é semelhante
ao que foi anteriormente referido para a fase de construção, com exceção da
duração que, neste caso, é permanente (manutenção da infraestrutura). Também o
impacto será pouco significativo.
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STA.PETN
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 4,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
Conforme já mencionado no âmbito da fase de construção, a análise comparativa
entre as soluções de evacuação por linha elétrica de 400kV e por linha elétrica de
60kV partem do pressuposto que ambas as soluções assumirão grosso modo o
mesmo traçado e número de apoios, sendo que para a fase de exploração importa
relevar as seguintes diferenças fundamentais:
•

os apoios da linha de 60kV têm menor extensão entre extremos de cruzetas
(condutores mais próximos entre si);

•

o número de condutores por apoio de 60kV é de 12 (a que se somam dois
cabos terra), repartidos segundo 4 planos verticais (o dobro dos apoios-tipo
mais comuns da linha de 400kV, com 6 condutores – a que se somam dois
cabos terra – e 2 planos verticais).

A linha de 60kV implica um maior perigo de eletrocussão para as espécies de aves
mais suscetíveis (rapinas e outras espécies maior tamanho), uma vez que a maioria
das eletrocussões dessas espécies são produzidas por contato simultâneo com dois
condutores (GREFA, 2020. Libro Blanco de la electrocución en España. Análisis y
propuestas. AQUILA a-LIFE (LIFE16 NAT/ES/000235), portanto, o fato de os apoios da
solução de 60kV apresentarem uma maior proximidade entre condutores e exigirem
um maior número de condutores e num maior número de planos os torna mais
perigosos e suscetíveis de provocar colisão e mortalidade. Este efeito é
particularmente relevante na região sul dos corredores em análise, na aproximação
ao Posto de Corte de Daivões, dado que nesta região foi identificada uma área muito
crítica e crítica para o risco de eletrocussão associada à presença de ninhos de aves
de rapina (Erro! A origem da referência não foi encontrada.).
Em relação ao número de apoios, ambas as soluções possuem o mesmo número, não
havendo maior perigo de eletrocussão devido ao contato dos condutores com o cabo
de terra associado a um maior número de apoios.
Por todas estas razões, ao nível do impacto na avifauna, recomenda-se a solução de
evacuação por linha elétrica de 400kV.
5.3.4.2

PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL E SUA LIGAÇÃO AO PC GOUVÃES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO (INCLUINDO AEROGERADORES, ACESSOS E REDE DE
MT)
No caso dos biótopos, habitats e flora, durante a fase de exploração eventuais ações
impactantes derivam dos trabalhos de manutenção e da própria existência da
infraestrutura, que provoca algum efeito de fragmentação da envolvente natural e
efeito barreira à normal dispersão de diásporos.
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Os trabalhos de manutenção envolvem eventuais ações de aplicação de herbicidas
ou a eliminação de eventuais arbustos ou árvores periféricas (no âmbito da gestão
das infraestruturas e manutenção de faixas de gestão de combustível) apresentando
impactes ambientais negativos com perturbações diretas na flora e vegetação.
Classificam-se os impactes como negativos, diretos, de reduzida magnitude, locais,
prováveis, irreversíveis, permanentes, imediatos, pouco significativos e mitigáveis.
É também de esperar, nas zonas circundantes às áreas intervencionadas, o
surgimento de uma série de espécies ditas ”invasoras”, estranhas a este espaço, que
desempenham o papel de colonizadoras e que implicarão seguramente alterações
pontuais na composição florística. Classificam-se os impactes como negativos,
indiretos, de reduzida magnitude, locais, prováveis, reversíveis, temporários, com
desfasamento temporal a médio prazo, pouco significativos.
No que respeita aos biótopos/habitats, o projeto traduz-se na ocupação de uma
pequena área ocupada principalmente por pastagens e charnecas e, em menor
quantidade, montados e formações casmofíticas. Em todo o caso, considera-se que
a construção do parque eólico não determina alterações muito significativas relativas
à fragmentação de biótopos/habitats e efeito barreira nas áreas afetadas. Refere-se
contudo que o efeito será somado ao já produzido por outros parques eólicos
localizados na proximidade e, pela autoestrada A7.
Tal determina que, embora os impactes a este nível sejam pouco significativos e de
magnitude reduzida, o valor dos impactes cumulativos poderão atingir valores
certamente de maior relevância no futuro. Classificam-se os impactes como
negativos, diretos, de reduzida magnitude, locais, prováveis, irreversíveis,
permanentes, imediatos, pouco significativos.
Na fase de exploração, as áreas restauradas tendem a recuperar a cobertura vegetal,
com recurso a espécies procedentes da reimplantação vegetal, do banco de
sementes do solo, ou de espécies próximas que se expandem e ocupam as novas
superfícies. É possível que seja necessário realizar desmatamentos periódicos para
impedir o crescimento excessivo da vegetação.
Refira-se que, apesar da potencial afetação de alguns valores ecológicos presentes
na ZEC que são sobrepostos pelos troços em análise, não se considera que os
impactes residuais identificados afetem a integridade destas áreas do SNAC, seja
pelas áreas relativamente restritas passíveis de afetação, seja pela possibilidade de
minimização da grande maioria dos impactes identificados.
No caso da fauna, a exploração do parque eólico pressupõe a presença da própria
infraestrutura, com consequente impacte visual e acústico e o acesso periódico à
mesma para manutenção dos equipamentos. Os impactes expectáveis resultam de
algum efeito de exclusão, nomeadamente nas espécies mais sensíveis, já que se
admite que as restantes, afastando-se na fase de construção, se habituem e
retornem à envolvente, e ao atropelamento por via da circulação de veículos
automóveis, afetos ou não ao parque eólico, que utilizem os acessos disponibilizados.
A reduzida área afetada resulta em impactes pouco significativos.
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Os principais impactes nesta fase concentram-se especialmente em dois grupos, o da
avifauna e o da quiropterofauna, sendo os principais efeitos negativos as lesões ou
morte por colisão com as pás dos aerogeradores.
No que diz respeito à colisão com aerogeradores, segundo diferentes estudos há
vários fatores que produzem aumentos da mortalidade por colisão (ICNB/Atual ICNF,
2010; Kingsley e Whittam, 2007; Atienza et al., 2011). As principais condicionantes
são a densidade de população de aves, a localização de equipamentos eólicos e a
meteorologia. Desta maneira, a instalação de parques eólicos em zonas de alta
densidade de indivíduos ou em zonas de alimentação onde se reúnem exemplares
ou áreas de descanso de exemplares migrantes maximiza as colisões. No que diz
respeito à localização, os aerogeradores localizados em zonas com relevo
pronunciado (canhões, crestas, etc) e em zonas de penínsulas e estreitos estão
associados a uma maior mortalidade (Orloff e Flannery, 1992; Anderson et al., 2000).
Por último, em dias de más condições meteorológicas que produzem baixa
visibilidade como nevoeiro ou chuva intensa ou dias com fortes ventos (>1,5 m/s),
que produzem uma baixa manobrabilidade das aves aumenta o risco de colisão.
A mortalidade dos quirópteros associada aos aerogeradores ocorre por colisão com
as pás e pelas lesões externa ou internas causadas pela turbulência que geram os
rotores e se produzem de forma mais frequente em espécies migradoras durante as
épocas de migração (Atienza et al., 2017), ainda que também suceda em espécies
sedentárias, sendo neste caso os aerogeradores próximos a massas florestais os mais
propensos a produzir mortalidade.
No que diz respeito ao tipo de ave, as aves de maior tamanho, as aves mais gregárias
e as aves com menor manobrabilidade são as espécies mais sensíveis à colisão com
as pás dos aerogeradores. Ao nível populacional, deve ser dado ênfase particular às
espécies com elevado estatuto de conservação e elevado risco de colisão, como é o
caso das duas espécies de tartaranhão reprodutoras na área: o tartaranhão-cinzento
(Circus cyaneus) e o tartaranhão-caçador (Circus pygargus), e para as quais assumam
importância outros impactes como a perturbação. Aquelas para as quais o risco de
colisão é intermédio, mas elevado risco de eletrocussão, são aves de grande tamanho
com elevado estatuto de conservação e nível de proteção e grande tamanho (e.g.
Aegypius monachus, Gyps fulvus, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus,
Milvus migrans, Accipiter gentilis, Circaetus gallicus, Aquila pennata, Ciconia ciconia).
Con um risco de colisão e eletrocussão menor estão espécies com alto nível de
proteção mas com alto grau de manobrabilidade e com menor tamanho (Falco
columbarius, Falco subbuteo, Falco peregrinus, Caprimulgus europeaus e Loxia
curvirostra).
O Parque Eólico Tâmega Sul não se situa em zonas de elevada densidade de aves nem
áreas utilizadas regularmente por grandes populações de aves para a sua
alimentação ou descanso. De igual forma, estas infraestruturas não se encontram em
nenhuma das principais rotas migratórias seguidas pelas espécies de aves mais
suscetíveis, especialmente aquáticas gregárias nem ocorrem concentrações pósreprodutivas significativas de rapinas. No que diz respeito à localização, a maioria dos
aerogeradores não se situam em locais de relevo pronunciado (crestas, canhões,
precipícios) estando na sua maioria situados em planaltos elevados afastados das
839

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

zonas escarpadas da serra. Desta maneira, a geração de más condições
meteorológicas, especialmente no outono e inverno, na zona e a presença na área
de espécies com elevado grau de ameaça faz com que exista um risco de colisão
significativo, mas a implementação de medidas de mitigação adequadas para evitar
as colisões nos aerogeradores, como o incremento da visibilidade das pás, pintando
de negro uma das pás dos aerogeradores, poderá fazer com que este risco seja
menos significativo (pouco significativo).
O efeito de exclusão poderá acontecer em todos os grupos pela eventual alteração
do uso do solo e dos habitats. Com exceção das espécies ou grupos que dependam
exclusivamente das condições bióticas pré-construção do parque eólico, admite-se
que as restantes, ultrapassada uma primeira fase de adaptação, regressarão à zona.
Este impacte pode gerar uma maior afetação com espécies mais sensíveis à presença
humana e à antropização como o lobo ibérico (Canis lupus signatus) e gato-bravo
(Felis silvestris silvestris), mas a baixa presença humana durante a exploração faz com
que se possa considerar este impacte como pouco significativo.
No caso do lobo, sustenta-se esta visão de adaptação às novas infraestruturas
(excluindo aqui o efeito de presença humana e acessos viários) com a evolução dos
dados de censo de lobo e monitorização disponíveis para a área de estudo e sua
envolvente, conforme quadro e figuras seguintes, e em dados e análise de impactes
em bibliografia da especialidade (que se junta ao presente EIA para consulta, no
ANEXO IX, Volume IV), aqui representada por extrato da figura de sucesso
reprodutivo na fase de exploração.
Quadro 5.22 – Evolução da presença de lobo nas alcateias da área de estudo e sua
envolvente
ALCATEIA
Minheu
Sombra
Nariz do Mundo
Falperra
Padrela
Alvão
Nogueira da Montanha
Barroso
Leiranco

Parque eólico
X
X
X
X
X
X
X
X

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
r
+
?
?
?
?
+
?
+
R
R
R
?
+
+
R
R
+
R
r
r
R
r
+
+
+
+
R
+
R
r
r
r
R
R
?
+
+
+
+
+
+
r
+
+
?
?
?
+
R
R
r
r
+
+
?
?
+
+
r
r
r
r
r
r
R
r
r
r
+
+
R
+
R
r
r
R
+
+
+
r
+

Legenda:

Nota: dados entre 1994 e 2004 referentes ao Censo Nacional de Lobo
(x) Alcateias atualmente coincidentes com parques eólicos existentes
A amarelo indicam-se as alcateias que coincidirão com os Parques Eólicos Tâmega Norte e Sul
em avaliação
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Figura 5.4 – Localização de alcateias e sua posição relativa face a parques eólicos
existentes e o projeto

Figura 5.5 – Observações de lobo e sua posição relativa face a parques eólicos existentes e
o projeto
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Fonte: Ferrão da Costa, G., Petrucci-Fonseca, F., Álvares, F. (2017)
Figura 5.6 – Extrato da análise de sucesso reprodutivo

Assim, da análise efetuada, independentemente dos possíveis efeitos sobre o lobo
derivados da fase construção fruto do aumento de tráfego rodoviário e à presença
humana na zona, bem como aos efeitos relativos a deslocação de centros de
atividade, a afetação concreta das alcateias de lobo e dos lobos em si poderá
desaparecer na fase de funcionamento, na qual se recuperaria um fluxo normal de
tráfego nas estradas e acessos e a uma presença humana reduzida.
Sendo que se considera sobretudo fundamental nesta temática avaliar os impactes
sobre as populações de lobo do ponto de vista da conservação, pelas observações
dos últimos 20 anos, não parece haver um efeito significativo ou gravoso dos parques
eólicos para o lobo nessa ótica, sendo de enfatizar a evolução positiva verificada da
reprodução nestas alcateias conforme o quadro acima e as conclusões de Ferrão da
Costa, Petrucci-Fonseca e Álvares (2017, 2018), que evidencia, na fase de operação
o sucesso reprodutivo no terceiro ano de operação.
Para além de não se ter verificado aparentemente impacte a nível populacional
(efetivos), não desapareceram territórios (alcateias), e não se comprovou a
existência de efeitos sinérgicos nem por acumulação de parques eólicos nem por
acumulação com outras infraestruturas ou atividades.
Em qualquer caso, salienta-se que o propósito da monitorização proposta no EIA
permitirá acompanhar concretamente esta questão e que dos seus resultados
poderão ser previstas medidas adicionais de proteção, como condicionamento à
circulação em acessos exclusivos ao parque eólico, medidas de compensação e
gestão de habitats de lobo, por exemplo.
Por último, refere-se a mortalidade por atropelamento. Este impacte é semelhante
ao que foi anteriormente referido para a fase de construção, com exceção da
duração que, neste caso, é permanente (manutenção da infraestrutura). Também o
impacte será pouco significativo.
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SUBESTAÇÕES
Com a entrada em funcionamento da subestação prevêem-se poucos impactes sobre
a flora, considerando-se apenas o favorecimento da instalação de espécies exóticas
e invasoras, assim como o aumento do risco de incêndio decorrentes do aumento de
movimentações de veículos e pessoas na área. O primeiro é um impacte de baixa e o
segundo de muito baixa significância, independente da solução de localização de
subestação escolhida.
No que diz respeito à fauna, os impactes decorrentes durante a fase de exploração
estão, sobretudo, relacionados com a perturbação do comportamento de espécies
faunísticas que utilizem a área devido ao aumento de ruído e movimentações de
pessoas e veículos afetos à subestação. Importa ainda referir o aumento do risco de
atropelamento de espécies de menor mobilidade, tal como os anfíbios e os répteis,
sendo este um impacte de baixa significância. Novamente, este impacte não é
diferenciável entre as duas alternativas de subestação.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETS]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETS
No caso dos biótopos, habitats e flora, durante a fase de exploração eventuais ações
impactantes derivam dos trabalhos de manutenção e da própria existência da
infraestrutura, que provoca algum efeito de fragmentação da envolvente natural e
efeito barreira à normal dispersão de diásporos.
Os trabalhos de manutenção envolvem eventuais ações de aplicação de herbicidas
ou a eliminação de eventuais arbustos ou árvores periféricas (no âmbito da gestão
das infraestruturas e manutenção de faixas de gestão de combustível) apresentando
impactes ambientais negativos com perturbações diretas na flora e vegetação.
Classificam-se os impactes como negativos, diretos, de reduzida magnitude, locais,
prováveis, irreversíveis, permanentes, imediatos, pouco significativos (dado que a
principal componente de impacte se dá com a abertura da faixa de proteção, já
classificada na fase de construção) e mitigáveis.
É também de esperar, nas zonas circundantes às áreas intervencionadas, o
surgimento de uma série de espécies ditas ”invasoras”, estranhas a este espaço, que
desempenham o papel de colonizadoras e que implicarão seguramente alterações
pontuais na composição florística. Classificam-se os impactes como negativos,
indiretos, de reduzida magnitude, locais, prováveis, reversíveis, temporários, com
desfasamento temporal a médio prazo, pouco significativos, atendendo à normal
implementação de um Plano de Gestão de Espécies Invasores e Plano de
Manutenção de Faixa.
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No que respeita aos biótopos/habitats, nesta fase não está definida a implantação
dos apoios de linha elétrica. Em todo o caso, dadas as características específicas de
uma instalação deste tipo, a área de implantação é muito reduzida (área dos apoios)
e, no caso dos locais onde se desenvolvem povoamentos de pinheiro-bravo e
eucalipto, à faixa de proteção de 45 m e de gestão de combustível, sendo a restante
afetação aérea. Em todo caso, considera-se que a exploração da linha e manutenção
da faixa de proteção e gestão de combustíveis (que se prolonga desde a sua abertura
na fase de construção) não determina alterações muito significativas relativas à
fragmentação de biótopos/habitats e efeito barreira nas áreas afetadas. Refere-se
contudo que o efeito será somado ao já produzido per outros parques eólicos
localizados nas proximidades e, pela autoestrada A7.
Tal determina que, embora os impactes a este nível sejam pouco significativos e de
magnitude reduzida, o valor dos impactes cumulativos poderão atingir valores
certamente de maior relevância no futuro. Classificam-se os impactes como
negativos, diretos, de reduzida magnitude, locais, prováveis, irreversíveis,
permanentes, imediatos, pouco significativos.
Na fase de exploração é possível que seja necessário realizar desmatamentos
periódicos para impedir o crescimento excessivo da vegetação e no âmbito da gestão
de combustível.
Refira-se que, apesar da potencial afetação de alguns valores ecológicos presentes
na ZEC que são sobrepostos pelos troços em análise, não se considera que os
impactes residuais identificados afetem a integridade destas áreas do SNAC, seja
pelas áreas relativamente restritas passíveis de afetação, seja pela possibilidade de
minimização da grande maioria dos impactes identificados.
No caso da fauna, os impactes expectáveis resultam de algum efeito de exclusão,
nomeadamente nas espécies mais sensíveis, já que se admite que as restantes,
afastando-se na fase de construção, se habituem e retornem à envolvente, e ao
atropelamento por via da circulação de veículos automóveis, afetos ou não ao parque
eólico e linhas elétricas, que utilizem os acessos disponibilizados. A reduzida área
afetada resulta em impactes pouco significativos.
Os principais impactes nesta fase concentram-se especialmente em dois grupos, o da
avifauna e o da quiropterofauna. Os principais efeitos negativos são:
•

As lesões ou morte por colisão com as linhas elétricas que fazem a evacuação
da energia do parque;

•

As lesões ou morte por eletrocussão nas linhas de evacuação do parque
eólico, que afetam sobretudo aves de grande tamanho, dado que para que
se produzam é necessário que se estabeleça contacto simultâneo com duas
fases da linha elétrica ou com uma fase e um neutro, como sucede quando
uma ave se pousa numa cruzeta metálica e toca em um dos condutores –
impacte contudo muito pouco provável para a solução base a 400 kV.
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No que diz respeito à colisão com as linhas elétricas, ocorre principalmente em dias
de más condições meteorológicas como nevoeiro, chuva intensa ou condições gerais
de baixa visibilidade que fazem com que as aves não detetem os condutores ou os
detetem quando estão já a pouca distância, sendo muito difícil realizar manobras
para evitá-los e, em muitos casos, provocam o seu choque com o cabo de terra em
posição superior e de menor diâmetro (segundo vários estudos acumulam até 80%
dos casos documentados). Outro fator da linha que favorece a colisão é um maior
número de planos que faz com que para as aves seja mais difícil esquivar-se da linha.
Por último, a maior altura das linhas está associada ao maior perigo por a etologia
das aves fazer com que tentem evitá-las maioritariamente por cima do que por baixo.
Por sua parte, a mortalidade de aves por eletrocussão está associada principalmente
à tipologia das linhas, especialmente dos apoios, ao tamanho das aves (aves de
grande tamanho e envergadura de assas) e as características do habitat circundante
(maior risco em apoios que constituem pontos elevados do terreno, com ampla
visibilidade e em zonas de contacto entre ecossistemas). Desta maneira, os maiores
riscos de eletrocussão ocorrem em linhas com apoios com crucetas que, pelo seu
desenho (disposição dos cabos, distâncias entre cabos, número de planos), pelos
seus materiais (número de isoladores, tipo de cruzeta, presença de elementos como
seccionadores ou transformadores) que em aves de grande tamanho permitem o
contacto de dois condutores com o corpo da ave ou de um condutor e da cruzeta
metálica ou com o cabo de terra. Salienta-se que para a solução base a 400 kV a
distância entre condutores assegura com elevada probabilidade a ausência do risco
de eletrocussão.
No que diz respeito ao tipo de ave, as aves de maior tamanho, as aves mais gregárias
e as aves com menor manobrabilidade são as espécies mais sensíveis de colisão com
os cabos das linhas elétricas, assim como as espécies mais sensíveis à eletrocussão.
Ao nível populacional, deve ser dado ênfase particular às espécies com elevado
estatuto de conservação e elevado risco de colisão, como é o caso das duas espécies
de tartaranhão reprodutoras na área: o tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus) e o
tartaranhão-caçador (Circus pygargus), e para as quais assumam importância outros
impactes como a perturbação. Aquelas para as quais o risco de colisão é intermédio,
mas elevado risco de eletrocussão, são aves de grande tamanho com elevado
estatuto de conservação e nível de proteção e grande tamanho (e.g. Aegypius
monachus, Gyps fulvus, Aquila chrysaetos, Pernis apivorus, Milvus milvus, Milvus
migrans, Accipiter gentilis, Circaetus gallicus, Aquila pennata, Ciconia ciconia). Com
um risco de colisão e eletrocussão menor estão espécies con alto nível de proteção
mas com alto grau de manobrabilidade e com menor tamanho (Falco columbarius,
Falco subbuteo, Falco peregrinus, Caprimulgus europeaus e Loxia curvirostra).
Não obstante o referido, através da análise da cartografia apresentada na
caracterização da situação de referência (Erro! A origem da referência não foi e
ncontrada.) com o zonamento de áreas críticas para avifauna para efeitos de
implementação de linhas elétricas, foi possível verificar que os corredores TLS5, 9,
10, 11, 12 e 13 abrangem áreas muito críticas relacionadas com a presença de ninhos
de aves de rapina e que todos os corredores alternativos abrangem áreas críticas. No
entanto, e tal com exposto anteriormente, correspondem a áreas críticas para o risco
de eletrocussão que, no caso da solução a 400 kV, se afigura como desprezável.
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Exceção feita à área muito crítica para o risco de colisão para linhas de MAT,
identificada no TLS10 e TLS12, associada a ninho de falco peregrinus, conforme
metodologia CIBIO (2020).Os troços de linha não se situam em zonas de elevada
densidade de aves nem áreas utilizadas regularmente por grandes populações de
aves para a sua alimentação ou descanso. De igual forma, esta infraestrutura não
coincidirá com nenhuma das principais rotas migratórias seguidas pelas espécies de
aves mais suscetíveis, especialmente aquáticas gregárias nem ocorrem
concentrações pós-reprodutivas significativas de rapinas. Desta maneira, a
ocorrência de más condições meteorológicas, especialmente no outono e inverno,
na zona e a presença na área de espécies com elevado grau de ameaça faz que exista
um risco de colisão significativo, mas um desenho adequado das linhas elétricas e a
implementação de medidas anticolisão e antieletrocussão poderá mitigar a
significância deste risco.
O efeito de exclusão poderá acontecer em todos os grupos pela eventual alteração
do uso do solo e dos habitats. Com exceção das espécies ou grupos que dependam
exclusivamente as condições bióticas pré-construção da linha elétrica, admite-se que
as restantes, ultrapassada uma primeira fase de adaptação, regressarão à zona. Este
impacte pode gerar uma maior afetação com espécies mais sensíveis à presença
humana e à antropização como o lobo ibérico (Canis lupus signatus) e gato-bravo
(Felis silvestris silvestris), mas a baixa presença humana durante a exploração faz com
que se possa considerar este impacte como pouco significativo.
Por último, refere-se a mortalidade por atropelamento. Este impacte é semelhante
ao que foi anteriormente referido para a fase de construção, com exceção da
duração que, neste caso, é permanente (manutenção da infraestrutura), também o
impacte será pouco significativo.
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STB.PETS
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 2,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
Conforme já mencionado no âmbito da fase de construção, a análise comparativa
entre as soluções de evacuação por linha elétrica de 400kV e por linha elétrica de
60kV partem do pressuposto que ambas as soluções assumirão grosso modo o
mesmo traçado e número de apoios, sendo que para a fase de exploração importa
relevar as seguintes diferenças fundamentais:
•

os apoios da linha de 60kV têm menor extensão entre extremos de cruzetas
(condutores mais próximos entre si);

•

o número de condutores por apoio de 60kV é de 12 (a que se somam dois
cabos terra), repartidos segundo 4 planos verticais (o dobro dos apoios-tipo
mais comuns da linha de 400kV, com 6 condutores – a que se somam dois
cabos terra – e 2 planos verticais).
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A linha de 60kV implica um maior perigo de eletrocussão para as espécies de aves
mais suscetíveis (rapinas e outras espécies maior tamanho), uma vez que a maioria
das eletrocussões dessas espécies são produzidas por contato simultâneo com dois
condutores (GREFA, 2020. Libro Blanco de la electrocución en España. Análisis y
propuestas. AQUILA a-LIFE (LIFE16 NAT/ES/000235), portanto, o fato de os apoios da
solução de 60kV apresentarem uma maior proximidade entre condutores e exigirem
um maior número de condutores e num maior número de planos os torna mais
perigosos e suscetíveis de provocar colisão e mortalidade. Este efeito é
particularmente relevante nos corredores TLS5, 9, 10, 11, 12 e 13 onde foram
identificadas áreas muito críticas associadas à presença de ninhos de aves de rapina
(Erro! A origem da referência não foi encontrada.), pelo que se afigura como s
uperior o risco de eletrocussão nestes troços alternativos caso seja selecionada a
alternativa de evacuação a 60 kV.Em relação ao número de apoios, ambas as
soluções possuem o mesmo número, não havendo maior perigo de eletrocussão
devido ao contato dos condutores com o cabo de terra associado a um maior número
de apoios.
Por todas estas razões, ao nível do impacte na avifauna, recomenda-se a solução de
evacuação por linha elétrica de 400kV.
5.3.5

FASE DE DESATIVAÇÃO
Em termos dos potenciais impactes negativos que poderão ocorrer nesta fase, a
perturbação causada pelos trabalhos de remoção da infraestrutura será similar aos
impactes que ocorrem durante a fase de construção do Projeto e sintetizam-se como
sendo negativos, diretos ou indiretos, de reduzida magnitude, prováveis, reversíveis,
temporários e por isso pouco significativos.
Em termos de impactes positivos, estes poderão assumir um maior significado para
os grupos apontados como principais recetores: aves e morcegos. A remoção das
infraestruturas que constituem fator de perturbação e às quais está associada a
mortalidade direta por colisão é impacte positivo e moderadamente significativo.
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5.4

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

5.4.1

ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO
A identificação e avaliação dos impactes expectáveis pela implementação do projeto
são efetuadas com base nas ações previstas para cada uma das fases (construção,
exploração e desativação) e a sua implicação na eventual alteração na geologia e
geomorfologia. Os principais impactes geológicos e geomorfológicos associados à
implantação do projeto ocorrem na fase de construção e resultam da afetação
irreversível das formações geológicas existentes, decorrentes das movimentações de
terras necessárias à implantação do Projeto.
A avaliação de impactes que se segue teve por base o facto de o projeto em análise
não se sobrepor a património geológico classificado (de acordo com informação
disponível na bibliografia). Refira-se ainda que os impactes na geomorfologia são
avaliados numa perspetiva estritamente geológica, ficando as questões de natureza
paisagística reservadas ao Descritor Paisagem.
A compatibilização do Projeto com as classes de espaço do solo afeta aos recursos
geológicos no âmbito dos vários PDM é analisada na secção 2.2.3.

5.4.2

AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE
Em função do tipo de atividades de obra a desenvolver, e face à tipologia de projeto,
apenas são expectáveis impactes no decurso da fase de construção, associados as
seguintes ações:
AGI 5:

Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos: dá-se prioridade ao
uso de acessos pré-existentes e/ou sua melhoria/alargamento
(alargamento, regularização/estabilização do pavimento, implantação de
infraestruturas hidráulicas de drenagem), sendo que novos acessos serão
acordados com os proprietários minimizando na medida do possível a
interferência com usos do solo existentes, com destaque para aqueles
produtivos (agrícolas) e associados a zonas habitadas [PE e LE]
AGI 8: Implantação e operação de estaleiro(s), centrais de betão, parques de
materiais e equipamentos e outras estruturas de apoio à obra [PE e LE]AGI
12: Abertura e implementação de faixas de circulação temporárias de
equipamento e maquinaria [PE]
AGI 13: Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários
para a instalação da plataforma de aerogeradores e subestações;
abertura de caboucos para a implantação de apoios, abertura de
caboucos para criação das valas da rede de MT [PE e LE]
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AGI 19: Execução de fundações: betonagens e trabalhos de armação de ferro e
cofragens, para a criação dos maciços de fundação de aerogeradores,
maciços para fundação de pórticos metálicos e suporte de aparelhagem
exterior das subestações e maciços de fundação dos apoios (incluindo
ainda a instalação da ligação à terra e colocação das bases do apoio) [PE
e LE]
AGI 27: Montagem e colocação dos apoios dos postes treliçados: transporte,
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, envolvendo a
ocupação temporária da área mínima indispensável aos trabalhos e
circulação de maquinaria até um máximo de cerca de 400 m2 [LE]
5.4.3

FASE DE CONSTRUÇÃO
Na fase de construção, atendendo às especificidades do Projeto, as atividades com
maior potencial impactante sobre a geologia e geomorfologia relacionam-se, no
essencial, com as movimentações de terras associadas à construção dos diferentes
elementos de projeto: Projeto do Parque Eólico (aerogeradores, rede MT, acessos e
subestações) e Linha Elétrica.

5.4.3.1

PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
As ações de desmonte do maciço rochoso e inevitável destruição de afloramentos
rochosos, as quais conduzem à ocupação irreversível de algumas áreas, com
alteração da geomorfologia local gera impactes tanto mais significativos quanto
maior a intervenção.
O LNEG, na sua comunicação no âmbito do contacto a entidades (ver ANEXO I do
Volume IV – Anexos) refere que na área em estudo sobre substrato granítico “ … são
expetáveis aspetos da geomorfologia granítica que podem constituir Património
Geológico.”
Da análise da ocupação do solo (DESENHO 16 do Volume III – Peças Desenhadas) e
do cruzamento com a fotografia aérea disponível, constatou-se que os seguintes
aerogeradores (plataforma de montagem e/ou maciço de fundação) irão afetar
afloramentos rochosos:
•

TN05 – afloramento rochoso afetado marginalmente pela plataforma de
montagem do aerogerador (Fotografia 4.62);

•

TN07 – afloramento rochoso afetado pela plataforma de montagem do
aerogerador (Fotografia 4.63);

•

TN09 – afloramento rochoso afetada marginalmente pela plataforma de
montagem do aerogerador (Fotografia 4.64);
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•

TN16 – afloramento rochoso afetado pela plataforma de montagem do
aerogerador (Fotografia 4.27 e Fotografia 4.70);

•

TN18 – afloramento rochoso afetado pela plataforma de montagem do
aerogerador (Fotografia 4.27 e Fotografia 4.71);

•

TN19 – afloramento rochoso afetado pela plataforma de montagem do
aerogerador (Fotografia 4.27 e Fotografia 4.71);

•

TN21 – afloramento rochoso afetada marginalmente pela plataforma de
montagem do aerogerador (Fotografia 4.72);

•

TN22 – afloramento rochoso afetada plataforma de montagem e fundação
do aerogerador (Fotografia 4.25 e Fotografia 4.73);

•

TN23 – afloramento rochoso afetada plataforma de montagem e fundação
do aerogerador (Fotografia 4.73);

•

TN34 – afloramento rochoso granítico afetado marginalmente pela
plataforma de montagem do aerogerador.

A maioria dos afloramentos rochosos a serem afetados pelas componentes do
Projeto do Parque Eólico do Tâmega Norte são constituídos por afloramentos
descontínuos, fraturados e/ou alterados, envoltos em vegetação por vezes densa. As
exceções centram-se na interceção da plataforma de montagem dos aerogeradores
TN07 e TN22 com afloramentos graníticos expostos com diaclases pelo que se
destacam da paisagem, principalmente o TN22 (Fotografia 4.25 e Fotografia 4.73).
Considera-se assim que as intervenções a efetuar pela implantação das
infraestruturas de PETN, decorrentes da interceção com afloramentos rochosos gera
um impacte negativo, local, certo, irreversível, de magnitude reduzida a moderada
(dependendo das intervenções projetadas) classificando-se como pouco significativo
e mitigável, cuja viabilidade técnica para ajuste da sua posição deve ser aferida em
sede de Projeto de Execução.
De acordo com informação cedida pela DGEG e pelo LNEG (secção 4.4.4), o Projeto
Eólico localiza-se sobre as seguintes áreas com interesse para a exploração de
recursos geológicos (Figura 4.30 e Figura 4.31):
•

Área em publicitação para prospeção e pesquisa de depósitos minerais (n.º
cadastro MNPPP0482): núcleos de aerogeradores TN01 ao TN05 e TN06 a
TN13 e o aerogerador TN14, e respetivos acessos e rede MT.

•

Áreas de Salvaguarda para a exploração de minerais de quartzo, feldspato e
lítio: o núcleo de aerogeradores TN17 ao TN20, os aerogeradores TN15,
TN16, TN21 e TN34, assim como os respetivos acessos e rede MT;
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•

Áreas de Salvaguarda para a exploração de tungsténio: os núcleos de
aerogeradores TN01 ao TN05 e TN17 ao TN20, assim como os respetivos
acessos e rede MT;

•

Área potencial para a exploração de minerais de quartzo e feldspato: os
núcleos dos aerogeradores TN01 ao TN05, TN06 ao TN13, TN17 ao TN20 e
TN22 ao TN28, os aerogeradores TN14, e TN33, ambas as alternativas das
subestações (A e B), assim como os respetivos acessos e rede de média
tensão.

Através da informação apresentada, consta-se que a área onde se pretendem
instalar as infraestruturas do PETN é possível a ocorrência de recursos geológicos
importantes para a transição energética que se preconiza.
A área, em publicitação, está afeta à prospeção e pesquisa de depósitos minerais,
neste caso específico à FMG EXPLORATION PTY LTD. Por seu lado, o LNEG considera
que nas áreas de salvaguarda o uso do território deve ser atribuído prioritariamente
à exploração dos recursos minerais que aí possam existir com interesse económico.
As áreas potenciais são aquelas para as quais se conhece e/ou prevê a existência de
recursos minerais sem, contudo, conhecimento efetivo acerca do seu interesse
económico.
A eventual implantação do PETN em qualquer uma das áreas afeta aos recursos
geológicos mencionada não constituirá uma limitação para as metodologias
utilizadas na prospeção e pesquisa deste tipo de depósitos minerais, que geralmente
são baseadas em cartografia geológica, colheita superficial de solos e rocha para
análise geoquímica e petrográfica, utilização de métodos indiretos à superfície como
levantamentos geofísicos quer no terreno, quer aerotransportados, ou sondagens
carotadas pontuais para prospeção geológica. No caso particular da área
concessionada para estudos de prospeção e pesquisa dos recursos minerais de Viso,
salienta-se que a sua dimensão totalizada 13.333 hectares, enquanto que a ocupação
do parque eólico inserida nessa mesma área é sensivelmente de 30 hectares, ou seja,
inferior a 1% do total da área em estudo, que demonstra uma limitação de área
potencial por via do projeto residual que aparenta compatibilizar por esta via as duas
atividades.
Considera-se ainda que a eventual implantação do PETN nestas áreas com interesse
para os recursos geológicos não deverá constituir uma limitação para as
metodologias a utilizar na prospeção e pesquisa deste tipo de depósitos minerais,
que geralmente são baseadas em sondagens direcionadas e colheitas de solos para
análise petrográfica e geoquímica.
Refira-se ainda que estas áreas de interesse para a exploração de recursos geológicos
têm dimensões consideravelmente superiores às áreas afetas às infraestruturas do
PETN, que são assim praticamente negligenciáveis comparativamente às primeiras,
por serem muito limitadas no espaço, em área à superfície e profundidade de
afetação.
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Assim, considera-se, face ao estado atual do conhecimento dos recursos geológicos
ali presentes e considerando ainda que o Projeto em análise não inviabiliza os
estudos de prospeção geológica de detalhe das áreas de interesse, que o impacte do
PETN é classificado como negativo, local, improvável, de magnitude reduzida e pouco
significativo.
Em termos de áreas de apoio à obra, está prevista a instalação de dois estaleiros e
duas áreas de deposição temporária de terras que se localizam em terrenos pouco
declivosos. Uma vez que as atividades previstas correspondentes a trabalhos de
desmatação, regularização e compactação do terreno são pouco expressivos e não
envolvem escavação e/ou aterros, o impacte é avaliado como: negativo, direto,
permanente, imediato, magnitude reduzida, irreversível, certo, local, classificandose como pouco significativo para o descritor da geologia e geomorfologia.
Refira-se ainda a possibilidade de ocorrerem antigas explorações mineiras (fossos ou
valas) exploradas de forma artesanal, tal como identificado na situação de referência
na área de estudo do aerogerador TN18, sem prejuízo de existirem noutros locais
como sugere o LNEG (Figura 4.31). Caso algum elemento de projeto intercete
algumas destas estruturas abandonadas/degradadas que atualmente têm sido
utilizadas para fins menos nobres como a deposição de entulho (Fotografia 4.28), a
sua conveniente recuperação paisagística/selagem constitui um impacte positivo,
local, improvável, magnitude reduzida e pouco significativo.
AEROGERADORES E SUA PLATAFORMA E MACIÇO DE FUNDAÇÃO
O projeto prevê que as escavações para a implantação do maciço de fundação de
cada aerogerador alcançarão pouco mais de 4 metros de profundidade. A construção
das plataformas de montagem dos aerogeradores requer trabalhos de regularização
da topografia o que envolve movimentações de terras. Prevê-se que para as
intervenções mencionadas será necessário efetuar a escavação de 279.483 m3 e as
operações de aterro envolverão um volume de 518.383 m3 para o conjunto de
aerogeradores.
O impacte relacionado com a movimentação de terras para a regularização da
topografia e instalação do maciço de fundação do aerogerador é classificado como
negativo, direto, permanente, imediato, irreversível, certo, local, magnitude
moderada (dado o volume de aterro envolvido nas operações que alterarão o relevo
atual) e não minimizável, classificando-se como significativo.
ACESSOS
No âmbito do PETN está prevista a beneficiação de acessos existentes e a construção
de novos acessos que na sua maioria vão ser implantados em áreas com declives
inferiores a 12 %.
Nos acessos existentes a beneficiar ou modificar prevê-se a necessidade de
escavação 25.210 m3 e de 144.575 m3 de aterro. Relativamente aos acessos a
construir prevê-se a necessidade de escavar 14.544 m3 e de aterrar 83.409 m3. Face
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aos volumes envolvidos, há um défice de terras e dever-se-á recorrer a manchas de
empréstimo. Os volumes de aterro necessários para os acessos existentes a
beneficiar também indiciam a necessidade de atenuar os declives naturais existentes
para permitir o acesso dos veículos pesados, alterando assim a morfologia natural.
Assim o impacte dos acessos na alteração do relevo é avaliado como negativo, direto,
permanente, imediato, magnitude moderada, irreversível, certo, local, classificandose como pouco significativo, dado que existe uma componente significativa de
movimentações de terras associadas a acessos já existentes onde, como tal, a
alteração da morfologia natural já se verificou aquando da sua abertura.
SUBESTAÇÕES E SUA REDE DE MT
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA A [STA.PETN]
A rede de média tensão da alternativa A terá, sempre que possível, um traçado
paralelo ao dos acessos. A profundidade de escavação não ultrapassa 1,15 m,
embora geralmente ronda o 0,5 m. Prevê-se que para as intervenções mencionadas
será necessário efetuar a escavação de 55.208 m3, sendo previsivelmente reutilizado
o volume escavado no aterro da vala (55.208 m3).
Para a construção da STA.PETN está prevista a necessidade de apenas escavar 542 m3
e de aterrar 68.346 m3, pelo que as intervenções no substrato rochoso serão
bastante superficiais.
Face ao exposto, o impacte associado a estas intervenções nas formações geológicas
intersectadas é avaliado como negativo, direto, permanente, imediato, irreversível,
certo, local, magnitude reduzida, classificando-se como pouco significativo, dado que
as intervenções são bastante superficiais.
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA B [STB.PETN]
A rede de média tensão da alternativa B terá, sempre que possível, um traçado
paralelo ao dos acessos. A profundidade de escavação não ultrapassa 1,15 m,
embora geralmente ronda o 0,5 m, à semelhança da alternativa A. Prevê-se que para
as intervenções mencionadas será necessário efetuar a escavação de 44.680 m3,
sendo previsivelmente reutilizado o volume escavado no aterro da vala (44.680 m3).
Para a construção da STB.PETN está prevista a necessidade de escavar 17.092 m 3 e
de aterrar 11.040 m3, pelo que as intervenções no substrato rochoso serão
importantes.
Face ao exposto, o impacte associado a estas intervenções nas formações geológicas
intersectadas é avaliado como negativo, direto, permanente, imediato, irreversível,
certo, local, magnitude reduzida, classificando-se como pouco significativo, dado que
as intervenções são bastante superficiais.
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETN VS. STB.PETN
Tanto a STA.PETN como a STB.PETN localizam-se, apenas, sobre área potencial para
a exploração de minerais de quartzo e feldspato, pelo que este não é um fator
diferenciador.
Ambas as subestações localizam-se sobre as mesmas formações geológicas (’f –
Granito de grão fino de duas micas e ’m – Granitos de grão médio e de grão médio
a grosseiro) e em nenhuma das alternativas das subestações ocorrem afloramentos
rochosos passíveis de constituírem um local de interesse geológico.
A alternativa A de subestação apresenta no seu computo geral (rede MT e plataforma
de subestação) necessidade de escavação de 55.750 m3 e de aterro de 123.554 m3.
A alternativa B de subestação apresenta no seu computo geral (Rede MT e
plataforma de subestação) necessidade de escavação de 61.772 m 3 e de aterro de
55.719 m3.
Face ao exposto, e apenas com a movimentação de terras como elemento
diferenciador entre as duas alternativas em análise, considera-se a alternativa B a
mais vantajosa por envolver um menor volume no balanço da movimentação de
terras.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETN]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETN
As atividades com maior potencial em impactar a geologia e geomorfologia
decorrentes da implantação da Linha Elétrica associada ao PETN que ligará ao PC de
Daivões estão relacionados com a implantação dos apoios da Linha Elétrica.
Considerando a reduzida dimensão das escavações a efetuar, quer na instalação dos
apoios quer na abertura de caboucos, em que as afetações em termos de geologia
ficam restringidas às formações superficiais, considera-se que os potenciais impactes
na geologia, embora negativos, prováveis e permanentes, serão localizados e de
baixa magnitude, podendo ser classificados como pouco significativos.
Não obstante, a afetação permanente de áreas na fase de construção para a
execução dos acessos e movimentação de terras incluindo escavações para a
implantação dos apoios pode inviabilizar a possibilidade de explorar os recursos
geológicos potencialmente existentes nas áreas a intervencionar, como por exemplo
massas minerais (pedreiras). Efetivamente, da informação disponibilizada pela
DGEG, estão cartografadas 3 pedreiras nos troços TLN3 e TLN17. Relativamente aos
recursos geológicos há ainda a registar que os troços TLN1, TLN5, TLN6, TLN14,
TLN15, TLN16 e TLN17 localizam-se sobre área potencial para a exploração de
minerais de quartzo e feldspato.
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Os Troços TLN1, TLN3, TLN5, TLN6, TLN14, TLN15, TLN16 e TLN17 intersectam áreas
afetas ou com potencial para os recursos geológicos. Dado o cariz desta atividade e
a dimensão da área de potencial, esperam-se sobretudo impactes negativos e pouco
significativos.
Tendo em conta a potencial cumulatividade com outros projetos em curso, destacase sobretudo a empreitada de construção do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, que
impõe uma forte alteração morfológica, quer ao nível de áreas de pedreira e
escombreiras, quer da própria intervenção no Rio Tâmega para a construção do
aproveitamento hidroelétrico. Face às alterações por ele provocada, as intervenções
associadas à linha elétrica na sua proximidade (troços TLN3, TLN4, TLN9, TLN10 e TLN
13) impõem um impacte negativo cumulativo residual.
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STA.PETN
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 4,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
Assumindo-se que as intervenções a nível do balanço de terras serão superiores na
solução de 60 KV comparativamente às de 400 KV, devido à implantação de mais
uma subestação e de uma marginal maior necessidade de escavação associada a uma
base maior de apoio de 60 kV, considera-se que a solução de 400 kV é menos
impactante para o fator ambiental da Geologia e Geomorfologia.
5.4.3.2

PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL E SUA LIGAÇÃO AO PC GOUVÃES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
As ações de desmonte do maciço rochoso e inevitável destruição de afloramentos
rochosos, as quais conduzem à ocupação irreversível de algumas áreas, com
alteração da geomorfologia local gera impactes tanto mais significativos quanto
maior a intervenção. Levando em linha de conta potenciais impactes cumulativos
associados a projetos existentes, assinala-se a empreitada de construção do Sistema
Eletroprodutor do Tâmega. Atendendo ao conjunto de áreas com intervenção
geomorfológica associada ao empreendimento e sua magnitude, consideram-se que
das intervenções associadas aos núcleos de aerogeradores TS30 a TS35 e TS22 a TS24
e suas infraestruturas complementares (acessos e rede de MT) resultam um impacte
cumulativo pouco significativo face à magnitude e significância da empreitada do
SET.
O LNEG, na sua comunicação no âmbito do contacto a entidades (ver ANEXO I do
Volume IV – Anexos) refere que na área em estudo sobre substrato granítico “…são
expetáveis aspetos da geomorfologia granítica que podem constituir Património
Geológico.”
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Da análise da ocupação do solo (DESENHO 16 do Volume III – Peças Desenhadas) e
do cruzamento com a fotografia aérea disponível, constatou-se que os seguintes
aerogeradores (plataforma de montagem e/ou maciço de fundação) irão afetar
afloramentos rochosos:
•

TS01 – afloramento rochoso afetado marginalmente pela plataforma de
montagem do aerogerador (Fotografia 4.92);

•

TS04 – afloramento rochoso afetado pela plataforma de montagem e maciço
de fundação do aerogerador (Fotografia 4.92);

•

TS05 – afloramento rochoso afetado pela plataforma de montagem do
aerogerador (Fotografia 4.92);

•

TS08 – afloramento rochoso afetado pela plataforma de montagem do
aerogerador;

•

TS11 – afloramento rochoso afetado pela plataforma de montagem do
aerogerador;

•

TS14 – afloramento rochoso afetado pela plataforma de montagem do
aerogerador;

•

TS15 – afloramento rochoso afetado pela plataforma de montagem do
aerogerador;

•

TS17 – afloramento rochoso afetado pela plataforma de montagem do
aerogerador;

•

TS18 – afloramento rochoso afetado pela plataforma de montagem do
aerogerador (Fotografia 4.97);

•

TS22 – afloramento rochoso afetado marginalmente pela plataforma de
montagem do aerogerador;

•

TS24 – afloramento rochoso afetado pela plataforma de montagem do
aerogerador (Fotografia 4.101);

•

TS28 – afloramento rochoso afetado pela plataforma de montagem do
aerogerador.

Refira-se ainda as interceções com afloramentos rochosos associados aos acessos
aos aerogeradores TS11, TS12, TS13, TS15, TS16 e TS17 e ainda à alternativa B da
subestação 400/30 kV.

856

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Face ao exposto, considera-se que as intervenções a efetuar pela implantação das
infraestruturas de PETS, decorrentes da interceção com afloramentos rochosos gera
um impacte negativo, local, certo, irreversível, de magnitude reduzida a moderada
(dependendo das intervenções projetadas) e por ser mitigável (cuja viabilidade
técnica para ajuste da sua posição deve ser aferida em sede de Projeto de Execução),
classifica-se como pouco significativo.
De acordo com informação cedida pela DGEG e pelo LNEG (secção 4.4.4), o PETS
localiza-se sobre as seguintes áreas com interesse para a exploração de recursos
geológicos (Figura 4.30 e Figura 4.31):
•

Áreas de Salvaguarda para a exploração de minerais de quartzo, feldspato e
lítio: os núcleos dos aerogeradores núcleos de aerogeradores TS29 a TS31,
TS32 a TS35 e TS36 a TS39, assim como os respetivos acessos e rede MT;

•

Área de Salvaguarda para a exploração de Rochas Ornamentais: acesso ao
aerogerador TS20, embora seja um acesso maioritariamente a beneficiar,
este intersecta área de e área de exploração consolidada de rochas
ornamentais. Refira-se que uma área de exploração consolidada se refere a
atividades extrativas instaladas, mas que neste caso em concreto não ocorre
qualquer atividade extrativa;

•

Massas Minerais: Rede de MT cruza área destinada à exploração de massas
minerais (pedreiras), sem caução, nas imediações do aerogerador TS32.

Através da informação apresentada, constata-se que a área onde se pretendem
instalar as infraestruturas do PETS, está inserida no polígono onde é possível a
ocorrência de recursos geológicos importantes para a transição energética que se
preconiza.
De acordo com o LNEG, áreas potenciais são aquelas para as quais se conhece e/ou
se prevê a existência de recursos minerais sem haver, contudo, conhecimento efetivo
acerca do seu interesse económico. Considera-se, ainda, que a eventual implantação
do PETS nesta área com potencial para os recursos geológicos, não constituirá uma
limitação para as metodologias utilizadas na prospeção e pesquisa deste tipo de
depósitos minerais, que geralmente são baseadas em cartografia geológica, colheita
superficial de solos e rocha para análise geoquímica e petrográfica, utilização de
métodos indiretos à superfície como levantamentos geofísicos quer no terreno, quer
aerotransportados, ou sondagens carotadas pontuais para prospeção geológica.
Refira-se ainda que esta área potencial para prospeção de recursos geológicos tem
dimensão consideravelmente superior comparativamente às áreas afetas às
infraestruturas do PETS, que são praticamente negligenciáveis por serem muito
limitadas no espaço, em área à superfície e em profundidade.
Assim, considera-se, face ao estado atual do conhecimento dos recursos geológicos
ali presentes e considerando ainda que o Projeto em análise não inviabiliza os
estudos de detalhe das áreas de interesse, o impacte do PETS pode ser classificado
como negativo, local, improvável, de magnitude reduzida e pouco significativo.
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Em termos de áreas de apoio à obra, está prevista a instalação de dois estaleiros e
duas áreas de deposição temporária de terras que se localizam em terrenos pouco
declivosos. Uma vez que as atividades previstas correspondentes a trabalhos de
desmatação, regularização e compactação do terreno são pouco expressivos e não
envolvem escavação e/ou aterros, o impacte é avaliado como negativo, direto,
permanente, imediato, magnitude reduzida, irreversível, certo, local, classificandose como sem significância para o descritor da geologia e geomorfologia.
AEROGERADORES E SUA PLATAFORMA E MACIÇO DE FUNDAÇÃO
O projeto prevê que as escavações para a implantação do maciço de fundação de
cada aerogerador alcançarão pouco mais de 4 metros de profundidade. A construção
das plataformas de montagem dos aerogeradores requer trabalhos de regularização
da topografia o que envolve movimentações de terras. Prevê-se que para as
intervenções mencionadas será necessário efetuar a escavação de 587.602 m3 e as
operações de aterro envolverá um volume de 504.709 m3.
O impacte relacionado com a movimentação de terras para a regularização da
topografia e instalação do maciço de fundação do aerogerador é classificado como
negativo, direto, permanente, imediato, irreversível, certo, local, magnitude
moderada (dado o volume de terras envolvidos) e não minimizável, classificando-se
como significativo.
ACESSOS
No âmbito do PETS está prevista a beneficiação de acessos existentes e a construção
de novos acessos que na sua maioria vão ser implantados em áreas com declives
bastante variáveis entre o aplanado a superior a 30 %.
Nos acessos existentes a beneficiar ou modificar prevê-se a necessidade de
escavação 42.345 m3 e de 114.172 m3 de aterro. Relativamente aos acessos a
construir prevê-se a necessidade de escavar 47.944 m3 e de aterrar 129.269 m3. Face
aos volumes envolvidos, há um défice de terras e pelo que deverá recorrer-se a
manchas de empréstimo. Os volumes de aterro necessários para os acessos
existentes a beneficiar também indiciam a necessidade de atenuar os declives
naturais existentes para permitir o acesso dos veículos pesados, alterado assim a
morfologia natural.
Assim o impacte dos acessos na alteração do relevo é avaliado como: negativo,
direto, permanente, imediato, magnitude moderada, irreversível, certo, local,
classificando-se como pouco significativo, dado que existe uma componente
significativa de movimentações de terras associadas a acessos já existentes onde,
como tal, a alteração da morfologia natural já se verificou aquando da sua abertura.
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SUBESTAÇÕES E SUA REDE DE MT
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA A [STA.PETS]
A rede de média tensão da alternativa A terá, sempre que possível, um traçado
paralelo ao dos acessos. A profundidade de escavação não ultrapassa 1,15 m,
embora geralmente ronda o 0,5 m. Prevê-se que para as intervenções mencionadas
será necessário efetuar a escavação de 116.248 m3, sendo previsivelmente
reutilizado o volume escavado no aterro da vala (116.248 m3).
Para a construção da STA.PETS não estão previstas escavações e as operações de
aterro envolvem 9.509 m3, pelo que as intervenções no substrato rochoso serão
praticamente inexistentes.
Face ao exposto, o impacte associado a estas intervenções nas formações geológicas
intersectadas é avaliado como negativo, direto, permanente, imediato, irreversível,
certo, local, magnitude moderada (considerando a extensão das intervenções),
classificando-se como pouco significativo a sem significância, dada a profundidade
das intervenções.
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA B [STB.PETS]
A rede de média tensão da alternativa B terá também, à semelhança da alternativa
A e sempre que possível, um traçado paralelo ao dos acessos. A profundidade de
escavação não ultrapassa 1,15 m, embora geralmente ronda o 0,5 m, à semelhança
da alternativa A. Prevê-se que para as intervenções mencionadas será necessário
efetuar a escavação de 235.900 m3, sendo previsivelmente reutilizado o volume
escavado no aterro da vala (235.900 m3).
Para a construção da STB.PETS está prevista a necessidade de escavar 8.857 m3 e de
aterrar 46.000 m3, pelo que as intervenções no substrato rochoso serão pouco
importantes.
Face ao exposto, o impacte associado a estas intervenções nas formações geológicas
intersectadas é avaliado como negativo, direto, permanente, imediato, irreversível,
certo, local, magnitude moderada (considerando a extensão das intervenções),
classificando-se como pouco significativo, dado que as intervenções são bastante
superficiais.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETS VS. STB.PETS
Tanto a STA.PETS como a STB.PETS não intersectam qualquer área com interesse
para a exploração de recursos geológicos, de acordo com informação disponibilizada
pela DGEG e LNEG.
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A STA.PETS irá ser implantada sobre a formação ’f – Granito de duas micas, grão fino
e a STB.PETS sobre a formação ’πgm – Granito de duas micas, porfiróide, de grão
grosseiro a médio (Granito de Torre do Pinhão). Em nenhuma das alternativas das
subestações ocorrem afloramentos rochosos passíveis de constituírem um local de
interesse geológico.
A alternativa A de subestação apresenta no seu computo geral (rede MT e plataforma
de subestação) necessidade de escavação de 122.580 m3 e de aterro 132.089 m3.
A alternativa B de subestação apresenta no seu computo geral (rede MT e plataforma
de subestação) necessidade de escavação de 125.783 m3 e de aterro 162.925 m3.
Refira-se ainda que esta alternativa interceta parcialmente afloramentos rochosos
(ver DESENHO 16 do Volume III – Peças desenhadas).
Assim, face aos volumes de terras envolvidos e consequente dimensão de
intervenção, e ainda ao facto da alternativa B intercetar afloramentos rochosos,
constata-se que a subestação da alternativa A é a mais favorável do ponto de vista
do fator ambiental Geologia e Geomorfologia.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETS]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETS
As atividades com maior potencial em impactar a geologia e geomorfologia
decorrentes da implantação da Linha Elétrica associada ao PETS que ligará ao PC de
Gouvães estão relacionados com a implantação dos apoios da Linha Elétrica.
Considerando a reduzida dimensão das escavações a efetuar, quer na instalação dos
apoios quer na abertura de caboucos, em que as afetações em termos de geologia
ficam restringidas às formações superficiais, considera-se que os potenciais impactes
na geologia, embora negativos, prováveis e permanentes, serão localizados e de
baixa magnitude, podendo ser classificados como sem significância.
Relativamente aos recursos geológicos há a registar que os troços TLS6, TLS9, TLS11,
TLS12, TLS13 localizam-se sobre Área de salvaguarda para a exploração de minerais
de quartzo, feldspato e lítio. Dado o cariz desta atividade e a dimensão da área de
salvaguarda, esperam-se sobretudo impactes negativos, sem significância a pouco
significativos.
Tendo em conta a potencial cumulatividade com outros projetos em curso, destacase sobretudo a empreitada de construção do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, que
impõe uma forte alteração morfológica, quer ao nível de áreas de estaleiro, pedreira
e escombreiras, quer no estabelecimento de chaminé de equilíbrio, quer da própria
intervenção no Rio Torno para a construção do aproveitamento hidroelétrico. Face
às alterações por ele provocada, as intervenções associadas à linha elétrica na sua
proximidade (TSL4, TLS5, TLS6, TLS9, TLS11, TLS13 e TLS14) impõem um impacte
negativo cumulativo residual.
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De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STB.PETS
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 2,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
Assumindo-se que as intervenções a nível do balanço de terras serão superiores na
solução de 60 KV comparativamente às de 400 KV, devido à implantação de mais
uma subestação e de uma marginal maior necessidade de escavação associada a uma
base maior de apoio de 60 kV, considera-se então a solução de 400 kV como menos
impactante para o fator ambiental da Geologia e Geomorfologia.
Acresce ainda que a localização da subestação 400/60 kV, já próxima do Posto de
Corte de Gouvães e para a solução de 60 kV, localizar-se-á em Área de Salvaguarda
para a exploração de minerais de quartzo, feldspato e lítio, o que contribui para que
a solução de 400 kV seja menos impactante.
5.4.4

FASE DE EXPLORAÇÃO
Durante a fase de exploração do Projeto em análise não são expectáveis impactes
negativos sobre a geologia e geomorfologia, uma vez que não se espera qualquer
intervenção física no terreno, para além das normais ações de manutenção e
inspeção dos aerogeradores e da linha elétrica, considerando o conjunto dos seus
elementos constituintes:
•

•

•

Projeto do Parque eólico
o

Aerogeradores e sua plataforma e maciço de fundação

o

Acessos

o

Rede de MT

Subestações
o

Subestação alternativa A

o

Subestação alternativa B

Linha elétrica
o

Solução de evacuação a 400 kV

o

Solução de evacuação a 60 kV
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5.4.5

FASE DE DESATIVAÇÃO
Na fase de desativação do Projeto não são previsíveis impactes sobre o fator
ambiental da Geologia e Geomorfologia diferentes dos avaliados na fase de
construção, ainda que necessariamente de menor magnitude, considerando o
conjunto dos seus elementos constituintes:
•

•

•

Projeto do Parque eólico
o

Aerogeradores e sua plataforma e maciço de fundação

o

Acessos

o

Rede de MT

Subestações
o

Subestação alternativa A

o

Subestação alternativa B

Linha elétrica
o

Solução de evacuação a 400 kV

o

Solução de evacuação a 60 kV
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5.5

SOLOS

5.5.1

ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO
Na avaliação dos impactes nos solos, a metodologia baseou-se na identificação dos
potenciais impactes decorrentes das várias ações do projeto e a sua avaliação
qualitativa com base nas características dos solos existentes na área do Parque Eólico
e alternativas dos corredores de estudo da Linha Elétrica.
Na avaliação do impacte foi tido em conta que a afetação temporária ou permanente
tem uma importância diferente consoante a aptidão agrícola dos solos em causa.
Foram ainda tidas em consideração, para além do valor dos solos, as características
do projeto e as principais ações previstas, nomeadamente: a montagem dos
aerogeradores, a instalação da subestação, a instalação da linha elétrica, a instalação
de infraestruturas de apoio à obra, a construção de acessos e a ocorrência de
eventuais acidentes que possam contaminar os solos, por exemplo, derrames
acidentais de substâncias poluentes.
Para a fase de exploração, foram identificadas as ações suscetíveis de provocarem
impactes no solo, correspondendo na generalidade às atividades de manutenção do
Parque Eólico e linha elétrica.

5.5.2

AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE
FASE DE PRÉ-CONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO
AGI 5:

AGI 7:

AGI 8:
AGI 9:

Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos: dá-se prioridade ao
uso de acessos pré-existentes e/ou sua melhoria/alargamento
(alargamento, regularização/estabilização do pavimento, implantação de
infraestruturas hidráulicas de drenagem), sendo que novos acessos serão
acordados com os proprietários minimizando na medida do possível a
interferência com usos do solo existentes, com destaque para aqueles
produtivos (agrícolas) e associados a zonas habitadas [PE e LE]
Limpeza da camada vegetal superficial e decapagem (até 30 cm de
profundidade) e regularização dos terrenos: na área de estaleiro, área de
implantação das plataformas de aerogeradores, área de implantação de
plataformas de subestação, área de intervenção associada a acessos e
valas da rede de MT e numa área até 400 m2 no local de implantação dos
apoios, dependendo das dimensões dos apoios e da densidade/tipologia
de vegetação (a desarborização e desmatação para lá das áreas de
implantação direta serão reduzidas ao mínimo indispensável) [PE e LE]
Implantação e operação de estaleiro(s), centrais de betão, parques de
materiais e equipamentos e outras estruturas de apoio à obra [PE e LE]
Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado [PE e
LE]
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AGI 13: Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários
para a instalação da plataforma de aerogeradores e subestações;
abertura de caboucos para a implantação de apoios, abertura de
caboucos para criação das valas da rede de MT [PE e LE]
AGI 19: Execução de fundações: betonagens e trabalhos de armação de ferro e
cofragens, para a criação dos maciços de fundação de aerogeradores,
maciços para fundação de pórticos metálicos e suporte de aparelhagem
exterior das subestações e maciços de fundação dos apoios (incluindo
ainda a instalação da ligação à terra e colocação das bases do apoio) [PE
e LE]
AGI 29: Limpeza e desativação das instalações provisórias de obra (estaleiros e
estruturas de apoio), recuperação de áreas afetadas (áreas de apoio à
obra, taludes de escavação e aterro, plataformas dos aerogeradores, área
superficial da vala de cabos), sinalização e arranjos paisagísticos [PE e LE]
FASE DE EXPLORAÇÃO
AGI 34: Produção e gestão de resíduos: associados a ações de manutenção
periódica [PE e LE]
AGI 35: Inspeção, monitorização e manutenções periódicas nos parques eólicos e
subestações: ações de manutenção preditivas (monitorização de
componentes, análise do nível de óleos, vibrações, entre outros), ações
de manutenção preventivas (ações periódicas de inspeção, manutenção
e substituição de equipamentos elétricos, redes de infraestruturas, como
por exemplo verificação de aperto de parafusos, verificações de pares,
revisão abrangente da turbina eólica e do gerador, mudança de óleo do
multiplicador e grupo hidráulico) e ações de manutenção corretivas
(ações não programadas de resolução de avarias e mudança de pequenos
componentes, ou ações não programadas de intervenção e substituição
de grandes equipamentos, como rotor, gerador, multiplicação, coroa,
nacelle, secção de torre, transformadores, entre outros) [PE]
AGI 36: Inspeção, monitorização e manutenções periódicas nas linhas elétricas:
verificação do estado de conservação dos condutores e estruturas (e
substituição de componentes, se deteriorados), da conformidade na faixa
de proteção da ocupação do solo com o RLSEAT (edificação sobre a linha
e crescimento de espécies arbóreas, esta última ao abrigo do Plano de
Manutenção de Faixa) e da faixa de gestão de combustível com o DecretoLei n.º 124/2006, de 28 de junho, com última alteração dada pelo
Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de fevereiro, inspeção e monitorização da
interação com avifauna (de acordo com o Plano de Monitorização) [LE]
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5.5.3

FASE DE CONSTRUÇÃO

5.5.3.1

PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
Durante a fase de construção, o impacte sobre o solo, decorrente da implantação do
Parque Eólico resulta fundamentalmente da ocupação permanente das zonas de
implantação das várias infraestruturas constituintes do Projeto, nomeadamente
aerogeradores e suas plataformas e maciços de fundação, acessos, subestação e rede
de MT (vide Quadro 5.23).
Quadro 5.23 - Área afetada de forma permanente pelo Projeto do PETN
ESTRUTURAS DE AFETAÇÃO
PERMANENTE
Aerogeradores e sua plataforma e
maciço de fundação
Acessos
Rede de MT
Subestação A
Subestação B
TOTAL

ÁREA (HA)

ÁREA (%)
37,13

46,96

31,78
6,785
1,80
1,57
79,07

40,19
8,58
2,28
1,99
100

De seguida apresenta-se os tipos de solos e as classes de aptidão afetados de forma
permanente por estrutura do projeto.
Salienta-se ainda a potencial poluição do solo, associada às ações construtivas e à
circulação de pesados e maquinaria de obra, bem como de pessoal, cujo impacte
associado se considera contudo pouco significativo, atendendo à implementação de
boas práticas de obra e das medidas de minimização prescritas na secção 6.
AEROGERADORES E SUA PLATAFORMA E MACIÇO DE FUNDAÇÃO

Quadro 5.24 - Tipo de solos e respetiva classe de aptidão, afetados de forma permanente
por Aerogeradores, suas plataformas e maciços de fundação – PETN
CLASSE DE
APTIDÃO

TIPO DE SOLO

Carta Nordeste de
Portugal

lux9.1
lug5.3
lug5.1

003
003
003

ÁREA DE AFETAÇÃO
ÁREA
ÁREA
(HA)
(%)
6,55
17,64
11,07
29,81
2,19
5,90
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CLASSE DE
APTIDÃO

TIPO DE SOLO

Carta Entre Douro e
Minho

Ru5.3
Ru4.1
Ru5.2
Ru3.1

A0F3
A0F3
A0F2
A0F3
Total

ÁREA DE AFETAÇÃO
ÁREA
ÁREA
(HA)
(%)
10,19
27,45
0,82
2,21
0,03
0,07
6,28
16,91
37,13
100

De acordo com o quadro anterior, o tipo de solos afetados pelos aerogeradores, suas
plataformas e maciços de fundação, são os Leptossolos Úmbricos (53,35%) e os
Regossolos (46,65%). Comparando com a área total de solos afetada de forma
permanente (79,07 ha), estas estruturas do Projeto representam cerca de 47% da
mesma (vide Quadro 5.23). No que respeita à aptidão do solo, os aerogeradores, suas
plataformas e maciços de fundação afetam área de solos sem aptidão agrícola e
solos, que embora não apresentem aptidão para a prática agrícola, apresentam
aptidão marginal ou moderada para a exploração florestal.
O impacte sobre os solos – perda – associado à implantação de aerogeradores
considera-se assim negativo, direto, local, certo, permanente (durante a vida útil do
Projeto), reversível (no final da vida útil do projeto), de longo prazo, de magnitude
reduzida, simples e pouco significativo tendo em consideração que a afetação ocorre
em solos sem aptidão para a agricultura.
ACESSOS

Quadro 5.25 - Tipo de solos e respetiva classe de aptidão, afetados de forma permanente
pelos acessos – PETN
TIPO DE SOLO

CLASSE DE APTIDÃO

lug5.1
lug5.3
lux9.1
Ru3.1
Carta Entre Douro e Minho Ru4.1
Ru5.3
Total

003
003
003
A0F3
A0F3
A0F3

Carta Nordeste de Portugal

ÁREA DE AFETAÇÃO
ÁREA (HA) ÁREA (%)
5,68
17,88
7,82
24,59
6,45
20,28
3,99
12,55
0,08
0,25
7,77
24,44
31,78
100

De acordo com o quadro anterior, o tipo de solos afetados pelos acessos são
maioritariamente, os Leptossolos Úmbricos (62,75%). Comparando com a área total
de solos afetada de forma permanente (79,07 ha), os acessos representam cerca de
40% da mesma (vide Quadro 5.23). No que respeita à aptidão do solo, os acessos
afetam área de solos sem aptidão agrícola e solos, que embora não apresentem
aptidão agrícola, apresentam aptidão marginal para a exploração florestal.
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Este impacte considera-se negativo, direto, local, certo, permanente (durante a vida
útil do Projeto), reversível (no final da vida útil do projeto), de longo prazo, de
magnitude moderada, simples e pouco significativo tendo em consideração que a
afetação ocorre em solos sem aptidão para a agricultura e ao facto de uma
percentagem significativa dos solos já ser atualmente ocupado por acessos.
A este propósito importa ainda salientar que, embora a grande maioria dos acessos
não sejam pavimentados, cerca de 1,2 km (de entre 30km a construir e beneficiar)
terão recobrimento com betuminoso, que impõe um grau de impermeabilização
ainda superior, com um aumento do escoamento superficial na zona de pavimento
que poderia provocar fenómenos de erosão local nos solos envolventes.
Não obstante, mesmo os acessos não impermeabilizados sofrem um grau de
compactação tal que comprometem a estrutura natural do solo, sobretudo ao nível
de permeabilidade e fertilidade, degradando-o nas suas funções e potenciando
também esse escoamento superficial. O projeto prevê contudo infraestruturas de
drenagem que previnem potenciais fenómenos erosivos nos solos circundantes, pelo
que a compactação e impermeabilização parcial de acessos não promove um
aumento da erosão de solos.
REDE DE MT

Quadro 5.26 - Tipo de solos e respetiva classe de aptidão, afetados de forma permanente
pela Rede de MT – PETN
Tipo de solo

Carta Nordeste de Portugal

Carta Entre Douro e Minho

CLASSE DE APTIDÃO
Buog1 4.1
lux 9.1
lug 5.1
lug 5.3
Ru5.3
Ru3.1
Ru5.2
Tc7.2

322
003
003
003
A0F3
A0F3
A0F2
A3F2
TOTAL

ÁREA DE AFETAÇÃO
Área (ha) Área (%)
0,05
0,75
1,03
15,11
1,12
16,43
1,86
27,43
0,91
13,46
1,3
19,16
0,50
7,34
0,02
0,32
6,79
100

De acordo com o quadro anterior, os tipos de solos afetados pela Rede de MT, são
maioritariamente, os Leptossolos Úmbricos e Cambissolos Úmbricos (59,72%).
Comparando com a área total de solos afetada de forma permanente (79,07 ha), a
Rede de MT representa cerca de 8,6% da mesma (vide Quadro 5.23). No que respeita
à aptidão do solo, a Rede de MT afeta 99,25% de área de solos sem aptidão agrícola
e com marginal a moderada exploração florestal. Assenta ainda em 0,75% de solos
com aptidão marginal para a agricultura e moderada para a pastagem e para a
exploração florestal.
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Este impacte considera-se negativo, direto, local, certo, permanente, irreversível, de
longo prazo, simples, de magnitude reduzida e pouco significativo tendo em
consideração que os acessos representam uma percentagem muito baixa da área
total de afetação permanente, sendo que os solos escavados serão reutilizados no
recobrimento da vala, pelo que o impacte se refere à degradação das suas
características e não perda, e atendendo ainda a que a afetação ocorre
maioritariamente em solos sem aptidão para a agricultura.
AFETAÇÃO TEMPORÁRIA ASSOCIADA À FASE DE CONSTRUÇÃO
Existirá afetação temporária do solo, correspondente a áreas de apoio à obra, onde
se inclui estaleiro, áreas de depósito temporário de terras e área de implantação da
central de betão (vide Quadro 5.27) e uma faixa de afetação temporária para
construção, que inclui áreas de manobras de pesados, ou seja, área exterior às áreas
de intervenção permanente para circulação de maquinaria e pessoal de obra (vide
Quadro 5.28).
Quadro 5.27 - Tipos de solo e classes de aptidão afetados de forma temporária pelas áreas
de apoio à obra - PETN
TIPO DE SOLO
Carta Nordeste
de Portugal
Carta Entre
Douro e Minho

APTIDÃO DO SOLO

Área de afetação
Área (ha)
Área (%)

Lug 5.3

003

1

40

Ru3.1

A0F3

1,5

60

2,5

100

Total

Quadro 5.28 - Tipos de solo e classes de aptidão afetados de forma temporária para
construção (“faixa de obra”) - PETN
TIPO DE SOLO

Carta Nordeste
de Portugal

Carta Entre
Douro e Minho

Buog1 4.1
Lux 9.1
Lug 5.1
Lug 5.3
Ru5.3
Ru4.1
Ru3.1
Ru5.2

APTIDÃO DO
SOLO
322
003

A0F3
A0F2
Total

ÁREA DE AFETAÇÃO
ÁREA
ÁREA (HA) ÁREA (%)
(HA)
0,28
1,17
4,48
18,45
15,88
3,94
16,21
7,18
29,57
4,85
19,98
0,14
0,56
8,41
3,40
13,99
0,02
0,08
24,29
100
24,29

ÁREA
(%)

65,39

34,61

100

868

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Face ao exposto, o impacte associado a estas áreas de afetação temporária,
considera-se negativo, direto, local, certo, temporário, reversível, imediato, de
magnitude reduzida, simples e pouco significativo, tendo em consideração que a área
afetada é baixa comparativamente à área de afetação permanente e os solos
afetados não apresentam, na grande maioria da área, aptidão para a agricultura e
marginal a moderada exploração florestal.
Salienta-se ainda que, após as ações de obra, será assegurada a reposição das
condições originais dos solos, promovendo a sua recuperação através de
descompactação e escarificação sempre que se afigure necessário face ao uso que
tiveram.
SUBESTAÇÕES
AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETN VS. STB.PETN

Quadro 5.29 - Tipo de solo e classe de aptidão afetada de forma permanente pela
STA.PETN
TIPO DE SOLO
Carta Entre Douro e Minho

APTIDÃO DO SOLO
Ru3.1

A0F3

ÁREA DE AFETAÇÃO
ÁREA (HA)
1,80

Quadro 5.30 - Tipo de solo e classe de aptidão afetada de forma permanente pela
STB.PETN
TIPO DE SOLO
Carta Nordeste de Portugal

APTIDÃO DO SOLO
Buog1 4.1
lug 5.3

322
003
TOTAL

ÁREA DE AFETAÇÃO
ÁREA (HA) ÁREA (%)
0,26
16,49
1,31
83,51
1,57
100

A STA.PETN ocupará uma área de cerca de 1,8 ha, a implantar em solos pertencentes
à classe dos Regossolos, sem aptidão agrícola. Por sua vez, a STB.PETN ocupará uma
área total de cerca de 1,6 ha, dos quais 0,26 ha pertencem a Cambissolos Úmbricos
(com aptidão marginal para agricultura, aptidão moderada para a pastagem e
aptidão moderada para exploração florestal) e 1,31 ha localizam-se em solos
classificados de Leptossolos Úmbricos, que são solos sem aptidão agrícola, sem
aptidão para pastagem melhorada, com aptidão marginal para exploração florestal.
O impacte de cada subestação no solo considera-se negativo, direto, local, certo,
permanente (durante a vida útil do Projeto), reversível (no final da vida útil do
projeto), de longo prazo, de magnitude reduzida, simples e não significativo tendo
em consideração que a área afetada corresponde a cerca de 2% da área total do
Projeto e em solos com aptidão marginal e mesmo sem aptidão para a agricultura.
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Uma vez que a STA.PETN afeta 100% de solos sem aptidão agrícola e com aptidão
florestal marginal e a STB.PETN apresenta cerca de 16,5% de solos com aptidão
agrícola marginal e moderada aptidão para a pastagem e para a exploração florestal,
considera-se preferencial a STA.PETN comparativamente à STB.PETN.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETN]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETN
Relativamente à implantação da linha elétrica propriamente dita, ainda se
desconhecem nesta fase, quer o respetivo traçado, quer, sobretudo, a localização de
cada um dos apoios, contudo, e de forma a minimizar e evitar a eventual afetação de
áreas adjacentes à construção dos mesmos, de acordo com o Anexo LA13 do “Guia
Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da Rede
Nacional de Transporte de Eletricidade”, será necessário criar uma área de trabalho
temporária, com cerca de 400 m2, na envolvente do local de implantação de cada
apoio afeto ao projeto, na qual se efetuarão todos os trabalhos/ações necessários,
nomeadamente: desmatação, escavação/montagem, armazenamento temporário
de terras, entre outros que se julguem necessários.
Salienta-se, contudo, que se considera que estas atividades que ocorrem durante a
fase de construção, apesar de conduzirem à compactação dos solos, não provocarão
uma alteração significativa das suas características e qualidades agro-pedológicas,
traduzindo-se apenas numa efetiva perda de solos nas áreas específicas a ocupar
pelas fundações de cada apoio.
Este impacte, restrito às áreas de intervenção para a implantação dos apoios da linha
em análise, classifica-se como negativo, direto, certo e de magnitude reduzida, sendo
irreversível, permanente e pouco significativo, na área efetivamente ocupada pelas
fundações, e reversível, temporário e pouco significativo, na restante área a intervir.
Este impacte poderá adquirir uma maior relevância sempre que ocorra em áreas com
elevada aptidão agrícola ou florestal, cuja predominância não se verifica em nenhum
dos troços alternativos.
No Quadro 4.60 da secção 4.5, apresenta-se a caracterização dos solos em termos de
aptidão, para cada troço alternativo da Linha Elétrica. É possível observar que apenas
os troços TLN3, TLN4 e TLN 10 apresentam aptidão marginal para a agricultura. O
troço TLN1 coincide com são solos sem aptidão agrícola, sem aptidão para pastagem
melhorada e com aptidão marginal para exploração florestal. Os troços TLN14 e
TLN15 são solos sem aptidão agrícola, sem aptidão para pastagem melhorada e com
aptidão marginal para exploração florestal em determinadas partes dos troços e as
outras partes destes troços apresentam característica de aptidão marginal para
agricultura, aptidão moderada para a pastagem, com aptidão moderada para
exploração florestal. Os restantes troços são troços sem aptidão agrícola e florestal.
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Em suma, o impacte nos solos inerente à implantação dos apoios da linha elétrica em
estudo, durante a fase de construção, é classificado de negativo e direto em todos os
troços alternativos. Este impacte será temporário nas áreas diretas afetas à obra que
serão posteriormente recuperadas, e permanente no local de instalação dos apoios.
Relativamente à sua significância, esta dependerá do local onde venham a ser
instalados os apoios, facto do qual não se tem ainda conhecimento nesta fase do
projeto, mas tendo em conta as características de aptidão referidas, este impacte
será pouco significativo.
A necessidade de acessos às áreas de trabalho e aos apoios, a partir da melhoria dos
acessos já existentes ou através de novos acessos a construir, implicará igualmente
a afetação dos solos, o que induzirá impactes negativos, diretos e não significativos
a moderadamente significativos dependendo da tipologia de solos a afetar.
As áreas de implantação do estaleiro de obra e a eventual criação de local de
depósito de terras sobrantes provenientes das escavações irão também provocar
impactes nos solos, nomeadamente a sua potencial compactação. A implantação de
estaleiro específica para a obra da linha elétrica constitui assim, uma afetação
temporária que provocará impactes negativos, diretos e não significativos, caso seja
instalado em área já infraestruturada.
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STA.PETN
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 4,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
No caso da solução alternativa de evacuação a 60 kV, para além da subestação
coletora à saída do PETN 60/30kV (coincidente com as opções alternativas A e B
apresentadas e avaliadas anteriormente), está prevista a construção de uma
subestação elevadora 400/60kV, tendo sido apresentadas no presente estudo duas
opções distintas para a sua localização (STN400/60 opção 1 e STN400/60 opção 2).
Apesar de na presente fase de projeto não estar ainda definida a área para cada uma
das subestações alternativas, o quadro seguinte mostra o tipo de solo e respetiva
aptidão dos solos afetados por estas opções de localização.
Face ao exposto, sendo o tipo de solo e a classificação quanto à aptidão semelhantes
quer para as subestações STA.PETN e STB.PETN (opções de localização para as
soluções de 60 e 400 kV), quer para as opções 1 e 2 de ST400/60 para a opção de
60 kV, não havendo dessa perspetiva qualquer dissemelhança, o facto de a solução
de 60 kV implicar a perda de uma maior área de solo em função da subestação
adicional a implantar torna esta solução desfavorável face à solução a 400 kV.
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Quadro 5.31 - Tipo de solo e classe de aptidão afetada de forma permanente pelas
Subestações 400/60 kV (Opção 1 e 2)

Carta Entre Douro
e Minho

5.5.3.2

TIPO DE
SOLO

APTIDÃO DO SOLO

Ru5.1
Ru6.1

A0F2
A0F3

ÁREA DE AFETAÇÃO
ÁREA (HA)
1,1

PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL E SUA LIGAÇÃO AO PC GOUVÃES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
Durante a fase de construção, o impacte sobre o solo, decorrente da implantação do
Parque Eólico resulta fundamentalmente da ocupação permanente das zonas de
implantação das várias infraestruturas constituintes do Projeto, nomeadamente
aerogeradores e suas plataformas e maciços de fundação, acessos, subestação e rede
de MT (vide Quadro 5.32).
Quadro 5.32 - Área afetada de forma permanente pelo Projeto do PETS
ESTRUTURAS DE AFETAÇÃO
PERMANENTE
Aerogeradores e sua plataforma e
maciço de fundação
Acessos
Rede de MT
Subestação A
Subestação B
TOTAL

ÁREA (HA)

ÁREA (%)
41,0

33,5

63,6
14,7
1,53
1,85
122,5

51,9
12,0
1,2
1,5
100

De seguida apresenta-se os tipos de solos e as classes de aptidão afetados de forma
permanente por estrutura do projeto.
Salienta-se ainda a potencial poluição do solo, associada às ações construtivas e à
circulação de pesados e maquinaria de obra, bem como de pessoal, cujo impacte
associado se considera contudo pouco significativo, atendendo à implementação de
boas práticas de obra e das medidas de minimização prescritas na secção 6.
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AEROGERADORES E SUA PLATAFORMA E MACIÇO DE FUNDAÇÃO

Quadro 5.33 - Tipo de solos e respetiva classe de aptidão, afetados de forma permanente
por Aerogeradores, suas plataformas e maciços de fundação – PETS

CLASSE DE
APTIDÃO

TIPO DE SOLO

Carta Nordeste de
Portugal

lug3.1
lug2.3
lug3.2
lug1.1
lug2.5
lux8.3
lux3.1

003
003
003
000
000
003
032
Total

ÁREA DE AFETAÇÃO
ÁREA (HA) ÁREA (%)

8,05
2,62
5,39
15,99
0,04
1,10
7,77
41,0

19,66
6,39
13,15
39,04
0,11
2,68
18,98
100

De acordo com o quadro anterior, o tipo de solos afetados pelos aerogeradores, suas
plataformas e maciços de fundação, são os Leptossolos Úmbricos. Comparando com
a área total de solos afetada de forma permanente (122,5 ha), estas estruturas do
Projeto representam cerca de 33% da mesma (vide Quadro 5.32). No que respeita à
aptidão dos solos, estas estruturas assentam totalmente em área sem aptidão
agrícola. Apenas cerca de 19% afeta área de aptidão para a pastagem marginal e
moderada aptidão florestal. Verifica-se ainda que 39% afeta área com aptidão
florestal marginal.
O impacte sobre os solos – perda – associado à implantação de aerogeradores
considera-se assim negativo, direto, local, certo, permanente (durante a vida útil do
Projeto), reversível (no final da vida útil do projeto), de longo prazo, de magnitude
reduzida, simples e pouco significativo tendo em consideração que a afetação ocorre
em solos sem aptidão para a agricultura.
ACESSOS

Quadro 5.34 - Tipo de solos e respetiva classe de aptidão, afetados de forma permanente
pelos acessos – PETS
TIPO DE SOLO

Carta Nordeste de Portugal

CLASSE DE APTIDÃO
lug3.1
lux8.3
Buog1 6.2
lug1.1
lug2.3
lug3.2

003
003
322
000
003
003

ÁREA DE AFETAÇÃO
ÁREA (HA) ÁREA (%)
17,22
27,07
0,54
0,84
0,35
0,55
21,45
33,73
0,47
0,74
14,11
22,18
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TIPO DE SOLO
lux3.1
Ru7.5
Carta Entre Douro e Minho
Ru2.2
Total

CLASSE DE APTIDÃO
032
A0F3
A0F3

ÁREA DE AFETAÇÃO
ÁREA (HA) ÁREA (%)
6,61
10,39
1,56
2,45
1,30
2,04
63,60
100

De acordo com o quadro anterior, o tipo de solos afetados pelos acessos, são quase
na totalidade, os Leptossolos Úmbricos (94,86%). Comparando com a área total de
solos afetada de forma permanente (122,5 ha), os acessos representam cerca de 52%
da mesma (vide Quadro 5.32). No que respeita à aptidão dos solos, os acessos
assentam totalmente em área sem aptidão agrícola, sendo que 0,55% apresentam
aptidão moderada para a pastagem. Cerca de 62% do solo apresenta aptidão
marginal a moderada para a exploração florestal.
Este impacte considera-se negativo, direto, local, certo, permanente (durante a vida
útil do Projeto), reversível (no final da vida útil do projeto), de longo prazo, de
magnitude moderada, simples e pouco significativo tendo em consideração que a
afetação ocorre e solos sem aptidão para a agricultura e ao facto de uma
percentagem significativa dos solos já ser atualmente ocupado por acessos.
A este propósito importa ainda salientar que, embora a grande maioria dos acessos
não sejam pavimentados, cerca de 2,3 km (de entre 61 km a construir e beneficiar)
terão recobrimento com betuminoso, que impõe um grau de impermeabilização
ainda superior, com um aumento do escoamento superficial na zona de pavimento
que poderia provocar fenómenos de erosão local nos solos envolventes.
Não obstante, mesmo os acessos não impermeabilizados sofrem um grau de
compactação tal que comprometem a estrutura natural do solo, sobretudo ao nível
de permeabilidade e fertilidade, degradando-o nas suas funções e potenciando
também esse escoamento superficial. O projeto prevê contudo infraestruturas de
drenagem que previnem potenciais fenómenos erosivos nos solos circundantes, pelo
que a compactação e impermeabilização parcial de acessos não promove um
aumento da erosão de solos.
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REDE DE MT

Quadro 5.35 - Tipo de solos e respetiva classe de aptidão, afetados de forma permanente
pela Rede de MT – PETS
TIPO DE SOLO

Carta Nordeste de Portugal

Carta Entre Douro e Minho

CLASSE DE APTIDÃO
lug3.1
lux8.3
Buog1 6.2
lug1.1
lug3.2
lug2.3
lux3.1
Ru7.5
Ru2.2

003
003
322
000
003
003
032
A0F3
A0F3
TOTAL

ÁREA DE AFETAÇÃO
Área (ha) Área (%)
4,21
28,64
0,074
0,50
0,86
5,85
3,47
23,63
4,16
28,29
0,14
0,96
1,43
9,74
0,19
1,26
0,17
1,14
14,70
100

De acordo com o quadro anterior, os tipos de solos afetados pela Rede de MT, são
quase na totalidade, os Leptossolos Úmbricos e Cambissolos Úmbricos. Comparando
com a área total de solos afetada de forma permanente (122,5 ha), a Rede de MT
representa cerca de 12% da mesma (vide Quadro 5.32). No que respeita á aptidão
dos solos, a rede de MT assenta maioritariamente em área sem aptidão agrícola,
sendo que destes cerca de 74% apresentam aptidão marginal a moderada para a
exploração florestal. De referir, que cerca de 24% de solos afetados pela Rede de MT
afeta solos sem qualquer tipo de aptidão.
Este impacte considera-se negativo, direto, local, certo, permanente, irreversível, de
longo prazo, simples, de magnitude reduzida e pouco significativo tendo em
consideração que os acessos representam uma percentagem muito baixa da área
total de afetação permanente, sendo que os solos escavados serão reutilizados no
recobrimento da vala, pelo que o impacte se refere à degradação das suas
características e não perda, e atendendo ainda a que a afetação ocorre
maioritariamente em solos sem aptidão para a agricultura.
AFETAÇÃO TEMPORÁRIA ASSOCIADA À FASE DE CONSTRUÇÃO
Existirá afetação temporária do solo, correspondente a áreas de apoio à obra, onde
se inclui estaleiro, áreas de depósito temporário de terras e área de implantação da
central de betão (vide Quadro 5.36) e uma faixa de afetação temporária para
construção, que inclui áreas de manobras de pesados, ou seja, área exterior às áreas
de intervenção permanente para circulação de maquinaria e pessoal de obra (vide
Quadro 5.37).
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Quadro 5.36 - Tipos de solo e classes de aptidão afetados de forma temporária pelas áreas
de apoio à obra - PETS
TIPO DE SOLO

Carta Nordeste
de Portugal

APTIDÃO DO SOLO

Buog1 6.2
lug1.1
lug3.1
lux3.1

322
000
003
032
Total

Área de afetação
Área (ha)
Área (%)
0,5
22,53
0,22
9,87
0,5
22,53
1
45,07
2,22
100

Quadro 5.37 - Tipos de solo e classes de aptidão afetados de forma temporária para
construção (“faixa de obra”) - PETS
APTIDÃO DO
SOLO

TIPO DE SOLO

Carta Nordeste de Portugal

Carta Entre Douro e Minho

lug3.1
lux8.3
Buog1 6.2
lug1.1
lug3.2
lug2.3
lug2.5
lux3.1
Ru7.5
Ru2.2

003
003
322
000
003
003
000
032
A0F3
A0F3
Total

ÁREA DE AFETAÇÃO
ÁREA (HA) ÁREA (%)
14,52
28,43
0,37
0,73
2,07
4,06
13,2
25,87
13,15
25,74
0,46
0,90
0,02
0,04
5,83
11,43
0,77
1,50
0,66
1,30
51,09
100

O impacte associado a estas áreas de afetação temporária, considera-se negativo,
direto, local, certo, temporário, reversível, imediato, de magnitude reduzida, simples
e pouco significativo, tendo em consideração que a área afetada é baixa
comparativamente à área de afetação permanente e os solos afetados não
apresentam, na grande maioria da área, aptidão para a agricultura e marginal a
moderada exploração florestal.
Salienta-se ainda que, após as ações de obra, será assegurada a reposição das
condições originais dos solos, promovendo a sua recuperação através de
descompactação e escarificação sempre que se afigure necessário face ao uso que
tiveram.
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SUBESTAÇÕES
AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETS VS. STB.PETS

Quadro 5.38 - Tipo de solo e classe de aptidão afetada de forma permanente pela
STA.PETS
TIPO DE SOLO
Carta Entre Douro e Minho

APTIDÃO DO SOLO
Buog1 6.2

322

ÁREA DE AFETAÇÃO
ÁREA (HA)
1,53

Quadro 5.39 - Tipo de solo e classe de aptidão afetada de forma permanente pela
STB.PETS
TIPO DE SOLO
Carta Nordeste de Portugal

APTIDÃO DO SOLO
lug3.1

003

ÁREA DE AFETAÇÃO
ÁREA (HA) ÁREA (%)
1,83
lug3.1

A STA.PETN ocupará uma área de cerca de 1,5 ha, a implantar em solos pertencentes
à classe dos Cambissolos, com aptidão marginal para a agricultura e aptidão
moderada para a pastagem e para a exploração florestal. Por sua vez, a STB.PETN
ocupará uma área total de cerca de 1,8 ha, pertencentes aos Cambissolos Úmbricos
(sem aptidão para agricultura e para a pastagem e aptidão marginal para exploração
florestal).
O impacte de cada subestação no solo considera-se negativo, direto, local, certo,
permanente (durante a vida útil do Projeto), reversível (no final da vida útil do
projeto), de longo prazo, de magnitude reduzida, simples e não significativo tendo
em consideração que a a área afetada corresponde a cerca de 1,5% da área total do
Projeto e em solos com aptidão marginal e mesmo sem aptidão para a agricultura.
Uma vez que a STB.PETN afeta solos sem aptidão para agricultura e para a pastagem
e aptidão marginal para exploração florestal e a STB.PETN apresenta aptidão
marginal para a agricultura e aptidão moderada para a pastagem e para a exploração
florestal, considera-se preferencial a STB.PETN comparativamente à STA.PETN.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETN]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETN
Relativamente à implantação da linha elétrica propriamente dita, ainda se
desconhecem nesta fase, quer o respetivo traçado, quer, sobretudo, a localização de
cada um dos apoios, contudo, e de forma a minimizar e evitar a eventual afetação de
áreas adjacentes à construção dos mesmos, de acordo com o Anexo LA13 do “Guia
Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da Rede
Nacional de Transporte de Eletricidade”, será necessário criar uma área de trabalho
temporária, com cerca de 400 m2, na envolvente do local de implantação de cada
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apoio afeto ao projeto, na qual se efetuarão todos os trabalhos/ações necessários,
nomeadamente: desmatação, escavação/montagem, armazenamento temporário
de terras, entre outros que se julguem necessários.
Salienta-se, contudo, que se considera que estas atividades que ocorrem durante a
fase de construção, apesar de conduzirem à compactação dos solos, não provocarão
uma alteração significativa das suas características e qualidades agro-pedológicas,
traduzindo-se apenas numa efetiva perda de solos nas áreas específicas a ocupar
pelas fundações de cada apoio.
Este impacte, restrito às áreas de intervenção para a implantação dos apoios da linha
em análise, classifica-se como negativo, direto, certo e de magnitude reduzida, sendo
irreversível, permanente e pouco significativo, na área efetivamente ocupada pelas
fundações, e reversível, temporário e pouco significativo, na restante área a intervir.
Este impacte poderá adquirir uma maior relevância sempre que ocorra em áreas com
elevada aptidão agrícola ou florestal. No conjunto de corredores CL.PETS verifica-se
que a maioria da área não apresenta aptidão agrícola e apresenta moderada a
marginal aptidão florestal.
No Quadro 4.60 da secção 4.5, apresenta-se a caracterização dos solos em termos de
aptidão, para cada troço alternativo da Linha Elétrica. É possível observar que apenas
parte do troço TLS1 possui aptidão agrícola marginal para a agricultura. Os restantes
14 troços não apresentam aptidão para a agricultura e apresentam de marginal a
moderada aptidão para a pastagem melhorada e para a exploração florestal.
No caso dos apoios se implantarem nestes solos, são expectáveis impactes negativos,
mas de magnitude reduzida, dada a pequena área a intervencionar. Importa referir
que em nenhum dos troços alternativos se verifica uma predominância de solos com
aptidão agrícola ou florestal elevada. Em suma, o impacte nos solos inerente à
implantação dos apoios da linha elétrica em estudo, durante a fase de construção, é
classificado de negativo e direto em todos os troços alternativos. Este impacte será
temporário nas áreas diretas afetas à obra que serão posteriormente recuperadas, e
permanente no local de instalação dos apoios.
Relativamente à sua significância, esta dependerá do local onde venham a ser
instalados os apoios, facto do qual não se tem ainda conhecimento nesta fase do
projeto, mas tendo em conta as características de aptidão referidas, este impacte
será pouco significativo.
A necessidade de acessos às áreas de trabalho e aos apoios, a partir da melhoria dos
acessos já existentes ou através de novos acessos a construir, implicará igualmente
a afetação dos solos, o que induzirá impactes negativos, diretos e não significativos
a moderadamente significativos dependendo da tipologia de solos a afetar.
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As áreas de implantação do estaleiro de obra e a eventual criação de local de
depósito de terras sobrantes provenientes das escavações irão também provocar
impactes nos solos, nomeadamente a sua potencial compactação. A implantação de
estaleiro específica para a obra da linha elétrica constitui assim, uma afetação
temporária que provocará impactes negativos, diretos e não significativos, caso seja
instalado em área já infraestruturada.
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STB.PETS
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 2,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
No caso da solução alternativa de evacuação a 60 kV, para além da subestação
coletora à saída do PETS 60/30kV (coincidente com as opções alternativas A e B
apresentadas e avaliadas anteriormente), está prevista a construção de uma
subestação elevadora 400/60kV (STS400/60.PETS). Apesar de na presente fase de
projeto não estar ainda definida a área da subestação alternativa, o quadro seguinte
mostra o tipo de solo e respetiva aptidão dos solos afetados por esta opção de
localização.
Face ao exposto, sendo o tipo de solo e a classificação quanto à aptidão semelhantes
quer para as subestações STA.PETS e STB.PETS (opções de localização para as
soluções de 60 e 400 kV), o facto de a solução de 60 kV implicar a perda de uma maior
área de solo em função da subestação adicional a implantar torna esta solução
desfavorável face à solução a 400 kV.
Quadro 5.40 - Tipo de solo e classe de aptidão afetada de forma permanente pelas
Subestações 400/60 kV
TIPO DE
SOLO

APTIDÃO DO SOLO

Lux 9.1

003

Carta Entre Douro
e Minho

5.5.4

ÁREA DE AFETAÇÃO
ÁREA (HA)
1,1

FASE DE EXPLORAÇÃO
Em relação aos solos, as atividades suscetíveis de causar impactes negativos são as
operações de manutenção e reparação de equipamentos, no caso de ocorrência de
derrames acidentais de poluentes que poderão contaminar o solo. Trata-se de um
impacte negativo, direto, de magnitude previsivelmente reduzida, de influência local,
improvável, temporário, reversível se adotadas atempadamente medidas adequadas
e pouco significativo.
Tendo em consideração as ações previstas para a presente fase do projeto, não se
identificam quaisquer impactes adicionais sobre os solos na área em estudo para
além do identificado, considerando o conjunto dos seus elementos constituintes:
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•

•

•

5.5.5

Projeto do Parque eólico
o

Aerogeradores e sua plataforma e maciço de fundação

o

Acessos

o

Rede de MT

Subestações
o

Subestação alternativa A

o

Subestação alternativa B

Linha elétrica
o

Solução de evacuação a 400 kV

o

Solução de evacuação a 60 kV

FASE DE DESATIVAÇÃO
Nesta fase são de prever impactes positivos ao nível dos solos, na área da subestação
elétrica e aerogeradores, na sequência das ações de renaturalização dos locais após
desmontagem, as quais são bastante benéficas, na medida que favorecem, a prazo,
o desenvolvimento pedogenético. O impacte referido, além de positivo, classifica-se
como indireto, de magnitude reduzida, local, certo, permanente, reversível, pouco
significativo, considerando o conjunto dos seus elementos constituintes:
•

•

•

Projeto do Parque eólico
o

Aerogeradores e sua plataforma e maciço de fundação

o

Acessos

o

Rede de MT

Subestações
o

Subestação alternativa A

o

Subestação alternativa B

Linha elétrica
o

Solução de evacuação a 400 kV

o

Solução de evacuação a 60 kV
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5.6

RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA

5.6.1

ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO
Pretende-se, no presente subcapítulo, avaliar os impactes decorrentes das ações de
construção, exploração e desativação nos aspetos quantitativos e qualitativos dos
recursos hídricos subterrâneos e superficiais. Avaliam-se os impactes relacionados
com as principais ações previstas para cada uma das fases dos Projetos em estudo.

5.6.2

AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE
FASE DE PRÉ-CONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO
AGI 4:
AGI 5:

AGI 7:

AGI 8:
AGI 9:
AGI 10:
AGI 12:
AGI 13:

AGI 14:

Mobilização de trabalhadores e de maquinaria e equipamento de obra
[PE e LE]
Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos: dá-se prioridade ao
uso de acessos pré-existentes e/ou sua melhoria/alargamento
(alargamento, regularização/estabilização do pavimento, implantação de
infraestruturas hidráulicas de drenagem), sendo que novos acessos serão
acordados com os proprietários minimizando na medida do possível a
interferência com usos do solo existentes, com destaque para aqueles
produtivos (agrícolas) e associados a zonas habitadas [PE e LE]
Limpeza da camada vegetal superficial e decapagem (até 30 cm de
profundidade) e regularização dos terrenos: na área de estaleiro, área de
implantação das plataformas de aerogeradores, área de implantação de
plataformas de subestação, área de intervenção associada a acessos e
valas da rede de MT e numa área até 400 m2 no local de implantação dos
apoios, dependendo das dimensões dos apoios e da densidade/tipologia
de vegetação (a desarborização e desmatação para lá das áreas de
implantação direta serão reduzidas ao mínimo indispensável) [PE e LE]
Implantação e operação de estaleiro(s), centrais de betão, parques de
materiais e equipamentos e outras estruturas de apoio à obra [PE e LE]
Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado [PE e
LE]
Produção e gestão de resíduos e efluentes: transversal a toda a fase de
construção [PE e LE]
Abertura e implementação de faixas de circulação temporárias de
equipamento e maquinaria [PE]
Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários
para a instalação da plataforma de aerogeradores e subestações;
abertura de caboucos para a implantação de apoios, abertura de
caboucos para criação das valas da rede de MT [PE e LE]
Implementação das infraestruturas de drenagem de águas pluviais
(transversais e longitudinais) [PE]
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AGI 17: Recobrimento dos caboucos de valas técnicas, incluindo camadas de
leitos de assentamento, lajetas de betão ou outro material com o mesmo
índice de proteção e terras escavadas reaproveitadas [PE]
AGI 19: Execução de fundações: betonagens e trabalhos de armação de ferro e
cofragens, para a criação dos maciços de fundação de aerogeradores,
maciços para fundação de pórticos metálicos e suporte de aparelhagem
exterior das subestações e maciços de fundação dos apoios (incluindo
ainda a instalação da ligação à terra e colocação das bases do apoio) [PE
e LE]
AGI 20: Obras de construção civil para construção das subestações, incluindo a
construção de edifício de comando, estruturas, redes técnicas [PE]
AGI 22: Instalação dos aerogeradores: instalação de gruas móveis, assemblagem
da torre do aerogerador, montagem de naceles, rotores e pás [PE]
AGI 25: Abertura da faixa de proteção da linha elétrica: corte ou decote de
árvores numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual
desarborização dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das
demais espécies florestais para cumprimento das distâncias mínimas de
segurança do Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão –
RSLEAT [LE]
AGI 26: Definição da faixa de gestão de combustível (faixa determinada pela
projeção vertical dos cabos elétricos exteriores acrescidos de faixas de
10 m para lá dos mesmos), assegurando a descontinuidade do
combustível horizontal e vertical, com possível corte ou decote de
espécies arbóreas e mato, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de junho que regulamento o Sistema Nacional de Defesa
da Floresta Contra Incêndios, com última alteração dada pelo Decreto-Lei
n.º 14/2019, de 21 de fevereiro [LE]
AGI 29: Limpeza e desativação das instalações provisórias de obra (estaleiros e
estruturas de apoio), recuperação de áreas afetadas (áreas de apoio à
obra, taludes de escavação e aterro, plataformas dos aerogeradores, área
superficial da vala de cabos), sinalização e arranjos paisagísticos [PE e LE]
FASE DE EXPLORAÇÃO
AGI 34: Produção e gestão de resíduos: associados a ações de manutenção
periódica [PE e LE]
AGI 35: Inspeção, monitorização e manutenções periódicas nos parques eólicos e
subestações: ações de manutenção preditivas (monitorização de
componentes, análise do nível de óleos, vibrações, entre outros), ações
de manutenção preventivas (ações periódicas de inspeção, manutenção
e substituição de equipamentos elétricos, redes de infraestruturas, como
por exemplo verificação de aperto de parafusos, verificações de pares,
revisão abrangente da turbina eólica e do gerador, mudança de óleo do
multiplicador e grupo hidráulico) e ações de manutenção corretivas
(ações não programadas de resolução de avarias e mudança de pequenos
componentes, ou ações não programadas de intervenção e substituição
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de grandes equipamentos, como rotor, gerador, multiplicação, coroa,
nacelle, secção de torre, transformadores, entre outros) [PE]
AGI 36: Inspeção, monitorização e manutenções periódicas nas linhas elétricas:
verificação do estado de conservação dos condutores e estruturas (e
substituição de componentes, se deteriorados), da conformidade na faixa
de proteção da ocupação do solo com o RLSEAT (edificação sobre a linha
e crescimento de espécies arbóreas, esta última ao abrigo do Plano de
Manutenção de Faixa) e da faixa de gestão de combustível com o DecretoLei n.º 124/2006, de 28 de junho, com última alteração dada pelo
Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de fevereiro, inspeção e monitorização da
interação com avifauna (de acordo com o Plano de Monitorização) [LE]
5.6.3

FASE DE CONSTRUÇÃO
Referem-se, seguidamente os impactes previsíveis sobre os recursos hídricos na fase
de construção e que se consideram comuns e transversais a todas as componentes
do projeto do Parque Eólico Tâmega Norte (PETN) e do Parque Eólico Tâmega Sul
(PETS).
ACRÉSCIMO DE FENÓMENOS EROSIVOS E, CONSEQUENTEMENTE PARA UM POTENCIAL AUMENTO
DE TRANSPORTE DE PARTÍCULAS DE SOLO PARA AS LINHAS DE ÁGUA MAIS PRÓXIMAS

A desmatação e decapagem da zona de instalação das estruturas associadas ao
projeto (plataformas, maciços de fundação e seus taludes e escavação, acessos
existentes a modificar, acessos a construir, rede de MT, subestação, faixa de afetação
temporária para construção, incluindo áreas de manobra de pesados, área de apoio
à obra, apoios de linha elétrica) poderão contribuir para um acréscimo de fenómenos
erosivos e, consequentemente para um potencial aumento de transporte de
partículas de solo para as linhas de água mais próximas.
A esta situação corresponde um impacte negativo direto, localizado, provável,
temporário, reversível, imediato, de magnitude moderada, podendo ser pouco
significativo a significativo, e apresentando caráter simples. Trata-se, porém, de um
impacte mitigável e, com a adoção de medidas adequadas, assume magnitude
reduzida, sendo pouco significativo.
CONTAMINAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS POR DERRAME DE SUBSTÂNCIAS POLUENTES
O tráfego de veículos afetos à obra de construção do Parque, 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 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 físicoquímica e bacteriológica da água subterrânea. A eventual ocorrência de situações
deste tipo representa um impacte negativo, direto, provável, imediato, de magnitude
reduzida e pouco significativo, temporário, reversível, localizado e apresentando
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caráter simples. No entanto, desde que sejam aplicadas as medidas preventivas e de
minimização, estes impactes potenciais serão reduzidos ou mesmo anulados.
EVENTUAIS ALTERAÇÕES NA CIRCULAÇÃO SUBTERRÂNEA E INFILTRAÇÃO NATURAL DA ÁGUA
As operações de escavação podem representar um impacte direto, negativo nos
recursos hídricos subterrâneos, nomeadamente em termos de afetação dos níveis
freáticos (rebaixamento de níveis freáticos), alterações de escoamento, a eventual
utilização de explosivos ou ainda das condições de infiltração. Porém, estes impactes
ocorrem caso as escavações se realizem abaixo ou próximo do nível freático. Tendo
em conta uma profundidade máxima de quatro metros e considerando que esta
grandeza de profundidade apenas se verificará nos locais de implantação dos
aerogeradores, isto é, em zonas de maior altitude, é expectável que não existirá,
nestes locais, interseção do nível freático, uma vez que este apenas se encontra mais
próximo da superfície em zonas de vale e junto de linhas de água.
Eventuais alterações na circulação subterrânea e infiltração natural da água em
resultado do projeto representam impactes negativos diretos ou indiretos, locais,
improváveis, temporários, reversíveis, imediatos ou de médio prazo, de magnitude
reduzida e pouco significativos, de caráter simples, mitigáveis.
Na fase de construção, a movimentação de veículos e maquinaria na zona do Projeto
em estudo provocará a compactação dos terrenos, modificando as condições
naturais de infiltração. Trata-se de um impacte negativo, direto, provável, de
magnitude reduzida e pouco significativo, local, reversível, imediato, de carácter
simples e temporário nas áreas de afetação temporárias associadas à fase de obra,
como é o caso da faixa de obra e área de apoio à obra onde se inclui o estaleiro, e
nas áreas das plataforma adjacentes que apesar de serem mantidas durante a vida
útil do parque, para que possam ser efetuadas operações de manutenção/reparação,
devem, no entanto, ser descompactadas à superfície e receber revestimento vegetal
herbáceo.
Os maciços de fundação dos aerogeradores, as subestações, os maciços dos apoios
de linha elétrica e os acessos pavimentados constituem estruturas impermeáveis que
permanecem na fase de exploração, contribuindo para diminuir a área de infiltração
gradual das águas da precipitação, pelo que a sua implantação representa um
impacte negativo, permanente (considerando o tempo de vida útil do Projeto), mas
pouco significativo dada a dimensão da área a impermeabilizar comparativamente à
da área da massa de água subterrânea impactada.
No caso das plataformas de montagem dos aerogeradores, na rede MT, e nos acessos
cobertos com material que permite a escorrência e infiltração das águas no solo, não
são considerados como áreas impermeabilizadas, associando, porém, compactação,
pelos que os impactes embora negativos são sem significância.
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5.6.3.1

PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
AEROGERADORES E SUA PLATAFORMA E MACIÇO DE FUNDAÇÃO
AFETAÇÃO DE LINHAS DE ÁGUA
Conforme referido na situação de referência, verifica-se que na área de estudo do
Parque Eólico Tâmega Norte não estão presentes linhas de água classificadas como
massas de água no âmbito da DQA. Contudo, estão presentes trechos de linha de
água (referenciadas na carta militar e sujeitas ao Domínio Público Hídrico) (ver
DESENHO 14.1 do Volume III – Peças Desenhadas). Estes trechos de linha de água,
correspondem principalmente a linhas de água com escoamento efémero, escoando
apenas durante ou imediatamente após os períodos de precipitação intensa.
Relativamente aos aerogeradores, apesar do maciço de fundação não interferir com
qualquer linha de água e respetivo domínio público hídrico (DPH), sintetizam-se no
Quadro 5.41 as afetações associadas a cada um dos aerogeradores, nomeadamente
a identificação se a afetação corresponde apenas ao DPH ou à própria linha de água
e ainda as propriedades das linhas de água intersetadas por cada uma das futuras
plataformas, resultante do trabalho de campo exaustivo realizado. De referir que a
análise do quadro seguinte deverá ser acompanhada da análise da informação
cartográfica à escala 1:25.000 do DESENHO 14.1 do Volume III – Peças Desenhadas,
onde são representadas as linhas de água e respetivo DPH, por forma a garantir o
devido enquadramento das plataformas identificadas face à linha de água
intersetada.
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Quadro 5.41 – Afetações de DPH e linhas de água pelas plataformas dos aerogeradores do PETN
N.º DO
AEROGERADOR

AFETAÇÃO
DE DPH

AFETAÇÃO DE
LINHA DE
ÁGUA

TN06

X

X

TN07

X

--

REGISTO FOTOGRÁFICO DO LOCAL DA LINHA DE ÁGUA

COMENTÁRIOS

Plataforma interseta linha de água cartografada em
região de cabeceira e com reduzida expressão
hidrológica em campo

--

Plataforma interseta apenas área afeta ao DPH
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N.º DO
AEROGERADOR

AFETAÇÃO
DE DPH

AFETAÇÃO DE
LINHA DE
ÁGUA

TN11

X

X

TN19

X

--

REGISTO FOTOGRÁFICO DO LOCAL DA LINHA DE ÁGUA

COMENTÁRIOS

Plataforma interseta linha de água cartografada em
região de cabeceira e com reduzida a impercetível
expressão hidrológica em campo (a linha de
escorrência parece inclusive ser atualmente definida
por zona de acesso

--

Plataforma interseta apenas área afeta ao DPH
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N.º DO
AEROGERADOR

TN22

AFETAÇÃO
DE DPH

X

AFETAÇÃO DE
LINHA DE
ÁGUA

X

REGISTO FOTOGRÁFICO DO LOCAL DA LINHA DE ÁGUA

COMENTÁRIOS

Plataforma interseta uma linha de água cartografada
em região de cabeceira e com reduzida a impercetível
expressão hidrológica em campo, abrangendo ainda
uma outra área afeta ao DPH de uma outra linha de
água cartografada
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N.º DO
AEROGERADOR

AFETAÇÃO
DE DPH

AFETAÇÃO DE
LINHA DE
ÁGUA

TN23

X

X

REGISTO FOTOGRÁFICO DO LOCAL DA LINHA DE ÁGUA

COMENTÁRIOS

Plataforma interseta uma linha de água cartografada
em região de cabeceira e com reduzida a impercetível
expressão hidrológica em campo
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N.º DO
AEROGERADOR

AFETAÇÃO
DE DPH

AFETAÇÃO DE
LINHA DE
ÁGUA

TN24

X

X

TN29
TN32

X
X

---

REGISTO FOTOGRÁFICO DO LOCAL DA LINHA DE ÁGUA

COMENTÁRIOS

Plataforma interseta linha de água cartografada em
região de cabeceira e com reduzida expressão
hidrológica em campo

---

Plataforma interseta apenas área afeta ao DPH
Plataforma interseta apenas área afeta ao DPH
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N.º DO
AEROGERADOR

AFETAÇÃO
DE DPH

AFETAÇÃO DE
LINHA DE
ÁGUA

TN34

X

X

REGISTO FOTOGRÁFICO DO LOCAL DA LINHA DE ÁGUA

COMENTÁRIOS

Plataforma interseta uma linha de água cartografada
em região de cabeceira e com reduzida a impercetível
expressão hidrológica em campo
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Pela informação apresentada no quadro anterior é possível verificar que a
implantação das plataformas dos aerogeradores do PETN irá conduzir a situações de
interseção de área afeta a domínio público hídrico e ainda, em 6 situações, à
interseção de linhas de água cartografadas em carta militar. As interseções
verificadas foram devidamente comprovadas em campo e verificado o seu
enquadramento hidrográfico na carta militar, tendo sido possível verificar que todas
as situações correspondem à interseção da linha de água em região de cabeceira e
em que em campo não foi possível verificar a sua clara demarcação no terreno ou
uma evidente zona de escorrência de água superficial definida. Tal facto é
característico de zonas de cabeceira, onde o escoamento aí gerado é muito limitado
e onde não se identifica uma clara demarcação da escorrência gerada, pelo que em
zona de cabeceira uma potencial afetação de linha de água tem um efeito muito
limitado, já que outras áreas circundantes em zona de cabeceira alimentarão a linha
de água que se constituirá no terreno com expressão hidrológica no terreno mais a
jusante.
Face ao exposto, e atendendo ao descrito no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio (vide enquadramento legal apresentado na secção 2.2.4.3), nomeadamente no
n.º 3 do artigo 62.º onde vem referido que a realização de construções é permitida
desde que não sejam afetadas as “condições de funcionalidade da corrente, o normal
escoamento das águas e o espraiamento das cheias”, conclui-se pela possibilidade
de interseção das referidas linhas de água, garantindo as devidas condições de
drenagem, dado que estas interseções ocorrem em zonas de montante da rede
hidrográfica local e, consequentemente, o projeto não comprometerá a drenagem e
escoamento das referidas linhas de água.
Não obstante o enquadramento da intervenção proposta, a ocupação de linhas de
água e respetivo DPH, para a criação das plataformas de montagem dos
aerogeradores, irá constituir uma pressão sobre este recurso, ainda que de reduzida
significância face ao enquadramento hidrográfico das regiões onde se verifica a
interseção.
Assim, atendendo ao cariz das interseções verificadas e dado que se tratam de linhas
de água de caráter torrencial, o impacte apesar de negativo, direto, local, considerase pouco significativo e de magnitude reduzida, certo, reversível, imediato, de
caráter simples e mitigável, por exemplo, com medidas de estabilização de margens
e desvio ou canalização do escoamento, desde que tal se justifique pela ausência de
alternativa e seja devidamente autorizado. Mais se refere que, sempre que se
considerar necessário, está previsto em fase de projeto de execução um sistema de
drenagem adequado.
Não se prevê que, na construção do Parque Eólico Tâmega Norte (PETN), possam ser
afetados quantitativa ou qualitativamente os afluentes dos cursos de água
identificados na área de estudo, uma vez que se trata de uma área onde o
escoamento superficial é praticamente inexistente e na perspetiva também que
sejam tomadas as medidas de minimização adequadas à preservação da qualidade
da água.
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AFETAÇÃO DE CAPTAÇÕES DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
No que diz respeito a captações de água subterrâneas privadas e públicas, não é
expectável a interferência física pelos aerogeradores (DESENHO 14.2 do Volume III –
Peças Desenhadas). De acordo com o inventário das captações de água, constata-se
que há interseção dos aerogeradores com os perímetros de proteção intermédio e
alargado definidos no PDM de Cabeceiras de Basto, mas não com os perímetros de
proteção imediata:
•

Plataforma do TN08 - interferência com o perímetro de proteção alargado da
captação PDM CB7;

•

Plataforma do TN07 - interferência com o perímetro de proteção alargado da
captação PDM CB8 e PDM CB9;

•

Plataforma do TN30 - interferência com o perímetro de proteção alargado da
captação PDM CB5;

•

Plataforma e maciço do TN29 – interferência com o perímetro de proteção
intermédio da captação PDM CB6.

Relativamente às captações de água para abastecimento público disponibilizadas
pela ARH Norte, e considerando, para a definição das zonas de proteção, o recurso
ao método do raio fixo, não se verificam afetações pelos aerogeradores e sua
plataforma e maciço de fundação com os perímetros de proteção imediata (R=60m),
em que todas as atividades são, por princípio interditas. Verificando-se, apenas, a
afetação no que diz respeito aos perímetros de proteção alargada (r=1200m) nas
captações de água inventariadas.
De acordo com a legislação em vigor, a atividade e tipologia do projeto em estudo
não se encontra interdita nas zonas de proteção intermédia e alargada das captações
de água subterrânea para abastecimento público, pelo que não há impactes a
registar.
ACESSOS E REDE DE MÉDIA TENSÃO
AFETAÇÃO DE LINHAS DE ÁGUA
Relativamente aos acessos e rede de média tensão associados ao Parque Eólico
Tâmega Norte (PETN), verifica-se a sua sobreposição com linhas de água e respetivo
domínio público hídrico (ver DESENHO 14.1 do Volume III – Peças Desenhadas).
Verifica-se igualmente a interferência com faixas de apoio à obra, sendo que estas
áreas serão posteriormente desativadas/recuperadas após a fase de construção.
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A ocupação de linhas de água e respetivo domínio público hídrico, pelos acessos e
rede MT, irá constituir uma pressão sobre este recurso, podendo alterar
temporariamente as condições naturais do terreno e interferir com a capacidade de
escoamento. Considerando que se tratam de linhas de água de caráter torrencial,
maioritariamente em zonas de cabeceira, apresentando escoamento apenas nos
meses mais húmidos do ano, o impacte apesar de negativo, direto, local, considerase pouco significativo e de magnitude reduzida, certo, reversível, imediato, de
caráter simples. Este impacte é ainda mitigável por soluções de projeto que
salvaguardem as referidas linhas de água e sistemas de drenagem adequadamente
dimensionados.
Não se prevê que, na construção do Parque Eólico Tâmega Norte, possam ser
afetados quantitativa ou qualitativamente os afluentes dos cursos de água
identificados na área de estudo, uma vez que se trata de uma área onde o
escoamento superficial é praticamente inexistente. No entanto, deve adotar-se um
conjunto de medidas preventivas em fase de obra, sobretudo nos atravessamentos
das linhas de água incipientes existentes na área de estudo pelos acessos.
AFETAÇÃO DE CAPTAÇÕES DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
No que diz respeito às captações de água subterrâneas inventariadas, tanto privadas
como públicas, não se perspetivam que sejam intersetadas pelos elementos de
projeto em análise. Apenas se refere a proximidade (< 10 m) à captação privada (ref.
458205) pela implantação da rede de média tensão. Embora não seja expectável a
interferência com a referida captação, são definidas algumas medidas de
minimização a considerar.
Relativamente às captações de água para abastecimento público inventariadas no
DESENHO 14.2 do Volume III – Peças Desenhadas, verifica-se que a rede de Média
Tensão de ligação entre o TN09 e TN10 interfere com o perímetro de proteção
imediata da captação 156 N1 e que um acesso a beneficiar e rede de média tensão a
instalar sob este (de ligação entre o TN29 e o Tn30) interfere com o perímetro de
proteção imediata da captação PDM CB5. No entanto, quer a instalação da rede de
média tensão quer o acesso a beneficiar terão associadas intervenções em acessos
atualmente existente pelo que não se consideram atividades interditas.
Tendo em consideração que se prevê a adoção de medidas de mitigação adequadas
no que diz respeito a poluição dos recursos hídricos subterrâneos, e que será
respeitada a integridade física das captações subterrâneas identificadas na situação
de referência, e na maioria das situações o perímetro de proteção imediata, os
impactes em termos de afetação do uso e da quantidade e da qualidade da água
captada, nestes casos, será nulo.
Não obstante, no caso da afetação do perímetro de proteção imediata das captações
156 N1 e PDM CB5, poderá constituir uma pressão sobre este recurso, considerandose o impacte negativo, direto, local, pouco significativo e de magnitude reduzida
(tendo em consideração que as afetações serão muito superficiais a rondar 1 m de
profundidade para a rede MT e que o acesso apenas será beneficiado), improvável,
reversível, temporário, imediato, de caráter simples e mitigável.
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SUBESTAÇÕES
AFETAÇÃO DE LINHAS DE ÁGUA E DE CAPTAÇÕES DE ÁGUA SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS
Relativamente à STA.PETN e respetivo estaleiro de apoio à obra não se verifica a sua
sobreposição com linhas de água e respetivo domínio público hídrico, pelo que não
há impactes a avaliar (ver DESENHO 14.1 do Volume III – Peças Desenhadas).
Por sua vez, a STB.PETN e respetivo estaleiro de apoio à obra intersectam linhas de
água e respetivo domínio público hídrico o que poderá constituir uma pressão sobre
este recurso, podendo alterar as condições naturais do terreno e interferir com a
capacidade de escoamento. Contudo, considerando que se trata de linhas de água
sem qualquer expressão, de caráter torrencial, apresentando escoamento apenas
nos meses mais húmidos do ano, o impacte apesar de negativo, direto, local,
considera-se pouco significativo e de magnitude reduzida, certo, temporário,
reversível, imediato, de caráter simples e minimizável com soluções de projeto
adequadas para a sua salvaguarda.
No que diz respeito a captações de água superficiais e subterrâneas, não é expectável
a sua interferência por qualquer uma das Alternativas em estudo para a localização
da subestação do Parque Eólico Tâmega Norte (PETN), dado o seu afastamento, pelo
que não há impactes a considerar.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETN VS. STB.PETN
Face à reduzida afetação esperada nos recursos hídricos, em particular na subestação
que difere entre as alternativas A e B, e admitindo a adoção das medidas de
mitigação pertinentes, não se considera existir diferenciação sensível entre ambas as
alternativas estudadas.
Contudo, a STA.PETN, apresenta uma ligeira preferência em relação à STB.PETN, por
não afetar qualquer linha de água sujeita ao Domínio Público Hídrico.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETN]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETN
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STA.PETN
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 4,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes abaixo a ela associados de forma genérica e global.
AFETAÇÃO DE LINHAS DE ÁGUA E DE CAPTAÇÕES DE ÁGUA SUPERFICIAL
Conforme já referido na situação de referência, relativamente aos corredores
alternativos da Linha Elétrica salienta-se que apenas os troços TLN3, TLN4 e TLN10
intersectam uma massa de água superficial no âmbito da DQA, nomeadamente o Rio
Tâmega (PT03DOU0300). Verifica-se ainda, que os corredores alternativos de linha
895

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

elétrica são intersectados por vários trechos de linhas de água pertencentes ao
domínio público hídrico, contudo, não é possível nesta fase avaliar a sua interferência
no que respeita à colocação dos apoios.
No que diz respeito a captações de água superficiais, segundo o inventário disponível
pela ARH Norte, o Rio Tâmega na travessia da área de estudo da linha elétrica, associa
cinco captações de água superficiais para uso industrial. Destas, duas captações são
interferidas pelo troço TLN10 e as restantes pelo troço TLN4. Ocorre ainda uma outra
captação de água superficial para uso industrial associada ao Lameiro de ferro, no
trecho TLN5.
Apesar de não se conhecer a localização dos apoios, tendo em consideração que se
prevê a adoção de medidas de mitigação adequadas, designadamente respeitando a
integridade física das captações superficiais identificadas, os impactes em termos de
afetação do uso e da quantidade e da qualidade da água captada será nulo.
AFETAÇÃO DE CAPTAÇÕES DE ÁGUA SUBTERRÂNEAS
No que diz respeito a captações de água subterrâneas privadas e públicas
coincidentes com as alternativas de corredor de linha elétrica em estudo (ver
DESENHO 14.2 do Volume III – Peças Desenhadas), apesar de não se conhecer a
localização dos apoios, tendo em consideração que se prevê a adoção de medidas de
mitigação adequadas, designadamente respeitando a integridade física das
captações subterrâneas identificadas, e respetivos perímetros de proteção imediata,
os impactes em termos de afetação do uso e da quantidade e da qualidade da água
captada será nulo.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
No caso da solução alternativa de evacuação a 60 kV, para além da subestação
coletora à saída do parque eólico 60/30 kV (coincidentes com as opções alternativas
STA.PETN e STB.PETN apresentadas no ponto anterior), está prevista a construção de
uma subestação elevadora 400/60 kV, tendo sido apresentadas no presente estudo
duas opções distintas para a sua localização (ST400/60.PETN-opção 1 e
ST400/60.PETN-opção 2). Apesar de não se conhecer nesta fase o layout desta
subestação, sabe-se que a mesma terá uma área de implantação de 1,1 ha.
Face à localização prevista quer para a ST400/60.PETN-1 quer para a ST400/60.PETN2, prevê-se que ambas possam intersectar uma linha de água de escoamento
efémero e respetivo domínio público hídrico pelo que poderá constituir uma pressão
sobre este recurso, podendo alterar temporariamente as condições naturais do
terreno e interferir com a capacidade de escoamento. Contudo, considerando que se
trata de uma linha de água sem qualquer expressão, de caráter torrencial,
apresentando escoamento apenas nos meses mais húmidos do ano, o impacte
apesar de negativo, direto, local, considera-se pouco significativo e de magnitude
reduzida, certo, reversível, imediato, de caráter simples e mitigável.
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No que diz respeito a captações de água superficiais e subterrâneas, não é expectável
a sua interferência pelas localizações para a subestação elevadora 400/60 kV
(ST400/60.PETN), pelo que não há impacte a avaliar.
Contudo, a construção de mais uma subestação no caso da solução a 60 kV,
apresentará uma magnitude superior à verificada na solução de 400 kV, no que diz
respeito ao acréscimo de fenómenos erosivos e, consequentemente potencial
aumento de transporte de partículas de solo para as linhas de água mais próximas,
derivadas das ações associadas à desmatação e decapagem da zona da subestação e
seus taludes de escavação e aterro.
Em suma, a solução a 400 kV apresenta-se como mais vantajosa quando comparada
com a solução a 60 kV.
5.6.3.2

PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL E SUA LIGAÇÃO AO PC GOUVÃES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
AEROGERADORES E SUA PLATAFORMA E MACIÇO DE FUNDAÇÃO
AFETAÇÃO DE LINHAS DE ÁGUA
Apesar das plataformas de montagem e maciço de fundação dos aerogeradores não
interferirem com linhas de água classificadas como massa de água no âmbito da DQA,
o mesmo não acontece com troços de linha de água (referenciadas na carta militar e
sujeitas ao Domínio Público Hídrico; ver DESENHO 14.1 do Volume III – Peças
Desenhadas). Estes troços de linha de água, correspondem principalmente a linhas
de água com escoamento efémero, escoando apenas durante ou imediatamente
após os períodos de precipitação intensa.
Relativamente aos aerogeradores, apesar do maciço de fundação não interferir com
qualquer linha de água e respetivo domínio público hídrico (DPH), sintetizam-se no
Quadro 5.42 as afetações associadas a cada um dos aerogeradores, nomeadamente
a identificação se a afetação corresponde apenas ao DPH ou à própria linha de água
e ainda as propriedades das linhas de água intersetadas por cada uma das futuras
plataformas, resultante do trabalho de campo exaustivo realizado. De referir que a
análise do quadro seguinte deverá ser acompanhada da análise da informação
cartográfica à escala 1:25.000 do DESENHO 14.1 do Volume III – Peças Desenhadas,
onde são representadas as linhas de água e respetivo DPH, por forma a garantir o
devido enquadramento das plataformas identificadas face à linha de água
intersetada.
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Quadro 5.42 – Afetações de DPH e linhas de água pelas plataformas dos aerogeradores do PETS
N.º DO
AEROGERADOR

AFETAÇÃO
DE DPH

AFETAÇÃO DE
LINHA DE
ÁGUA

REGISTO FOTOGRÁFICO DO LOCAL DA LINHA DE ÁGUA

COMENTÁRIOS

Plataforma interseta linha de água cartografada em
região de cabeceira e com reduzida expressão
hidrológica em campo (foto captada a 50 m da
linha de água, no interior dos limites da
plataforma)

TS06

X

X

TS21

X

--

--

Plataforma interseta apenas área afeta ao DPH

TS27

X

--

--

Plataforma interseta apenas área afeta ao DPH
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N.º DO
AEROGERADOR

TS28

AFETAÇÃO
DE DPH

X

AFETAÇÃO DE
LINHA DE
ÁGUA

X

REGISTO FOTOGRÁFICO DO LOCAL DA LINHA DE ÁGUA

COMENTÁRIOS

Plataforma interseta uma linha de água
cartografada em região de cabeceira e com
reduzida a impercetível expressão hidrológica em
campo
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N.º DO
AEROGERADOR

AFETAÇÃO
DE DPH

AFETAÇÃO DE
LINHA DE
ÁGUA

TS32

X

X

TS34
TS36

X
X

---

REGISTO FOTOGRÁFICO DO LOCAL DA LINHA DE ÁGUA

COMENTÁRIOS

Plataforma interseta uma linha de água
cartografada em região de cabeceira e com
reduzida expressão hidrológica em campo

---

Plataforma interseta apenas área afeta ao DPH
Plataforma interseta apenas área afeta ao DPH
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N.º DO
AEROGERADOR

AFETAÇÃO
DE DPH

AFETAÇÃO DE
LINHA DE
ÁGUA

TS38

X

--

REGISTO FOTOGRÁFICO DO LOCAL DA LINHA DE ÁGUA

COMENTÁRIOS

Plataforma interseta apenas área afeta ao DPH
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Pela informação apresentada no quadro anterior é possível verificar que a
implantação das plataformas dos aerogeradores do PETS irá conduzir a situações de
interseção de área afeta a domínio público hídrico e ainda, em 3 situações, à
interseção de linhas de água cartografadas em carta militar. As interseções
verificadas foram devidamente comprovadas em campo e verificado o seu
enquadramento hidrográfico na carta militar, tendo sido possível verificar que a
grande maioria das situações correspondem à interseção da linha de água em região
de cabeceira e em que em campo não foi possível verificar a sua clara demarcação
no terreno ou uma evidente zona de escorrência de água superficial definida. Tal
facto é característico de zonas de cabeceira, onde o escoamento aí gerado é muito
limitado e onde não se identifica uma clara demarcação da escorrência gerada, pelo
que em zona de cabeceira uma potencial afetação de linha de água tem um efeito
muito limitado, já que outras áreas circundantes em zona de cabeceira alimentarão
a linha de água que se constituirá no terreno com expressão hidrológica no terreno
mais a jusante.
Face ao exposto, e atendendo ao descrito no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio (vide enquadramento legal apresentado na secção 2.2.4.3), nomeadamente no
n.º 3 do artigo 62.º onde vem referido que a realização de construções é permitida
desde que não sejam afetadas as “condições de funcionalidade da corrente, o normal
escoamento das águas e o espraiamento das cheias”, conclui-se pela possibilidade
de interseção das referidas linhas de água, garantindo as devidas condições de
drenagem, dado que estas interseções ocorrem em zonas de montante da rede
hidrográfica local e, consequentemente, o projeto não comprometerá a drenagem e
escoamento das referidas linhas de água.
Excetua-se o aerogerador TS38, que conforme se verifica no quadro e fotografia
acima, mantém a sua coincidência (exclusivamente com a sua área de talude de
plataforma) com troço de linha de água já a jusante da zona de cabeceira. Não
obstante, na zona de interceção do talude de plataforma não foi possível identificar
claramente um leito ou demarcação clara de escorrência no terreno, parecendo
inclusive que esta se daria preferencialmente na depressão de terreno
imediatamente a sul, com um pequeno acesso, não coincidente com o traçado de
carta militar. Assim, o efeito associado considera-se como pouco significativo,
atendendo ainda ao facto de, em sede de Projeto de Execução, ser possível otimizar
potencialmente a dimensão da plataforma e seus taludes.
Não obstante o enquadramento da intervenção proposta, a ocupação de linhas de
água e respetivo DPH, para a criação das plataformas de montagem dos
aerogeradores, irá constituir uma pressão sobre este recurso ainda que de reduzida
significância face ao enquadramento hidrográfico das regiões onde se verifica a
interseção.
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Assim, atendendo ao cariz das interseções verificadas e dado que se tratam de linhas
de água de caráter torrencial, o impacte apesar de negativo, direto, local, considerase pouco significativo e de magnitude reduzida, certo, reversível, imediato, de
caráter simples e mitigável, por exemplo, com medidas de estabilização de margens
e desvio ou canalização do escoamento, desde que tal se justifique pela ausência de
alternativa e seja devidamente autorizado. Mais se refere que, sempre que se
considerar necessário, está previsto em fase de projeto de execução um sistema de
drenagem adequado.
Não se prevê que, na construção do Parque Eólico Tâmega Sul (PETS), possam ser
afetados quantitativa ou qualitativamente os afluentes dos cursos de água
identificados na área de estudo, uma vez que se trata de uma área onde o
escoamento superficial é praticamente inexistente e na perspetiva também que
sejam tomadas as medidas de minimização adequadas à preservação da qualidade
da água.
AFETAÇÃO DE CAPTAÇÕES DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
No que diz respeito a captações de água subterrâneas privadas e públicas, não é
expectável a interferência física pelos aerogeradores, sua plataforma e maciço de
fundação dado que nenhum dos elementos de projeto interseta o perímetro de
proteção imediata das captações identificadas.
Verifica-se a afetação no que diz respeito aos perímetros de proteção alargada
(r=1200m), e ainda do perímetro de proteção intermédia das captações com as
denominações Choupica (pela plataforma do aerogerador TS31), PDM RP6* (pela
plataforma do aerogerador TS1), contudo, de acordo com a legislação em vigor, a
atividade e tipologia do projeto em estudo não se encontra interdita nas referidas
zonas de proteção.
Tendo em consideração que se prevê a adoção de medidas de mitigação adequadas
no que diz respeito a poluição dos recursos hídricos subterrâneos, e que será
respeitada a integridade física das captações subterrâneas identificadas na situação
de referência, e na maioria das situações o perímetro de proteção imediata, os
impactes em termos de afetação do uso e da quantidade e da qualidade da água
captada, nestes casos, será nulo.
ACESSOS E REDE DE MT
AFETAÇÃO DE LINHAS DE ÁGUA E DE CAPTAÇÕES SUPERFICIAIS
Conforme referido na situação de referência, verifica-se que a área de estudo do
Parque Eólico Tâmega Sul é atravessada por uma linha de água classificada como
massa de água no âmbito da DQA, nomeadamente o Rio Louredo (PT03DOU0255),
linha de água que é cruzada tanto por acessos, como pela rede de MT que liga o
aerogerador TS24 ao aerogerador TS32, e ainda pela rede de MT entre a STA.PETS e
o aerogerador TS26.
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Estão ainda presentes trechos de linha de água (referenciadas na carta militar e
sujeitas ao domínio público hídrico; ver DESENHO 14.1 do Volume III – Peças
Desenhadas) que tanto são cruzados pelos acessos como pela rede MT. Estes trechos
de linha de água, correspondem a linhas de água com escoamento efémero,
escoando apenas durante ou imediatamente após os períodos de precipitação
intensa.
A ocupação de linhas de água e respetivo domínio público hídrico, pelos acessos e
pela rede MT do Parque Eólico Tâmega Sul, irá constituir uma pressão sobre este
recurso, podendo alterar temporariamente as condições naturais do terreno e
interferir com a capacidade de escoamento. Considerando que se tratam sobretudo
de linhas de água de caráter torrencial, apresentando escoamento apenas nos meses
mais húmidos do ano, o impacte apesar de negativo, direto, local, considera-se pouco
significativo e de magnitude reduzida, certo, reversível, imediato e de caráter
simples. O impacte pode, contudo, assumir maior magnitude e significado nas
travessias do Rio Louredo (PT03DOU0255), classificado como massa de água no
âmbito da DQA. Refira-se ainda que este impacte é passível de mitigação com a
implantação de soluções de projeto adequadas que salvaguardem as referidas linhas
de água.
Não se prevê que, na construção do Parque Eólico Tâmega Sul, possam ser afetados
quantitativa ou qualitativamente os afluentes dos cursos de água identificados na
área de estudo, uma vez que se trata de uma área onde o escoamento superficial é
praticamente inexistente. No entanto, deve adotar-se um conjunto de medidas
preventivas em fase de obra, sobretudo nos atravessamentos das linhas de água
incipientes existentes na área de estudo pelos acessos e pela rede MT.
No que diz respeito a captações de água superficiais, não é expectável a interferência
pelos acessos e rede MT do Parque Eólico. Contudo, e tal como referido na situação
de referência, o Rio Louredo (PT03DOU0255) na travessia da área de estudo do
Parque Eólico Tâmega Sul, associa duas captações de água superficiais para uso
industrial. Mais se refere que nenhuma destas captações se encontra no interior das
áreas de afetação do Parque Eólico, contudo, encontram-se a cerca de 5 m e 45 m da
faixa de afetação temporária para construção (grosso modo, área exterior às áreas
de intervenção permanente para circulação de maquinaria e pessoal da obra), na
envolvente da rede de Média Tensão que liga o aerogerador TS24 ao TS32.
Tendo em consideração que se prevê a adoção de medidas de mitigação adequadas
no que diz respeito à preservação da qualidade e quantidade dos recursos hídricos
superficiais disponíveis, e respeitando a integridade física das captações
identificadas, os impactes em termos de afetação do uso e da quantidade e da
qualidade da água captada, embora improváveis, serão negativo, temporários,
locais, de magnitude reduzida (atendendo à superficialidade das intervenções a
executar) e por isso pouco significativos.
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AFETAÇÃO DE CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS
No que diz respeito a captações de água subterrâneas privadas e públicas, não é
expectável a interferência física pelos acessos e pela rede MT do PETS nem a
ocupação do perímetro de proteção imediata. A maior situação de proximidade
refere-se ao acesso (existente) que permitirá a ligação ao aerogerador TS29, que se
insere no perímetro de proteção intermédia da captação “Bustelo”, e ainda o acesso
e rede de média tensão entre os aerogeradores TS1 e TS2 que se inserem no
perímetro de proteção alargada associada às captações PDM RP6* e PDM RP7*.
Tendo em consideração que se prevê a adoção de medidas de mitigação adequadas
no que diz respeito a poluição dos recursos hídricos subterrâneos, e que será
respeitada a integridade física das captações subterrâneas identificadas na situação
de referência, os impactes em termos de afetação do uso e da quantidade e da
qualidade da água captada, nestes casos, será nulo.
Não obstante, no caso das situações de interferência com o perímetro de proteção
alargada de 3 captações, o projeto poderá constituir uma pressão sobre este recurso,
considerando-se o impacte negativo, direto, local, pouco significativo e de magnitude
reduzida (tendo em consideração que as afetações serão muito superficiais a rondar
1 m de profundidade para a rede MT), improvável, reversível, temporário, imediato,
de caráter simples e mitigável.
SUBESTAÇÕES
AFETAÇÃO DE LINHAS DE ÁGUA E DE CAPTAÇÕES DE ÁGUA SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS
Relativamente às STA.PETS e STB.PETS e respetivos estaleiros de apoio, não se
verifica a sua sobreposição com linhas de água e respetivo Domínio Público Hídrico,
pelo que não há impactes a registar (ver DESENHO 14.1 do Volume III – Peças
Desenhadas).
No que diz respeito a captações de água superficiais e subterrâneas, não é expectável
a sua interferência por qualquer uma das Alternativas em estudo (ver DESENHO 14.2
do Volume III – Peças Desenhadas) para a localização da Subestação do Parque Eólico
Tâmega Sul, pelo que o impacte a este nível é considerado inexistente.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETS VS. STB.PETS
Face à reduzida afetação esperada nos recursos hídricos, em particular na subestação
que difere entre as alternativas A e B, e admitindo a adoção das medidas de
mitigação pertinentes, não se considera existir diferenciação sensível entre ambas as
alternativas estudadas.
Contudo, a STB.PETS, apresenta uma ligeira preferência em relação à STA.PETS, por
não afetar qualquer linha de água e respetivo Domínio Público Hídrico.
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LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETS]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETS
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STB.PETS
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 2,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes abaixo a ela associados de forma genérica e global.
AFETAÇÃO DE LINHAS DE ÁGUA E DE CAPTAÇÕES SUPERFICIAIS
Relativamente aos corredores alternativos de Linha Elétrica, conforme referido na
situação de referência, salienta-se que a massa de água DQA - Rio Louredo PT03DOU0255) é intersectada pelos troços TLS1, TLS4, TLS5, TLS9, TLS10 e TLS11.
Acresce ainda o atravessamento do Ribeiro do Ouro (PT03DOU0227) pelo TLS12.
Verifica-se ainda, que os corredores alternativos de linha elétrica são intersectados
por vários trechos de linhas de água pertencentes ao domínio público hídrico,
contudo, não é possível nesta fase avaliar a sua interferência no que respeita à
colocação dos apoios e respetivos acessos. Contudo, não são de prever impactes
sensíveis nos meios hídricos superficiais, uma vez que será salvaguardado o domínio
público hídrico das linhas de água existentes.
No que diz respeito a captações de água superficiais, segundo o inventário disponível
pela ARH Norte, relativamente aos corredores de estudo da Linha Elétrica, verificase no interior dos mesmos algumas captações de água superficiais com diferentes
finalidades (ver DESENHO 14.2 do Volume III – Peças Desenhadas). Apesar de não se
conhecer a localização dos apoios, tendo em consideração que se prevê a adoção de
medidas de mitigação adequadas, designadamente respeitando a integridade física
das captações subterrâneas identificadas, os impactes em termos de afetação do uso
e da quantidade e da qualidade da água captada será inexistente.
AFETAÇÃO DE CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS
No que diz respeito a captações de água subterrâneas privadas e públicas
coincidentes com as alternativas de corredor de linha elétrica em estudo (ver
DESENHO 14.2 do Volume III – Peças Desenhadas), apesar de não se conhecer a
localização dos apoios, tendo em consideração que se prevê a adoção de medidas de
mitigação adequadas, designadamente respeitando a integridade física das
captações subterrâneas identificadas, e respetivos perímetros de proteção imediata,
os impactes em termos de afetação do uso e da quantidade e da qualidade da água
captada será nulo.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
No caso da solução alternativa de evacuação a 60 kV, para além da Subestação
coletora à saída do parque eólico 60/30 kV (coincidentes com as opções alternativas
STA.PETN e STB.PETN apresentadas no ponto anterior), está prevista a construção de
uma subestação elevadora 400/60 kV (ST400/60.PETS), presumivelmente com uma
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área de implantação de 1,1 ha e sobre a qual não foi identificada nenhuma linha de
água.
No que diz respeito a captações de água superficiais e subterrâneas, não é expectável
a sua interferência pela ST400/60.PETS, pelo que o impacte a este nível é inexistente.
Refere-se ainda que a construção de mais uma subestação no caso da solução a
60 kV, apresentará uma magnitude superior à verificada na solução de 400 kV, no
que diz respeito ao acréscimo de fenómenos erosivos e, consequentemente
potencial aumento de transporte de partículas de solo para as linhas de água mais
próximas, derivadas das ações associadas à desmatação e decapagem da zona da
subestação e seus taludes de escavação e aterro.
Em suma, a solução a 400 kV apresenta-se como mais vantajosa quando comparada
com a solução a 60 kV.
5.6.4

FASE DE EXPLORAÇÃO
A fase de exploração não acarreta ações especialmente impactantes por parque das
diversas componentes de projeto, com exceção da potencial contaminação no
âmbito de ações de manutenção em parques e linhas elétricas, bem como a
materialização dos impactes a nível da drenagem superficial e subterrânea com a
implantação definitiva dos elementos de projeto.
Dado que estes impactes são transversais e indiferenciados entre parque eólico,
apresenta-se em seguida a respetiva avaliação de impactes aplicável a ambos os
parques.
CONTAMINAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS POR DERRAME DE SUBSTÂNCIAS POLUENTES
Admitindo a aplicação correta das medidas de minimização propostas neste EIA, as
ações decorrentes da fase de exploração dos parques eólicos não afetarão a
qualidade da água superficial ou subterrânea. Durante as ações de manutenção ou
reparação/substituição de materiais e equipamentos, poderão ocorrer derrames
acidentais de óleos e/ou combustíveis decorrentes dessas operações. Caso ocorram
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 evitar possíveis impactes.
A eventual ocorrência de situações deste tipo representa um impacte negativo,
direto, provável, imediato, de magnitude reduzida e pouco significativo, temporário,
reversível, localizado e apresentando caráter simples. No entanto, desde que sejam
aplicadas as medidas preventivas e de minimização, estes impactes potenciais serão
reduzidos ou mesmo anulados.
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AFETAÇÃO DA DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA
Na fase de exploração dos parques eólicos, a impermeabilização do terreno ocorre
em áreas associadas aos maciços dos aerogeradores e fundações para a implantação
de subestações.
No caso dos acessos, ainda que constituídos em terreno natural compactado e
agregado britado, sofrerão uma compactação que levará à redução da porosidade
do solo e consequentemente à redução da infiltração das águas. Assinale-se ainda
alguns troços excecionais que serão revestidos com betuminoso, por razões técnicas
e de segurança, numa extensão de 1,2 km (de entre um total de 30 km de acessos a
construir ou beneficiar)) no PETN e 2,3 km (de entre um total de 61 km de acessos a
construir ou beneficiar) no PETS.
Considera-se um impacte negativo, direto, local, provável, temporário, imediato ou
de médio prazo, de magnitude reduzida e pouco significativo, e desde logo reversível,
nas áreas onde o solo previamente compactado não fica ocupado e se promovem
ações de descompactação, arejamento e revegetação.
5.6.5

FASE DE DESATIVAÇÃO
No caso da eventual desativação do Parque Eólico Tâmega Norte e sua ligação ao PC
Daivões, preveem-se atividades semelhantes às da fase de construção, pelo que os
impactes serão igualmente similares aos previstos para a fase de desativação,
considerando o conjunto dos seus elementos constituintes:
•

•

•

Projeto do Parque eólico
o

Aerogeradores e sua plataforma e maciço de fundação

o

Acessos

o

Rede de MT

Subestações
o

Subestação alternativa A

o

Subestação alternativa B

Linha elétrica
o

Solução de evacuação a 400 kV

o

Solução de evacuação a 60 kV

Excetuam-se os impactes relacionados com a possibilidade de afetação de captações
subterrâneas e superficiais, uma vez que se admite que estas não possam ser
autorizadas na proximidade do Projeto.
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5.7

QUALIDADE DO AR

5.7.1

ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO
A identificação e avaliação dos impactes expectáveis pela implementação do projeto
são efetuadas com base nas ações previstas para cada uma das fases (construção,
exploração e desativação) e a sua implicação na eventual alteração dos níveis de
qualidade do ar da área de estudo.

5.7.2

AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE
FASE DE CONSTRUÇÃO
As ações geradoras de impactes identificadas que se podem traduzir num impacte
sobre a qualidade do ar, pelo aumento temporário das emissões atmosféricas
(material particulado e gases de combustão), durante a fase de construção são as
seguintes:
AGI 6:

AGI 7:

AGI 8:
AGI 9:
AGI 12:
AGI 13:

AGI 17:

AGI 19:

Estabilização generalizada de acessos com agregado britado, com
exceção de troços localizados onde se prevê a colocação de pavimento
betuminoso [PE]
Limpeza da camada vegetal superficial e decapagem (até 30 cm de
profundidade) e regularização dos terrenos: na área de estaleiro, área de
implantação das plataformas de aerogeradores, área de implantação de
plataformas de subestação, área de intervenção associada a acessos e
valas da rede de MT e numa área até 400 m2 no local de implantação dos
apoios, dependendo das dimensões dos apoios e da densidade/tipologia
de vegetação (a desarborização e desmatação para lá das áreas de
implantação direta serão reduzidas ao mínimo indispensável) [PE e LE]
Implantação e operação de estaleiro(s), centrais de betão, parques de
materiais e equipamentos e outras estruturas de apoio à obra [PE e LE]
Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado [PE e
LE]
Abertura e implementação de faixas de circulação temporárias de
equipamento e maquinaria [PE]
Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários
para a instalação da plataforma de aerogeradores e subestações;
abertura de caboucos para a implantação de apoios, abertura de
caboucos para criação das valas da rede de MT [PE e LE]
Recobrimento dos caboucos de valas técnicas, incluindo camadas de
leitos de assentamento, lajetas de betão ou outro material com o mesmo
índice de proteção e terras escavadas reaproveitadas [PE]
Execução de fundações: betonagens e trabalhos de armação de ferro e
cofragens, para a criação dos maciços de fundação de aerogeradores,
maciços para fundação de pórticos metálicos e suporte de aparelhagem
exterior das subestações e maciços de fundação dos apoios (incluindo
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AGI 20:
AGI 25:

AGI 26:

AGI 29:

ainda a instalação da ligação à terra e colocação das bases do apoio) [PE
e LE]
Obras de construção civil para construção das subestações, incluindo a
construção de edifício de comando, estruturas, redes técnicas [PE]
Abertura da faixa de proteção da linha elétrica: corte ou decote de
árvores numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual
desarborização dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das
demais espécies florestais para cumprimento das distâncias mínimas de
segurança do Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão –
RSLEAT [LE]
Definição da faixa de gestão de combustível (faixa determinada pela
projeção vertical dos cabos elétricos exteriores acrescidos de faixas de
10 m para lá dos mesmos), assegurando a descontinuidade do
combustível horizontal e vertical, com possível corte ou decote de
espécies arbóreas e mato, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de junho que regulamento o Sistema Nacional de Defesa
da Floresta Contra Incêndios, com última alteração dada pelo Decreto-Lei
n.º 14/2019, de 21 de fevereiro [LE]
Limpeza e desativação das instalações provisórias de obra (estaleiros e
estruturas de apoio), recuperação de áreas afetadas (áreas de apoio à
obra, taludes de escavação e aterro, plataformas dos aerogeradores, área
superficial da vala de cabos), sinalização e arranjos paisagísticos [PE e LE]

FASE DE EXPLORAÇÃO
Na fase de exploração as ações geradoras de impactes sobre a qualidade do ar são
as que intervêm direta ou indiretamente na emissão de poluentes atmosféricos,
nomeadamente:
AGI 32: Funcionamento geral dos parques eólicos e subestações (presença e
características funcionais, por exemplo as emissões acústicas e
funcionamento das redes técnicas) [PE]
AGI 33: Funcionamento geral da linha elétrica (presença e características
funcionais, com destaque para emissões acústicas e campos
eletromagnéticos) [LE]
AGI 35: Inspeção, monitorização e manutenções periódicas nos parques eólicos e
subestações: ações de manutenção preditivas (monitorização de
componentes, análise do nível de óleos, vibrações, entre outros), ações
de manutenção preventivas (ações periódicas de inspeção, manutenção
e substituição de equipamentos elétricos, redes de infraestruturas, como
por exemplo verificação de aperto de parafusos, verificações de pares,
revisão abrangente da turbina eólica e do gerador, mudança de óleo do
multiplicador e grupo hidráulico) e ações de manutenção corretivas
(ações não programadas de resolução de avarias e mudança de pequenos
componentes, ou ações não programadas de intervenção e substituição
de grandes equipamentos, como rotor, gerador, multiplicação, coroa,
nacelle, secção de torre, transformadores, entre outros) [PE]
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AGI 36: Inspeção, monitorização e manutenções periódicas nas linhas elétricas:
verificação do estado de conservação dos condutores e estruturas (e
substituição de componentes, se deteriorados), da conformidade na faixa
de proteção da ocupação do solo com o RLSEAT (edificação sobre a linha
e crescimento de espécies arbóreas, esta última ao abrigo do Plano de
Manutenção de Faixa) e da faixa de gestão de combustível com o DecretoLei n.º 124/2006, de 28 de junho, com última alteração dada pelo
Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de fevereiro, inspeção e monitorização da
interação com avifauna (de acordo com o Plano de Monitorização) [LE]
FASE DE DESATIVAÇÃO
Na fase de desativação os impactes sobre a qualidade do ar estarão associados à
circulação de veículos e funcionamento de maquinaria afeta de desinstalação de
todos os equipamentos e componentes do Parque Eólico.
5.7.3

FASE DE CONSTRUÇÃO
Os principais poluentes emitidos no decurso das ações geradoras de impacte durante
a construção do PETN e PETS, e descritas no ponto anterior são as partículas e os
gases de combustão, como se apresenta no quadro seguinte.
Quadro 5.43 – Principais poluentes emitidos no decurso das ações geradoras de impacte
na qualidade do ar na fase de construção do PETN
AÇÃO GERADORA DE IMPACTE
NA QUALIDADE DO AR

PM10

Desmatação, desarborização e
decapagem do solo

X

Movimentação de terras

X

Circulação e funcionamento de
maquinaria e equipamento pesado

X1

Operação da Central de Betão

X

COV

X

POLUENTES
NOX
SOX

X

X

HC

CO

X

X

Construção de edifícios, estruturas
e arruamentos (obras de
X
construção civil)
Legenda: COV – Compostos Orgânicos Voláteis; NOX – óxidos de nitrogénio, SOX – óxidos de
enxofre;
HC - hidrocarbonetos; CO – monóxido de carbono; (1) Esta emissão ocorre quer pelo
funcionamento dos motores, quer pela ressuspensão de partículas aquando da circulação em
vias não pavimentadas
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5.7.3.1

PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
Durante a construção do Parque Eólico, os principais impactes na qualidade do ar
estão associados ao aumento das concentrações de partículas na atmosfera,
emitidas essencialmente durante as ações de limpeza e desmatação, a
movimentação de terras e dispersão dos materiais depositados83, a circulação de
veículos pesados e maquinaria em vias não asfaltadas84 e a produção de betão para
construção dos maciços de fundação de aerogeradores e subestações85.
O acréscimo local das emissões de óxidos de enxofre, óxidos de azoto, compostos
orgânicos voláteis, monóxido de carbono, hidrocarbonetos e partículas, originado
pela circulação de veículos pesados e funcionamento de maquinaria, depende do
tipo e número de equipamentos previstos e do respetivo tempo de alocação 86.
Salienta-se que o impacte da atividade dos motores de combustão é contínuo ao
longo de toda a obra, uma vez que a utilização das máquinas e a operação de camiões
de transporte é um aspeto comum às várias atividades decorrentes da construção.
Os impactes na qualidade do ar da construção do PETN sentir-se-ão
maioritariamente nas zonas próximas da construção, com exceção dos camiões de
transporte de material de e para a obra, que terá um impacte geográfico mais
extenso. É relevante selecionar um percurso que não perturbe recetores
particularmente sensíveis e afete o menor quantitativo populacional possível (zonas
de densidade habitacional mais reduzida), assim como selecionar os horários mais
favoráveis (com menos trânsito).
A análise à proximidade dos recetores às zonas de intervenção mostra que:
•

A zona para deposição de terras, perto do TN10, fica a cerca de 650 metros
e 900 metros a oeste de Lodeiro de Arque e Magusteiro, respetivamente. Os
recetores encontram-se assim localizados a distâncias significativas e a
montante da fonte emissora em termos dos ventos dominantes;

•

A zona para deposição de terras entre o TN02 e o TN03, fica a cerca de 500
metros a este do recetor mais próximo, que pertence a Bagulhão. Os
recetores encontram-se assim localizados a jusante da fonte emissora em
termos dos ventos dominantes;

83

AP 42, Chapter 13.2.4 – Aggregate handling and Storage Piles, November 2006

84

AP42 – Chapter 13.2.2 – Unpaved Roads, November 2006

85

AP42 – Chapter 11.12 – Concretre Batching, Mineral Products Industry, 2011

EMEP/EEA Air Pollution Emission Inventory Guidebook 2013, 1.1.1 – Non-road mobile Sources and
Machinery
86
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•

O estaleiro B fica a cerca de 600 metros de Carvalho, mas a circulação de
maquinaria de e para o estaleiro terá obrigatoriamente de passar por esta
zona populacional;

•

A Central de betão ficará a cerca de 160 metros a norte do recetor mais
próximo, colocando-o numa situação particularmente vulnerável;

•

O estaleiro A está localizado junto da central de betão, sendo que a
circulação de veículos de e para o estaleiro poderá ser feita sem passar pelos
recetores da envolvente.

Face ao exposto, considera-se que o aumento da concentração de partículas em
suspensão no ar ambiente, decorrente das atividades de construção do parque eólico
terá um impacte negativo, direto, local, reversível, provável, temporário, imediato e
de magnitude reduzida (o número de recetores potencialmente expostos é reduzido)
e significativos, quer pela dimensão temporal da obra (duração estimada de cerca
de 14 meses), quer pela afetação inevitável da população pela proximidade às zonas
de intervenção, nomeadamente no que respeita à Central de Betão.
O aumento da concentração dos restantes poluentes atmosféricos afetados (SO2,
NO2, COV, HC e CO) assume-se como sendo negativo, direto, local, reversível,
provável, temporário, imediato, de magnitude reduzida e pouco significativo.
Todos os impactes podem ser mitigáveis se adotadas as medidas de minimização de
carácter geral e específico preconizadas no âmbito deste Estudo de Impacte
Ambiental.
SUBESTAÇÕES
Durante a construção da subestação os principais impactes na qualidade do ar estão
associados ao aumento das concentrações de partículas na atmosfera, emitidas
essencialmente durante as ações de construção do edifício (AGI 20) e a produção de
betão87.
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA A [STA.PETN]
A STA.PETN será construída numa localização afastada cerca de 340 metros do
recetor mais próximo, pelo que as ações de construção em princípio não afetarão a
qualidade do ar nesse local. Por outro lado, a circulação de veículos pesados para a
zona de obra será feita sem passar junto destes recetores, o que minimiza o impacte
na qualidade do ar.
Contudo, a Central de Betão onde se produz o betão necessário para construir o
edifício da STA.PETN ficará a cerca de 160 metros a norte do recetor mais próximo,
colocando-o numa situação particularmente vulnerável.

87

AP42 – Chapter 11.12 – Concretre Batching, Mineral Products Industry, 2011
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SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA B [STB.PETN]
A STB.PETN será construída numa localização afastada cerca de 480 metros do
recetor mais próximo, pelo que as ações de construção em princípio não afetarão a
qualidade do ar nesse local. Por outro lado, a circulação de veículos pesados para a
zona de obra passará inevitavelmente junto destes recetores, contribuindo, ainda
que de forma pouco expressiva, para a degradação da qualidade do ar. A este
propósito, propõe-se assim a criação de um acesso à subestação que evite a
passagem por Carvalho, a partir do acesso ao aerogerador TN14.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETN VS. STB.PETN
A localização da STB.PETN é mais favorável, em termos de afetação da qualidade do
ar, dado o suficiente afastamento dos recetores mais próximos para que não cause
impacte durante a sua construção, na premissa que seja assumido um acesso
alternativo que não cruze Carvalho.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETN]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETN
Durante a construção da linha elétrica de 400 kV, os principais impactes na qualidade
do ar estão relacionados com o aumento da concentração de partículas na atmosfera
devido a ações de desmatação, desarborização e decapagem a circulação de veículos
pesados e maquinaria em vias não asfaltadas88 e a produção de betão para ser
construção dos maciços de fundação dos apoios89.
Os corredores previstos para a linha elétrica permitem um afastamento generalizado
dos recetores às zonas de intervenção, com destaque mais negativo para os troços
TLN10 e TLN14, com uma proximidade muito grande a Daivões e outras habitações
isoladas aí situadas, e para a zona de confluência entre os troços TLN5, TLN6 e TLN11,
cuja atividade de construção pode perturbar a qualidade do ar da população de Uz.
Ainda assim, um futuro traçado de linha pode assegurar o suficiente afastamento a
Uz, caso se adote estes troços, resultando num impacte negativo, local, provável, de
reduzida magnitude e pouco significativo.

88

AP42 – Chapter 13.2.2 – Unpaved Roads, November 2006

89

AP42 – Chapter 11.12 – Concretre Batching, Mineral Products Industry, 2011
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No que diz respeito aos troços TLN10 e TLN14, com a potencial exposição de Daivões
e demais recetores aí localizados, salienta-se que o potencial impacte associado à
empreitada de construção da linha será cumulativo com o conjunto de ações
construtivas de elevada magnitude aí ocorrente no âmbito do SET, pelo que o
impacte adicional imposto pela nova linha é residual (caso seja viável e se adote, por
exemplo, o traçado da linha em projeto que liga o PC Daivões à SE Ribeira de Pena,
consideram-se os impactes como desprezáveis).
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STA.PETN
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 4,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
Uma vez que o traçado da linha se mantém nas duas soluções de evacuação, a
diferença entre os impactes na qualidade do ar cinge-se à construção das
subestações associadas. Neste caso, a solução de evacuação a 60 kV implica a
construção de duas subestações o que se traduz numa maior quantidade de emissões
de poluentes e numa maior distribuição espacial da degradação da qualidade do ar
associada, pelo que se aponta a solução a 400 kV como mais favorável.
5.7.3.2

PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL E SUA LIGAÇÃO AO PC GOUVÃES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
Durante a construção do Parque Eólico, os principais impactes na qualidade do ar
estão associados ao aumento das concentrações de partículas na atmosfera,
emitidas essencialmente durante as ações de limpeza e desmatação, a
movimentação de terras e dispersão dos materiais depositados90, a circulação de
veículos pesados e maquinaria em vias não asfaltadas91 e a produção de betão para
construção dos maciços de fundação de aerogeradores e subestações92.
O acréscimo local das emissões de óxidos de enxofre, óxidos de azoto, compostos
orgânicos voláteis, monóxido de carbono, hidrocarbonetos e partículas, originado
pela circulação de veículos pesados e funcionamento de maquinaria, depende do
tipo e número de equipamentos previstos e do respetivo tempo de alocação 93.
Salienta-se que o impacte da atividade dos motores de combustão é contínuo ao
longo de toda a obra, uma vez que a utilização das máquinas e a operação de camiões
de transporte é um aspeto comum às várias atividades decorrentes da construção.

90

AP 42, Chapter 13.2.4 – Aggregate handling and Storage Piles, November 2006

91

AP42 – Chapter 13.2.2 – Unpaved Roads, November 2006

92

AP42 – Chapter 11.12 – Concretre Batching, Mineral Products Industry, 2011

EMEP/EEA Air Pollution Emission Inventory Guidebook 2013, 1.1.1 – Non-road mobile Sources and
Machinery
93
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Os impactes na qualidade do ar da construção do PETN sentir-se-ão
maioritariamente nas zonas próximas da construção, com exceção dos camiões de
transporte de material de e para a obra, que terá um impacte geográfico mais
extenso. É relevante selecionar um percurso que não perturbe recetores
particularmente sensíveis e afete o menor quantitativo populacional possível (zonas
de densidade habitacional mais reduzida), assim como selecionar os horários mais
favoráveis (com menos trânsito).
A análise à proximidade dos recetores às zonas de intervenção mostra que:
•

O estaleiro A fica a cerca de 700 metros de Alvadia, mas a circulação de
maquinaria de e para o estaleiro terá obrigatoriamente, na configuração
atual em que não existe acesso previsto, de passar por esta zona
populacional;

•

O estaleiro B está localizado a mais de 500 metros do recetor mais próximo,
sendo que a circulação de veículos de e para o estaleiro poderá ser feita sem
passar pelos recetores da envolvente;

•

A Central de betão ficará localizada na proximidade da estação de serviço da
A7 (a cerca de 350 metros), sem outros recetores sensíveis num raio de 1000
metros. Considera-se assim que a localização é favorável, uma vez que a
degradação da qualidade do ar expectável não afetará a população;

•

A zona para deposição de terras, junto ao acesso para o TS25, , fica
completamente afastada de qualquer recetor (a mais de 2000 de Lamas e
Gouvães da Serra, populações mais próximas).

Face ao exposto, considera-se que o aumento da concentração de partículas em
suspensão no ar ambiente, decorrente das atividades de construção do PETS terá um
impacte negativo, direto, local, reversível, provável, temporário, imediato e de
magnitude moderada e pouco significativos, apesar da dimensão temporal da obra
(duração estimada de cerca de 14 meses), pois não se prevê a afetação da população
pelo afastamento desta às zonas de intervenção.
O aumento da concentração dos restantes poluentes atmosféricos afetados (SO2,
NO2, COV, HC e CO) assume-se como sendo negativo, direto, local, reversível,
provável, temporário, imediato, de magnitude reduzida e pouco significativo.
Todos os impactes podem ser mitigáveis se adotadas as medidas de minimização de
carácter geral e específico preconizadas no âmbito deste Estudo de Impacte
Ambiental.
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SUBESTAÇÕES
Durante a construção da subestação os principais impactes na qualidade do ar estão
associados ao aumento das concentrações de partículas na atmosfera, emitidas
essencialmente durante as ações de construção do edifício (AGI 20) e a produção de
betão94.
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA A [STA.PETS]
A STA.PETS será construída numa localização afastada cerca de 570 metros do
recetor mais próximo, pelo que as ações de construção em princípio não afetarão a
qualidade do ar nesse local. Por outro lado, a circulação de veículos pesados para a
zona de obra passará inevitavelmente junto destes recetores, contribuindo, ainda
que de forma pouco expressiva, para a degradação da qualidade do ar. A este
propósito, propõe-se assim a criação de um acesso à subestação que evite a
passagem pelo centro de Alvadia, infletindo logo no cruzamento da EN313 para
Alvadia para sudeste.
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA B [STB.PETN]
A STB.PETS será construída numa localização afastada cerca de 500 metros do
recetor mais próximo, pelo que as ações de construção em princípio não afetarão a
qualidade do ar nesse local. Por outro lado, a circulação de veículos pesados para a
zona de obra será feita sem passar junto destes recetores, o que minimiza o impacte
na qualidade do ar.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETN VS. STB.PETN
Ambas as localizações apresentam pouca potencialidade de afetação da qualidade
do ar em áreas habitacionais. Contudo, a STB.PETS evita o potencial impacte da
STA.PETN pela proximidade a Alvadia e tem uma localização que permite um
alinhamento do corredor da linha elétrica mais favorável e, como se poderá ver no
ponto seguinte de análise das linhas elétricas, pelo que se considera ser esta a
solução que, na globalidade, gerará menores impactes na qualidade do ar durante a
fase de construção o projeto.

94

AP42 – Chapter 11.12 – Concretre Batching, Mineral Products Industry, 2011
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LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETN]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETN
Durante a construção da linha elétrica de 400 kV, os principais impactes na qualidade
do ar estão relacionados com o aumento da concentração de partículas na atmosfera
devido a ações de desmatação, desarborização e decapagem a circulação de veículos
pesados e maquinaria em vias não asfaltadas95 e a produção de betão para ser
construção dos maciços de fundação dos apoios96.
Os corredores previstos para a linha elétrica permitem um afastamento generalizado
dos recetores às zonas de intervenção, com destaque mais negativo para o troço
TLS13, que passa sobre a população de Aldeia do Ouro, para o TLS5, que se
desenvolve na proximidade de Bustelo e Canas, e para o TLS 10 que se desenvolve
na proximidade de Favais.
Ainda assim, um futuro traçado de linha pode assegurar o suficiente afastamento às
povoações identificadas, caso se adote estes troços, resultando num impacte
negativo, local, provável, de reduzida magnitude e pouco significativo.
No que diz respeito aos troços TLN5, TLN6 e TLN12, com a potencial exposição de
Fonte do Mouro e demais recetores aí localizados, salienta-se que o potencial
impacte associado à empreitada de construção da linha será cumulativo com o
conjunto de ações construtivas de elevada magnitude aí ocorrente no âmbito da
empreitada do SET, pelo que o impacte adicional imposto pela nova linha é residual.
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STB.PETS
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 2,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
Uma vez que o traçado da linha se mantém nas duas soluções de evacuação, a
diferença entre os impactes na qualidade do ar cinge-se à construção das
subestações associadas. Neste caso, a solução de evacuação a 60 kV implica a
construção de duas subestações o que se traduz numa maior quantidade de emissões
de poluentes e numa maior distribuição espacial da degradação da qualidade do ar
associada, pelo que se aponta a solução a 400 kV como mais favorável.

95

AP42 – Chapter 13.2.2 – Unpaved Roads, November 2006

96

AP42 – Chapter 11.12 – Concretre Batching, Mineral Products Industry, 2011
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5.7.4

FASE DE EXPLORAÇÃO

5.7.4.1

PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
O funcionamento do Parque Fotovoltaico permite a produção de 536 GWh de
energia com recurso a uma tecnologia “limpa”, sem emissões atmosféricas
associadas. De facto, o parque eólico constitui uma alternativa a outras tecnologias
que utilizam combustíveis fósseis, e que para produzir a mesma quantidade de
energia que os aerogeradores a instalar emitem poluentes atmosféricos, afetando a
qualidade do ar local.
Assim, espera-se que a exploração do projeto tenha um impacte positivo indireto na
qualidade do ar, dado evitar a emissão de poluentes atmosféricos para a produção
de energia associada à queima de combustíveis fósseis nas centrais térmicas
existentes a nível nacional. De referir ainda que este impacte será de âmbito
nacional, certo, permanente, reversível, com efeitos a longo prazo, de magnitude
moderada, significativo, face à quantidade gerada de energia, e de carácter
cumulativo (não só com o conjunto de projetos de origem renovável, mas localmente
com o Sistema Eletroprodutor do Tâmega e o seu potencial de geração elétrica por
via hídrica.
Considera-se que as atividades de manutenção dos equipamentos não originarão um
tráfego rodoviário suficientemente relevante para que se considere que possa causar
uma alteração dos níveis de qualidade do ar, traduzindo-se assim num impacte não
significativo na qualidade do ar local.
SUBESTAÇÕES
A exploração da subestação do PETN (qualquer que seja a opção escolhida) promove
a produção de ozono na atmosfera, resultante do “efeito de coroa”, que ocorre
devido à alteração das condições eletromagnéticas naturais. Contudo esta situação
não tem implicações relevantes na qualidade do ar local ou regional, sendo assim
considerado um impacte não significativo.
O risco de fuga de hexafluoreto de enxofre (SF6) da subestação para a atmosfera é
analisado no capítulo das Alterações Climáticas, uma vez que o SF6 é um gás com
efeito de estufa, inerte, inodoro, incolor, não inflamável e não venoso, assumindo
pouco significado em matéria de degradação de qualidade do ar.

919

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETN VS. STB.PETN
Analogamente ao avaliado para a fase de construção, ambas as subestações têm uma
localização que lhes permite estarem afastadas dos recetores, sem afetação da
qualidade do ar em termos das concentrações de ozono, contudo, a solução
STA.PETN não implica a passagem de veículos pesados junto dos recetores mais
próximos, em futuras ações de manutenção, evitando assim a afetação da qualidade
do ar nesses locais, destacando-se, desta forma, como a solução mais favorável nesta
componente, ainda que de forma muito marginal.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETN]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETN
O impacte sobre a qualidade do ar da fase de exploração da linha elétrica está
associada à potencial produção de ozono resultante do efeito coroa, contudo, a linha
de 400 kV foi projetada de forma a ter apenas 2 condutores por fase, mitigando,
desta forma o efeito coroa. Os impactes na qualidade do ar da produção de ozono
do efeito coroa são, assim, pouco significativos, pois não se prevê uma incidência
relevante do efeito de coroa na linha elétrica a 400 kV.
Por outro lado, as atividades de manutenção da linha não originarão um tráfego
rodoviário suficientemente relevante para que se considere que possa causar uma
alteração dos níveis de qualidade do ar local, traduzindo-se assim num impacte não
significativo sobre esta componente.
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STA.PETN
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 4,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
O impacte sobre a qualidade do ar da fase de exploração da linha elétrica está
associada à potencial produção de ozono resultante do efeito coroa. Atendendo a
que apenas a linha de 400 kV, sobretudo em condições meteorológicas favoráveis,
gera efeito coroa e correspondentes emissões de ozono, a adoção da linha de 60 kV
a nível de qualidade do ar é, marginalmente (atendendo que quantitativo de ozono
gerado pela linha de 400 kV não deixa de ser pouco significativo), mais favorável
(uma vez que o efeito coroa em linhas de 60 kV é desprezável).
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5.7.4.2

PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL E SUA LIGAÇÃO AO PC GOUVÃES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
O funcionamento do Parque Fotovoltaico permite a produção de 614 GWh de
energia com recurso a uma tecnologia “limpa”, sem emissões atmosféricas
associadas. De facto, o parque eólico constitui uma alternativa a outras tecnologias
que utilizam combustíveis fósseis, e que para produzir a mesma quantidade de
energia que os aerogeradores a instalar emitem poluentes atmosféricos, afetando a
qualidade do ar local.
Assim, espera-se que a exploração do projeto tenha um impacte positivo indireto na
qualidade do ar, dado evitar a emissão de poluentes atmosféricos para a produção
de energia associada à queima de combustíveis fósseis nas centrais térmicas
existentes a nível nacional. De referir ainda que este impacte será de âmbito
nacional, certo, permanente, reversível, com efeitos a longo prazo, de magnitude
moderada, significativo, face à quantidade gerada de energia, e de carácter simples.
Considera-se que as atividades de manutenção dos equipamentos não originarão um
tráfego rodoviário suficientemente relevante para que se considere que possa causar
uma alteração dos níveis de qualidade do ar, traduzindo-se assim num impacte não
significativo na qualidade do ar local.
SUBESTAÇÕES
A exploração da subestação do PETN (qualquer que seja a opção escolhida) promove
a produção de ozono na atmosfera, resultante do “efeito de coroa”, que ocorre
devido à alteração das condições eletromagnéticas naturais. Contudo esta situação
não tem implicações relevantes na qualidade do ar local ou regional, sendo assim
considerado um impacte não significativo.
O risco de fuga de hexafluoreto de enxofre (SF6) da subestação para a atmosfera é
analisado no capítulo das Alterações Climáticas, uma vez que o SF6 é um gás com
efeito de estufa, inerte, inodoro, incolor, não inflamável e não venoso, assumindo
pouco significado em matéria de degradação de qualidade do ar.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETN VS. STB.PETN
Analogamente ao avaliado para a fase de construção, ambas as subestações
apresentam pouca potencialidade de afetação da qualidade do ar em áreas
habitacionais, contudo, a solução STB.PETS não implica a passagem de veículos
pesados junto dos recetores mais próximos, em futuras ações de manutenção,
evitando assim a afetação da qualidade do ar nesses locais, destacando-se, desta
forma, como a solução mais favorável nesta componente, ainda que de forma muito
marginal.
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LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETN]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETN
O impacte sobre a qualidade do ar da fase de exploração da linha elétrica está
associado à potencial produção de ozono resultante do efeito coroa, contudo, a linha
de 400 kV foi projetada de forma a ter apenas 2 condutores por fase, mitigando,
desta forma o efeito coroa. Os impactes na qualidade do ar da produção de ozono
do efeito coroa são, assim, pouco significativos (evitando o troço mais crítico TLS13,
que cruza Aldeia de Ouro), pois não se prevê uma incidência relevante do efeito de
coroa na linha elétrica a 400 kV.
Por outro lado, as atividades de manutenção da linha não originarão um tráfego
rodoviário suficientemente relevante para que se considere que possa causar uma
alteração dos níveis de qualidade do ar local, traduzindo-se assim num impacte não
significativo sobre esta componente.
Analogamente ao avaliado para a fase de construção, ambas as subestações têm uma
localização que lhes permite estarem afastadas dos recetores, sem afetação da
qualidade do ar em termos das concentrações de ozono, contudo, a solução
STB.PETN não implica a passagem de veículos pesados junto dos recetores mais
próximos, em futuras ações de manutenção, evitando assim a afetação da qualidade
do ar nesses locais, destacando-se, desta forma, como a solução mais favorável nesta
componente, ainda que de forma muito marginal.
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STB.PETS
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 2,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
O impacte sobre a qualidade do ar da fase de exploração da linha elétrica está
associado à potencial produção de ozono resultante do efeito coroa. Atendendo a
que apenas a linha de 400 kV, sobretudo em condições meteorológicas favoráveis,
gera efeito coroa e correspondentes emissões de ozono, a adoção da linha de 60 kV
a nível de qualidade do ar é, marginalmente (atendendo que quantitativo de ozono
gerado pela linha de 400 kV não deixa de ser pouco significativo), mais favorável
(uma vez que o efeito coroa em linhas de 60 kV é desprezável).
5.7.5

FASE DE DESATIVAÇÃO

5.7.5.1

PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
O aumento das concentrações de poluentes na atmosfera pela circulação de veículos
e maquinaria de apoio à desinstalação dos aerogeradores e infraestruturas
associadas é negligenciável, considerando-se assim tratar-se de um impacte não
significativo.
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No caso de se verificar a desinstalação das subestações, os impactes na qualidade do
ar estarão associados à circulação de veículos e maquinaria de apoio, bem como à
demolição do edifício, considerando-se tratar-se de um impacte negativo e pouco
significativo.
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5.8

AMBIENTE SONORO

5.8.1

ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO
Tendo em consideração as características do projeto, é possível efetuar uma
estimativa fundamentada, ainda que entretecida de algumas incertezas
incontornáveis, relativamente ao ambiente sonoro gerado exclusivamente pelo
projeto, mediante recurso a métodos previsionais adequados, tendo por base dados
de emissão e modelos de propagação sonora normalizados.
A avaliação dos impactes será efetuada de um modo qualitativo e, sempre que
possível proceder-se-á à sua quantificação tendo por base a prospetiva dos níveis
sonoros de ruído ambiente associados à execução ou não do projeto. Seguidamente
apresenta-se a descrição dos critérios de avaliação considerados no descritor ruído.
Quadro 5.44 – Critérios classificadores de impacte do descritor ambiente sonoro

TERMOS DE IMPACTE
Positivo
NATUREZA
Negativo
Temporária
DURAÇÃO
Permanente
Direto
TIPO
Indireto
Certa
PROBABILIDADE
Provável
DE OCORRÊNCIA
Improvável
DESFASAMENTO
Imediato
NO TEMPO
Irreversível
REVERSIBILIDADE
Reversível
ÁREA DE
Local, Regional,
INFLUÊNCIA
Nacional
(EXTENSÃO)
Simples
CARÁCTER
Cumulativo/sinergético
Reduzida
MAGNITUDE

Moderada
Elevada

Não significativo
SIGNIFICÂNCIA

Significativos
Muito Significativo

CRITÉRIOS
Redução dos níveis sonoros existentes.
Aumento dos níveis sonoros existentes.
Fase de Construção
Fase de Exploração
Origem no projeto (construção e exploração)
Modificação de tráfego em vias existentes
Consideram-se os impactes Prováveis
Consideram-se os impactes imediatos
Considera-se os efeitos nos recetores reversíveis
Considera-se os efeitos locais
Considera-se os efeitos de carater simples
Níveis sonoros previstos iguais ou superiores à Situação
de Referência em não mais de 5 dB(A).
Níveis sonoros previstos superiores à Situação de
Referência em mais de 5 dB(A) mas em não mais de 10
dB(A).
Níveis sonoros previstos superiores à Situação de
Referência em mais de 10 dB(A).
Cumpre limites legais ou o incumprimento não se fica a
dever ao projeto
Ultrapassagem dos limites legais aplicáveis (DL 9/2007).
Ultrapassagem, em mais de 10 dB(A), dos limites legais
aplicáveis (DL 9/2007).
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5.8.2

AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE
A concretização de um parque eólico e das linhas de energia associadas tem
associada a emissão sonora capaz de alterar o ambiente sonoro envolvente nas fases
de construção, de exploração e de desativação.
FASE DE CONSTRUÇÃO
AGI 5:

AGI 7:

AGI 8:
AGI 9:
AGI 13:

AGI 19:

AGI 20:
AGI 22:

Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos: dá-se prioridade ao
uso de acessos pré-existentes e/ou sua melhoria/alargamento
(alargamento, regularização/estabilização do pavimento, implantação de
infraestruturas hidráulicas de drenagem), sendo que novos acessos serão
acordados com os proprietários minimizando na medida do possível a
interferência com usos do solo existentes, com destaque para aqueles
produtivos (agrícolas) e associados a zonas habitadas [PE e LE]
Limpeza da camada vegetal superficial e decapagem (até 30 cm de
profundidade) e regularização dos terrenos: na área de estaleiro, área de
implantação das plataformas de aerogeradores, área de implantação de
plataformas de subestação, área de intervenção associada a acessos e
valas da rede de MT e numa área até 400 m2 no local de implantação dos
apoios, dependendo das dimensões dos apoios e da densidade/tipologia
de vegetação (a desarborização e desmatação para lá das áreas de
implantação direta serão reduzidas ao mínimo indispensável) [PE e LE]
Implantação e operação de estaleiro(s), centrais de betão, parques de
materiais e equipamentos e outras estruturas de apoio à obra [PE e LE]
Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado [PE e
LE]
Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários
para a instalação da plataforma de aerogeradores e subestações;
abertura de caboucos para a implantação de apoios, abertura de
caboucos para criação das valas da rede de MT [PE e LE]
Execução de fundações: betonagens e trabalhos de armação de ferro e
cofragens, para a criação dos maciços de fundação de aerogeradores,
maciços para fundação de pórticos metálicos e suporte de aparelhagem
exterior das subestações e maciços de fundação dos apoios (incluindo
ainda a instalação da ligação à terra e colocação das bases do apoio) [PE
e LE]
Obras de construção civil para construção das subestações, incluindo a
construção de edifício de comando, estruturas, redes técnicas [PE]
Instalação dos aerogeradores: instalação de gruas móveis, assemblagem
da torre do aerogerador, montagem de naceles, rotores e pás [PE]
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AGI 25: Abertura da faixa de proteção da linha elétrica: corte ou decote de
árvores numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual
desarborização dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das
demais espécies florestais para cumprimento das distâncias mínimas de
segurança do Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão –
RSLEAT [LE]
AGI 26: Definição da faixa de gestão de combustível (faixa determinada pela
projeção vertical dos cabos elétricos exteriores acrescidos de faixas de
10 m para lá dos mesmos), assegurando a descontinuidade do
combustível horizontal e vertical, com possível corte ou decote de
espécies arbóreas e mato, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de junho que regulamento o Sistema Nacional de Defesa
da Floresta Contra Incêndios, com última alteração dada pelo Decreto-Lei
n.º 14/2019, de 21 de fevereiro [LE]
AGI 27: Montagem e colocação dos apoios dos postes treliçados: transporte,
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, envolvendo a
ocupação temporária da área mínima indispensável aos trabalhos e
circulação de maquinaria até um máximo de cerca de 400 m2 [LE]
AGI 29: Limpeza e desativação das instalações provisórias de obra (estaleiros e
estruturas de apoio), recuperação de áreas afetadas (áreas de apoio à
obra, taludes de escavação e aterro, plataformas dos aerogeradores, área
superficial da vala de cabos), sinalização e arranjos paisagísticos [PE e LE]
FASE DE EXPLORAÇÃO
AGI 32: Funcionamento geral dos parques eólicos e subestações (presença e
características funcionais, por exemplo as emissões acústicas e
funcionamento das redes técnicas) [PE]
AGI 33: Funcionamento geral da linha elétrica (presença e características
funcionais, com destaque para emissões acústicas e campos
eletromagnéticos) [LE]
AGI 35: Inspeção, monitorização e manutenções periódicas nos parques eólicos e
subestações: ações de manutenção preditivas (monitorização de
componentes, análise do nível de óleos, vibrações, entre outros), ações
de manutenção preventivas (ações periódicas de inspeção, manutenção
e substituição de equipamentos elétricos, redes de infraestruturas, como
por exemplo verificação de aperto de parafusos, verificações de pares,
revisão abrangente da turbina eólica e do gerador, mudança de óleo do
multiplicador e grupo hidráulico) e ações de manutenção corretivas
(ações não programadas de resolução de avarias e mudança de pequenos
componentes, ou ações não programadas de intervenção e substituição
de grandes equipamentos, como rotor, gerador, multiplicação, coroa,
nacelle, secção de torre, transformadores, entre outros) [PE]
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AGI 36: Inspeção, monitorização e manutenções periódicas nas linhas elétricas:
verificação do estado de conservação dos condutores e estruturas (e
substituição de componentes, se deteriorados), da conformidade na faixa
de proteção da ocupação do solo com o RLSEAT (edificação sobre a linha
e crescimento de espécies arbóreas, esta última ao abrigo do Plano de
Manutenção de Faixa) e da faixa de gestão de combustível com o DecretoLei n.º 124/2006, de 28 de junho, com última alteração dada pelo
Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de fevereiro, inspeção e monitorização da
interação com avifauna (de acordo com o Plano de Monitorização) [LE]
FASE DE DESATIVAÇÃO
AGI 37: Desmontagem e reciclagem dos componentes dos aerogeradores de
acordo com as normas e padrões vigentes
AGI 38: Desmontagem e desconexão de todo o cabeamento elétrico, reciclandose o cobre e o alumínio daqueles componentes que possam ser reciclados
como trechos extensos de cabos
AGI 41: Escarificação e recuperação de solos compactados (plataformas de
aerogeradores e subestações), assegurar a sua escarificação
5.8.3

FASE DE CONSTRUÇÃO
Durante a fase de construção é expectável a ocorrência de um aumento temporário
dos níveis de ruído ambiente na envolvente dos locais de obra. As múltiplas
operações e atividades diferenciadas que integram as obras na fase de construção,
geram níveis de ruído, normalmente, temporários e descontínuos em função de
diversos fatores dificultam a previsão, em termos quantitativos, dos níveis sonoros
resultantes.
De referir, ainda, que o carácter transitório destas atividades induz nas populações
uma maior tolerância, relativamente a outras fontes de carácter permanente.
A quantificação dos níveis sonoros do ruído na fase de construção é difícil determinar
com rigor, devido quer à grande variabilidade do número de fontes de ruído, quer ao
conhecimento preciso da evolução das frentes de obra, equipamentos envolvidos e
suas características em termos de potência sonora.
Neste contexto, no quadro seguinte apresentam-se as distâncias correspondentes
aos níveis sonoros contínuos equivalentes, ponderados A, de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45
dB(A), considerando fontes pontuais e um meio de propagação homogéneo,
determinados a partir dos valores limite dos níveis de potência sonora, indicados no
Anexo V, do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro, relativamente às emissões
sonoras dos equipamentos para utilização no exterior.
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Quadro 5.45 – Distâncias correspondentes a diferentes níveis de LAeq associados a
equipamentos típicos de construção

TIPO DE EQUIPAMENTO

P: potência instalada
efetiva (kW);
Pel: potência elétrica
(kW);
m: massa do aparelho
(kg);
L: espessura transversal
de corte (cm)

Compactadores (cilindros vibrantes, placas
vibradoras e apiloadores vibrantes)

DISTÂNCIA À FONTE
[m]

LAeq
=65

LAeq
=55

LAeq
=45

P8
8<P70
P>70

40
45
>46

126
141
>146

398
447
>462

Dozers, carregadoras e escavadorascarregadoras, com rasto contínuo

P55
P>55

32
>32

100
>102

316
>322

Dozers, carregadoras e escavadorascarregadoras,
com
rodas;
dumpers,
niveladoras,
compactadores
tipo
carregadora, empilhadores em consola c/
motor de combustão, gruas móveis,
compactadores (cilindros não vibrantes),
espalhadoras-acabadoras, fontes de pressão
hidráulica

P55
P>55

25
>26

79
>81

251
>255

Escavadoras, monta-cargas, guinchos de
construção, motoenxadas

P15
P>15

10
>10

32
>31

100
>99

m15
15<m30
m>30

35
52
>65

112
163
>205

355
516
>649

Pel2
2<Pel10
Pel>10

12
13
>13
14
>15

37
41
>40
45
>47

116
130
>126
141
>147

Martelos
manuais,
perfuradores

demolidores

e

Grupos eletrogéneos de soldadura e potência

Compressores

P15
P>15

Dependendo do número de equipamentos a utilizar (no total e de cada tipo) e dos
obstáculos à propagação sonora, os valores apresentados no Quadro 5.45 podem
aumentar ou diminuir significativamente. Tipicamente as atividades de preparação
de terreno, escavação e pavimentação são as mais ruidosas, dando lugar a níveis
sonoros contínuos equivalentes na ordem dos 85 dB(A), pelo que é expectável que a
menos de 10 metros da obra o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, do
ruído particular, seja superior a 65 dB(A).
Nos termos do disposto nos artigos 14º e 15º do RGR, o exercício de atividades
ruidosas temporárias (fase de construção), apenas carece de Licença Especial de
Ruído (LER) quando sejam realizadas na proximidade de edifícios de habitação (aos
sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas), de escolas
(durante o respetivo período de funcionamento) e de hospitais ou estabelecimentos
similares (em qualquer horário).
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No caso concreto, na envolvente próxima das frentes de obra não existem escolas
nem hospitais ou estabelecimentos similares, e está previsto que as obras ocorram
apenas no período diurno de dias úteis, período em que no RGR não estão
estabelecidos valores limite de exposição a verificar.
5.8.3.1

PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
AEROGERADORES E SUA PLATAFORMA E MACIÇO DE FUNDAÇÃO
No caso em apreço, os recetores sensíveis (habitações unifamiliares) mais próximos
das frentes de obra para implantação dos aerogeradores, localizam-se a mais de 450
metros de distância, pelo é expectável que o respetivo ambiente sonoro, em termos
médios, não venha a variar significativamente, e que os impactes no ambiente
sonoro sejam negativos, temporários, diretos e indiretos, prováveis, imediatos,
reversíveis, locais, de carácter simples, de magnitude reduzida e não significativos.
ACESSOS
Para acesso aos locais de implantação dos aerogeradores serão utilizados
maioritariamente acessos existentes. Os novos acessos a construir para ligação dos
acessos existentes às frentes de obra, localizam-se a mais de 400 metros de distância
dos recetores existentes, pelo durante a obra associada, ainda que o ambiente
sonoro na envolvente próxima venha a variar de forma pontual, é expectável que
junto dos recetores, em termos médios, não venha a variar significativamente.
De referir ainda que o tráfego rodoviário para transporte de trabalhadores,
equipamentos e material, será reduzido, pelo que é previsível se venha a existir um
acréscimo pontual dos níveis sonoros na imediata proximidade, mas que em termos
médios seja não significativo.
REDE DE MT
A rede MT será desenvolvida essencialmente na proximidade dos aerogeradores.
Dado que os recetores sensíveis mais próximos se localizam a mais de 450 metros
das respetivas frentes de obra, e sendo provável o aumento pontual dos níveis
sonoros apenas na imediata envolvente das mesmas, é expectável que junto dos
recetores sensíveis existentes, em termos médios, o ambiente sonoro de referência
não venha a variar significativamente.
Excetuam-se alguns casos pontuais de recetores justapostos às zonas de implantação
da rede de média tensão, com claro destaque para recetor sensível sito
imediatamente a norte da EM1700-1, em Moscoso, que na presente versão de
projeto é diretamente afetado pelo traçado da rede de média tensão que interliga o
núcleo TN06-TN10 ao núcleo TN24-TN28 (situação a aferir em sede de Projeto de
Execução). Neste caso, aquando das movimentações de terras para abertura e
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reposição do cabouco respetivo, a exposição é muito próxima, podendo
pontualmente incutir um impacte significativo, no entanto de muito curta duração,
já que a empreitada associada na proximidade dos recetores sensíveis será muito
rápida.
SUBESTAÇÕES
A fase de construção das subestações decorrerá de forma muito limitada no espaço
e no tempo, restringindo-se á plataforma da subestação propriamente dita. Terá
como principais atividades geradoras de ruído a circulação de veículos, operações de
terraplenagem e de construção civil, presença de trabalhadores no estaleiro e frentes
de obra e funcionamento de equipamentos.
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA A [STA.PETN]
A envolvente da Subestação alternativa A [STA.PETN] é caraterizada pela existência
de campos cobertos por matos, sem recetores sensíveis na imediata proximidade. O
recetor sensível mais próximo corresponde a uma habitação unifamiliar localizada de
forma isolada na envolvente da povoação de Uz, a cerca de 340 metros a sudoeste
do local de implantação da subestação. A povoação de Uz, típica rural, localiza-se a
aproximadamente 1.000 metros a sul da frente de obra.
Neste contexto, tendo por base os dados de potência sonora dos equipamentos
típicos de construção, nomeadamente das operações mais ruidosas (escavação e
betonagem), é expectável que o ambiente sonoro junto dos recetores sensíveis mais
próximos, ainda que possa variar pontualmente, em termos médios não deverá ter
um acréscimo significativo. Não obstante, assinala-se a presença a sul da subestação
da zona de estaleiro e inclusive uma central de betão, que impõe assim uma distância
ao recetor mais próximo de 160 m, permitindo assim algum grau de exposição a
níveis de ruído potencialmente incomodativos.
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA B [STB.PETN]
A envolvente da Subestação alternativa B [STB.PETN] é caraterizada pela existência
de campos agrícolas ou cobertos por matos, sem recetores sensíveis na imediata
proximidade. Os recetores sensíveis mais próximos correspondem a habitações
unifamiliares na povoação de Carvalho, a cerca de 500 metros a nordeste do local de
implantação da subestação.
Neste contexto, tendo por base os dados de potência sonora dos equipamentos
típicos de construção, nomeadamente das atividades geradoras de maior ruído
(escavação e betonagem), é expectável que o ambiente sonoro junto dos recetores
sensíveis mais próximos, ainda que possa variar pontualmente, em termos médios
não deverá ter um acréscimo significativo.
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETN VS. STB.PETN
A fase de construção das alternativas STA.PETN e da STB.PETN será desenvolvida com
o mesmo método construtivo e utilizará o mesmo tipo de equipamentos ruidosos.
Conforme explicitado anteriormente, os recetores sensíveis na envolvente das duas
alternativas localizam-se aproximadamente à mesma distância.
Ainda que a alternativa STB.PETN tenha um maior número de recetores na sua
proximidade a 500 metros, comparativamente à STA.PETN que apenas tem 1 recetor
a cerca de 340 metros, ficando a povoação de UZ a cerca de 1 km, em ambos os casos,
os recetores existentes localizam-se para lá da respetiva área de influência acústica
das frentes de obra associadas às subestações, sendo expectável que o respetivo
ambiente sonoro de referência ainda que possa variar pontualmente, em termos
médios não deverá ter um acréscimo significativo.
Não obstante e conforme referido, a presença de uma central de betão a 160 m de
um recetor sensível próximo torna menos favorável a opção STA.PETN, caso não seja
ponderada uma nova localização para estas área de apoio à obra (central de betão e
estaleiro).
Face ao exposto, no âmbito do descritor ambiente sonoro considera-se que não
existem diferenças significativas entre as alternativas STA.PETN e da STB.PETN, se
implementada a referida medida para a STA.PETN, prevendo-se em ambos os casos
o cumprimento dos limites estabelecidos no RGR e que os impactes no ambiente
sonoro sejam negativos, temporários, diretos e indiretos, prováveis, imediatos,
reversíveis, locais, de carácter simples, de magnitude reduzida e não significativos.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETN]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETN
A montagem das linhas elétricas terá como principal fonte sonora as atividades
associadas à realização das fundações para montagem dos apoios da linha elétrica.
Estas operações serão muito limitadas no espaço e terão curta duração (poucos dias).
O projeto das linhas elétricas ainda se encontra em fase de estudo prévio, pelo que
não é conhecida a localização precisa da linha e dos respetivos apoios, que poderá
variar nos corredores avaliados, pelo que a análise mais pormenorizada apenas
poderá ser efetuada em fase posterior.
Caso de verifique a implementação da Subestação alternativa STB.PETN, face à
STA.PETN, a respetiva LMAT será de menor dimensão (menos 4,5 km), pelo que
consequentemente terá um menor número de apoios. Contudo, nos corredores
alternativos associados não existem recetores sensíveis e os mais próximos
localizam-se a mais de 150 metros dos corredores, para lá da área de influência
acústica, pelo que se considera que em termos de afetação do ambiente sonoro,
ambos os corredores e localizações da subestação podem ser consideradas
indistintas.
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Apenas foi identificada a existência de recetores sensíveis junto ao limite este do
corredor TLN5 (recetores sensíveis dispersos na envolvente de Uz), mas dado que o
corredor tem 380 metros de largura neste local, face à localização pontual dos
recetores, considera-se que a potencial afetação poder totalmente suprimida caso
os apoios sejam afastados a mais de 50 metros, o que se afigura provável de
acontecer.
Os recetores sensíveis mais próximos do limite dos restantes corredores alternativos
localizam-se a mais de 100 metros, sendo provável que os locais de implantação dos
apoios da Linha e as respetivas frentes de obra se localizem a maiores distâncias,
muito para além da área de influência acústica significativa, pelo que se pode
considerar a afetação do ambiente sonoro pouco significativa.
Neste contexto, ainda que no caso do corredor TLN5 existam recetores sensíveis na
sua proximidade, prospetiva-se que em todos os casos as frentes de obra associadas
à instalação das linhas, se localizam a uma distância suficiente para que a influência
junto ambiente sonoro dos recetores sensíveis existentes, em termos médios, seja
pouco significativa, ou seja, em termos de potencial afetação acústica as várias
alternativas podem ser consideradas indistintas.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
A construção de linhas de evacuação a 400 kV ou a 60 kV apresenta o mesmo método
construtivo. Contudo, ainda que o projeto se encontre em fase de estudo prévio, a
evacuação a 60 kV será efetuada em apoios semelhantes aos apoios de 400 kV, pelo
que o número de apoios será semelhante, ou seja, a quantidade e localização de
frentes de obra associadas serão semelhantes.
No caso específico, como foi anteriormente referido, é expectável que os apoios e as
linhas se localizem a distâncias suficientes para que a influência sobre o ambiente
sonoro junto dos recetores sensíveis existentes, em termos médios, seja pouco
significativa, pelo que para a fase de construção, no âmbito do descritor ambiente
sonoro a alternativa de evacuação a 400 kV ou a 60 kV pode ser considerada
indistinta.
Em ambos os casos prevê-se que o impacte no ambiente sonoro seja negativo,
temporário, direto e indireto, provável, imediato, reversível, local, de carácter
simples, de magnitude reduzida e não significativo.
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5.8.3.2

PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL E SUA LIGAÇÃO AO PC GOUVÃES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
AEROGERADORES E SUA PLATAFORMA E MACIÇO DE FUNDAÇÃO
No caso em apreço, os recetores sensíveis (habitações unifamiliares) mais próximos
das frentes de obra para implantação dos aerogeradores, localizam-se a mais de 300
metros de distância, pelo é expectável que o respetivo ambiente sonoro, em termos
médios, não venha a variar significativamente, e que os impactes no ambiente
sonoro sejam negativos, temporários, diretos e indiretos, prováveis, imediatos,
reversíveis, locais, de carácter simples, de magnitude reduzida e não significativos.
ACESSOS
Para acesso aos locais de implantação dos aerogeradores serão utilizados
maioritariamente acessos existentes. Os novos acessos a construir para ligação dos
acessos existentes às frentes de obra, localizam-se a mais de 300 metros de distância
dos recetores existentes, pelo durante a obra associada, ainda que o ambiente
sonoro na envolvente próxima venha a variar de forma pontual, é expectável que
junto dos recetores, em termos médios, não venha a variar significativamente.
De referir ainda que o tráfego rodoviário para transporte de trabalhadores,
equipamentos e material, será reduzido, pelo que é previsível se venha a existir um
acréscimo pontual dos níveis sonoros na imediata proximidade, mas que em termos
médios seja não significativo.
REDE DE MT
A rede MT será desenvolvida essencialmente na proximidade dos aerogeradores.
Dado que os recetores sensíveis mais próximos se localizam a mais de 300 metros
das respetivas frentes de obra, e sendo provável o aumento pontual dos níveis
sonoros apenas na imediata envolvente das mesmas, é expectável que junto dos
recetores sensíveis existentes, em termos médios, o ambiente sonoro de referência
não venha a variar significativamente.
Excetuam-se alguns casos pontuais de recetores justapostos às zonas de implantação
da rede de média tensão, com claro destaque para algumas habitações a sudeste de
Viduedo, imediatamente a sul da A7, próximas à rede de média tensão que liga o
TS32 ao TS23/24. Neste caso, aquando das movimentações de terras para abertura
e reposição do cabouco respetivo, a exposição é muito próxima, podendo
pontualmente incutir um impacte significativo, no entanto de muito curta duração,
já que a empreitada associada na proximidade dos recetores sensíveis será muito
rápida.
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SUBESTAÇÕES
A fase de construção das subestações decorrerá de forma muito limita da no espaço
e no tempo, restringindo-se á plataforma da subestação propriamente dita. Terá
como principais atividades geradoras de ruído os trabalhos de decapagem,
terraplanagem e betonagem da plataforma.
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA A [STA.PETS]
A envolvente da Subestação alternativa A [STA.PETS] é caraterizada pela existência
de campos cobertos por matos, sem recetores sensíveis na imediata proximidade. Os
recetores sensíveis mais próximos correspondem a habitações unifamiliares na
povoação de Alvadia (típica rural), localizadas a mais de 560 metros a oeste do local
de implantação da subestação.
Neste contexto, tendo por base os dados de potência sonora dos equipamentos
típicos de construção, nomeadamente das operações mais ruidosas (escavação e
betonagem), é expectável que o ambiente sonoro junto dos recetores sensíveis mais
próximos, ainda que possa variar pontualmente, em termos médios não deverá ter
um acréscimo significativo.
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA B [STB.PETS]
A envolvente da Subestação alternativa A [STB.PETS] é caraterizada pela existência
de campos cobertos por matos, sem recetores sensíveis na imediata proximidade. Os
recetores sensíveis mais próximos correspondem a habitações unifamiliares na
povoação de Pinduradouro (típica rural), localizadas a mais de 510 metros a norte do
local de implantação da subestação.
Neste contexto, tendo por base os dados de potência sonora dos equipamentos
típicos de construção, nomeadamente das operações mais ruidosas (escavação e
betonagem), é expectável que o ambiente sonoro junto dos recetores sensíveis mais
próximos, ainda que possa variar pontualmente, em termos médios não deverá ter
um acréscimo significativo.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETS VS. STB.PETS
A fase de construção das alternativas STA.PETS e da STB.PETS será desenvolvida com
o mesmo método construtivo e utilizará o mesmo tipo de equipamentos ruidosos.
Conforme explicitado anteriormente, os recetores sensíveis na envolvente das duas
alternativas localizam-se aproximadamente à mesma distância.
Em ambos os casos, os recetores existentes localizam-se para lá da respetiva área de
influência acústica das frentes de obra, sendo expectável que o respetivo ambiente
sonoro de referência ainda que possa variar pontualmente, em termos médios não
deverá ter um acréscimo significativo.
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Face ao exposto, no âmbito do descritor ambiente sonoro considera-se que não
existem diferenças significativas entre as alternativas STA.PETS e da STB.PETS,
prevendo-se em ambos os casos o cumprimento dos limites estabelecidos no RGR e
que os impactes no ambiente sonoro sejam negativos, temporários, diretos e
indiretos, prováveis, imediatos, reversíveis, locais, de carácter simples, de
magnitude reduzida e não significativos.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETS]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETS
A montagem das linhas elétricas terá como principal fonte sonora as atividades
associadas à realização das fundações para montagem dos apoios da linha elétrica.
Estas operações ruidosas serão muito limitadas no espaço e terão curta duração
(poucos dias).
O projeto das linhas elétricas ainda se encontra em fase de estudo prévio, pelo que
não é conhecida a localização precisa da linha e dos respetivos apoios, que poderá
variar nos corredores avaliados, pelo que a análise mais pormenorizada apenas
poderá ser efetuada em fase posterior.
Caso de verifique a implementação da Subestação alternativa STB.PETS, face à
STA.PETS, a respetiva LMAT será de menor dimensão (menos 2,5 km), pelo que
consequentemente terá um menor número de apoios. Contudo, nos corredores
alternativos associados não existem recetores sensíveis e os mais próximos
localizam-se a mais de 130 metros dos corredores, para lá da área de influência
acústica, pelo que se considera que em termos de afetação do ambiente sonoro,
ambos os corredores e localizações da subestação podem ser consideradas
indistintas.
Com exceção dos corredores alternativos TLS5, TLS12 e TLS13, os recetores sensíveis
mais próximos do limite dos restantes corredores alternativos localizam-se a mais de
100 metros, sendo provável que os locais de implantação dos apoios da Linha e as
respetivas frentes de obra se localizem a maiores distâncias, muito para além da área
de influência acústica significativa das frentes de obra, pelo que se pode considerar
que em termos médios o ruído de referência não deverá variar significativamente.
O corredor TLS5, no limite norte sobrepõem 2 recetores sensíveis correspondentes
a habitações unifamiliares dispersas na envolvente do lugar de Choupica, concelho
de Ribeira de Pena. O corredor TLS12, no limite oeste, sobrepõem 2 recetores
sensíveis correspondentes a habitações unifamiliares dispersas na envolvente do
lugar de Amarelos, concelho de Ribeira de Pena. O corredor TLS13 sobrepõem alguns
recetores sensíveis correspondentes a habitações unifamiliares no lugar de Aldeia do
Ouro, concelho de Ribeira de Pena. No entanto, em ambos os casos, dado que os
corredores têm aproximadamente 400 metros de largura, face à localização pontual
dos recetores, considera-se que a potencial afetação poder totalmente suprimida
caso os apoios sejam afastados a mais de 50 metros, o que se afigura provável de
acontecer.
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Neste contexto, ainda que no caso dos corredores TLS5, TLS12 e TLS13 se
sobreponham a alguns recetores junto aos seus limites, prospetiva-se que em todos
os casos as frentes de obra associadas à instalação das linhas, se deverão localizar a
uma distância suficiente para que a influência do ruído gerado na fase de construção,
em termos médios, não venha a alterar o ruído de referência dos recetores sensíveis
existentes, pelo que, em termos de potencial afetação acústica as várias alternativas
podem ser consideradas indistintas.
O impacte cumulativo com a empreitada de construção do SET nessa secção final
será residual, dado o afastamento a recetores sensíveis que se verifica.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
A construção de linhas de evacuação a 400 kV ou a 60 kV, apresenta o mesmo
método construtivo. Contudo, ainda que o projeto se encontre em fase de estudo
prévio, a evacuação a 60 kV será efetuada em apoios semelhantes aos apoios de 400
kV, pelo que o número de apoios será semelhante, ou seja, a quantidade e localização
de frentes de obra associadas serão semelhantes.
No caso específico, como foi anteriormente referido, é expectável que os apoios e as
linhas se localizem a distâncias suficientes para que a influência sobre o ambiente
sonoro junto dos recetores sensíveis existentes, em termos médios, seja pouco
significativa, pelo que para a fase de construção, no âmbito do descritor ambiente
sonoro a alternativa de evacuação a 400 kV ou a 60 kV pode ser considerada
indistinta.
Em ambos os casos prevê-se que o impacte no ambiente sonoro seja negativo,
temporário, direto e indireto, provável, imediato, reversível, local, de carácter
simples, de magnitude reduzida e não significativo.
5.8.4

FASE DE EXPLORAÇÃO

5.8.4.1

PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
Como nota prévia, importa referir que na envolvente do PETN atualmente existem
na proximidade os Parques Eólicos Lomba da Seixa, Lomba da Seixa II e Lomba do
Vale.
Dado que constituem parques eólicos já em exploração, durante a caraterização da
situação de referência foi possível avaliar a respetiva influência junto dos recetores
sensíveis potencialmente mais afetados pelo ruído do parque eólico alvo de
avaliação, tendo-se verificado que de forma geral não existe influência significativa
junto destes recetores. Em todo o caso, durante as medições experimentais os
parques eólicos estiveram a funcionar normalmente, pelo que qualquer influência,
foi considerada na situação de referência e considerada na avaliação de impacte que
se segue.
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PROJETO DO PARQUE EÓLICO
AEROGERADORES E SUA PLATAFORMA E MACIÇO DE FUNDAÇÃO
Durante a fase de exploração, o ruído resulta do funcionamento dos aerogeradores
e afetará de forma mais ou menos relevante os recetores expostos em função da
direção do vento, podendo determinar situações de maior incomodidade. A potência
fornecida por um aerogerador depende da velocidade do vento, o que, igualmente,
condiciona o seu rendimento, factos que conduzem à definição das condições mais
adequadas de funcionamento.
A avaliação dos níveis sonoros nos recetores sensíveis, localizados na área de
potencial influência acústica do projeto, foi efetuada mediante a construção de um
modelo 3D do local, com recurso ao programa informático CadnaA. O CadnaA foi
desenvolvido pela Datakustik para que, de forma rápida e eficaz, sejam
determinados, mediante os métodos definidos pelo utilizador, todos os “caminhos
sonoros” entre as diferentes fontes e os diferentes recetores, mesmo em zonas
urbanas complexas, integrando, assim, os parâmetros com influência,
nomeadamente a topografia, os obstáculos, o tipo de solo e as condições
atmosféricas predominantes, e permitindo a análise individual dos níveis sonoros,
mediante seleção de recetores específicos, ou a análise global, mediante a produção
de mapas de ruído a 2D e 3D.
No caso específico, os aerogeradores correspondem a fontes ruidosas permanentes
do tipo industrial, pelo que foi considerado o método de cálculo ISO 9613-2, que é o
método recomendado pelo Decreto-Lei nº 146/2006, de 31 de julho (que transpõe a
Diretiva n.º 2002/49/CE), alterado e republicado pelo Decreto-lei nº136-A/2019 (que
transpõe a Diretiva (UE) 2015/996).
A modelação do terreno teve por base curvas de nível com equidistância de 1 metro,
o terreno envolvente foi modelado com curvas de nível com equidistância de 10
metros. De acordo com os dados específicos do presente estudo, com a experiência
adquirida em outros estudos já desenvolvidos e tendo por base as diretrizes da
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), afigurou-se adequado efetuar as
configurações que se apresentam no Quadro 5.46.
Quadro 5.46 – Configurações de cálculo utilizados na modelação de ruído (fase de
exploração)

Geral

PARÂMETROS
Software
Máximo raio de busca
Ordem de reflexão
Erro máximo definido para o cálculo
Métodos/normas de cálculo:
Absorção do solo (G)
Coeficiente de atenuação atmosférica
(ISO 9613-1)

CONFIGURAÇÃO
CadnaA – Versão BPM XL (2020)
8000 metros
2
0 dB
Aerogeradores: ISO 9613-2.
α = 0,3 (semi-refletor)
0.001035 (dB/m)
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PARÂMETROS

Meteorologia

Mapa de
ruído

Avaliação de
ruído nos
recetores

Percentagem de condições
favoráveis:
diurno/entardecer/noturno
Temperatura média anual
Humidade relativa média anual
Pressão de referência
Malha de Cálculo
Tipo de malha de cálculo
(variável/fixa)
Altura ao solo
Código de cores
Altura acima do solo
Distância mínima recetor-fachada
Distância mínima fonte/refletor

CONFIGURAÇÃO
Diurno: 50%
Entardecer: 75%
Noturno: 100%
16 ºC
80 %
101 kPa
10X10 metros
Fixa
4 metros
Diretrizes APA (2011)
1,5 metros acima do piso mais
desfavorável
3,5 metros (DL nº 146/2006)
0,1 metros

No caso específico, está a prevista a instalação de aerogeradores do fabricante
Siemens Gamesa, com uma potência nominal de 6 MW, instalados em torres de
115 m, pás de 83.5 m e um diâmetro do rotor 170 m, com uma potência sonora
máxima de 106 dB(A).
Na ausência de dados de espectrais da emissão dos aerogeradores em questão,
seguiu-se o recomendado no documento “A Good Practice Guide to the Application
of ETSU-R-97 for the Assessment and Rating of Wind Turbine Noise”, considerando
condições 100% favoráveis à propagação sonora (inversões térmicas) no período
noturno, com a emissão continua dos aerogeradores com o nível de potência sonora
máximo 106 dB(A), na frequência dos 250Hz.
A emissão sonora dos aerogeradores e a propagação do ruído até junto dos recetores
está diretamente associada, entre outros fatores, às condições de vento existentes,
nomeadamente à respetiva velocidade e orientação.
Sendo a média anual das caraterísticas do vento apenas indicativa de maior ou menor
probabilidade de ocorrência de condições favoráveis à propagação sonora para junto
dos recetores, na simulação procurou-se efetuar a avaliação do cenário mais
desfavorável (mais critico), ou seja, consideraram-se as percentagens de condições
favoráveis à propagação sonora recomendadas no documento Good Practice Guide
for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure
(100% em todas as direções no período noturno). De notar que caso fosse
considerada a distribuição de ventos local, iríamos ter apenas algumas direções com
maior probabilidade de ocorrência de condições favoráveis de propagação sonora.
Uma vez que as condições favoráveis de propagação sonora não dependem só do
regime do vento, mas também dos gradientes verticais de temperatura (período do
dia e nebulosidade, como especificado no Quadro A.1 da NP ISO 1996-2: 2019), a
consideração das condições favoráveis de propagação sonora apenas com base na
Rosa dos Ventos, traduzir-se-ia, sobretudo no período noturno, na subvalorização da
ocorrência de condições favoráveis.
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Neste sentido, permitindo uma análise do mês mais critico, afigura-se mais adequado
e seguro considerar para todas as direções, as probabilidades indicadas para cada
um dos períodos de referência (diurno 50%, entardecer 75% e noturno 100%).
Seguindo a recomendação do guia “A Good Practice Guide to the Application of ETSUR-97 for the Assessment and Rating of Wind Turbine Noise”, considerando o método
de cálculo ISO 9613-2.
Com base no modelo 3D referido e nos parâmetros de base descritos foram
prospetivados os níveis sonoros contínuos equivalentes ponderados A de ruído
particular, associados ao funcionamento continuo (24 horas) dos aerogeradores na
potência máxima, para os vários recetores sensíveis (fachada e piso mais
desfavorável) potencialmente mais afetados pelo ruído do projeto, que se localizam
nas peças desenhadas em anexo (conjuntamente com os mapas de ruído).
Para que seja possível uma perspetiva mais abrangente do Ruído Particular da fase
de exploração do projeto em apreço, foram também calculados os Mapas de Ruído
Particular, a 4 metros acima do solo para os indicadores Lden e Ln, cujos resultados se
ilustram nos DESENHOS 28.1 a 28.8 (Volume III).
No Quadro 5.47 apresentam-se os níveis sonoros de ruído residual (referência), os
resultados previsionais de ruído particular associado aos aerogeradores e o ruído
ambiente decorrente (soma energética do ruído de referência com o ruído
particular), e o valor de emergência sonora (diferença entre ruído ambiente e ruído
de referência). Apesar do software apresentar resultados com uma casa decimal, os
valores foram arredondados ao número inteiro, a fim de serem comparados com os
valores-limite estabelecidos no RGR.
Quadro 5.47 – Níveis de ruído do PETN nos recetores avaliados (sem medidas)
RUÍDO DE
REFERÊNCIA
[dB(A)]

RUÍDO
PARTICULAR
[dB(A)]

RUÍDO AMBIENTE
DECORRENTE
[dB(A)]

EMERGÊNCIA
SONORA
[dB(A)]

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

44
42
42

43
42
42

41
40
40

40
39
39

47
46
46

2
1
1

3
2
2

4
3
3

cumpre
cumpre
cumpre

36
43

42
49

42
45

40
44

39
44

46
50

1
4

2
6

3
8

cumpre
cumpre

42
42
42

42
42
42

48
48
48

45
45
45

44
44
44

44
44
44

50
50
50

3
3
3

4
4
4

4
4
4

cumpre
cumpre
cumpre

42
40

43
40

43
40

49
46

45
44

45
43

45
43

51
49

3
2

5
3

5
3

cumpre
cumpre

47
47
47

39
38
37

39
38
37

40
38
37

46
44
43

44
43
43

43
42
42

43
42
42

49
48
48

2
1
1

3
2
2

3
2
2

cumpre
cumpre
cumpre

47
47
47

39
38
38

39
38
38

39
38
38

45
44
44

44
43
43

43
42
42

43
42
42

49
48
48

2
1
1

3
2
2

3
2
2

cumpre
cumpre
cumpre

RECETOR/
PONTO
MEDIÇÃO

ZONAMENTO
Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

RN01/Pto N1
RN02/Pto N1
RN03/Pto N1

z. mista
z. mista
z. mista

41
41
41

38
38
38

36
36
36

44
44
44

38
36
36

38
36
36

38
36
36

RN04/Pto N1
RN05/Pto N2

z. mista
z. mista

41
41

38
38

36
36

44
44

36
43

36
43

RN06/Pto N2
RN07/Pto N2
RN08/Pto N2

z. mista
z. mista
z. mista

42
42
42

40
40
40

40
40
40

47
47
47

42
42
42

RN09/Pto N2
RN10/Pto N2

z. mista
z. mista

42
42

40
40

40
40

47
47

RN11/Pto N2
RN12/Pto N2
RN13/Pto N2

z. mista
z. mista
z. mista

42
42
42

40
40
40

40
40
40

RN14/Pto N2
RN15/Pto N2
RN16/Pto N2

z. mista
z. mista
z. mista

42
42
42

40
40
40

40
40
40

RGR
(ART. 11º E
ART. 13º)
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RUÍDO DE
REFERÊNCIA
[dB(A)]

RUÍDO
PARTICULAR
[dB(A)]

RUÍDO AMBIENTE
DECORRENTE
[dB(A)]

EMERGÊNCIA
SONORA
[dB(A)]

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

45

43

43

43

49

1

3

3

cumpre

39
37
41

45
43
47

43
43
43

43
42
43

43
42
43

49
48
49

1
1
3

3
2
5

3
2
5

cumpre
cumpre
cumpre

42
42

42
42

48
48

44
44

43
43

43
43

49
49

4
4

5
5

5
5

cumpre
cumpre

44
43
45

44
43
45

44
43
45

50
49
51

45
45
46

45
44
46

45
44
46

51
50
52

5
5
6

7
6
8

7
6
8

cumpre
cumpre
n. cumpre

45
44

46
43

46
43

46
43

52
49

47
46

47
44

47
44

53
51

7
4

9
6

9
7

n. cumpre
cumpre

37
37
37

44
44
44

43
43
41

43
43
41

43
43
41

49
49
47

46
46
45

44
44
43

44
44
42

51
51
49

4
4
3

6
6
5

7
7
5

cumpre
cumpre
cumpre

38
38
38

37
37
37

44
44
44

42
42
42

42
42
42

42
42
42

48
48
48

45
45
45

43
43
43

43
43
43

50
50
50

3
3
3

5
5
5

6
6
6

cumpre
cumpre
cumpre

42
41

38
39

37
38

44
45

42
41

42
41

42
42

48
48

45
44

43
43

43
43

50
49

3
3

5
4

6
5

cumpre
cumpre

z. mista
z. mista
z. mista

41
41
41

39
39
39

38
38
38

45
45
45

42
42
41

42
42
41

42
42
41

48
48
47

45
45
44

44
44
43

43
43
43

50
50
49

4
4
3

5
5
4

5
5
5

cumpre
cumpre
cumpre

RN39/Pto N5
RN40/Pto N5

z. mista
z. mista

41
41

39
39

38
38

45
45

44
45

44
45

44
45

50
51

46
46

45
46

45
46

51
52

5
5

6
7

7
8

cumpre
n. cumpre

RN41/Pto N5
RN42/Pto N5
RN43/Pto N6

z. mista
z. mista
z. mista

41
41
40

39
39
37

38
38
36

45
45
43

43
47
39

43
47
40

43
47
40

49
53
46

45
48
43

44
48
42

44
48
41

50
54
48

4
7
3

5
9
5

6
10
5

cumpre
n. cumpre
cumpre

RN44/Pto N6
RN45/Pto N6
RN46/Pto N6

z. mista
z. mista
z. mista

40
40
40

37
37
37

36
36
36

43
43
43

37
38
39

38
38
39

38
38
39

44
44
45

42
42
43

41
41
41

40
40
41

47
47
48

2
2
3

4
4
4

4
4
5

cumpre
cumpre
cumpre

RN47/Pto N6
RN48/Pto N6

z. mista
z. mista

40
40

37
37

36
36

43
43

39
42

39
43

39
43

45
49

43
44

41
44

41
44

48
50

3
4

4
7

5
8

cumpre
cumpre

RN49/Pto N6
RN50/Pto N6
RN51/Pto N6

z. mista
z. mista
z. mista

40
40
40

37
37
37

36
36
36

43
43
43

43
43
42

44
44
42

44
44
42

50
50
48

45
45
44

45
45
43

45
45
43

51
51
49

5
5
4

8
8
6

9
9
7

cumpre
cumpre
cumpre

RN52/Pto N6
RN53/Pto N6

z. mista
z. mista

40
40

37
37

36
36

43
43

42
42

42
42

42
42

48
48

44
44

43
43

43
43

49
49

4
4

6
6

7
7

cumpre
cumpre

RN54/Pto N5
RN55/Pto N5
RN56/Pto N5

z. mista
z. mista
z. mista

41
41
41

39
39
39

38
38
38

45
45
45

44
44
43

44
44
43

44
44
43

50
50
49

46
46
45

45
45
44

45
45
44

51
51
50

5
5
4

6
6
5

7
7
6

cumpre
cumpre
cumpre

RN57/Pto N5
RN58/Pto N5

z. mista
z. mista

41
41

39
39

38
38

45
45

41
40

41
40

41
40

47
46

44
44

43
43

43
42

49
49

3
3

4
4

5
4

cumpre
cumpre

RN59/Pto N5
RN60/Pto N5
RN61/Pto N5

z. mista
z. mista
z. mista

41
41
41

39
39
39

38
38
38

45
45
45

41
40
40

41
40
41

41
40
41

47
46
47

44
44
44

43
43
43

43
42
43

49
49
49

3
3
3

4
4
4

5
4
5

cumpre
cumpre
cumpre

RECETOR/
PONTO
MEDIÇÃO

ZONAMENTO
Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

RN17/Pto N2

z. mista

42

40

40

47

38

39

39

RN18/Pto N2
RN19/Pto N2
RN20/Pto N3

z. mista
z. mista
z. mista

42
42
40

40
40
38

40
40
38

47
47
45

38
36
40

39
37
41

RN21/Pto N3
RN22/Pto N3

z. mista
z. mista

40
40

38
38

38
38

45
45

42
42

RN23/Pto N3
RN24/Pto N3
RN25/Pto N3

z. mista
z. mista
z. mista

40
40
40

38
38
38

38
38
38

45
45
45

RN26/Pto N3
RN27/Pto N4

z. mista
z. mista

40
42

38
38

38
37

RN28/Pto N4
RN29/Pto N4
RN30/Pto N4

z. mista
z. mista
z. mista

42
42
42

38
38
38

RN31/Pto N4
RN32/Pto N4
RN33/Pto N4

z. mista
z. mista
z. mista

42
42
42

RN34/Pto N4
RN35/Pto N5

z. mista
z. mista

RN36/Pto N5
RN37/Pto N5
RN38/Pto N5

RGR
(ART. 11º E
ART. 13º)
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RUÍDO DE
REFERÊNCIA
[dB(A)]

RUÍDO
PARTICULAR
[dB(A)]

RUÍDO AMBIENTE
DECORRENTE
[dB(A)]

EMERGÊNCIA
SONORA
[dB(A)]

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

47

44

43

43

49

3

4

5

cumpre

41
38
40

47
44
46

44
43
44

43
42
43

43
42
43

49
48
49

3
1
2

4
2
3

5
3
4

cumpre
cumpre
cumpre

40
41

40
41

46
47

44
45

43
44

43
43

49
50

2
3

3
4

4
4

cumpre
cumpre

42
42
43

42
42
43

42
42
43

48
48
49

45
45
46

44
44
45

44
44
44

50
50
51

3
3
4

4
4
5

5
5
5

cumpre
cumpre
cumpre

46
46

43
44

43
44

43
44

49
50

46
46

45
45

44
45

51
51

4
4

5
5

5
6

cumpre
cumpre

39
39
37

46
46
44

44
44
35

44
44
35

44
44
35

50
50
41

46
46
40

45
45
39

45
45
39

51
51
45

4
4
1

5
5
2

6
6
2

cumpre
cumpre
cumpre

37
37
37

37
37
35

44
44
43

34
35
46

34
35
46

34
35
46

40
41
52

40
40
47

39
39
47

39
39
46

45
45
53

1
1
6

2
2
10

2
2
11

cumpre
cumpre
n. cumpre

41
41

37
37

35
35

43
43

46
46

46
46

46
46

52
52

47
47

47
47

46
46

53
53

6
6

10
10

11
11

n. cumpre
n. cumpre

z. mista
z. mista
z. mista

41
41
39

37
37
38

35
35
36

43
43
43

46
45
39

46
45
39

46
45
39

52
51
45

47
46
42

47
46
42

46
45
41

53
52
48

6
5
3

10
9
4

11
10
5

n. cumpre
cumpre
cumpre

RN84/Pto N10
RN85/Pto N10

z. mista
z. mista

39
39

38
38

36
36

43
43

38
37

38
37

38
37

44
43

42
41

41
41

40
40

47
47

3
2

3
3

4
4

cumpre
cumpre

RN86/Pto N10
RN87/Pto N10
RN88/Pto N10

z. mista
z. mista
z. mista

39
39
39

38
38
38

36
36
36

43
43
43

36
35
35

36
35
35

36
36
35

42
42
41

41
40
40

40
40
40

39
39
39

46
46
46

2
1
1

2
2
2

3
3
3

cumpre
cumpre
cumpre

RN89/Pto N10

z. mista

39

38

36

43

34

34

34

40

40

39

38

45

1

1

2

cumpre

RECETOR/
PONTO
MEDIÇÃO

ZONAMENTO
Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

RN62/Pto N5

z. mista

41

39

38

45

41

41

41

RN63/Pto N5
RN64/Pto N7
RN65/Pto N7

z. mista
z. mista
z. mista

41
42
42

39
40
40

38
39
39

45
46
46

40
38
40

41
38
40

RN66/Pto N7
RN67/Pto N7

z. mista
z. mista

42
42

40
40

39
39

46
46

40
41

RN68/Pto N7
RN69/Pto N7
RN70/Pto N7

z. mista
z. mista
z. mista

42
42
42

40
40
40

39
39
39

46
46
46

RN71/Pto N7
RN72/Pto N7

z. mista
z. mista

42
42

40
40

39
39

RN73/Pto N7
RN74/Pto N7
RN75/Pto N8

z. mista
z. mista
z. mista

42
42
39

40
40
37

RN76/Pto N8
RN77/Pto N8
RN78/Pto N9

z. mista
z. mista
z. mista

39
39
41

RN79/Pto N9
RN80/Pto N9

z. mista
z. mista

RN81/Pto N9
RN82/Pto N9
RN83/Pto N10

RGR
(ART. 11º E
ART. 13º)

De acordo com os resultados do quadro anterior, considerando a emissão sonora de
todo o parque eólico decorrente, a funcionar 24h / dia, em condições de emissão e
propagação sonora 100% favoráveis, o que corresponde a uma posição de segurança,
prospetiva-se o cumprimento dos valores limite de exposição aplicáveis, conforme
estabelecido no artigo 11º do RGR.
Enquanto atividade ruidosa permanente, prospetiva-se o cumprimento dos limites
do Critério de Incomodidade [diferencial ≤ 5 dB para Ld, ≤ 4 dB para Le, e ≤ 3 dB para
Ln], conforme estabelecido na alienas b), número 1, artigo 13º do RGR ou os mesmos
não sendo aplicáveis por o valor do indicador LAeq do ruído ambiente é inferior a 45
dB(A), conforme estabelecido no número 5 do artigo 13º do RGR, em todos os
recetores, com exceção dos recetores RN25; RN26; RN40; RN42; RN78; RN79; RN80
e RN81.
O incumprimento dos limites do Critério de Incomodidade nos referidos recetores,
deve-se aos seguintes aerogeradores:
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•

RN25 e RN26 (Toninha): aerogerador TN6;

•

RN40 e RN42 (Lodeiro de Arque): aerogerador TN11;

•

RN78; RN79; RN80 e RN81 (Uz): aerogeradores TN25 e TN32.

Face à prospetiva de incumprimento dos limites do Critério de Incomodidade, junto
dos recetores sensíveis referidos, foram dimensionadas medidas de minimização de
ruído com vista a garantir o cumprimento dos limites legais aplicáveis no âmbito do
RGR, que se descrevem na secção 6.3.8.
Neste contexto, considerando a implementação de um modelo de aerogerador
menos ruidoso, com o nível máximo de potência sonora 102 dB(A), nos
aerogeradores TN6; TN11, TN25, TN32 e TN33, no Quadro 5.47 apresentam-se os
níveis sonoros de ruído residual (referência), os resultados previsionais de ruído
particular associado aos aerogeradores (com medidas), o ruído ambiente decorrente
(soma energética do ruído de referência com o ruído particular), e o valor de
emergência sonora (diferença entre ruído ambiente e ruído de referência).
Quadro 5.48 – Níveis de ruído do PETN nos recetores avaliados (com medidas)
RUÍDO DE
REFERÊNCIA
[dB(A)]

RUÍDO
PARTICULAR
[dB(A)]

RUÍDO AMBIENTE
DECORRENTE
[dB(A)]

EMERGÊNCIA
SONORA
[dB(A)]

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

44

43

41

40

47

2

3

4

cumpre

36
36
36

42
42
42

42
42
42

40
40
40

39
39
39

46
46
46

1
1
1

2
2
2

3
3
3

cumpre
cumpre
cumpre

43
42

43
42

49
48

45
45

44
44

44
44

50
50

4
3

6
4

8
4

cumpre
cumpre

42
42
42

42
42
42

42
42
42

48
48
48

45
45
45

44
44
44

44
44
44

50
50
50

3
3
3

4
4
4

4
4
4

cumpre
cumpre
cumpre

47
47
47

39
39
37

40
39
38

40
39
38

46
45
44

44
44
43

43
43
42

43
43
42

49
49
48

2
2
1

3
3
2

3
3
2

cumpre
cumpre
cumpre

40
40

47
47

37
38

37
39

37
39

43
45

43
43

42
43

42
43

48
49

1
1

2
3

2
3

cumpre
cumpre

40
40
40

40
40
40

47
47
47

37
38
38

38
38
38

38
38
39

44
44
45

43
43
43

42
42
42

42
42
43

48
48
49

1
1
1

2
2
2

2
2
3

cumpre
cumpre
cumpre

42
42

40
40

40
40

47
47

38
36

39
36

39
37

45
43

43
43

43
41

43
42

49
48

1
1

3
1

3
2

cumpre
cumpre

z. mista
z. mista
z. mista

40
40
40

38
38
38

38
38
38

45
45
45

39
40
40

39
40
40

39
40
40

45
46
46

43
43
43

42
42
42

42
42
42

48
48
48

3
3
3

4
4
4

4
4
4

cumpre
cumpre
cumpre

z. mista
z. mista

40
40

38
38

38
38

45
45

42
41

42
41

42
41

48
47

44
44

43
43

43
43

49
49

4
4

5
5

5
5

cumpre
cumpre

RECETOR/
PONTO
MEDIÇÃO

ZONAMENTO
Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

RN01/Pto N1

z. mista

41

38

36

44

38

38

38

RN02/Pto N1
RN03/Pto N1
RN04/Pto N1

z. mista
z. mista
z. mista

41
41
41

38
38
38

36
36
36

44
44
44

35
36
36

36
36
36

RN05/Pto N2
RN06/Pto N2

z. mista
z. mista

41
42

38
40

36
40

44
47

42
42

RN07/Pto N2
RN08/Pto N2
RN09/Pto N2

z. mista
z. mista
z. mista

42
42
42

40
40
40

40
40
40

47
47
47

RN10/Pto N2
RN11/Pto N2
RN12/Pto N2

z. mista
z. mista
z. mista

42
42
42

40
40
40

40
40
40

RN13/Pto N2
RN14/Pto N2

z. mista
z. mista

42
42

40
40

RN15/Pto N2
RN16/Pto N2
RN17/Pto N2

z. mista
z. mista
z. mista

42
42
42

RN18/Pto N2
RN19/Pto N2

z. mista
z. mista

RN20/Pto N3
RN21/Pto N3
RN22/Pto N3
RN23/Pto N3
RN24/Pto N3

RGR
(ART. 11º E
ART. 13º)
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RUÍDO DE
REFERÊNCIA
[dB(A)]

RUÍDO
PARTICULAR
[dB(A)]

RUÍDO AMBIENTE
DECORRENTE
[dB(A)]

EMERGÊNCIA
SONORA
[dB(A)]

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

49

45

44

44

50

5

6

6

cumpre

44
43
43

50
49
49

45
46
46

45
44
44

45
44
44

51
51
51

5
4
4

7
6
6

7
7
7

cumpre
cumpre
cumpre

42
41

42
41

48
47

45
45

43
43

43
42

50
49

3
3

5
5

6
5

cumpre
cumpre

41
42
42

42
42
42

42
42
42

48
48
48

45
45
45

43
43
43

43
43
43

50
50
50

3
3
3

5
5
5

6
6
6

cumpre
cumpre
cumpre

44
45

41
41

41
41

42
41

48
47

45
44

43
43

43
43

50
49

3
3

5
4

6
5

cumpre
cumpre

38
38
38

45
45
45

42
41
40

42
41
40

42
41
40

48
47
46

45
44
44

44
43
43

43
43
42

50
49
49

4
3
3

5
4
4

5
5
4

cumpre
cumpre
cumpre

39
39
39

38
38
38

45
45
45

42
43
41

42
44
41

42
44
41

48
50
47

45
45
44

44
45
43

43
45
43

50
51
49

4
4
3

5
6
4

5
7
5

cumpre
cumpre
cumpre

41
40

39
37

38
36

45
43

44
39

44
39

44
40

50
46

46
43

45
41

45
41

51
48

5
3

6
4

7
5

cumpre
cumpre

z. mista
z. mista
z. mista

40
40
40

37
37
37

36
36
36

43
43
43

37
37
38

37
37
39

38
38
39

44
44
45

42
42
42

40
40
41

40
40
41

47
47
47

2
2
2

3
3
4

4
4
5

cumpre
cumpre
cumpre

RN47/Pto N6
RN48/Pto N6

z. mista
z. mista

40
40

37
37

36
36

43
43

38
42

38
42

39
42

45
48

42
44

41
43

41
43

47
49

2
4

4
6

5
7

cumpre
cumpre

RN49/Pto N6
RN50/Pto N6
RN51/Pto N6

z. mista
z. mista
z. mista

40
40
40

37
37
37

36
36
36

43
43
43

43
43
41

43
43
42

43
43
42

49
49
48

45
45
44

44
44
43

44
44
43

50
50
49

5
5
4

7
7
6

8
8
7

cumpre
cumpre
cumpre

RN52/Pto N6
RN53/Pto N6
RN54/Pto N5

z. mista
z. mista
z. mista

40
40
41

37
37
39

36
36
38

43
43
45

42
42
44

42
42
44

42
42
44

48
48
50

44
44
46

43
43
45

43
43
45

49
49
51

4
4
5

6
6
6

7
7
7

cumpre
cumpre
cumpre

RN55/Pto N5
RN56/Pto N5

z. mista
z. mista

41
41

39
39

38
38

45
45

44
43

44
43

44
43

50
49

46
45

45
44

45
44

51
50

5
4

6
5

7
6

cumpre
cumpre

RN57/Pto N5
RN58/Pto N5
RN59/Pto N5

z. mista
z. mista
z. mista

41
41
41

39
39
39

38
38
38

45
45
45

41
40
41

41
40
41

41
40
41

47
46
47

44
44
44

43
43
43

43
42
43

49
49
49

3
3
3

4
4
4

5
4
5

cumpre
cumpre
cumpre

RN60/Pto N5
RN61/Pto N5

z. mista
z. mista

41
41

39
39

38
38

45
45

40
40

40
41

40
41

46
47

44
44

43
43

42
43

49
49

3
3

4
4

4
5

cumpre
cumpre

RN62/Pto N5
RN63/Pto N5
RN64/Pto N7

z. mista
z. mista
z. mista

41
41
42

39
39
40

38
38
39

45
45
46

40
40
38

41
41
38

41
41
38

47
47
44

44
44
43

43
43
42

43
43
42

49
49
48

3
3
1

4
4
2

5
5
3

cumpre
cumpre
cumpre

RN65/Pto N7
RN66/Pto N7

z. mista
z. mista

42
42

40
40

39
39

46
46

40
40

40
40

40
40

46
46

44
44

43
43

43
43

49
49

2
2

3
3

4
4

cumpre
cumpre

RN67/Pto N7
RN68/Pto N7
RN69/Pto N7

z. mista
z. mista
z. mista

42
42
42

40
40
40

39
39
39

46
46
46

41
42
42

41
42
42

41
42
42

47
48
48

45
45
45

44
44
44

43
44
44

50
50
50

3
3
3

4
4
4

4
5
5

cumpre
cumpre
cumpre

RECETOR/
PONTO
MEDIÇÃO

ZONAMENTO
Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

RN25/Pto N3

z. mista

40

38

38

45

43

43

43

RN26/Pto N3
RN27/Pto N4
RN28/Pto N4

z. mista
z. mista
z. mista

40
42
42

38
38
38

38
37
37

45
44
44

44
43
43

44
43
43

RN29/Pto N4
RN30/Pto N4

z. mista
z. mista

42
42

38
38

37
37

44
44

42
41

RN31/Pto N4
RN32/Pto N4
RN33/Pto N4

z. mista
z. mista
z. mista

42
42
42

38
38
38

37
37
37

44
44
44

RN34/Pto N4
RN35/Pto N5

z. mista
z. mista

42
41

38
39

37
38

RN36/Pto N5
RN37/Pto N5
RN38/Pto N5

z. mista
z. mista
z. mista

41
41
41

39
39
39

RN39/Pto N5
RN40/Pto N5
RN41/Pto N5

z. mista
z. mista
z. mista

41
41
41

RN42/Pto N5
RN43/Pto N6

z. mista
z. mista

RN44/Pto N6
RN45/Pto N6
RN46/Pto N6

RGR
(ART. 11º E
ART. 13º)
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RUÍDO DE
REFERÊNCIA
[dB(A)]

RUÍDO
PARTICULAR
[dB(A)]

RUÍDO AMBIENTE
DECORRENTE
[dB(A)]

EMERGÊNCIA
SONORA
[dB(A)]

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

49

46

45

44

51

4

5

5

cumpre

43
44
44

49
50
50

46
46
46

45
45
45

44
45
45

51
51
51

4
4
4

5
5
5

5
6
6

cumpre
cumpre
cumpre

44
35

44
35

50
41

46
40

45
39

45
39

51
45

4
1

5
2

6
2

cumpre
cumpre

34
34
45

34
35
45

34
35
45

40
41
51

40
40
46

39
39
46

39
39
45

45
45
52

1
1
5

2
2
9

2
2
10

cumpre
cumpre
cumpre

43
43

44
44

44
44

44
44

50
50

46
46

45
45

45
45

51
51

5
5

8
8

10
10

cumpre
cumpre

35
35
36

43
43
43

44
43
39

44
43
39

44
44
39

50
50
45

46
45
42

45
44
42

45
45
41

51
51
48

5
4
3

8
7
4

10
10
5

cumpre
cumpre
cumpre

38
38
38

36
36
36

43
43
43

38
37
36

38
37
36

38
37
36

44
43
42

42
41
41

41
41
40

40
40
39

47
47
46

3
2
2

3
3
2

4
4
3

cumpre
cumpre
cumpre

39
39

38
38

36
36

43
43

35
35

35
35

35
35

41
41

40
40

40
40

39
39

46
46

1
1

2
2

3
3

cumpre
cumpre

39

38

36

43

33

34

34

40

40

39

38

45

1

1

2

cumpre

RECETOR/
PONTO
MEDIÇÃO

ZONAMENTO
Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

RN70/Pto N7

z. mista

42

40

39

46

43

43

43

RN71/Pto N7
RN72/Pto N7
RN73/Pto N7

z. mista
z. mista
z. mista

42
42
42

40
40
40

39
39
39

46
46
46

43
44
44

43
44
44

RN74/Pto N7
RN75/Pto N8

z. mista
z. mista

42
39

40
37

39
37

46
44

44
35

RN76/Pto N8
RN77/Pto N8
RN78/Pto N9

z. mista
z. mista
z. mista

39
39
41

37
37
37

37
37
35

44
44
43

RN79/Pto N9
RN80/Pto N9

z. mista
z. mista

41
41

37
37

35
35

RN81/Pto N9
RN82/Pto N9
RN83/Pto N10

z. mista
z. mista
z. mista

41
41
39

37
37
38

RN84/Pto N10
RN85/Pto N10
RN86/Pto N10

z. mista
z. mista
z. mista

39
39
39

RN87/Pto N10
RN88/Pto N10

z. mista
z. mista

RN89/Pto N10

z. mista

RGR
(ART. 11º E
ART. 13º)

De acordo com os resultados do quadro anterior, considerando a emissão sonora de
todo o parque eólico com as medidas de minimização preconizadas, a funcionar
24h/dia, em condições de emissão e propagação sonora 100% favoráveis, o que
corresponde a uma posição de segurança, prospetiva-se o cumprimento dos valores
limite de exposição aplicáveis, conforme estabelecido no artigo 11º do RGR.
Enquanto atividade ruidosa permanente, prospetiva-se em todos os recetores
sensíveis existentes o cumprimento dos limites do Critério de Incomodidade
[diferencial ≤ 5 dB para Ld, ≤ 4 dB para Le, e ≤ 3 dB para Ln], conforme estabelecido
na alienas b), número 1, artigo 13º do RGR ou os mesmos não sendo aplicáveis por o
valor do indicador LAeq do ruído ambiente é inferior a 45 dB(A), conforme
estabelecido no número 5 do artigo 13º do RGR.
Neste contexto, considerando a implementação das medidas de minimização de
ruído preconizadas, prevê-se que o impacte no ambiente sonoro seja negativo,
permanente, direto, provável, imediato, reversível, local, de carácter simples e não
significativo e de magnitude:
•

moderada nos seguintes recetores: RN05; RN25; RN26; RN27; RN28; RN29;
RN31; RN32; RN33; RN34; RN40; RN42; RN48; RN49; RN50; RN51; RN52;
RN53; RN54; RN55; RN56; RN72; RN73; RN74; RN78; RN79; RN80; RN81;
RN82.

•

reduzida nos restantes recetores.
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Refere-se ainda, que face aos resultados previsionais apresentados, é provável que
o ruído particular do parque eólico, ainda que cumpra os limites legais aplicáveis, seja
humanamente distinguível junto dos recetores sensíveis existentes, nomeadamente
em dias em que se verifiquem condições favoráveis à propagação sonora e pouco
vento junto dos recetores, levando a que o ruído dos aerogeradores não seja
camuflado pelo ruído da aerodinâmica vegetal envolvente.
ACESSOS
Durante a fase de exploração o tráfego rodoviário para transporte de trabalhadores,
equipamentos e material, ocorrerá apenas de forma esporádica, pelo que é previsível
o ambiente sonoro de referência na envolvente dos acessos não venha a variar
significativamente.
REDE DE MT
Constituindo-se como uma infraestrutura enterrada, não há quaisquer impactes a
assinalar.
SUBESTAÇÕES
O funcionamento de uma subestação poderá levar a um aumento dos níveis sonoros,
de carácter permanente, em função do número de equipamentos instalados e do
nível de potência sonora que os caracteriza, sendo normalmente associado ao efeito
de coroa e ao funcionamento das unidades de transformação.
Os transformadores de potência, como o que se ilustra na figura seguinte, são os
equipamentos com maior emissão sonora, e tipicamente a 2 metros de distância, o
nível de potência sonora de transformadores de 400 kV, varia de 60 a 64 dB(A). A 5
metros dos perímetros das subestações os níveis sonoros tendem a ser inferiores a
55 dB(A).

Fotografia 5.1 – Ilustração do posto de transformação e subestação 400 kV
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Tendo por base o modelo de simulação acústica desenvolvido para simulação dos
parques eólicos, dado que as subestações encontram-se em fase de estudo prévio, e
ainda não é conhecida a localização e tipo de equipamentos a instalar, efetuou-se a
modelação da conjugação majorativa de todas as fontes sonoras que vierem a ser
instaladas, através da modelação área da subestação, como uma fonte sonora em
área, com uma potência sonora de 65 dB(A)/m2, a operar continuamente nos 3
períodos legais do RGR.
Com base no modelo 3D referido e nos parâmetros de base descritos foram
prospetivados os níveis sonoros contínuos equivalentes ponderados A de ruído
particular, associados ao funcionamento continuo (24 horas) da subestação, e da
subestação com os aerogeradores na potência máxima, para os vários recetores
sensíveis (fachada e piso mais desfavorável) potencialmente mais afetados pelo
ruído do projeto, que se localizam nas peças desenhadas em anexo (conjuntamente
com os mapas de ruído).
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA A [STA.PETN]
No Quadro 5.47 apresentam-se os níveis sonoros de ruído residual (referência), os
resultados previsionais de ruído particular associado à subestação, o ruído ambiente
decorrente (soma energética do ruído de referência com o ruído particular), e o valor
de emergência sonora (diferença entre ruído ambiente e ruído de referência), junto
dos recetores sensíveis localizados na área de potencial influência acústica do projeto
da subestação (Uz).
Quadro 5.49 – Níveis de ruído da subestação alternativa A [STA.PETN]
RUÍDO DE
REFERÊNCIA
[dB(A)]

RUÍDO
PARTICULAR
[dB(A)]

RECETOR/
PONTO
MEDIÇÃO

ZONAMENTO
Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

RN78/Pto N9
RN79/Pto N9
RN80/Pto N9

z. mista
z. mista
z. mista

41
41
41

37
37
37

35
35
35

43
43
43

20
16
22

21
17
24

21
18
24

RN81/Pto N9
RN82/Pto N9

z. mista
z. mista

41
41

37
37

35
35

43
43

25
37

26
38

26
38

RUÍDO AMBIENTE
DECORRENTE
[dB(A)]

EMERGÊNCIA
SONORA
[dB(A)]

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

27
24
30

41
41
41

37
37
37

35
35
35

43
43
43

0
0
0

0
0
0

0
0
0

cumpre
cumpre
cumpre

32
44

41
42

37
41

36
40

43
47

0
1

0
4

1
5

cumpre
cumpre

RGR
(ART. 11º E
ART. 13º)

De acordo com os resultados do quadro anterior, considerando a emissão sonora da
subestação alternativa A [STA.PETN], a funcionar 24h/dia, em condições de emissão
e propagação sonora 100% favoráveis, o que corresponde a uma posição de
segurança, prospetiva-se o cumprimento dos valores limite de exposição aplicáveis,
conforme estabelecido no artigo 11º do RGR.
Enquanto atividade ruidosa permanente, prospetiva-se em todos os recetores
sensíveis existentes o cumprimento dos limites do Critério de Incomodidade
[diferencial ≤ 5 dB para Ld, ≤ 4 dB para Le, e ≤ 3 dB para Ln], conforme estabelecido
na alienas b), número 1, artigo 13º do RGR ou os mesmos não sendo aplicáveis por o
valor do indicador LAeq do ruído ambiente é inferior a 45 dB(A), conforme
estabelecido no número 5 do artigo 13º do RGR.
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Refere-se ainda que em termos cumulativos com o ruído do parque eólico com as
medidas de minimização de ruído preconizadas, prospetiva-se o cumprimento dos
limites legais aplicáveis associados aos valores limite de exposição e ao critério de
incomodidade, conforme estabelecido nos artigos 11º e 13º do RGR.
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA B [STB.PETN]
No Quadro 5.47 apresentam-se os níveis sonoros de ruído residual (referência), os
resultados previsionais de ruído particular associado à subestação, o ruído ambiente
decorrente (soma energética do ruído de referência com o ruído particular), e o valor
de emergência sonora (diferença entre ruído ambiente e ruído de referência), junto
dos recetores sensíveis localizados na área de potencial influência acústica do projeto
da subestação (Carvalho).
Quadro 5.50 – Níveis de ruído da Subestação alternativa B [STB.PETN]
RECETOR/
PONTO
MEDIÇÃO

ZONAMENTO

RN42 / Pto N5
RN43 / Pto N6
RN44 / Pto N6

RUÍDO DE
REFERÊNCIA
[dB(A)]

RUÍDO
PARTICULAR
[dB(A)]

RUÍDO AMBIENTE
DECORRENTE
[dB(A)]

EMERGÊNCIA
SONORA
[dB(A)]

RGR
(ART. 11º E
ART. 13º)

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

z. mista
z. mista
z. mista

41
40
40

39
37
37

38
36
36

45
43
43

24
17
19

25
18
20

26
18
20

32
24
26

41
40
40

39
37
37

38
36
36

45
43
43

0
0
0

0
0
0

0
0
0

cumpre
cumpre
cumpre

RN45 / Pto N6
RN46 / Pto N6

z. mista
z. mista

40
40

37
37

36
36

43
43

20
19

21
20

21
21

27
27

40
40

37
37

36
36

43
43

0
0

0
0

0
0

cumpre
cumpre

RN47 / Pto N6
RN48 / Pto N6
RN49 / Pto N6

z. mista
z. mista
z. mista

40
40
40

37
37
37

36
36
36

43
43
43

22
33
35

23
34
36

23
35
36

29
41
42

40
41
41

37
39
40

36
39
39

43
46
46

0
1
1

0
2
3

0
3
3

cumpre
cumpre
cumpre

RN50 / Pto N6
RN51 / Pto N6

z. mista
z. mista

40
40

37
37

36
36

43
43

34
32

35
33

36
34

42
40

41
41

39
38

39
38

46
45

1
1

2
1

3
2

cumpre
cumpre

RN52 / Pto N6
RN53 / Pto N6

z. mista
z. mista

40
40

37
37

36
36

43
43

32
30

33
32

34
32

40
38

41
40

38
38

38
37

45
44

1
0

1
1

2
1

cumpre
cumpre

De acordo com os resultados do quadro anterior, considerando a emissão sonora da
subestação alternativa B [STB.PETN], a funcionar 24h/dia, em condições de emissão
e propagação sonora 100% favoráveis, o que corresponde a uma posição de
segurança, prospetiva-se o cumprimento dos valores limite de exposição aplicáveis,
conforme estabelecido no artigo 11º do RGR.
Enquanto atividade ruidosa permanente, prospetiva-se em todos os recetores
sensíveis existentes o cumprimento dos limites do Critério de Incomodidade
[diferencial ≤ 5 dB para Ld, ≤ 4 dB para Le, e ≤ 3 dB para Ln], conforme estabelecido
na alienas b), número 1, artigo 13º do RGR ou os mesmos não sendo aplicáveis por o
valor do indicador LAeq do ruído ambiente é inferior a 45 dB(A), conforme
estabelecido no número 5 do artigo 13º do RGR.

947

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Refere-se ainda que em termos cumulativos com o ruído do parque eólico com as
medidas de minimização de ruído preconizadas, prospetiva-se o cumprimento dos
limites legais aplicáveis associados aos valores limite de exposição e ao critério de
incomodidade, conforme estabelecido nos artigos 11º e 13º do RGR.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETN VS. STB.PETN
Para as duas alternativas de localização das subestações, prospetiva-se que o ruído
particular seja em todos os recetores sensíveis existentes inferior a 38 dB(A), e
prospetiva-se que o ruído ambiente decorrente cumpra os limites legais aplicáveis.
Face ao exposto, no âmbito do descritor ambiente sonoro considera-se que não
existem diferenças significativas entre as alternativas STA.PETN e da STB.PETN,
prevendo-se em ambos os casos o cumprimento dos limites estabelecidos no RGR e
que os impactes no ambiente sonoro sejam negativos, permanentes, diretos,
prováveis, imediatos, reversíveis, locais, de carácter simples, de magnitude
reduzida e não significativos.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETN]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETN
Tendo por base as características de projeto da linha elétrica, a metodologia definida
no “Guia Metodológico para Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-estruturas da
Rede Nacional de Transporte de Electricidade”, da REN e da APA, e o programa de
cálculo, desenvolvido “REN/Acusticontrol – Assessoria Tecnológica em Ruído de
Linhas MAT. Níveis Sonoros de Longo Termo Gerados por Linhas MAT. Procedimento,
metodologia e implementação de ferramenta computacional para cálculo
previsional. 2009”, é possível efetuar a estimativa do ruído particular emitido e ruído
ambiente decorrente, para os recetores potencialmente mais afetados pelo ruído da
LMAT em avaliação.
O ruído gerado pelas LMAT a 400 kV tem origem na intensidade do efeito de coroa
que se verifica entre os condutores de energia elétrica e atmosfera envolvente. Esta
intensidade é maior (condições “favoráveis”), quando se verifica tempo chuvoso e
húmido, e mais reduzida com tempo seco (condições “não favoráveis”).
A ligação das subestações do PETN será efetuada através de linha simples a 400kV,
com dois cabos condutores por fase (geminados), dispostos em apoios de esteira
horizontal. Está prevista a utilização de apoios do tipo “Q” e tipo “DL”, normalizados
para o nível de tensão de 400kV, e cabos condutores do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE) e
cabos de guarda tipo OPGW+DORKING.
Está prevista a implementação de condutores do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE), com
diâmetro 3.18 cm, e um campo elétrico Emáx de 15,810 kV/cm, uma altura relativa
das fases a 14 metros. A linha localiza-se na sub-região “Trás-os-Montes (Norte
interior incluindo parte da Beira interior)”, pelo que a probabilidade anual de
ocorrência de condições favoráveis ao efeito coroa é de p=0,07.
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De forma a permitir uma análise global do ruído apercebido na envolvente da linha,
na Figura 5.7 apresenta-se a estimativa do ruído particular emitido pela LMAT em
função da distância, considerando as caraterísticas da LMAT e um recetor típico de 2
pisos, em condições de emissão sonora favoráveis, desfavoráveis e o nível sonoro
equivalente LAeqT, para a probabilidade de condições favoráveis p=0,07.

Figura 5.7 – Variação dos níveis de ruído em função da distância à LMAT a 400 kV

De acordo com os resultados da figura anterior, em condições de emissão favoráveis,
o ruído da particular da LMAT prospetiva-se que a 22,5 metros (distância mínima
legalmente imposta para instalação de linhas LMAT a edifícios residenciais) o ruído
particular, em condições favoráveis, será igual ou inferior a 45,5 dB(A), e em
condições desfavoráveis igual ou inferior a 34,2 dB(A), considerando a probabilidade
anual de ocorrência de condições favoráveis p=0.07, prospetiva-se o nível de ruído
LAeqT seja 37 dB(A).
Neste contexto considerando o estabelecido no número 5 do artigo 13º do RGR, em
que os limites do critério de incomodidade não são aplicáveis para valores do
indicador LAeq do ruído ambiente é inferior a 45 dB(A), prospetiva-se que mesmo
em condições favoráveis à ocorrência do efeito coroa, a partir dos 40 metros da
LMAT [ruído particular em condições favoráveis igual a 42 dB(A)],
independentemente do nível de ruído residual (referência) junto dos recetores, a
LMAT cumprirá sempre os limites legais aplicáveis no âmbito do RGR.
Considerando que o cumprimento do Critério de Incomodidade deve ser avaliado,
tendo em vista a representatividade de um mês, conforme estalecido no Guia prático
para medições de ruído ambiente, da APA, no caso específico, considerando a
probabilidade de ocorrência de condições favoráveis para a região onde se insere o
projeto, prospetiva-se que 22,5 metros (distância mínima permitida entre os
condutores da linha e os recetores sensíveis), que o nível LAeqT seja inferior a 39 dB(A),
pelo que independentemente dos níveis de ruído residual que existirem, o ruído da
linha cumprirá sempre o Critério de Incomodidade.
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Apenas foi identificada a existência de recetores sensíveis na proximidade este do
limite troço TLN5 (recetores sensíveis dispersos na envolvente de Uz). No caso
concreto, o recetor mais próximo do corredor corresponde a uma habitação
unifamiliar com 2 pisos de altura (identificado como RN81), e foi caracterizada
através do ponto de medição Ponto PN09.
No Quadro 5.47 apresentam-se os níveis sonoros de ruído residual (referência), os
resultados previsionais de ruído particular associado à LMAT a 400 kV, o ruído
ambiente decorrente (soma energética do ruído de referência com o ruído
particular), e o valor de emergência sonora (diferença entre ruído ambiente e ruído
de referência), junto do recetor sensível mais próximo do corredor da linha
(habitação isolada a norte de Uz).
No ANEXO V (Volume IV) apresentam-se a Ficha de Cálculo do Modelo EN/ACC para
prospetiva de níveis sonoros da linha LMAT, para o respetivo recetor.
Quadro 5.51 – Níveis de ruído LAeqT associado à LMAT 400 kV: CL.PETN
RECETOR/
PONTO
MEDIÇÃO

ZONAMENTO

RN81/Pto N9

z. mista

RUÍDO DE
REFERÊNCIA
[dB(A)]

RUÍDO
PARTICULAR
[dB(A)]

RUÍDO AMBIENTE
DECORRENTE
[dB(A)]

EMERGÊNCIA
SONORA
[dB(A)]

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

41

37

35

43

39

39

39

46

43

41

41

48

2

4

6

RGR
(ART. 11º E
ART. 13º)
cumpre

De acordo com os resultados do quadro anterior, prospetiva-se que junto do recetor
sensível mais próximo do corredor previsto para LMAT a 400 kV, os níveis sonoros
decorrentes cumpram os valores limite de exposição aplicáveis, e o Critério de
incomodidade, conforme estabelecido nos artigos 11º e 13º do RGR.
Em termos cumulativos com o ruído do parque eólico revisto (com as medidas de
minimização de ruído preconizadas para os aerogeradores TN25 e TN32), prospetivase o cumprimento dos limites legais aplicáveis associados aos valores limite de
exposição e ao critério de incomodidade.
Refere-se ainda que o troço em avaliação neste local tem cerca de 380 metros de
largura, pelo que se apresenta como muito provável que o traçado da LMAT venha
ser significativamente mais afastado do que os 22,5 metros considerados na
previsão, pelo que se assim vier a acontecer e ficar afastado em mais de 50 metros,
o ruído ambiente longo termo previsto não deverá sofrer qualquer acréscimo.
Neste contexto, ainda que na área de influência acústica do troço TLN5, existam
recetores sensíveis, prospetiva-se que a LMAT em todos os corredores cumpra os
limites legais aplicáveis no âmbito do RGR, e que a influência no ambiente sonoro de
referência dos recetores sensíveis existentes, em termos médios, seja pouco
significativa, ou seja, em termos de potencial afetação acústica as várias alternativas
podem ser consideradas indistintas.
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STA.PETN
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 4,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
De acordo com o Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de InfraEstruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade – Linhas Aéreas,
elaborado pela REN e pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), prevê-se que o
ruído particular derivado do efeito coroa, das Linhas Elétricas de Ligação a 60 kV seja
desprezável, pelo que na ausência de emissão sonora significativa, cumprirá os
limites legais estabelecidos no RGR.
Como se refere no capítulo anterior, a solução a 400k kV, em condições favoráveis à
ocorrência do efeito coroa (tempo chuvoso e muito húmido), tenderá a emitir ruído
devido ao efeito coroa.
No entanto, com exceção do troço TLN5 que possui recetores na proximidade
imediata, nos restantes casos não existem recetores sensíveis nas respetivas áreas
de influência acústica, ou seja, não existe sensibilidade humana ou afetação pelo
respetivo ruído. No caso do troço TLN5, face ao ruído caso a linha se venha a localizar
a mais de 50 metros de distância (o que se afigura muito provável de vir a acontecer),
o ruído ambiente longo termo previsto não deverá sofrer qualquer acréscimo, ou
seja deixará de ter influência direta no ambiente sonoro dos recetores sensíveis mais
próximos.
Neste contexto, caso a linha no troço TLN5 venha a localizar-se a mais de 50 metros
de distância dos recetores mais próximos, pode-se considerar que, em termos do
descritor ambiente sonoro, entre a solução a 400 kV e a solução a 60 kV não existem
diferenças significativas.
Caso a LMAT se localize a menos de 50 metros do recetor mais próximo, prospetivase que cumpra os limites do critério de incomodidade, mas em condições favoráveis
o respetivo ruído terá influência no ruído de referência, pelo que neste caso a solução
a 60 kV, será ligeiramente geradora de menor impacte.
Em todos os casos prevê-se o cumprimento dos limites estabelecidos no RGR e que
os impactes no ambiente sonoro sejam negativos, permanentes, diretos,
prováveis, imediatos, reversíveis, locais, de carácter simples, de magnitude
reduzida e não significativos.
5.8.4.2

PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL E SUA LIGAÇÃO AO PC GOUVÃES
Como nota prévia, importa referir que na envolvente do PETS atualmente existem na
proximidade os Parques Eólicos do Alvão, Bulgueira, Trandeiras, Alto do Marco,
Gevancas II, Meroicinha II e Serra do Alvão.
Dado que são parques eólicos já em exploração, durante a caraterização da situação
de referência foi possível avaliar a influência junto dos recetores sensíveis
potencialmente mais afetados pelo ruído do parque eólico alvo de avaliação, tendose verificado que de forma geral não existe influência significativa junto destes
recetores.
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Na localidade de Lamas (caracterizada pelo Ponto S02) era percetível o ruído do
Parque Eólico do Alvão, e nas localidades de Choupica (caracterizada pelo Ponto S07)
e de Castanheira (caracterizada pelo Ponto S08) era percetível o ruído do Parque
Eólico de Bulgueira, no entanto em termos médios energéticos o respetivo ruído não
apresentava relevância nos resultados obtidos, pelo que se considera que também
não influencia acústica significativa, capaz de alterar cumulativamente o ruído de
referência dos recetores sensíveis existentes.
Em todo o caso, refere-se que durante as medições experimentais os parques eólicos
estiveram a funcionar normalmente, pelo que qualquer influência, foi considerada
na situação de referência e considerada na avaliação de impacte.
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
AEROGERADORES E SUA PLATAFORMA E MACIÇO DE FUNDAÇÃO
À semelhança do PETN, no PETS também está a prevista a instalação de
aerogeradores do fabricante Siemens Gamesa, com uma potência nominal de 6 MW,
instalados em torres de 115 m, pás de 83.5 m e um diâmetro do rotor 170 m, com
uma potência sonora máxima de 106 dB(A).
O modelo de simulação acústica foi desenvolvido considerando os mesmos
parâmetros e características descritas na secção 5.8.4.1.
Com base no modelo 3D referido e nos parâmetros de base descritos foram
prospetivados os níveis sonoros contínuos equivalentes ponderados A de ruído
particular, associados ao funcionamento continuo (24 horas) dos aerogeradores na
potência máxima, para os vários recetores sensíveis (fachada e piso mais
desfavorável) potencialmente mais afetados pelo ruído do projeto, que se localizam
nas peças desenhadas em anexo (conjuntamente com os mapas de ruído).
Para que seja possível uma perspetiva mais abrangente do Ruído Particular da fase
de exploração do projeto em apreço, foram também calculados os Mapas de Ruído
Particular, a 4 metros acima do solo para os indicadores Lden e Ln, cujos resultados se
ilustram nos DESENHOS 28.1 a 28.8 (Volume III).
No Quadro 5.47 apresentam-se os níveis sonoros de ruído residual (referência), os
resultados previsionais de ruído particular associado aos aerogeradores e o ruído
ambiente decorrente (soma energética do ruído de referência com o ruído
particular), e o valor de emergência sonora (diferença entre ruído ambiente e ruído
de referência). Apesar do software apresentar resultados com uma casa decimal, os
valores foram arredondados ao número inteiro, a fim de serem comparados com os
valores-limite estabelecidos no RGR.
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Quadro 5.52 – Níveis de ruído do PETS nos recetores avaliados (sem medidas)
RUÍDO DE
REFERÊNCIA
[dB(A)]

RUÍDO
PARTICULAR
[dB(A)]

RUÍDO AMBIENTE
DECORRENTE
[dB(A)]

EMERGÊNCIA
SONORA
[dB(A)]

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

47
46

43
42

42
42

42
42

48
48

4
3

5
5

5
5

cumpre
cumpre

41
40

47
46

43
42

42
42

42
42

48
48

4
3

5
5

5
5

cumpre
cumpre

40
40
41

40
40
41

46
46
47

43
42
43

42
42
42

42
42
42

48
48
48

4
3
4

5
5
5

5
5
5

cumpre
cumpre
cumpre

40
40
44

41
40
44

41
41
44

47
47
50

43
43
45

42
42
45

42
42
45

48
48
51

4
4
7

5
5
8

5
5
9

cumpre
cumpre
cumpre

43
43

43
41

43
41

43
41

49
47

44
43

44
42

44
42

50
48

6
5

7
5

8
6

cumpre
cumpre

36
36
36

43
43
43

41
41
41

41
41
42

41
41
42

47
47
48

43
43
43

42
42
43

42
42
43

48
48
49

5
5
5

5
5
6

6
6
7

cumpre
cumpre
cumpre

37
38

36
37

43
44

41
41

41
41

41
41

47
47

43
44

42
43

42
42

48
49

5
4

5
5

6
5

cumpre
cumpre

40
40
40

38
38
38

37
37
37

44
44
44

41
41
41

41
41
41

41
41
41

47
47
47

44
44
44

43
43
43

42
42
42

49
49
49

4
4
4

5
5
5

5
5
5

cumpre
cumpre
cumpre

Ausência
z. mista

40
42

38
40

37
38

44
45

42
43

42
43

42
43

48
49

44
46

43
45

43
44

49
51

4
4

5
5

6
6

cumpre
cumpre

RS23/Pto S4
RS24/Pto S4
RS25/Pto S4

z. mista
z. mista
z. mista

42
42
42

40
40
40

38
38
38

45
45
45

44
44
45

44
44
45

44
44
45

50
50
51

46
46
47

45
45
46

45
45
46

51
51
52

4
4
5

5
5
6

7
7
8

cumpre
cumpre
n. cumpre

RS26/Pto S4
RS27/Pto S4
RS28/Pto S4

z. mista
z. mista
z. mista

42
42
42

40
40
40

38
38
38

45
45
45

46
44
44

46
45
45

46
45
45

52
51
51

47
46
46

47
46
46

47
46
46

53
52
52

5
4
4

7
6
6

9
8
8

n. cumpre
n. cumpre
n. cumpre

RS29/Pto S4
RS30/Pto S4

z. mista
z. mista

42
42

40
40

38
38

45
45

45
45

45
45

45
45

51
51

47
47

46
46

46
46

52
52

5
5

6
6

8
8

n. cumpre
n. cumpre

RS31/Pto S5
RS32/Pto S5
RS33/Pto S5

z. mista
z. mista
z. mista

41
41
41

39
39
39

38
38
38

45
45
45

44
41
41

44
41
41

44
41
41

50
47
47

46
44
44

45
43
43

45
43
43

51
49
49

5
3
3

6
4
4

7
5
5

cumpre
cumpre
cumpre

RS34/Pto S5
RS35/Pto S5

z. mista
z. mista

41
41

39
39

38
38

45
45

41
42

41
42

41
42

47
48

44
45

43
44

43
43

49
50

3
4

4
5

5
5

cumpre
cumpre

RS36/Pto S5
RS37/Pto S5
RS38/Pto S5

z. mista
z. mista
z. mista

41
41
41

39
39
39

38
38
38

45
45
45

42
42
42

42
42
42

42
42
42

48
48
48

45
45
45

44
44
44

43
43
43

50
50
50

4
4
4

5
5
5

5
5
5

cumpre
cumpre
cumpre

RS39/Pto S5
RS40/Pto S5
RS41/Pto S5

z. mista
z. mista
z. mista

41
41
41

39
39
39

38
38
38

45
45
45

44
45
44

44
45
44

44
45
44

50
51
50

46
46
46

45
46
45

45
46
45

51
52
51

5
5
5

6
7
6

7
8
7

cumpre
n. cumpre
cumpre

RS42/Pto S5
RS43/Pto S5

z. mista
z. mista

41
41

39
39

38
38

45
45

40
44

40
45

40
45

46
51

44
46

43
46

42
46

49
52

3
5

4
7

4
8

cumpre
n. cumpre

RS44/Pto S5

z. mista

41

39

38

45

44

44

44

50

46

45

45

51

5

6

7

cumpre

RECETOR/
PONTO
MEDIÇÃO

ZONAMENTO
Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

RS01/Pto S1
RS02/Pto S1

Ausência
Ausência

39
39

37
37

37
37

44
44

40
39

40
40

41
40

RS03/Pto S1
RS04/Pto S1

Ausência
Ausência

39
39

37
37

37
37

44
44

40
39

41
40

RS05/Pto S1
RS06/Pto S1
RS07/Pto S1

Ausência
Ausência
Ausência

39
39
39

37
37
37

37
37
37

44
44
44

40
39
40

RS08/Pto S1
RS09/Pto S1
RS10/Pto S2

Ausência
Ausência
Ausência

39
39
38

37
37
37

37
37
36

44
44
43

RS11/Pto S2
RS12/Pto S2

Ausência
Ausência

38
38

37
37

36
36

RS13/Pto S2
RS14/Pto S2
RS15/Pto S2

Ausência
Ausência
Ausência

38
38
38

37
37
37

RS16/Pto S2
RS17/Pto S3

Ausência
Ausência

38
40

RS18/Pto S3
RS19/Pto S3
RS20/Pto S3

Ausência
Ausência
Ausência

RS21/Pto S3
RS22/Pto S4

RGR
(ART. 11º E
ART. 13º)
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RUÍDO DE
REFERÊNCIA
[dB(A)]

RUÍDO
PARTICULAR
[dB(A)]

RUÍDO AMBIENTE
DECORRENTE
[dB(A)]

EMERGÊNCIA
SONORA
[dB(A)]

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

47

43

43

42

49

4

5

5

cumpre

41
42
41

47
48
47

43
43
43

43
43
43

42
43
42

49
49
49

4
4
4

5
5
5

5
6
5

cumpre
cumpre
cumpre

41
41

41
41

47
47

43
43

43
43

42
42

49
49

4
4

5
5

5
5

cumpre
cumpre

41
40
40

41
40
41

41
40
41

47
46
47

43
43
43

43
42
43

42
42
42

49
48
49

4
4
4

5
4
5

5
5
5

cumpre
cumpre
cumpre

44
44

41
41

41
41

41
41

47
47

43
43

43
43

42
42

49
49

4
4

5
5

5
5

cumpre
cumpre

37
37
37

44
44
44

43
41
41

44
41
42

44
41
42

50
47
48

44
43
43

45
43
43

45
42
43

51
49
49

5
4
4

7
5
5

8
5
6

cumpre
cumpre
cumpre

42
42
42

40
40
40

47
47
47

41
41
42

41
41
42

41
41
42

47
47
48

45
45
45

45
45
45

44
44
44

51
51
51

3
3
3

3
3
3

4
4
4

cumpre
cumpre
cumpre

42
42

42
42

40
40

47
47

42
43

42
43

42
43

48
49

45
46

45
46

44
45

51
52

3
4

3
4

4
5

cumpre
cumpre

Ausência
Ausência
Ausência

39
39
39

39
39
39

38
38
38

45
45
45

41
41
42

41
41
42

41
41
42

47
47
48

43
43
44

43
43
44

43
43
43

49
49
50

4
4
5

4
4
5

5
5
5

cumpre
cumpre
cumpre

RS67/Pto S8
RS68/Pto S8

Ausência
Ausência

39
39

39
39

38
38

45
45

41
41

41
41

41
41

47
47

43
43

43
43

43
43

49
49

4
4

4
4

5
5

cumpre
cumpre

RS69/Pto S8
RS70/Pto S8
RS71/Pto S8

Ausência
Ausência
Ausência

39
39
39

39
39
39

38
38
38

45
45
45

40
41
40

40
41
40

40
41
40

46
47
46

43
43
43

43
43
43

42
43
42

49
49
49

4
4
4

4
4
4

4
5
4

cumpre
cumpre
cumpre

RS72/Pto S8
RS73/Pto S8
RS74/Pto S8

Ausência
Ausência
Ausência

39
39
39

39
39
39

38
38
38

45
45
45

40
36
41

40
37
41

40
37
41

46
43
47

43
41
43

43
41
43

42
41
43

49
47
49

4
2
4

4
2
4

4
3
5

cumpre
cumpre
cumpre

RS75/Pto S8
RS76/Pto S9

Ausência
z. mista

39
41

39
40

38
39

45
46

43
45

43
45

43
45

49
51

44
46

44
46

44
46

50
52

5
5

5
6

6
7

cumpre
n. cumpre

RS77/Pto S9
RS78/Pto S9
RS79/Pto S9

z. mista
z. mista
z. mista

41
41
41

40
40
40

39
39
39

46
46
46

45
43
43

45
43
43

45
43
43

51
49
49

46
45
45

46
45
45

46
44
44

52
51
51

5
4
4

6
5
5

7
5
5

n. cumpre
cumpre
cumpre

RS80/Pto S9
RS81/Pto S9

z. mista
z. mista

41
41

40
40

39
39

46
46

42
41

42
41

42
41

48
47

45
44

44
44

44
43

50
50

4
3

4
4

5
4

cumpre
cumpre

RS82/Pto S9
RS83/Pto S9
RS84/Pto S9

z. mista
z. mista
z. mista

41
41
41

40
40
40

39
39
39

46
46
46

40
41
40

40
41
41

40
41
41

46
47
47

44
44
44

43
44
44

43
43
43

49
50
50

3
3
3

3
4
4

4
4
4

cumpre
cumpre
cumpre

RECETOR/
PONTO
MEDIÇÃO

ZONAMENTO
Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

RS45/Pto S6

Ausência

39

38

37

44

41

41

41

RS46/Pto S6
RS47/Pto S6
RS48/Pto S6

Ausência
Ausência
Ausência

39
39
39

38
38
38

37
37
37

44
44
44

41
41
41

41
42
41

RS49/Pto S6
RS50/Pto S6

Ausência
Ausência

39
39

38
38

37
37

44
44

41
41

RS51/Pto S6
RS52/Pto S6
RS53/Pto S6

Ausência
Ausência
Ausência

39
39
39

38
38
38

37
37
37

44
44
44

RS54/Pto S6
RS55/Pto S6

Ausência
Ausência

39
39

38
38

37
37

RS56/Pto S6
RS57/Pto S6
RS58/Pto S6

Ausência
Ausência
Ausência

39
39
39

38
38
38

RS59/Pto S7
RS60/Pto S7
RS61/Pto S7

Ausência
Ausência
Ausência

42
42
42

RS62/Pto S7
RS63/Pto S7

Ausência
Ausência

RS64/Pto S8
RS65/Pto S8
RS66/Pto S8

RGR
(ART. 11º E
ART. 13º)
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De acordo com os resultados do quadro anterior, considerando a emissão sonora de
todo o parque eólico decorrente, a funcionar 24h / dia, em condições de emissão e
propagação sonora 100% favoráveis, o que corresponde a uma posição de segurança,
prospetiva-se o cumprimento dos valores limite de exposição aplicáveis, conforme
estabelecido no artigo 11º do RGR.
Enquanto atividade ruidosa permanente, prospetiva-se o cumprimento dos limites
do Critério de Incomodidade [diferencial ≤ 5 dB para Ld, ≤ 4 dB para Le, e ≤ 3 dB para
Ln], conforme estabelecido na alienas b), número 1, artigo 13º do RGR ou os mesmos
não sendo aplicáveis por o valor do indicador LAeq do ruído ambiente é inferior a 45
dB(A), conforme estabelecido no número 5 do artigo 13º do RGR, em todos os
recetores, com exceção dos recetores RS25; RS26; RS27, RS28; RS29; RS30; RN40;
RN43; RN76 e RN77.
O incumprimento dos limites do Critério de Incomodidade nos referidos recetores,
deve-se aos seguintes aerogeradores:
•

RS25, RS26, RS27, RS28, RS29 e RS30 (Pinduradouro): aerogeradores TS21 e
TS22;

•

RS40 e RS43 (Gouvães da Serra): aerogerador TS22;

•

RS76 e RS77 (Trandeiras): aerogeradores TS38 e TS39.

Face à prospetiva de incumprimento dos limites do Critério de Incomodidade, junto
dos recetores sensíveis referidos, foram dimensionadas medidas de minimização de
ruído com vista a garantir o cumprimento dos limites legais aplicáveis no âmbito do
RGR, que se descrevem na secção 6.3.8.
Neste contexto, considerando a implementação de um modelo de aerogerador
menos ruidoso, com o nível máximo de potência sonora 102 dB(A), nos
aerogeradores TS21; TS22, TS38 e TS39, no Quadro 5.47 apresentam-se os níveis
sonoros de ruído residual (referência), os resultados previsionais de ruído particular
associado aos aerogeradores (com medidas), o ruído ambiente decorrente (soma
energética do ruído de referência com o ruído particular), e o valor de emergência
sonora (diferença entre ruído ambiente e ruído de referência).
Quadro 5.53 – Níveis de ruído do PETS nos recetores avaliados (com medidas)
RECETOR/
PONTO
MEDIÇÃO

ZONAMENTO

RS01/Pto S1
RS02/Pto S1
RS03/Pto S1

RUÍDO DE
REFERÊNCIA
[dB(A)]

RUÍDO
PARTICULAR
[dB(A)]

RUÍDO AMBIENTE
DECORRENTE
[dB(A)]

EMERGÊNCIA
SONORA
[dB(A)]

RGR
(ART. 11º E
ART. 13º)

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

Ausência
Ausência
Ausência

39
39
39

37
37
37

37
37
37

44
44
44

40
39
40

40
40
41

41
40
41

47
46
47

43
42
43

42
42
42

42
42
42

48
48
48

4
3
4

5
5
5

5
5
5

cumpre
cumpre
cumpre

RS04/Pto S1
RS05/Pto S1

Ausência
Ausência

39
39

37
37

37
37

44
44

39
40

40
40

40
40

46
46

42
43

42
42

42
42

48
48

3
4

5
5

5
5

cumpre
cumpre

RS06/Pto S1
RS07/Pto S1

Ausência
Ausência

39
39

37
37

37
37

44
44

39
40

40
41

40
41

46
47

42
43

42
42

42
42

48
48

3
4

5
5

5
5

cumpre
cumpre
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RUÍDO DE
REFERÊNCIA
[dB(A)]

RUÍDO
PARTICULAR
[dB(A)]

RUÍDO AMBIENTE
DECORRENTE
[dB(A)]

EMERGÊNCIA
SONORA
[dB(A)]

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

47

43

42

42

48

4

5

5

cumpre

41
44
43

47
50
49

43
45
44

42
45
44

42
45
44

48
51
50

4
7
6

5
8
7

5
9
8

cumpre
cumpre
cumpre

41
41

41
41

47
47

43
43

42
42

42
42

48
48

5
5

5
5

6
6

cumpre
cumpre

41
41
41

41
42
41

41
42
41

47
48
47

43
43
43

42
43
42

42
43
42

48
49
48

5
5
5

5
6
5

6
7
6

cumpre
cumpre
cumpre

44
44

41
41

41
41

41
41

47
47

44
44

43
43

42
42

49
49

4
4

5
5

5
5

cumpre
cumpre

37
37
37

44
44
44

41
41
42

41
41
42

41
41
42

47
47
48

44
44
44

43
43
43

42
42
43

49
49
49

4
4
4

5
5
5

5
5
6

cumpre
cumpre
cumpre

40
40
40

38
38
38

45
45
45

42
42
42

42
42
42

42
42
42

48
48
48

45
45
45

44
44
44

43
43
43

50
50
50

3
3
3

4
4
4

5
5
5

cumpre
cumpre
cumpre

42
42

40
40

38
38

45
45

43
43

43
43

43
43

49
49

46
46

45
45

44
44

51
51

4
4

5
5

6
6

cumpre
cumpre

z. mista
z. mista
z. mista

42
42
42

40
40
40

38
38
38

45
45
45

42
42
43

42
42
43

42
42
43

48
48
49

45
45
46

44
44
45

43
43
44

50
50
51

3
3
4

4
4
5

5
5
6

cumpre
cumpre
cumpre

RS30/Pto S4
RS31/Pto S5

z. mista
z. mista

42
41

40
39

38
38

45
45

42
42

43
42

43
42

49
48

45
45

45
44

44
43

51
50

3
4

5
5

6
5

cumpre
cumpre

RS32/Pto S5
RS33/Pto S5
RS34/Pto S5

z. mista
z. mista
z. mista

41
41
41

39
39
39

38
38
38

45
45
45

40
40
40

40
40
40

40
40
40

46
46
46

44
44
44

43
43
43

42
42
42

49
49
49

3
3
3

4
4
4

4
4
4

cumpre
cumpre
cumpre

RS35/Pto S5
RS36/Pto S5
RS37/Pto S5

z. mista
z. mista
z. mista

41
41
41

39
39
39

38
38
38

45
45
45

40
40
40

40
41
40

40
41
40

46
47
46

44
44
44

43
43
43

42
43
42

49
49
49

3
3
3

4
4
4

4
5
4

cumpre
cumpre
cumpre

RS38/Pto S5
RS39/Pto S5

z. mista
z. mista

41
41

39
39

38
38

45
45

40
42

40
42

40
42

46
48

44
45

43
44

42
43

49
50

3
4

4
5

4
5

cumpre
cumpre

RS40/Pto S5
RS41/Pto S5
RS42/Pto S5

z. mista
z. mista
z. mista

41
41
41

39
39
39

38
38
38

45
45
45

43
42
38

43
42
39

43
42
39

49
48
45

45
45
43

44
44
42

44
43
42

50
50
48

4
4
2

5
5
3

6
5
4

cumpre
cumpre
cumpre

RS43/Pto S5
RS44/Pto S5

z. mista
z. mista

41
41

39
39

38
38

45
45

43
42

43
42

43
42

49
48

45
45

44
44

44
43

50
50

4
4

5
5

6
5

cumpre
cumpre

RS45/Pto S6
RS46/Pto S6
RS47/Pto S6

Ausência
Ausência
Ausência

39
39
39

38
38
38

37
37
37

44
44
44

41
41
41

41
41
41

41
41
42

47
47
48

43
43
43

43
43
43

42
42
43

49
49
49

4
4
4

5
5
5

5
5
6

cumpre
cumpre
cumpre

RS48/Pto S6
RS49/Pto S6

Ausência
Ausência

39
39

38
38

37
37

44
44

41
41

41
41

41
41

47
47

43
43

43
43

42
42

49
49

4
4

5
5

5
5

cumpre
cumpre

RS50/Pto S6
RS51/Pto S6
RS52/Pto S6

Ausência
Ausência
Ausência

39
39
39

38
38
38

37
37
37

44
44
44

41
41
40

41
41
40

41
41
40

47
47
46

43
43
43

43
43
42

42
42
42

49
49
48

4
4
4

5
5
4

5
5
5

cumpre
cumpre
cumpre

RECETOR/
PONTO
MEDIÇÃO

ZONAMENTO
Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

RS08/Pto S1

Ausência

39

37

37

44

40

41

41

RS09/Pto S1
RS10/Pto S2
RS11/Pto S2

Ausência
Ausência
Ausência

39
38
38

37
37
37

37
36
36

44
43
43

40
44
43

40
44
43

RS12/Pto S2
RS13/Pto S2

Ausência
Ausência

38
38

37
37

36
36

43
43

41
41

RS14/Pto S2
RS15/Pto S2
RS16/Pto S2

Ausência
Ausência
Ausência

38
38
38

37
37
37

36
36
36

43
43
43

RS17/Pto S3
RS18/Pto S3

Ausência
Ausência

40
40

38
38

37
37

RS19/Pto S3
RS20/Pto S3
RS21/Pto S3

Ausência
Ausência
Ausência

40
40
40

38
38
38

RS22/Pto S4
RS23/Pto S4
RS24/Pto S4

z. mista
z. mista
z. mista

42
42
42

RS25/Pto S4
RS26/Pto S4

z. mista
z. mista

RS27/Pto S4
RS28/Pto S4
RS29/Pto S4

RGR
(ART. 11º E
ART. 13º)
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RUÍDO DE
REFERÊNCIA
[dB(A)]

RUÍDO
PARTICULAR
[dB(A)]

RUÍDO AMBIENTE
DECORRENTE
[dB(A)]

EMERGÊNCIA
SONORA
[dB(A)]

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

47

43

43

42

49

4

5

5

cumpre

41
41
44

47
47
50

43
43
44

43
43
45

42
42
45

49
49
51

4
4
5

5
5
7

5
5
8

cumpre
cumpre
cumpre

41
42

41
42

47
48

43
43

43
43

42
43

49
49

4
4

5
5

5
6

cumpre
cumpre

41
41
42

41
41
42

41
41
42

47
47
48

45
45
45

45
45
45

44
44
44

51
51
51

3
3
3

3
3
3

4
4
4

cumpre
cumpre
cumpre

47
47

42
43

42
43

42
43

48
49

45
46

45
46

44
45

51
52

3
4

3
4

4
5

cumpre
cumpre

38
38
38

45
45
45

41
41
41

41
41
41

41
41
41

47
47
47

43
43
43

43
43
43

43
43
43

49
49
49

4
4
4

4
4
4

5
5
5

cumpre
cumpre
cumpre

39
39
39

38
38
38

45
45
45

41
41
40

41
41
40

41
41
40

47
47
46

43
43
43

43
43
43

43
43
42

49
49
49

4
4
4

4
4
4

5
5
4

cumpre
cumpre
cumpre

39
39

39
39

38
38

45
45

40
39

40
40

40
40

46
46

43
42

43
43

42
42

49
48

4
3

4
4

4
4

cumpre
cumpre

Ausência
Ausência
Ausência

39
39
39

39
39
39

38
38
38

45
45
45

39
36
38

40
36
38

40
36
38

46
42
44

42
41
42

43
41
42

42
40
41

48
47
48

3
2
3

4
2
3

4
2
3

cumpre
cumpre
cumpre

RS75/Pto S8
RS76/Pto S9

Ausência
z. mista

39
41

39
40

38
39

45
46

39
41

39
42

39
42

45
48

42
44

42
44

42
44

48
50

3
3

3
4

4
5

cumpre
cumpre

RS77/Pto S9
RS78/Pto S9
RS79/Pto S9

z. mista
z. mista
z. mista

41
41
41

40
40
40

39
39
39

46
46
46

42
40
40

42
40
40

42
40
40

48
46
46

45
44
44

44
43
43

44
43
43

50
49
49

4
3
3

4
3
3

5
4
4

cumpre
cumpre
cumpre

RS80/Pto S9
RS81/Pto S9
RS82/Pto S9

z. mista
z. mista
z. mista

41
41
41

40
40
40

39
39
39

46
46
46

39
39
37

40
39
37

40
39
37

46
45
43

43
43
42

43
43
42

43
42
41

49
49
48

2
2
1

3
3
2

4
3
2

cumpre
cumpre
cumpre

RS83/Pto S9
RS84/Pto S9

z. mista
z. mista

41
41

40
40

39
39

46
46

38
38

39
38

39
38

45
44

43
43

43
42

42
42

49
48

2
2

3
2

3
3

cumpre
cumpre

RECETOR/
PONTO
MEDIÇÃO

ZONAMENTO
Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

RS53/Pto S6

Ausência

39

38

37

44

40

41

41

RS54/Pto S6
RS55/Pto S6
RS56/Pto S6

Ausência
Ausência
Ausência

39
39
39

38
38
38

37
37
37

44
44
44

41
41
43

41
41
44

RS57/Pto S6
RS58/Pto S6

Ausência
Ausência

39
39

38
38

37
37

44
44

41
41

RS59/Pto S7
RS60/Pto S7
RS61/Pto S7

Ausência
Ausência
Ausência

42
42
42

42
42
42

40
40
40

47
47
47

RS62/Pto S7
RS63/Pto S7

Ausência
Ausência

42
42

42
42

40
40

RS64/Pto S8
RS65/Pto S8
RS66/Pto S8

Ausência
Ausência
Ausência

39
39
39

39
39
39

RS67/Pto S8
RS68/Pto S8
RS69/Pto S8

Ausência
Ausência
Ausência

39
39
39

RS70/Pto S8
RS71/Pto S8

Ausência
Ausência

RS72/Pto S8
RS73/Pto S8
RS74/Pto S8

RGR
(ART. 11º E
ART. 13º)

De acordo com os resultados do quadro anterior, considerando a emissão sonora de
todo o parque eólico com as medidas de minimização preconizadas, a funcionar 24h
/ dia, em condições de emissão e propagação sonora 100% favoráveis, o que
corresponde a uma posição de segurança, prospetiva-se o cumprimento dos valores
limite de exposição aplicáveis, conforme estabelecido no artigo 11º do RGR.
Enquanto atividade ruidosa permanente, prospetiva-se em todos os recetores
sensíveis existentes o cumprimento dos limites do Critério de Incomodidade
[diferencial ≤ 5 dB para Ld, ≤ 4 dB para Le, e ≤ 3 dB para Ln], conforme estabelecido
na alienas b), número 1, artigo 13º do RGR ou os mesmos não sendo aplicáveis por o
valor do indicador LAeq do ruído ambiente é inferior a 45 dB(A), conforme
estabelecido no numero 5 do artigo 13º do RGR.
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Neste contexto, considerando a implementação das medidas de minimização de
ruído preconizadas, prevê-se que o impacte no ambiente sonoro seja negativo,
permanente, direto, provável, imediato, reversível, local, de carácter simples e não
significativo e de magnitude:
•

moderada nos seguintes recetores: RS10; RS11; RS12; RS13; RS14; RS15;
RS16; RS21; RS25; RS26; RS29; RS30; RS40; RS43; RS47; RS56 e RS58.

•

reduzida nos restantes recetores.

Refere-se ainda, que face aos resultados previsionais apresentados, é provável que
o ruído particular do parque eólico, ainda que cumpra os limites legais aplicáveis, seja
humanamente distinguível junto dos recetores sensíveis existentes, nomeadamente
em dias em que se verifiquem condições favoráveis à propagação sonora e pouco
vento junto dos recetores, levando a que o ruído dos aerogeradores não seja
camuflado pelo ruído da aerodinâmica vegetal envolvente.
ACESSOS
Durante a fase de exploração o tráfego rodoviário para transporte de trabalhadores,
equipamentos e material, ocorrerá apenas de forma esporádica, pelo que é previsível
o ambiente sonoro de referência na envolvente dos acessos não venha a variar
significativamente.
REDE DE MT
Constituindo-se como uma infraestrutura enterrada, não há quaisquer impactes a
assinalar.
SUBESTAÇÕES
Tendo por base o modelo de simulação acústica desenvolvido para simulação do
parque eólico, dado que as subestações se encontram em fase de estudo prévio, e
ainda não é conhecida a localização e tipo de equipamentos a instalar, efetuou-se a
modelação da conjugação majorativa de todas as fontes sonoras que vierem a ser
instaladas, através da modelação área da subestação, como uma fonte sonora em
área, com uma potência sonora de 65 dB(A)/m2, a operar continuamente nos 3
períodos legais do RGR.
Com base no modelo 3D referido e nos parâmetros de base descritos foram
prospetivados os níveis sonoros contínuos equivalentes ponderados A de ruído
particular, associados ao funcionamento continuo (24 horas) da subestação, e da
subestação com os aerogeradores na potência máxima, para os vários recetores
sensíveis (fachada e piso mais desfavorável) potencialmente mais afetados pelo
ruído do projeto, que se localizam nos DESENHOS 28.1 a 28.8, Volume III
(conjuntamente com os mapas de ruído).
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SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA A [STA.PETS]
No Quadro 5.47 apresentam-se os níveis sonoros de ruído residual (referência), os
resultados previsionais de ruído particular associado à subestação, o ruído ambiente
decorrente (soma energética do ruído de referência com o ruído particular), e o valor
de emergência sonora (diferença entre ruído ambiente e ruído de referência), junto
dos recetores sensíveis localizados na área de potencial influência acústica do projeto
da subestação (Alvadia e Lamas).
Quadro 5.54 – Níveis de ruído da Subestação alternativa A [STA.PETS]
RUÍDO DE
REFERÊNCIA
[dB(A)]

RUÍDO
PARTICULAR
[dB(A)]

RUÍDO AMBIENTE
DECORRENTE
[dB(A)]

EMERGÊNCIA
SONORA
[dB(A)]

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

34
30

39
39

38
37

38
37

44
44

0
0

1
0

1
0

cumpre
cumpre

30
22

36
28

39
39

38
37

38
37

44
44

0
0

1
0

1
0

cumpre
cumpre

21
20
29

21
21
29

27
27
35

39
39
39

37
37
38

37
37
38

44
44
44

0
0
0

0
0
1

0
0
1

cumpre
cumpre
cumpre

25
23

26
24

26
25

32
31

39
39

37
37

37
37

44
44

0
0

0
0

0
0

cumpre
cumpre

43
43
43

28
27
27

30
28
28

30
28
29

36
34
35

38
38
38

38
38
38

37
37
37

44
44
44

0
0
0

1
1
1

1
1
1

cumpre
cumpre
cumpre

43
43
43

21
19
25

22
20
26

22
21
27

28
27
33

38
38
38

37
37
37

36
36
37

43
43
43

0
0
0

0
0
0

0
0
1

cumpre
cumpre
cumpre

RECETOR/
PONTO
MEDIÇÃO

ZONAMENTO
Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

RS01/Pto S1
RS02/Pto S1

Ausência
Ausência

39
39

37
37

37
37

44
44

27
22

28
23

28
24

RS03/Pto S1
RS04/Pto S1

Ausência
Ausência

39
39

37
37

37
37

44
44

28
20

29
21

RS05/Pto S1
RS06/Pto S1
RS07/Pto S1

Ausência
Ausência
Ausência

39
39
39

37
37
37

37
37
37

44
44
44

20
19
28

RS08/Pto S1
RS09/Pto S1

Ausência
Ausência

39
39

37
37

37
37

44
44

RS10/Pto S2
RS11/Pto S2
RS12/Pto S2

Ausência
Ausência
Ausência

38
38
38

37
37
37

36
36
36

RS13/Pto S2
RS14/Pto S2
RS15/Pto S2

Ausência
Ausência
Ausência

38
38
38

37
37
37

36
36
36

RGR
(ART. 11º E
ART. 13º)

De acordo com os resultados do quadro anterior, considerando a emissão sonora da
subestação alternativa B [STB.PETS], a funcionar 24h/dia, em condições de emissão
e propagação sonora 100% favoráveis, o que corresponde a uma posição de
segurança, prospetiva-se o cumprimento dos valores limite de exposição aplicáveis,
conforme estabelecido no artigo 11º do RGR.
Enquanto atividade ruidosa permanente, prospetiva-se em todos os recetores
sensíveis existentes o cumprimento dos limites do Critério de Incomodidade
[diferencial ≤ 5 dB para Ld, ≤ 4 dB para Le, e ≤ 3 dB para Ln], conforme estabelecido
na alienas b), número 1, artigo 13º do RGR ou os mesmos não sendo aplicáveis por o
valor do indicador LAeq do ruído ambiente é inferior a 45 dB(A), conforme
estabelecido no número 5 do artigo 13º do RGR.
Refere-se ainda que em termos cumulativos com o ruído do parque eólico com as
medidas de minimização de ruído preconizadas, prospetiva-se o cumprimento dos
limites legais aplicáveis associados aos valores limite de exposição e ao critério de
incomodidade, conforme estabelecido nos artigos 11º e 13º do RGR.
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SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA B [STB.PETS]
No Quadro 5.55 apresentam-se os níveis sonoros de ruído residual (referência), os
resultados previsionais de ruído particular associado à subestação, o ruído ambiente
decorrente (soma energética do ruído de referência com o ruído particular), e o valor
de emergência sonora (diferença entre ruído ambiente e ruído de referência), junto
dos recetores sensíveis localizados na área de potencial influência acústica do projeto
da subestação (Pinduradouro e Gouvães da Serra).
Quadro 5.55 – Níveis de ruído da Subestação alternativa B [STB.PETS]
RUÍDO DE
REFERÊNCIA
[dB(A)]

RUÍDO
PARTICULAR
[dB(A)]

RUÍDO AMBIENTE
DECORRENTE
[dB(A)]

EMERGÊNCIA
SONORA
[dB(A)]

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

27
27

42
42

40
40

38
38

45
45

0
0

0
0

0
0

cumpre
cumpre

21
21

27
27

42
42

40
40

38
38

45
45

0
0

0
0

0
0

cumpre
cumpre

22
22
22

22
22
23

28
28
29

42
42
42

40
40
40

38
38
38

45
45
45

0
0
0

0
0
0

0
0
0

cumpre
cumpre
cumpre

21
16

22
17

22
18

28
24

42
42

40
40

38
38

45
45

0
0

0
0

0
0

cumpre
cumpre

5
6
5

6
7
6

7
7
7

13
13
13

41
41
41

39
39
39

38
38
38

45
45
45

0
0
0

0
0
0

0
0
0

cumpre
cumpre
cumpre

RECETOR/
PONTO
MEDIÇÃO

ZONAMENTO
Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

RS22/Pto S4
RS23/Pto S4

z. mista
z. mista

42
42

40
40

38
38

45
45

19
19

20
21

21
21

RS24/Pto S4
RS25/Pto S4

z. mista
z. mista

42
42

40
40

38
38

45
45

19
19

20
20

RS26/Pto S4
RS27/Pto S4
RS28/Pto S4

z. mista
z. mista
z. mista

42
42
42

40
40
40

38
38
38

45
45
45

21
20
21

RS29/Pto S4
RS30/Pto S4

z. mista
z. mista

42
42

40
40

38
38

45
45

RS31/Pto S5
RS32/Pto S5
RS33/Pto S5

z. mista
z. mista
z. mista

41
41
41

39
39
39

38
38
38

45
45
45

RGR
(ART. 11º E
ART. 13º)

De acordo com os resultados do quadro anterior, considerando a emissão sonora da
subestação alternativa B [STB.PETS], a funcionar 24h/dia, em condições de emissão
e propagação sonora 100% favoráveis, o que corresponde a uma posição de
segurança, prospetiva-se o cumprimento dos valores limite de exposição aplicáveis,
conforme estabelecido no artigo 11º do RGR.
Enquanto atividade ruidosa permanente, prospetiva-se em todos os recetores
sensíveis existentes o cumprimento dos limites do Critério de Incomodidade
[diferencial ≤ 5 dB para Ld, ≤ 4 dB para Le, e ≤ 3 dB para Ln], conforme estabelecido
na alienas b), número 1, artigo 13º do RGR ou os mesmos não sendo aplicáveis por o
valor do indicador LAeq do ruído ambiente é inferior a 45 dB(A), conforme
estabelecido no número 5 do artigo 13º do RGR.
Refere-se ainda que em termos cumulativos com o ruído do parque eólico com as
medidas de minimização de ruído preconizadas, prospetiva-se o cumprimento dos
limites legais aplicáveis associados aos valores limite de exposição e ao critério de
incomodidade, conforme estabelecido nos artigos 11º e 13º do RGR.
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETS VS. STB.PETS
Para as duas alternativas de localização das subestações, prospetiva-se que o ruído
particular seja em todos os recetores sensíveis existentes inferior a 30 dB(A), e
prospetiva-se que o ruído ambiente decorrente cumpra os limites legais aplicáveis.
Face ao exposto, no âmbito do descritor ambiente sonoro considera-se que não
existem diferenças significativas entre as alternativas STA.PETS e da STB.PETS,
prevendo-se em ambos os casos o cumprimento dos limites estabelecidos no RGR e
que os impactes no ambiente sonoro sejam negativos, permanentes, diretos,
prováveis, imediatos, reversíveis, locais, de carácter simples, de magnitude
reduzida e não significativos.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETS]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETS
Tendo por base as caraterísticas de projeto da linha elétrica, a metodologia definida
no “Guia Metodológico para Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-estruturas da
Rede Nacional de Transporte de Electricidade”, da REN e da APA, e o programa de
cálculo, desenvolvido “REN/Acusticontrol – Assessoria Tecnológica em Ruído de
Linhas MAT. Níveis Sonoros de Longo Termo Gerados por Linhas MAT. Procedimento,
metodologia e implementação de ferramenta computacional para cálculo
previsional. 2009”, é possível efetuar a estimativa do ruído particular emitido e ruído
ambiente decorrente, para os recetores potencialmente mais afetados pelo ruído da
LMAT em avaliação.
O ruído gerado pelas LMAT a 400 kV tem origem na intensidade do efeito de coroa
que se verifica entre os condutores de energia elétrica e atmosfera envolvente. Esta
intensidade é maior (condições “favoráveis”), quando se verifica tempo chuvoso e
húmido, e mais reduzida com tempo seco (condições “não favoráveis”).
A ligação das subestações do PETS será efetuada através de linha simples a 400kV,
com dois cabos condutores por fase (geminados), dispostos em apoios de esteira
horizontal. Está prevista a utilização de apoios do tipo “Q” e tipo “DL”, normalizados
para o nível de tensão de 400kV, e cabos condutores do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE) e
cabos de guarda tipo OPGW+DORKING.
Os condutores serão do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE), com diâmetro 3.18 cm, e um
campo elétrico Emáx de 15,810 kV/cm, uma altura relativa das fases a 14 metros. A
linha localiza-se na sub-região “Trás-os-Montes (Norte interior incluindo parte da
Beira interior)”, pelo que a probabilidade anual de ocorrência de condições
favoráveis ao efeito coroa é de p=0,07.
De forma a permitir uma análise global do ruído apercebido na envolvente da linha,
na Figura 5.7 apresenta-se a estimativa do ruído particular emitido pela LMAT em
função da distância, considerando as caraterísticas da LMAT e um recetor típico de 2
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pisos, em condições de emissão sonora favoráveis, desfavoráveis e o nível sonoro
equivalente LAeqT, para a probabilidade de condições favoráveis p=0,07.

Figura 5.8 – Variação dos níveis de ruído em função da distância à LMAT a 400 kV

De acordo com os resultados da figura anterior, em condições de emissão favoráveis,
o ruído da particular da LMAT prospetiva-se que a 22,5 metros (distância mínima
legalmente imposta para instalação de linhas LMAT a edifícios residenciais) o ruído
particular, em condições favoráveis, será igual ou inferior a 45,5 dB(A), e em
condições desfavoráveis igual ou inferior a 34,2 dB(A), considerando a probabilidade
anual de ocorrência de condições favoráveis p=0.07, prospetiva-se o nível de ruído
LAeqT
seja
37 dB(A).
Neste contexto considerando o estabelecido no número 5 do artigo 13º do RGR, em
que os limites do critério de incomodidade não são aplicáveis para valores do
indicador LAeq do ruído ambiente é inferior a 45 dB(A), prospetiva-se que mesmo
em condições favoráveis à ocorrência do efeito coroa, a partir dos 40 metros da
LMAT [ruído particular em condições favoráveis igual a 42 dB(A)],
independentemente do nível de ruído residual (referência) junto dos recetores, a
LMAT cumprirá sempre os limites legais aplicáveis no âmbito do RGR.
Considerando que o cumprimento do Critério de Incomodidade deve ser avaliado,
tendo em vista a representatividade de um mês, conforme estalecido no Guia prático
para medições de ruído ambiente, da APA, no caso específico, considerando a
probabilidade de ocorrência de condições favoráveis para a região onde se insere o
projeto, prospetiva-se que 22,5 metros (distância mínima permitida entre os
condutores da linha e os recetores sensíveis), que o nível LAeqT seja inferior a 39 dB(A),
pelo que independentemente dos níveis de ruído residual que existirem, o ruído da
linha cumprirá sempre o Critério de Incomodidade.
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No caso concreto apenas foi identificada a presença de recetores na proximidade
imediata ou no interior dos troços TLS5, TLS12 e TLS13, e os recetores sensíveis mais
próximos do limite dos restantes corredores alternativos localizam-se a mais de 100
metros, muito para além da área de potencial influência acústica do ruído gerado
pela LMAT.
Os recetores sensíveis na área de potencial influência acústica dos troços TLS5, TLS12
e TLS13, correspondem a habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, localizadas
respetivamente nos lugares de Choupica, Amarelos, Aldeia do Ouro e Castanheira,
concelho de Ribeira de Pena.
Dado que todos os troços referidos se sobrepõem a recetores, para a estimativa do
ruído particular da LMAT, considerou-se o afastamento mínimo da linha pode ter aos
recetores, no caso 22,5 metros.
Os recetores sensíveis na área de influência acústica dos corredores listam-se em
seguida, e foram caraterizados pelos pontos Ponto S7 e Ponto S8:
•

Troço TLS5: RS59 e RS62 (Choupica);

•

Troço TLS12: RS74 e RS75 (recetor isolado na estrada de acesso a Amarelos);

•

Troço TLS5: RS60, RS64, RS65, RS66, RS67, RS68, RS69, RS70 e RS72
(Choupica, Aldeia do Ouro e Castanheira).

No Quadro 5.47 apresentam-se os níveis sonoros de ruído residual (referência), os
resultados previsionais de ruído particular associado à LMAT a 400 kV, o ruído
ambiente decorrente (soma energética do ruído de referência com o ruído
particular), e o valor de emergência sonora (diferença entre ruído ambiente e ruído
de referência), junto do recetor sensível mais próximo do corredor da linha.
No ANEXO V (Volume IV) apresentam-se a Ficha de Cálculo do Modelo EN/ACC para
prospetiva de níveis sonoros da linha LMAT, para o respetivo recetor.
Quadro 5.56 – Níveis de ruído LAeqT associado à LMAT 400 kV: CL.PETS
RUÍDO DE
REFERÊNCIA
[dB(A)]

RUÍDO
PARTICULAR
[dB(A)]

RECETOR/
PONTO
MEDIÇÃO

ZONAMENTO
Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

TLS5 / Pto S7
TLS12 / Pto S8

Ausência
Ausência

42
39

42
39

40
38

47
45

39
39

39
39

39
39

TLS13 / Pto S8

Ausência

39

39

38

45

39

39

39

RUÍDO AMBIENTE
DECORRENTE
[dB(A)]

EMERGÊNCIA
SONORA
[dB(A)]

Lden

Ld

Le

Ln

Lden

Ld

Le

Ln

46
46

44
42

44
42

43
42

50
48

2
3

2
3

3
4

cumpre
cumpre

46

42

42

42

48

3

3

4

cumpre

RGR
(ART. 11º E
ART. 13º)

De acordo com os resultados do quadro anterior, prospetiva-se que junto dos
recetores sensíveis mais próximos (a 22,5 m) dos corredores previstos para LMAT a
400 kV, os níveis sonoros decorrentes cumpram os valores limite de exposição
aplicáveis e o Critério de incomodidade, conforme estabelecido nos artigos 11º e 13º
do RGR.
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Em termos cumulativos com o ruído do parque eólico revisto (com as medidas de
minimização de ruído preconizadas para os aerogeradores TS21, TS22, TS38 e TS39),
prospetiva-se o cumprimento dos limites legais aplicáveis associados aos valores
limite de exposição e ao critério de incomodidade.
Refere-se ainda que os troços em avaliação nestes locais têm cerca de 400 metros de
largura, pelo que se apresenta como muito provável que o traçado da LMAT venha
ser significativamente mais afastado do que os 22,5 metros considerados na
previsão, pelo que se assim vier a acontecer e ficar afastada em mais de 50 metros,
o ruído ambiente de longo termo previsto não deverá sofrer qualquer acréscimo.
Neste contexto, ainda que na área de influência acústica dos corredores TLS5, TLS12
e TLS13 existam recetores sensíveis, prospetiva-se que a LMAT em todos os
corredores cumpra os limites legais aplicáveis no âmbito do RGR, e que a influência
no ambiente sonoro de referência dos recetores sensíveis existentes, em termos
médios, seja pouco significativa, ou seja, em termos de potencial afetação acústica
as várias alternativas podem ser consideradas indistintas.
Em todo o caso, dada a maior distância do troço TLS9 aos recetores existentes, sendo
alternativo aos corredores TLS5, TLS11, TLS12 e TLS13, considera-se que é a
alternativa com menor potencial de afetação no ambiente sonoro.
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STB.PETS
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 2,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
De acordo com o Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de InfraEstruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade – Linhas Aéreas,
elaborado pela REN e pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), prevê-se que o
ruído particular derivado do efeito coroa, das Linhas Elétricas de Ligação a 60 kV seja
desprezável, pelo que na ausência de emissão sonora significativa, cumprirá os
limites legais estabelecidos no RGR.
Como se refere no capítulo anterior, a solução a 400k kV, em condições favoráveis à
ocorrência do efeito coroa (tempo chuvoso e muito húmido), tenderá a emitir ruído
devido ao efeito coroa.
No entanto, com exceção dos troços TLS5, TLS12 e TLS13 que possuem recetores na
respetiva área de influência acústica, nos restantes casos não existem recetores
sensíveis na proximidade, ou seja, não existe sensibilidade humana ou afetação pelo
respetivo ruído.
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No caso dos troços TLS5, TLS12 e TLS13, face ao ruído caso a linha se venha a localizar
a mais de 50 metros de distância (o que se afigura muito provável de vir a acontecer),
o ruído ambiente longo termo previsto não deverá sofrer qualquer acréscimo, ou
seja deixará de ter influência direta no ambiente sonoro dos recetores sensíveis mais
próximos. Neste contexto, caso seja selecionada a linha a passar pelos troços TLS5,
TLS12 e TLS13, e esta se venha a localizar-se a mais de 50 metros de distância dos
recetores mais próximos, pode-se considerar que em termos do descritor ambiente
sonoro, entre a solução a 400 kV e a solução a 60 kV, não existem diferenças
significativas.
De forma semelhante caso venha a ser selecionada a implementação pelo corredor
TLS9, sem recetores na envolvente, sendo abandonados os corredores TLS5, TLS11,
TLS12 e TLS13, considera-se que entre a solução a 400 kV e a solução a 60 kV, não
existem diferenças significativas. Caso a LMAT passe pelos troços TLS5, TLS12 e TLS13
e se localize a menos de 50 metros dos recetores mais próximos, prospetiva-se que
cumpra os limites do critério de incomodidade, mas em condições favoráveis o
respetivo ruído terá influência no ruído de referência, pelo que neste caso a solução
a 60 kV, será ligeiramente geradora de menor impacte.
Em todos os casos prevê-se o cumprimento dos limites estabelecidos no RGR e que
os impactes no ambiente sonoro sejam negativos, permanentes, diretos,
prováveis, imediatos, reversíveis, locais, de carácter simples, de magnitude
reduzida e não significativos.
5.8.5

FASE DE DESATIVAÇÃO
A fase de desativação será caracterizada pela desativação e reabilitação das
infraestruturas em exploração. De forma análoga à fase de construção, as operações
associadas à desativação têm associada a emissão de níveis sonoros devido às
atividades ruidosas temporárias, limitadas no espaço e no tempo, onde se destaca a
emissão sonora de maquinaria pesada e circulação de veículos pesados.
No caso em apreço, os recetores sensíveis (habitações unifamiliares) mais próximos
das frentes de obra localizam-se a mais de 400 metros de distância, pelo é expectável
que o respetivo ambiente sonoro, em termos médios, não venha a variar
significativamente, e que os impactes no ambiente sonoro sejam negativos,
temporários, diretos e indiretos, prováveis, imediatos, reversíveis, locais, de
carácter simples, de magnitude reduzida e não significativos.
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5.9

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

5.9.1

ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO
Os impactes no uso do solo originados pela instalação dos Parques Eólicos e todos os
elementos de projeto inerentes têm início logo na fase de construção, abrangendo
todas as infraestruturas de caráter permanente, como os aerogeradores, posto de
corte/subestação, acessos (novos e a beneficiar), valas elétricas, mas também de
carácter temporário, como é o caso do estaleiro, centrais de betão, áreas de depósito
de terras, e faixas de afetação temporária de construção.
Relativamente à linha elétrica que fará a ligação do Projeto à RESP através dos Postos
de Corte de Daivões e Gouvães, os impactes ocorrem sobretudo aquando da fase de
construção e resultam da implantação dos apoios, da necessidade de abertura de
acessos para instalação dos mesmos, e das ações de desmatação e/ou abate de
árvores, necessários à abertura da faixa de servidão e de gestão de combustível. Na
fase de exploração, os impactes resultantes da manutenção das referidas faixas.
Estas ações por si não implicam a ocupação contínua no terreno onde os elementos
de projeto serão alocados, mas apenas uma ocupação reduzida correspondente aos
locais efetivos da dimensão de cada elemento respetivo. Posteriormente estes
impactes serão minimizados já que tal como referido anteriormente grande parte da
área necessária para a construção será alvo de recuperação, circunscrevendo-se o
impacte à área efetivamente ocupada pelas fundações dos aerogeradores e
respetivos taludes, plataformas de montagem, subestações e apoios na generalidade
das classes de ocupação do solo. Contudo, salienta-se que, a nível da Linha Elétrica,
será igualmente necessário, nas zonas de ocupação florestal, considerar os impactes
associados ao corte e decote da vegetação arbórea, não apenas na zona de colocação
do apoio, mas também na faixa de servidão associada e faixa de gestão de
combustível obrigatória manter (que se encontra incluída na largura total da faixa de
servidão da linha) bem como a faixa de gestão de combustível.
Assim, para a avaliação de impactes serão analisadas as atividades do projeto
durante as suas fases de construção, de exploração e de desativação, das quais
poderão decorrer impactes sobre a ocupação do solo, sendo as mesmas cruzadas
com a ocupação de solo na área em estudo cartografadas no DESENHO 16 do Volume
III – Peças Desenhadas do EIA. Com o objetivo de garantir uma avaliação mais
rigorosa, neste cruzamento serão efetuadas as quantificações de áreas a afetar
temporariamente e permanentemente pelos elementos de projeto no geral, a
afetação específica de cada um dos aerogeradores de ambos os Parques Eólicos
Tâmega (Norte e Sul) , incluindo fundações, plataforma de montagem e respetivos
taludes bem como de cada um dos troços alternativos dos corredores em estudo.

5.9.2

AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE
De acordo com as ações geradoras de Impacte identificadas anteriormente (no
subcapítulo 3.5), identificam-se as seguintes que resultam na afetação do uso e
ocupação do solo.
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FASE DE CONSTRUÇÃO
AGI 4:
AGI 5:

AGI 6:

AGI 8:
AGI 9:
AGI 11:

AGI 12:
AGI 13:

AGI 14:
AGI 15:
AGI 17:

AGI 19:

AGI 20:
AGI 22:

Mobilização de trabalhadores e de maquinaria e equipamento de obra
[PE e LE]
Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos: dá-se prioridade ao
uso de acessos pré-existentes e/ou sua melhoria/alargamento
(alargamento, regularização/estabilização do pavimento, implantação de
infraestruturas hidráulicas de drenagem), sendo que novos acessos serão
acordados com os proprietários minimizando na medida do possível a
interferência com usos do solo existentes, com destaque para aqueles
produtivos (agrícolas) e associados a zonas habitadas [PE e LE]
Estabilização generalizada de acessos com agregado britado, com
exceção de troços localizados onde se prevê a colocação de pavimento
betuminoso [PE]
Implantação e operação de estaleiro(s), centrais de betão, parques de
materiais e equipamentos e outras estruturas de apoio à obra [PE e LE]
Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado [PE e
LE]
Trabalhos de topografia: piquetagem e marcação das áreas para
instalação de plataformas, fundações e abertura de caboucos/valas [PE e
LE]
Abertura e implementação de faixas de circulação temporárias de
equipamento e maquinaria [PE]
Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários
para a instalação da plataforma de aerogeradores e subestações;
abertura de caboucos para a implantação de apoios, abertura de
caboucos para criação das valas da rede de MT [PE e LE]
Implementação das infraestruturas de drenagem de águas pluviais
(transversais e longitudinais) [PE]
Instalação dos cabos de MT, cabos de terra, fibra ótica e outros [PE]
Recobrimento dos caboucos de valas técnicas, incluindo camadas de
leitos de assentamento, lajetas de betão ou outro material com o mesmo
índice de proteção e terras escavadas reaproveitadas [PE]
Execução de fundações: betonagens e trabalhos de armação de ferro e
cofragens, para a criação dos maciços de fundação de aerogeradores,
maciços para fundação de pórticos metálicos e suporte de aparelhagem
exterior das subestações e maciços de fundação dos apoios (incluindo
ainda a instalação da ligação à terra e colocação das bases do apoio) [PE
e LE]
Obras de construção civil para construção das subestações, incluindo a
construção de edifício de comando, estruturas, redes técnicas [PE]
Instalação dos aerogeradores: instalação de gruas móveis, assemblagem
da torre do aerogerador, montagem de naceles, rotores e pás [PE]
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AGI 25: Abertura da faixa de proteção da linha elétrica: corte ou decote de
árvores numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual
desarborização dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das
demais espécies florestais para cumprimento das distâncias mínimas de
segurança do Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão –
RSLEAT [LE]
AGI 26: Definição da faixa de gestão de combustível (faixa determinada pela
projeção vertical dos cabos elétricos exteriores acrescidos de faixas de
10 m para lá dos mesmos), assegurando a descontinuidade do
combustível horizontal e vertical, com possível corte ou decote de
espécies arbóreas e mato, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de junho que regulamento o Sistema Nacional de Defesa
da Floresta Contra Incêndios, com última alteração dada pelo Decreto-Lei
n.º 14/2019, de 21 de fevereiro [LE]
AGI 27: Montagem e colocação dos apoios dos postes treliçados: transporte,
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, envolvendo a
ocupação temporária da área mínima indispensável aos trabalhos e
circulação de maquinaria até um máximo de cerca de 400 m2 [LE]
AGI 29: Limpeza e desativação das instalações provisórias de obra (estaleiros e
estruturas de apoio), recuperação de áreas afetadas (áreas de apoio à
obra, taludes de escavação e aterro, plataformas dos aerogeradores, área
superficial da vala de cabos), sinalização e arranjos paisagísticos [PE e LE]
FASE DE EXPLORAÇÃO
AGI 32: Funcionamento geral dos parques eólicos e subestações (presença e
características funcionais, por exemplo as emissões acústicas e
funcionamento das redes técnicas) [PE]
AGI 33: Funcionamento geral da linha elétrica (presença e características
funcionais, com destaque para emissões acústicas e campos
eletromagnéticos) [LE]
AGI 35: Inspeção, monitorização e manutenções periódicas nos parques eólicos e
subestações: ações de manutenção preditivas (monitorização de
componentes, análise do nível de óleos, vibrações, entre outros), ações
de manutenção preventivas (ações periódicas de inspeção, manutenção
e substituição de equipamentos elétricos, redes de infraestruturas, como
por exemplo verificação de aperto de parafusos, verificações de pares,
revisão abrangente da turbina eólica e do gerador, mudança de óleo do
multiplicador e grupo hidráulico) e ações de manutenção corretivas
(ações não programadas de resolução de avarias e mudança de pequenos
componentes, ou ações não programadas de intervenção e substituição
de grandes equipamentos, como rotor, gerador, multiplicação, coroa,
nacelle, secção de torre, transformadores, entre outros) [PE]
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AGI 36: Inspeção, monitorização e manutenções periódicas nas linhas elétricas:
verificação do estado de conservação dos condutores e estruturas (e
substituição de componentes, se deteriorados), da conformidade na faixa
de proteção da ocupação do solo com o RLSEAT (edificação sobre a linha
e crescimento de espécies arbóreas, esta última ao abrigo do Plano de
Manutenção de Faixa) e da faixa de gestão de combustível com o DecretoLei n.º 124/2006, de 28 de junho, com última alteração dada pelo
Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de fevereiro, inspeção e monitorização da
interação com avifauna (de acordo com o Plano de Monitorização) [LE]
5.9.3

FASE DE CONSTRUÇÃO

5.9.3.1

PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
Durante a construção do Parque Eólico, os impactes na ocupação do solo decorrem
da preparação do terreno para a instalação dos vários elementos que constituem o
Parque Eólico. Neste sentido, serão necessárias ações de desmatação,
desarborização, preparação de terreno e movimentação de terras. De referir ainda a
necessidade de instalação de áreas de apoio à obra e áreas de depósito de terras e
materiais diversos, de carácter temporário.
No Quadro 5.57 apresenta-se uma análise quantitativa das áreas gerais a ocupar
temporariamente e permanentemente por todos os elementos de projeto que
constituem o Parque Eólico Tâmega Norte (PETN).
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Quadro 5.57 – Afetação permanente e temporária das classes de uso e ocupação do solo pelos elementos de projeto do PETN

ELEMENTOS DO PROJETO

AFETAÇÃO PERMANENTE
Implantação de plataformas e maciços de fundação, incluindo
taludes de aterro e escavação
Acessos, incluindo taludes de aterro e escavação
Valas da rede de média tensão
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV
(equivalente às plataformas de subestação 60/30kV para a
solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro e
escavação – alternativas A
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV
(equivalente às plataformas de subestação 60/30kV para a
solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro e
escavação – alternativas B
TOTAL AFETAÇÃO TEMPORÁRIA
Estaleiros
Áreas de apoio à obra: zona de deposição temporária de terras
Áreas de apoio à obra: área de implantação de centrais de
betão
Faixa de afetação temporária para construção, incluindo áreas
de manobra de pesados
TOTAL AFETAÇÃO PERMANENTE
TOTAL AFETAÇÃO TEMPORÁRIA

Território
artificializado

Rocha Nua

Ha

Ha

%

Matos

%

Ha

%

Espaços
descobertos
ou com pouca
vegetação
Ha
%

0,51

1,38

0,86

2,32

11,16

30,1

16,25

43,8

0,13
0,01

0,4
0,14

0,28
0,07

0,88
1,04

12,3
2,18

38,7
32,6

10,1
1,87

31,7
28,0

CLASSE DE OCUPAÇÃO DO SOLO ÁREA (HECTARES)
Mosaicos
Floresta de
culturais e SAF de outros
Florestas de
outras
parcelares
carvalhos
Resinosas
resinosas
complexos
Ha
%
Ha
%
Ha
%
Ha
%

--

Florestas de
outros
carvalhos
Ha

%

Florestas de
outras
folhosas
Ha

Florestas
de bétulas

%

Ha

%

Vegetação
ripícola
Ha

%

--

--

--

1,56

4,21

2,72

7,33

0,07

0,19

3,69

9,95

0,27 0,73

--

--

0,40 1,25
0,18 2,69

---

---

2,13
0,5

6,7
7,49

4,99
1,34

15,7
20,0

-0,02

0,29

1,17
0,42

3,68
6,29

0,28 0,91
0,08 1,19

-0,003

-0,04

--

--

--

--

--

--

0,34

--

--

1,79

100

--

--

--

--

0,06

3,87

--

1,15 74,1

--

---

0,69
0,25

69,6

---

0,09
--

9,0

---

-0,25

--

0,96

96,9

--

0,03

3,1

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

---

---

0,21
--

---

---

--

--

--

--

--

21,9

21,2

0,44

1,81

0,25

1,02

8,19

33,7

6,71

27,6

0,81 3,35

0,01 0,024

1,58

6,5

4,43

18,2

0,09

0,37

1,48

6,0

0,29 1,19

0,74
0,44

0,93
1,64
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Figura 5.9 – Representação gráfica do uso e ocupação do solo a afetar permanentemente pelos vários elementos de Projeto

971

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Figura 5.10 – Representação gráfica do uso e ocupação do solo a afetar temporariamente pelos vários elementos de Projeto
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De acordo com o quadro apresentado, é possível observar que a afetação
permanente por parte das plataformas e os maciços de fundação do PETN ocupam
áreas predominantes de “Espaços Descobertos ou com pouca Vegetação” (16,25ha
correspondente a cerca 44%) e áreas ocupadas por “Matos” (11,16 ha cerca de 30%).
Este impacte considera-se negativo, direto, local, certo, permanente (durante a vida
útil do Projeto), reversível, de longo prazo, simples, de magnitude moderada e
pouco significativo tendo em consideração a classe de ocupação do solo afetada e o
que a mesma representa. De facto, a maior parte da área intervencionada poderá ser
renaturalizada, permitindo uma ocupação análoga à pré-existente.
Das restantes classes de ocupação, importa referir as áreas de Florestas,
nomeadamente: Florestas de Resinosas, outras Resinosas, outros Carvalhos, outras
Folhosas e Bétulas, que em conjunto somam uma afetação total permanente de
cerca 8,31 ha (cerca de 22%). Este impacte considera-se negativo, direto, local, certo,
permanente (durante a vida útil do Projeto), reversível, de longo prazo, simples, de
magnitude moderada e significativo tendo em consideração a necessidade de corte
de elementos arbóreos e a existência de florestas de outras folhosas e outros
Carvalhos.
As classes de “Território Artificializado”, “Rocha Nua”, são afetadas a uma escala
muito inferior, quase insignificante, nomeadamente cerca de 4%. Este impacte
considera-se negativo, direto, local, certo, permanente (durante a vida útil do
Projeto), reversível, de longo prazo, simples, de magnitude reduzida e pouco
significativo a sem significância.
No que respeita aos Acessos e Valas de MT, para ambos os elementos observa-se
uma afetação predominante de “Matos” e “Espaços Descobertos ou com Pouca
Vegetação”. Tratam-se de áreas de afetação muito reduzidas, somando para ambos
os elementos um total de cerca 14,5 ha de afetação de áreas de matos (equivalente
a cerca de 39%) e 11,97 ha de áreas de pouca vegetação (cerca de 30%). Este impacte
considera-se negativo, direto, local, certo, permanente (durante a vida útil do
Projeto), reversível, de longo prazo, simples, de magnitude reduzida e pouco
significativo pelo total de área a intervir, e porque as valas de cabos serão no final
da obra recuperadas paisagisticamente de forma a permitir que a vegetação volte a
crescer de forma espontânea e natural, mantendo desta forma o seu aspeto atual.
Nas áreas de implantação das Subestações 400/30 Kv, para a Alternativa A observase a afetação de uma única classe de ocupação de solo, nomeadamente “Matos”, e
a Alternativa B, ocupa três classes de ocupação: Matos, Florestas de outras Resinosas
(Pinheiro Bravo) e Mosaicos Culturais e Parcelares Complexos, sendo esta última a
classe predominante com uma afetação de cerca 1,15 ha (equivalente a cerca de 74%
do total de classes afetadas). Este impacte considera-se negativo, direto, local, certo,
permanente (durante a vida útil do Projeto), reversível, de longo prazo, simples, de
magnitude reduzida e pouco significativo para ambas as Alternativas.
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No que respeita à afetação temporária, esta refere-se essencialmente às áreas de
apoio à construção do projeto, que, no final da obra serão limpas e repostas nas
condições iniciais, sendo o solo regenerado naturalmente. De acordo com os dados
apresentados, é possível constatar que as áreas temporárias irão ocupar na sua
maioria áreas de “Matos” cerca de 10,09 ha equivalente a cerca de 37,6%, áreas de
“Espaços Descobertos ou com pouca vegetação” cerca de 6,71 ha (25%). Este
impacte considera-se negativo, direto, local, certo, temporário (durante a fase de
construção do Projeto), reversível, de curto prazo, de magnitude reduzida, simples
e pouco significativo, dada a possibilidade de recuperação de todas estas áreas após
o finalizar da empreitada.
Nestas áreas temporárias, observa-se igualmente a afetação de áreas florestais
(resinosas, outras resinosas outras folhosas e outros carvalhos) que no seu conjunto
ocupam uma área total de cerca 8,97 ha. Este impacte considera-se negativo, direto,
local, certo, temporário (durante a fase de construção do Projeto), reversível, de
curto prazo, de magnitude moderada, simples e significativo, tendo em
consideração que a afetação ocorre em áreas de floresta, o que implicará o
corte/abate de árvores que restringe o regresso à ocupação florestal inicial,
qualificando uma alteração efetiva à ocupação do solo. Refira-se que de forma a
minimizar o impacte, são sugeridas medidas de mitigação a implementar aquando
da construção do projeto, resultando daí um impacte residual pouco significativo.
AEROGERADORES E SUA PLATAFORMA E MACIÇO DE FUNDAÇÃO
No que respeita aos aerogeradores a implementar no PETN, correspondentes a um
total de 34 (TN1 ao TN34), a área de afetação permanente prevista por este elemento
de projeto contempla essencialmente a fundação da torre, a plataforma de
montagem (que se mantém durante a exploração do parque) e os taludes inerentes.
De acordo com a secção 4.9.2.1 do presente documento, onde se apresentaram
registos fotográficos das áreas a ocupar por cada um dos aerogeradores e
plataformas, é possível constatar que a ocupação de solo predominante,
corresponde a Espaços Descobertos e com Pouca Vegetação” e a áreas de “Matos”.
No entanto, de uma forma mais detalhada, apresenta-se no Quadro 5.58 seguinte as
quantificações em hectares em cada uma das classes de ocupação do solo existentes
nas futuras áreas de implantação dos 34 aerogeradores, incluindo a plataforma de
trabalhos.
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Quadro 5.58 – Quantificação das Classes de Ocupação do solo a afetar permanentemente pelos 34 aerogeradores e respetiva plataforma de montagem

TROÇOS ALTERNATIVOS
TN1
TN2
TN3
TN4
TN5
TN6
TN7
TN8
TN9
TN10
TN11
TN12
TN13
TN14
TN15
TN16
TN17
TN18
TN19
TN20
TN21
TN22
TN23
TN24
TN25
TN26
TN27
TN28
TN29
TN30
TN31
TN32
TN33
TN34

Território
artificializado

Rocha Nua
0,00

0,04

Matos
0,33
0,82
0,45
0,39
0,50
0,15

0,82

0,53

0,18
1,04
0,33
0,44
0,11
0,64
0,15

0,18

0,98
0,55
0,06
0,51
0,24
0,37
1,07
0,31
0,18

0,33

0,04

0,31
0,46

CLASSES DE OCUPAÇÃO DO SOLO (HECTARES)
Espaços descobertos
Floresta de
Florestas de outros
ou com pouca
resinosas
Carvalhos
Vegetação
--0,62
0,79
0,01
0,69
0,06
0,86
0,82
0,28
-0,25
-0,29
-0,72
-0,02
--0,73
1,04
0,44
-0,65
0,77
0,97
0,57
0,06
0,93
0,97
0,00
0,89
0,95
0,78
0,03
0,64
0,79
1,05
-0,20

Florestas de outras
Folhosas

Florestas de Bétula

0,11
0,07

Floresta de outras
resinosas
0,64
0,26

0,72
0,22
0,96
1,20
0,55

0,00
0,35
0,41

0,28
0,08
0,02

0,84
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Figura 5.11 – Representação gráfica do uso e ocupação do solo a afetar permanentemente por cada um dos aerogeradores (fundação) e respetiva plataforma de montagem
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Através da análise do Quadro 4.108 é possível observar que, do total dos 34
aerogeradores e respetivas plataformas de montagem, 27 (TN2, TN3, TN4, TN5, TN6,
TN7, TN9, TN14, TN15, TN16, TN17, TN18, TN19, TN20, TN21, TN22, TN23, TN24,
TN25, TN26, TN27, TN28, TN29, TN30, TN31, TN32 e TN34) afetam
predominantemente classes de “matos” e classes de “Espaços Descobertos ou com
Pouca Vegetação”. Este impacte considera-se negativo, direto, local, certo,
permanente, reversível, de longo prazo, de magnitude moderada, simples e pouco
significativo, tendo em consideração a tipologia de classe de solo a ocupar e a
implementação de medidas de mitigação que visam a recuperação natural e
paisagística das áreas intervencionadas, nomeadamente na zona da plataforma de
montagem que permanecerá durante a exploração do projeto e, como tal, o retorno
ao tipo de uso e ocupação de solo pré-obra.
No que respeita a outras classes predominantes afetadas, referem-se as “Florestas
de outras Folhosas” e “Florestas de Resinosas” afetadas pelo TN1, TN8, TN10, TN11,
TN12 e TN13.Este impacte considera-se negativo, direto, local, certo, permanente (
durante a vida útil do projeto), reversível, de curto prazo, de magnitude moderada,
simples e pouco significativo a significativo, tendo em consideração que a afetação
ocorre em parte em áreas de floresta, o que implicará o corte/abate de árvores e
assim uma efetiva alteração da classe de ocupação do solo, mas apenas em 6
aerogeradores. Refira-se que de forma a minimizar o impacte, são sugeridas medidas
de mitigação a implementar aquando da construção do projeto.
As restantes classes de espaços afetadas pelos aerogeradores (fundações) e
respetivas plataformas de montagem, correspondentes a “Território Artificializado”,
“Rocha Nua”, “Florestas de outros carvalhos” e “Florestas de bétulas” são classes a
ocupar em muito pequena escala face à classe predominante a afetar em cada um
dos TN, pelo que nestas restantes classes de ocupação do solo os impactes são
considerados de negativo, direto, local, certo, permanente, reversível, de longo
prazo, de magnitude reduzida, simples e pouco significativo.
ACESSOS
No que respeita aos acessos, no âmbito do projeto do PETN, serão beneficiados um
total de 11 km de acessos, 19 km serão intervenções novas e 9 km correspondem a
acessos existentes que serão mantidos. A largura dos acessos é variável, sendo que
em média terão cerca de 7m de faixa de rodagem. Da totalidade de acessos
(existentes, a construir e a beneficiar) apenas cerca de 1 km será pavimentado,
correspondente a 8.671 m2 de área total a pavimentar, sendo todos os restantes
acessos em terra batida e agregado britado.
Tendo em conta as ações do Projeto correspondentes à intervenção em acessos
existentes, nomeadamente a sua beneficiação (alargamento da via e melhoramento
do pavimento), os impactes sobre esta ocupação são considerados positivos, certos,
diretos, locais, permanentes de magnitude e significância reduzidos.
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Através da análise do Quadro 4.108, observa-se que a afetação predominante
corresponde a áreas de “Matos” e a “Espaços Descobertos ou com Pouca
Vegetação”. Tratam-se contudo de áreas de afetação muito reduzidas, totalizando
cerca de 12,3 ha de áreas de matos (correspondente a cerca de 38,7%) e cerca de
10,1 ha de áreas de pouca vegetação (cerca de 31,7%). Este impacte considera-se
negativo, direto, local, certo, permanente, reversível, de longo prazo, simples, de
magnitude reduzida e pouco significativo.
REDE DE MT
No que respeita às valas para implantação da rede de média tensão, à semelhança
da afetação por parte dos acessos, e uma vez que as mesmas acompanham quase na
generalidade os mesmos, observa-se uma afetação predominante de “Matos” e
“Espaços Descobertos ou com Pouca Vegetação”. Tratam-se de áreas de afetação
muito reduzidas, totalizando cerca de 2,18 ha de afetação de áreas de matos (cerca
de 32,6%) e 1,87 ha de áreas de pouca vegetação (cerca de 28%). Este impacte
considera-se negativo, direto, local, certo, permanente (durante a vida útil do
Projeto), reversível, de longo prazo, simples, de magnitude reduzida e pouco
significativo pelo total de área a intervir, e porque as valas de cabos serão no final
da obra recuperadas paisagisticamente de forma a permitir que a vegetação volte a
crescer de forma espontânea e natural, mantendo desta forma o seu aspeto atual.
SUBESTAÇÕES
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA A [STA.PETN]
Na área de implantação da STA.PETN observa-se a afetação de uma única classe de
ocupação de solo, nomeadamente “Matos”. A ocupação prevista corresponde a um
total de 1,79ha. Este impacte considera-se negativo, direto, local, certo, permanente
(durante a vida útil do Projeto), reversível, de longo prazo, simples, de magnitude
reduzida e pouco significativo, dada a muito elevada representatividade deste uso a
envolvente.
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA B [STB.PETN]
Na área de implantação da STB.PETN observa-se a afetação de três classes de
ocupação: Matos, Florestas de outras Resinosas (Pinheiro Bravo) e Mosaicos
Culturais e Parcelares Complexos sendo esta última a classe predominante com uma
afetação de cerca 1,15 ha. Este impacte considera-se negativo, direto, local, certo,
permanente (durante a vida útil do Projeto), reversível, de longo prazo, simples, de
magnitude reduzida e significativo, dado o grau de alteração do uso que lhe está
subjacente – transformação de uso agrícola para uso industrial, com provável perda
de características que permitam retornar ao uso original.
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETN VS. STB.PETN
Uma vez que a STA.PETN afeta 100% de solos ocupados por matos e a STB.PETN
apresenta ocupação de áreas agrícolas, nomeadamente “Mosaicos culturais e
parcelares complexos” e áreas florestais de outras resinosas, considera-se no que
respeita ao presente descritor ambiental que a localização da STA.PETN seria
preferencial comparativamente à STB.PETN.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETN]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETN
No que respeita à implantação da linha elétrica, nesta fase do projeto, desconhecese o traçado e a respetiva localização dos apoios. Deste modo, no âmbito do presente
EIA, a caraterização e respetiva avaliação de impactes ambientais incide sobre um
conjunto de corredores compostos por troços alternativos, de onde resultará um
corredor preferencial, no qual se desenvolverá o futuro traçado da Linha Elétrica de
400 kV.
Para a área de implantação dos futuros apoios considera-se não só a área do apoio,
mas também a zona necessária para a sua instalação, isto é, para a movimentação
de maquinaria afeta ao processo construtivo (grua para a elevação de cada apoio),
realização de betonagem, local para construção das fundações e colocação de cabos,
a qual totaliza uma área indicativa de 400 m2. Esta área pode ser minimizada em
função das características do terreno, como o relevo e ocupação do solo, se assim o
permitirem. A significância dos impactes verificados estará dependente do tipo de
uso do solo presente.
Associada à instalação da linha será necessário criar uma faixa de servidão a qual
corresponde a um corredor de 45 m de largura máxima, onde se pode proceder ao
corte ou decote das árvores para garantir as distâncias de segurança exigidas pelo
Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão – RSLEAT.
Este corte ou decote normalmente só é realizado no caso de espécies de crescimento
rápido, como eucaliptos e pinheiro, sendo que as restantes espécies florestais são
objeto, caso necessário, de decote para cumprimento das distâncias mínimas de
segurança.
Refere-se igualmente a necessidade de manter uma faixa de gestão de combustível
associada à futura Linha Elétrica, que terá uma largura de 10m para lá da projeção
vertical dos condutores exteriores, medida exigida pela legislação do Sistema
Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SNDFCI).
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A generalidade dos impactes no uso do solo originados pela instalação de uma linha
de muito alta tensão ocorrem sobretudo aquando da fase de construção e resultam
da afetação da área de implantação dos apoios, da necessidade de abertura de
acessos e/ou melhoria dos acessos existentes para instalação dos mesmos, e da
desmatação e/ou abate de árvores para estas atividades e para constituição da faixa
de servidão.
Para a análise de impactes no uso do solo partiu-se do DESENHO 16 do Volume III –
Peças Desenhadas do EIA para a quantificação em “ha” e “%” das áreas abrangidas
por cada tipo de ocupação do solo, de cada um dos troços alternativos em estudo,
respetivamente no Quadro 5.59 seguinte:
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Quadro 5.59 – Tipologia e respetiva quantificação em ha e % da ocupação do solo em cada troço Alternativo em análise (TLN1 a TLN17)

CLASSE DE OCUPAÇÃO DE SOLO

TLN1
ha

TLN 2
%

ha

TLN 3
%

ha

TLN 4
%

ha

TLN 5
%

ha

TLN 6
%

Matos

108,89 65,3 21,16 61,5

136

81,6 14,32 55,8 19,43 28,9

Espaços Descobertos ou com Pouca Vegetação

23,09

0,25

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

13,9 13,25 38,5

Zonas Húmidas Interiores

0,0

0,0

Vegetação Ripícola

0,0

0,0

Pastagens Melhoradas

4,04

2,4

0,0

Mosaicos Culturais e Parcelares Complexos

3,39

2,0

0,0

Agricultura com Espaços naturais e seminaturais
Florestas de Outras Resinosas

12,32

0,0
7,4

Florestas de Bétulas

4,59

2,8

Floresta de Espécies Invasoras

0,0

Florestas de Eucaliptos

0,02

0,98

0,6

0,63

0,0

7,9

ha
6,90

TLN 7
%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,91 28,1

1,4

9,36

13,9

0,0
0,0

0,0
0,0

1,22
0,01

4,8
0,0

0,13

0,0
0,2

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

4,39

6,5

0,0

4,44

0,0

0,0

11,92 12,3 26,81 53,6 16,41 53,4

14,95

9,0

0,0

1,21

0,0
4,6

0,0

0,0

0,0

5,09

7,6

2,07

9,3

Florestas de Outros Carvalhos

4,96

3,0

0,0

0,0

0,0

0,55

0,8

1,97

8,8

Florestas de Resinosas

0,0

0,0

Floresta de Castanheiro

0,0

0,0

0,0

0,0

Rocha Nua

0,0

0,0

0,47

0,3

0,0

0,26

0,0

8,22

4,9

8,19

31,9

1,24

1,8

100 166,7 100

25,7

100

67,3

100

2,22

1,3

0,91

0,0

3,5

0,0
0,80

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

1,64
0,68

100

0,0

0,8

0,54

0,0
0,0

,

4,6

TLN 12
ha

%

0,0

0,01

TLN 13
ha

%

TLN 14
ha

%

TLN 15
ha

%

TLN 16
ha

%

TLN 17
ha

%

0,0

0,0

43,62 23,2 61,85 31,2 8,08 46,6 18,76

9,8

0,0

0,0

0,0

0,63

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,62

3,0

6,46

3,3

0,0

0,0

13,05

6,9

11,06

5,6

0,12

0,7

1,92

1,0

0,0

0,45

1,5
0,0

0,0
11,78 14,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
24,08 12,8 20,62 10,4 0,34

0,0
2,0

0,49
0,43

0,3
0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,26

3,3

0,05

0,0

6,3

0,0

11,45 34,6

0,44

1,2

0,0

62,82 32,9

0,0

0,0

0,45

1,2

0,0

1,3

0,0

0,0

11,17 5,9

8,04

4,1

0,0

0,0

5,59

2,8

0,0

3,9

0,0

3,46

1,7

0,0

5,30

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,0

13,83 16,5

0,0

0,0

1,4

0,0

2,91

0,0

0,0

0,0

50,0

0,01

0,0

0,0

0,0

0,0

23,78 31,2

0,0

100

0,0

7,9

0,0

97,3

0,0

6,64

0,0

0,68

2,5

0,2

0,0

1,2

4,97

0,07

1,7

0,0

0,3

1,1

0,0

1,20

0,0
22,3

%

0,0

0,0

0,1

ha

0,0

0,37

1,03

%

0,0

0,7

34,4

8,73

1,5

2,43

ha

23,71 31,1

0,0

0,3

%

0,0

0,0

100

ha

0,0

2,9

0,52

%

TLN 11

0,0

0,0

166,7

ha

TLN 10

9,0

4,85

TOTAL

%

TLN 9

31,0 67,84 69,8 21,98 44,0 13,64 44,4 13,12 15,7 27,51 36,0 21,63 65,4 27,27 73,7 89,20 47,5 62,50 31,5 7,09 40,9 96,79 50,7

11,7 10,32 46,3

Florestas de Outras Folhosas

Território artificializado

ha

TLN 8

0,0
8,16

9,8

0,98

3,5

0,0

0,14

0,5

21,95 26,2

100

30,7

100

83,7

100

1,44

0,1

0,80

0,0

0,4
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

2,20

1,1

0,2

10,59

5,3

76,3

100

33,1

0,30

0,58

0,0

0,34

0,0

0,0

0,0

0,0
0,01

0,0

0,1

0,0
1,62

0,0
5,42

0,0
1,12

0,8
2,8
0,0

6,5

2,57

1,3

0,0

10,6

5,3

0,0

7,41

20,0

100

37,0

100 187,9 100 198,2 100 17,3 100 201,5 100
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Através da análise do Quadro 5.62, é possível observar que para a totalidade dos
corredores (conjunto de troços alternativos), as classes de ocupação do solo afetadas
predominantemente correspondem a classes de “Matos”, “Espaços Descobertos ou
com Pouca Vegetação” e “Áreas Florestais diversas”.
Para analisar os resultados obtidos de forma mais expedita, procedeu-se à
organização das várias classes de ocupação por tipologia, nomeadamente: outras
classes, classes agrícolas e classes florestais.
No que respeita às classes de ocupação “Matos”, “Espaços Descobertos ou com
pouca vegetação”, “Zonas Húmidas Interiores”, “Vegetação Ripícola”, “Rocha Nua” e
“Território Artificializado” correspondentes a outras classes, apresenta-se na Figura
5.12 um gráfico com a informação de percentagem de ocupação de cada uma das
classes referidas nos 17 troços alternativos em análise.
Através da análise dos resultados apresentados observa-se que a afetação de áreas
de Território Artificializado abrange todos os troços alternativos, exceto o TLN2,
TLN6, TLN7, TLN8, TLN 11, TLN 12 e TLN16. As áreas identificadas correspondem a
habitações isoladas, áreas de exploração de inertes em curso e abandonadas,
estradas e equipamentos em geral e áreas industriais (associadas ao SET). O impacte
sobre estas áreas é considerado de negativo, e de magnitude reduzida, pela reduzida
expressão que estas classes têm nos troços alternativos em análise, direto, local,
certo, longo prazo, simples. Importa referir, que, relativamente às habitações
dispersas/recetores sensíveis existentes no interior dos troços, pelas características
da zona onde se inserem observa-se uma reduzida expressão a nível de ocupação
habitacional, referindo-se que, aquando da definição da linha elétrica, será possível
prever o afastamento da mesma, cumprindo com a legislação em vigor, pelo que os
impactes serão pouco significativos. Do conjunto de recetores sensíveis
identificados, apenas se verifica a existência no interior do TLN5, estando os
restantes localizados na envolvente dos corredores.
Quanto a outras áreas naturais e seminaturais, como matos, zonas descobertas com
pouca vegetação, considera-se que os impactes sobre estas áreas estão relacionados
com a necessidade de proceder ao corte de vegetação para a abertura de caminhos
de acesso temporários à obra e para a implantação dos apoios. No entanto, após a
fase de construção as áreas afetadas com esta ocupação de solo recuperam
naturalmente na quase totalidade, circunscrevendo-se o impacte à área das
fundações dos apoios. Assim, os impactes na fase de construção resultam ser
negativos, diretos, reversíveis, de magnitude moderada, e pouco significativos,
podendo ainda ser minimizados se forem adotadas as medidas de minimização
preconizadas na Secção 6.
Em relação à “Vegetação Ripícola” e “Zonas Húmidas Interiores” que correspondem
áreas marginais a cursos de água presentes no território atravessado, não se prevê
qualquer impacto negativo, já que nunca serão instalados apoios sobre o seu leito e
domínio.
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Os potenciais impactes da futura linha sobre as áreas de “ocupação agrícola”,
nomeadamente: “Pastagens Melhoradas”, “Mosaicos de Culturas e Parcelares
Complexos” e “Agricultura com Espaços naturais e seminaturais”, durante a fase de
construção estão relacionados com a potencial afetação de culturas e das
propriedades pedológicas do solo.
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Figura 5.12 – Representação gráfica das classes de ocupação do solo (Matos, Espaços Descobertos, Rocha Nua, Território Artificializado, Zonas Húmidas e Vegetação Ripícola,
nos vários troços alternativos do PETN
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Figura 5.13 – Representação gráfica das classes de ocupação do solo agrícolas (Pastagens Melhoradas, Mosaicos Culturais e Parcelares Complexos e Agricultura com Espaços
Naturais e Seminaturais), nos vários troços alternativos do PETN
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Figura 5.14 – Representação gráfica das classes de ocupação do Solo Florestal nos vários troços alternativos do PETN
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De uma forma geral e conforme análise do gráfico representado na Figura 5.13 a
ocupação agrícola é pouco expressiva em cada troço, sendo constituída
predominantemente por Mosaicos Culturais e Parcelares Complexos, observando-se
inclusive a sua inexistência em 3 troços: TLN2, TLN12, TLN13. Para estes os impactes
da linha são inexistentes.
Relativamente aos restantes troços, os que apresentam uma maior ocupação de
áreas agrícolas correspondem ao Troço TLN5, TLN14 e TLN15, sendo as classes
predominantes as “Pastagens Melhoradas” no TLN5 e nos restantes “Mosaicos
Culturais e Parcelares Complexos”, estes últimos na sua maioria constituídos por
vinha e pomares.
Assim sendo, os potenciais impactes sobre “Áreas Agrícolas” presentes poderão ser
considerados como negativos, diretos, de magnitude moderada e pouco
significativos, se tomadas em consideração as medidas de minimização propostas
neste EIA para a fase de projeto de execução (ver Secção 6 do presente Relatório).
Os impactes sobre as “Áreas Florestais” durante a fase de construção estão
relacionados com a necessidade de proceder ao abate e/ou decote de vegetação
para a implantação dos apoios e eventual abertura de caminhos de acesso para a sua
instalação, assim como para o estabelecimento da faixa de servidão das linhas , de
acordo com o disposto no RSLEAT e especificações da REN, S.A. em matéria de
distâncias de segurança das linhas a obstáculos, que corresponderá a uma faixa de
45 m centrada no eixo da linha., bem como a faixa de gestão de combustível, exigida
no SNDFCI, que obriga a uma faixa de largura de 10m para lá dos cabos exteriores.
Da análise efetuada através dos quadros supra, as áreas com ocupação florestal são
variadas e correspondem a uma classe presente na generalidade dos troços. As
florestas predominantes correspondem a “Florestas de Outras Folhosas”, “Florestas
de Resinosas” e “Florestas de Espécies Invasoras”.
Os troços onde se observa uma ocupação residual de áreas florestais corresponde ao
TLN2 cerca de 0,1% de Florestas de Espécies Invasoras, o TLN4 cerca de 3,5% de
Florestas de Resinosas. Os potenciais impactes sobre “Áreas Florestais” presentes
poderão ser considerados como negativos, diretos, locais, certos, simples, de
magnitude reduzida e pouco significativos.
Nos troços TLN8, TLN9 observa-se uma ocupação superior a 50% de espaços
florestais, nomeadamente “Florestas de Espécies Invasoras”. Os potenciais impactes
sobre “Áreas Florestais” presentes poderão ser considerados como negativos,
diretos, locais, certos, simples, de magnitude moderada e significativos, à escala do
troço, mas pouco significativos à escala da total extensão da linha e atendendo a que
a categoria de uso florestal se mantém, mesmo que haja corte de espécies de
crescimento rápido. Pelas características do tipo de floresta em causa – floresta de
espécies invasoras, caso se opte por desenvolver a futura linha elétrica num destes
troços ou em ambos, deve proceder-se a cuidados específicos que tratem as espécies
invasoras, de forma a evitar a sua propagação. As mesmas exigem cuidados quando
a manutenção da faixa de servidão e de gestão de combustível da linha, por se tratar
de espécies de crescimento rápido e invasoras, como o próprio nome indica.
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Relativamente às florestas de “Outros Carvalhos” e florestas de “Castanheiros”, as
mesmas assumem uma expressão muito reduzida no interior dos troços TLN8, TLN9,
TLN1, TLN5 e TLN6, TLN8, TLN10 e TLN15. Contudo, tratam-se de espécies
importantes sob o ponto de vista ecológico. Podendo os impactos ser passíveis de
minimização em áreas florestais de recuperação mais lenta com espécies nativas
(outras folhosas e carvalhos), bem como passível de ajuste do alinhamento da linha
elétrica para evitar tanto quanto possível a sua sobrepassagem, o impacto sobre
áreas de ocupação florestal destas espécies, assume um carácter negativo, direto,
reversível, permanente e de magnitude elevada e pouco significativo, dado que na
sua grande maioria o uso florestal afeto a este tipo de floresta se manterá.
Salienta-se como nota final que na presente fase não é conhecida ainda a localização
e área a afetar para a implantação de estaleiros e acessos temporários relativos à
Linha Elétrica, considerando-se, contudo, que a adoção das medidas preconizadas na
Secção 6 permitirá salvaguardar as áreas mais sensíveis do ponto de vista da
ocupação do solo.
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STA.PETN
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 4,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
No caso da solução alternativa de evacuação a 60 kV, para além da subestação
coletora à saída do PETN 60/30kV (coincidente com as opções alternativas A e B
apresentadas e avaliadas anteriormente), está prevista a construção de uma
subestação elevadora 400/60kV, tendo sido apresentadas no presente estudo duas
opções distintas para a sua localização (ST400/60.PETN opção 1 e ST400/60.PETN
opção 2). Apesar de na presente fase de projeto não estar ainda definida a área para
cada uma das subestações alternativas, conforme caraterizado na secção da situação
de referência, a opção 1 de localização é ocupada por matos e florestas de espécies
invasoras e a opção 2 é ocupada por matos.
Face ao exposto, uma vez que a STA.PETN afeta 100% de solos ocupados por matos
e a STB.PETN apresenta ocupação de áreas agrícolas (opções de localização para as
soluções de 60 e 400 kV), o facto de a solução de 60 kV implicar a perda de uma maior
área matos e de floresta de espécies invasoras em função da subestação adicional a
implantar torna esta solução desfavorável face à solução a 400 kV – qualquer que
fosse a alteração de classe de espaço, esta ocorrendo numa área adicional à da
solução a 400 kV constituiria sempre um impacte negativo adicional (salvo se
correspondesse a uma recuperação de área degradada ou reposição de um uso
pristino).
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5.9.3.2

PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL E SUA LIGAÇÃO AO PC GOUVÃES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
Durante a construção do Parque Eólico, os impactes na ocupação do solo decorrem
da preparação do terreno para a instalação dos vários elementos que constituem o
Parque Eólico. Neste sentido, serão necessárias ações de desmatação,
desarborização, preparação de terreno e movimentação de terras. De referir ainda a
necessidade de instalação de áreas de apoio à obra e áreas de depósito de terras e
materiais diversos, de carácter temporário.
No Quadro 5.57 apresenta-se uma análise quantitativa das áreas gerais a ocupar
temporariamente e permanentemente por todos os elementos de projeto que
constituem o Parque Eólico Tâmega Norte (PETS).
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Quadro 5.60 – Afetação permanente e temporária das classes de uso e ocupação do solo pelos elementos de projeto do PETS

ELEMENTOS DO PROJETO

AFETAÇÃO PERMANENTE
Implantação de plataformas e maciços de fundação, incluindo
taludes de aterro e escavação
Acessos, incluindo taludes de aterro e escavação
Valas da rede de média tensão
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV
(equivalente às plataformas de subestação 60/30kV para a
solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro e
escavação – alternativas A
Implantação de plataformas de subestação 400/30kV
(equivalente às plataformas de subestação 60/30kV para a
solução de evacuação a 60kV), incluindo taludes de aterro e
escavação – alternativas B
TOTAL AFETAÇÃO TEMPORÁRIA
Estaleiros
Áreas de apoio à obra: zona de deposição temporária de
terras
Áreas de apoio à obra: área de implantação de centrais de
betão
Faixa de afetação temporária para construção, incluindo áreas
de manobra de pesados
TOTAL AFETAÇÃO PERMANENTE
TOTAL AFETAÇÃO TEMPORÁRIA

Território
artificializado

Rocha Nua

Ha

%

Ha

0,96

2,33

0,96
0,55

Espaços
descobertos ou
com pouca
vegetação
Ha
%

Matos

CLASSE DE OCUPAÇÃO DO SOLO ÁREA (ha)
Mosaicos
Pastagens
Florestas
Floresta de
culturais e
Melhorada
de
outras
parcelares
s
Resinosas
resinosas
complexos
Ha
%
Ha
%
Ha
%
Ha
%

Florestas
de outros
carvalhos

Ha

%

Ha

Ha

1,27

3,09

16,36

39,93

17,57

42,87

--

--

--

--

0,96

2,35

3,87

9,44

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1,51
3,74

2,33
0,39

3,67
2,64

28,03
6,26

44,07
42,55

20,03
4,01

31,49
27,26

0,91
0,70

1.43
4,79

-0,01

-0,04

1,36
0,62

2,15
4,20

8,96
1,56

14,09
10,59

0,28
0,36

0,44
2,44

0,74
0,20

1,16
1,34

-0,01

-0,05

-0,04

-0,26

-0,02

-0,11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1,48

97,4

--

--

--

--

--

--

0,04

2,6

--

--

0,36

19,5

1,49

80,5

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0,50

50

--

0,50

50

--

--

--

--

--

--

--

0,25

100,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1

100

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1,32

2,58

1,61

3,16

23,04

45,10

14,09

27,58

1,37

2,67

0,02

0,04

1,47

2,88

6,21

12,15

1,14

2,23

0,63

1,23

0,12

0,03

0,06

0,12

0,08

2,47
1,32

2,01
2,47

4,35
1,61

3,55
3,01

52,14
24,54

42,50
45,95

41,61
14,34

33,91
26,85

1,61
1,37

1,31
2,57

0,01
0,02

0,01
0,04

2,94
1,47

2,40
2,75

14,39
6,21

11,73
11,63

2,12
1,64

1,73
3,07

0,94
0,63

0,77
1,18

0,01
0,12

0,01
0,22

0,04
0,06

0,03
0,11

0,00
0,00

--

%

Zonas
Húmidas
Interiores

%

--

Ha

Vegetação
ripícola

Ha

--

%

Florestas de
bétulas

%

--

Ha

Florestas de
outras
folhosas

--

%

--

%

--

15,5
7
0,06
0,08
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Figura 5.15 – Representação gráfica do uso e ocupação do solo a afetar permanentemente pelos vários elementos de Projeto
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Figura 5.16 – Representação gráfica do uso e ocupação do solo a afetar temporariamente pelos vários elementos de Projeto
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De acordo com o quadro anterior, é possível observar que a afetação permanente
por parte das plataformas e os maciços de fundação ocupam áreas predominantes
de “Espaços Descobertos ou com pouca Vegetação” (17,57ha correspondente a
cerca de 43%) e áreas ocupadas por “Matos” (16,36 ha correspondente a cerca de
39,93%). Este impacte considera-se negativo, direto, local, certo, permanente
(durante a vida útil do Projeto), reversível, de longo prazo, simples, de magnitude
moderada e pouco significativo tendo em consideração a classe de ocupação do solo
afetada e o que a mesma representa. De facto, a maior parte da área intervencionada
poderá ser renaturalizada, permitindo uma ocupação análoga à pré-existente
Das restantes classes de ocupação por estes elementos de projeto, importa referir as
áreas de Florestas, nomeadamente as Florestas de Resinosas e outras Resinosas que
em conjunto somam uma afetação total permanente de cerca 4,83 ha (cerca de 12%).
Este impacte considera-se negativo, direto, local, certo, permanente (durante a vida
útil do Projeto), reversível, de longo prazo, simples, de magnitude moderada e
significativo tendo em consideração a necessidade de corte de elementos arbóreos.
As restantes classes afetadas, nomeadamente “Território Artificializado”, “Rocha
Nua” são afetadas a uma escala muito inferior (cerca de 5% do total das classes
afetadas). Este impacte considera-se negativo, direto, local, certo, permanente
(durante a vida útil do Projeto), reversível, de longo prazo, simples, de magnitude
reduzida e pouco significativo a sem significância.
No que respeita aos acessos e Valas de MT, para ambos os elementos observa-se
uma afetação predominante de “Matos” e “Espaços Descobertos ou com Pouca
Vegetação”. Tratam-se de áreas de afetação muito reduzidas, somando para ambos
os elementos 28,03 ha de afetação de áreas de matos e 20,03 ha de áreas de pouca
vegetação. Este impacte considera-se negativo, direto, local, certo, permanente
(durante a vida útil do Projeto), reversível, de longo prazo, simples, de magnitude
reduzida e pouco significativo pelo total de área a intervir, e porque as valas de cabos
serão no final da obra recuperadas paisagisticamente de forma a permitir que a
vegetação volte a crescer de forma espontânea e natural, mantendo desta forma o
seu aspeto atual.
As áreas de implantação das Subestações 400/30 Kv, para a Alternativa A observa-se
a afetação de uma única classe de ocupação de solo, nomeadamente “Florestas de
outros Carvalhos”, e a Alternativa B, ocupa duas classes de ocupação: Rocha Nua e
“Matos” sendo esta última a classe predominante com uma afetação de cerca 1,49
ha. Este impacte considera-se negativo, direto, local, certo, permanente (durante a
vida útil do Projeto), reversível, de longo prazo, simples, de magnitude reduzida e
pouco significativo para a Alternativa B e de magnitude moderada e significativo
para a Alternativa A.
No que respeita à afetação temporária, esta refere-se essencialmente às áreas de
apoio à construção do projeto, que, no final da obra serão limpas e repostas nas
condições iniciais, sendo o solo regenerado naturalmente. De acordo com os dados
apresentados, é possível constatar que as áreas temporárias irão ocupar na sua
maioria áreas de “Matos” cerca de 23,04 ha (cerca de 45%), áreas de “Espaços
Descobertos ou com pouca vegetação” cerca de 14,09 ha (28%).
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Nestas áreas temporárias, observa-se a afetação de áreas florestais (resinosas,
outras resinosas outras folhosas e outros carvalhos, bétulas) que no seu conjunto
ocupam uma área total de cerca 9,57 ha (19%). Este impacte considera-se negativo,
direto, local, certo, temporário (durante a fase de construção do Projeto), reversível,
de curto prazo, de magnitude reduzida, simples e pouco significativo a
significativos, tendo em consideração que a afetação ocorre em parte em áreas de
floresta, o que implicará o corte/abate de árvores que restringe o regresso à
ocupação florestal inicial, qualificando uma alteração efetiva à ocupação do solo.
Refira-se que de forma a minimizar o impacte, são sugeridas medidas de mitigação a
implementar aquando da construção do projeto, resultando daí um impacte residual
pouco significativo.
No que respeita às áreas agrícolas, observa-se a afetação temporária de Mosaicos
Culturais e parcelares bem como pastagens melhoradas, somando um total de
afetação temporária de apenas 1,39ha (3%). Este impacte considera-se negativo,
direto, local, certo, temporário (durante a fase de construção do Projeto), reversível,
de curto prazo, de magnitude reduzida, simples e pouco significativo a sem
significância.
AEROGERADORES E SUA PLATAFORMA E MACIÇO DE FUNDAÇÃO
No que respeita aos Aerogeradores a implementar no PETS, correspondentes a um
total de 39 (TS1 ao TS39), a área de afetação permanente prevista por este elemento
de projeto, contempla a fundação da torre, a plataforma de montagem que se
mantém durante a exploração do parque e os taludes inerentes. De acordo com a
secção 4.9.2.2, onde se apresentaram registos fotográficos das áreas a ocupar por
cada um dos aerogeradores, é possível constatar que a ocupação de solo
predominante, corresponde a Espaços Descobertos e com Pouca Vegetação” e a
áreas de “Matos”.
No entanto, de uma forma mais detalhada, apresenta-se no Quadro 5.61 seguinte,
as quantificações em cada uma das classes de ocupação do solo existentes nas áreas
de implantação dos 39 aerogeradores, incluindo a plataforma de trabalhos.
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Quadro 5.61 – Quantificação das classes de ocupação do solo a afetar permanentemente pelos 39 aerogeradores e respetiva plataforma de montagem
TROÇOS ALTERNATIVOS
TS1
TS2
TS3
TS4
TS5
TS6
TS7
TS8
TS9
TS10
TS11
TS12
TS13
TS14
TS15
TS16
TS17
TS18
TS19
TS20
TS21
TS22
TS23
TS24
TS25
TS26
TS27
TS28
TS29
TS30
TS31
TS32
TS33
TS34
TS35
TS36
TS37
TS38
TS39

Território
artificializado

Rocha Nua

0,00
0,23

0,24

0,73

0,05
0,67
0,23

CLASSES DE OCUPAÇÃO DO SOLO (HECTARES)
Espaços descobertos ou
Matos
com pouca Vegetação
0,9
1,10
0,02
1,22
0,07
0,84
0,24
0,79
0,47
0,58
0,70
0,21
0,63
0,06
0,95
1,03
0,96
1,04
0,91
0,16
0,01
1,01
0,51
0,38
0,30
0,72
1,01
0,57
0,9
1,00
0,62
0,79
0,32
1,11
1,00
0,06
0,90
1,22
0,25
0,72
0,62
0,38
0,07
0,84
0,38

Floresta de resinosas

0,02

0,05
0,33

0,01

0,23
0,02
0,04

0,61
0,79
0,87
0,68
1,02
0,84
0,48

Floresta de outras
resinosas

0,32
0,41

0,20
0,02
0,71
0,79
0,40
0,00
0,42
0,29
0,68
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Figura 5.17 – Representação gráfica do uso e ocupação do solo a afetar permanentemente por cada um dos aerogeradores (fundação) e respetiva plataforma de montagem
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Através da análise do Quadro 5.61 é possível observar que, do total dos 39
aerogeradores e respetivas plataformas de montagem, apenas 3 (TS29, TS32 e TS68)
não afetam predominantemente classes de “matos” e classes de “Espaços
Descobertos ou com Pouca Vegetação”. Para todos os restantes 36, onde a ocupação
predominante respeita a solos ocupados por matos e espaços descobertos, o
impacte considera-se negativo, direto, local, certo, permanente, reversível, de
longo prazo, de magnitude moderada, simples e pouco significativo, tendo em
consideração a tipologia de classe de solo a ocupar e a implementação de medidas
de mitigação que visam a recuperação natural e paisagística das áreas
intervencionadas, nomeadamente na zona da plataforma de montagem que
permanecerá durante a exploração do projeto, permitindo grosso modo manter o
anterior uso.
No que respeita a outras classes afetadas, referem-se as “Florestas de Resinosas” e
“Florestas de outras Resinosas” correspondente à classe predominantemente
afetadas pelo TS31, TS32 e TS39, mas presentes em menor área nos TS4, TS19, TS21,
TS30, TS31, TS33, TS34, TS36 e TS38. Este impacte considera-se negativo, direto,
local, certo, permanente ( durante a vida útil do projeto), reversível, de curto prazo,
de magnitude moderada, simples e pouco significativo a significativo, tendo em
consideração que a afetação ocorre em parte em áreas de floresta, o que implicará
o corte/abate de árvores e assim uma efetiva alteração da classe de ocupação do
solo, mas apenas em 2 aerogeradores – TS32 e TS39 – de forma mais marcada (nos
demais 6 aerogeradores a alteração de uso é parcial, assumindo uma magnitude
reduzida nestes) dado que só em 2 aerogeradores o impacte se dá de forma
relevante à escala de cada aerogerador e de magnitude reduzida para os restantes
referidos. Refira-se que de forma a minimizar o impacte, são sugeridas medidas de
mitigação a implementar aquando da construção do projeto.
As restantes classes de espaços afetadas pelos aerogeradores (fundações) e
respetivas plataformas de montagem, correspondentes a “território artificializado”,
“rocha nua”, são classes a ocupar em muito pequena escala face à classe
predominante a afetar em cada um dos TS, pelo que nestas restantes classes de
ocupação do solo os impactes são considerados de negativo, direto, local, certo,
permanente, reversível, de longo prazo, de magnitude reduzida, simples e pouco
significativo.
ACESSOS
No que respeita aos acessos, no âmbito do projeto do PETS, serão beneficiados um
total de 28 km de acessos, 33 km serão intervenções novas e 5 km correspondem a
acessos existentes que serão mantidos. A largura dos acessos é variável, sendo que
em média terão cerca de 7m de faixa de rodagem. Da totalidade de acessos
(existentes, a construir e a beneficiar) apenas cerca de 2,2 km será pavimentado,
correspondente a 16.965 m2 de área total a pavimentar, sendo todos os restantes
acessos em terra batida e agregado britado.

997

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

As ações do Projeto correspondentes à intervenção em acessos existentes,
nomeadamente a sua beneficiação (alargamento da via e melhoramento do
pavimento), os impactes sobre esta ocupação são considerados positivos, certos,
diretos, locais, permanentes de magnitude e significância reduzidos.
Através da análise do Quadro 5.61, observa-se que a afetação predominante
corresponde a áreas de “Matos” e a “Espaços Descobertos ou com Pouca
Vegetação”. Tratam-se contudo de áreas de afetação muito reduzidas, totalizando
cerca de 28 ha (cerca de 44%) de áreas de matos e cerca de 20,3 ha (31,5%) de áreas
de pouca vegetação. Este impacte considera-se negativo, direto, local, certo,
permanente, reversível, de longo prazo, simples, de magnitude reduzida e pouco
significativo.
As restantes classes a intervir com a construção e beneficiação de acessos, dizem
respeito a “Rocha Nua” com uma afetação de cerca 2,3 ha (4%), e áreas de Floresta
(Resinosas, outras folhosas, carvalhos) que no total serão afetados cerca de 11 ha
destas classes de espaço.
Para a classe de espaço florestal, o impacte considera-se negativo, direto, local,
certo, permanente, reversível, de longo prazo, simples, de magnitude reduzida e
significativo, pela necessidade de abate de árvores no âmbito dos trabalhos a realizar
que configura uma efetiva alteração do atual uso florestal do solo.
REDE DE MT
No que respeita às valas para implantação da rede de média tensão, à semelhança
da afetação por parte dos acessos, e uma vez que as mesmas acompanham quase na
generalidade os mesmos, observa-se uma afetação predominante de “Matos” e
“Espaços Descobertos ou com Pouca Vegetação”. Tratam-se de áreas de afetação
muito reduzidas, totalizando cerca de 6,3 ha (43%) de afetação de áreas de matos e
4,0 ha (27%) de áreas de pouca vegetação. Este impacte considera-se negativo,
direto, local, certo, permanente (durante a vida útil do Projeto), reversível, de longo
prazo, simples, de magnitude reduzida e pouco significativo pelo total de área a
intervir, e porque as valas de cabos serão no final da obra recuperadas
paisagisticamente de forma a permitir que a vegetação volte a crescer de forma
espontânea e natural, mantendo desta forma o seu aspeto atual.
As restantes classes a intervir com as valas da rede de MT, dizem respeito a “Rocha
Nua” com uma afetação de cerca 0,39 ha (3%), e áreas de Floresta (Resinosas, outras
folhosas, carvalhos) que no total serão afetados cerca de 2,75ha. Este impacte
considera-se negativo, direto, local, certo, permanente, reversível, de longo prazo,
simples, de magnitude reduzida e significativo, pela necessidade de abate de
árvores no âmbito dos trabalhos a realizar que configura uma efetiva alteração do
atual uso florestal do solo.
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SUBESTAÇÕES
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA A [STA.PETS]
Na área de implantação da STA.PETS observa-se a afetação de uma única classe de
ocupação de solo, nomeadamente “Florestas de outros Carvalhos”. A ocupação
prevista corresponde a um total de 1,48ha. Este impacte considera-se negativo,
direto, local, certo, permanente (durante a vida útil do Projeto), reversível, de longo
prazo, simples, de magnitude moderada e significativo, face ao valor ecológico que
esta espécie de floresta representa e ao grau de alteração de uso associado –
transformação de uma área de floresta de espécie ecologicamente interessante para
uso industrial.
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA B [STB.PETS]
Na área de implantação da STB.PETS observa-se a afetação de duas classes de
ocupação de solo, nomeadamente “Matos” e “Rocha nua”. A ocupação prevista
corresponde a um total de 1,49ha em áreas de matos e apenas 0,3 ha em “Rocha
Nua”. Este impacte considera-se negativo, direto, local, certo, permanente (durante
a vida útil do Projeto), reversível, de longo prazo, simples, de magnitude reduzida e
pouco significativo, dada a elevada representatividade destas classes na envolvente.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETS VS. STB.PETS
Uma vez que a STA.PETS afeta 100% de solos ocupados por Florestas de outros
Carvalhos e a STB.PETS apresenta ocupação de áreas de Matos e uma muito reduzida
área em afloramento rochoso, considera-se no que respeita ao presente descritor
ambiental que a localização da STB.PETS seria preferencial comparativamente à
STA.PETS.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETS]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETS
No que respeita à implantação da linha elétrica, nesta fase do projeto, desconhecese o traçado e a respetiva localização dos apoios. Deste modo, no âmbito do presente
EIA, a caracterização e respetiva avaliação de impactes ambientais incide sobre um
conjunto de corredores compostos por troços alternativos, de onde resultará um
corredor preferencial, no qual se desenvolverá o futuro traçado da Linha Elétrica de
400 kV.
Para a área de implantação dos futuros apoios considera-se não só a área do apoio,
mas também a zona necessária para a sua instalação, isto é, para a movimentação
de maquinaria afeta ao processo construtivo (grua para a elevação de cada apoio),
realização de betonagem, local para construção das fundações e colocação de cabos,
a qual totaliza uma área indicativa de 400 m2. Esta área pode ser minimizada em
função das características do terreno, como o relevo e ocupação do solo, se assim o
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permitirem. A significância dos impactes verificados estará dependente do tipo de
uso do solo presente.
Associada à instalação da linha será necessário criar uma faixa de servidão a qual
corresponde a um corredor de 45 m de largura máxima, onde se pode proceder ao
corte ou decote das árvores para garantir as distâncias de segurança exigidas pelo
Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão – RSLEAT.
Refere-se igualmente a necessidade de manter uma faixa de gestão de combustível
associada à futura Linha Elétrica, que terá uma largura de 10m para lá da projeção
vertical dos condutores exteriores, medida exigida pela legislação do Sistema
Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SNDFCI).
Este corte ou decote normalmente só é realizado no caso de espécies de crescimento
rápido, como eucaliptos e pinheiro, sendo que as restantes espécies florestais são
objeto, caso necessário, de decote para cumprimento das distâncias mínimas de
segurança.
A generalidade dos impactes no uso do solo originados pela instalação de uma linha
de muito alta tensão ocorrem sobretudo aquando da fase de construção e resultam
da afetação da área de implantação dos apoios, da necessidade de abertura de
acessos e/ou melhoria dos acessos existentes para instalação dos mesmos, e da
desmatação e/ou abate de árvores para estas atividades e para constituição da faixa
de servidão.
Para a análise de impactes no uso do solo partiu-se do DESENHO 16 do Volume III –
Peças Desenhadas do EIA para a quantificação em “ha” e “%” das áreas abrangidas
por cada tipo de ocupação do solo, de cada um dos troços alternativos em estudo,
respetivamente no Quadro 5.59 seguinte:
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Quadro 5.62 – Tipologia e respetiva quantificação em ha e % da Ocupação do Solo em cada troço Alternativo em análise (TLS1 a TLS15)
TLS1

CLASSE DE OCUPAÇÃO DE SOLO

TLS 2

TLS3

TLS 4

TLS 5

TLS 6

TLS 7

TLS 8

TLS 9

TLS 10

TLS 11

TLS 12

TLS 13

TLS 14

TLS 15

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Matos

50,0

5,9

34,7

7,5

18,2

45,6

45,1

49,9

34,5

4,5

8,2

82,9

82,1

16,3

76,9

76,8

41,9

54,7

23,4

116,0

68,7

106,0

39,9

56,8

39,9

25,7

58,2

36,2

71,5

Espaços Descobertos ou com Pouca Vegetação

29,6

32,3
19,1

11,1

65,3

14,0

34,1

0,0

0,0

0,0

14,4

14,3

3,9

18,2

0,0

101,0

43,2

7,9

4,6

0,0

0,0

0,0

2,4

4,7

Zonas Húmidas Interiores

2,4

1,5

0,0

0,3

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,4

1,0

0,6

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Vegetação Ripícola

4,4

0,0

4,5

0,0

0,0

0,0

1,2

4,1

1,7

2,2

1,3

0,0

0,0

1,6

0,0

Pastagens Melhoradas

13,8

Mosaicos Culturais e Parcelares Complexos

25,8

Florestas de Outras Resinosas

1,1

Florestas de Bétulas

0,5

Rocha Nua

4,4

Território artificializado

1,0

2,9
8,9
16,7
0,7
0,3
0,0
3,9
10,1
0,0
0,0
2,8
0,7

154,6

100,0

Florestas de Eucaliptos
Florestas de Outras Folhosas

6,1

Florestas de Outros Carvalhos

15,6

Florestas de Resinosas
Floresta de Castanheiro

TOTAL

0,0

0,0

0,0

1,3

6,5

0,0

0,0

0,0

4,8

11,7

6,5

6,4

9,0

6,2

0,0

0,0

0,8

1,9

0,6

0,6

26,6

18,4

0,0

0,4

0,9

2,4

2,3

0,3

0,0
0,0
0,0

10,4
2,6

0,0
0,0

25,3

0,0
0,4

0,3

2,0

1,9

6,3

41,0

40,5

0,8

1,5

100,0

101,2

0,0
1,0

0,0

0,0

0,0

6,7

2,9

2,3

1,2

8,5

3,7

27,1

16,0

2,1

0,8

6,9

0,0
4,8

0,0

2,6

1,5

3,5

1,3

23,6

16,6

0,0

0,0

0,3

5,0

2,9

0,0

3,0

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

7,9

5,5

0,0

0,0

27,2

21,0

14,7

12,9

7,0

0,2

0,0

0,0

0,0

13,8

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

10,4

18,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,1

34,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

17,8

7,6

0,6

0,4

0,0

0,0

6,3

3,5

0,3

0,1

2,7

1,6

2,3

0,9

1,1

100,0

183,2

100,0

233,7

100,0

168,9

100,0

265,9

100,0

142,4

100,0

24,3

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

5,1

3,5

2,6

4,7

100,0

144,6

100,0

55,2

100,0

1,7
101,0

100,0

21,2

0,7

4,9
0,0

35,2

1,4

2,0
0,0

8,4

18,6

0,0
2,1

2,1

33,7

12,1

0,0

0,0
41,1

0,4

0,0
0,0

0,0
100,0

0,0

0,0

0,0

17,0

1,3

0,6

0,0
55,1
13,9

0,0

30,1

18,5

7,9

1,0

0,6

72,2

0,0

19,1

0,0
1,4

3,1

10,4
0,0

0,0

11,8

26,7

0,0
0,0

8,2

1,3

0,8

12,6

4,7

3,5

2,5

0,0

1,9

1,1

67,2

25,3

10,5

7,4

0,0

0,0

0,0

8,1

5,7

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,0

44,2

100,0

2,4

14,2

4,6

7,6

0,0

0,0
7,2

2,4

4,8

4,8
0,0

50,6

100,0
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Através da análise do Quadro supra, é possível observar que a totalidade dos
corredores (conjunto de troços alternativos), as classes de ocupação do solo afetadas
predominantemente correspondem a classes de “Matos”, “Espaços Descobertos ou
com Pouca Vegetação” e Áreas de Florestais diversas.
Para analisar os resultados obtidos de forma mais expedita, procedeu-se à
organização das várias classes de ocupação por tipologia, nomeadamente outras
classes, classes agrícolas e classes florestais.
No que respeita às classes de ocupação “Matos”, “Espaços Descobertos ou com
pouca vegetação”, “Zonas Húmidas Interiores”, “Vegetação Ripícola”, “Rocha Nua” e
“Território Artificializado”, correspondentes a outras classes, apresenta-se de
seguida na Figura 5.18 um gráfico com a informação de percentagem de ocupação
de cada uma das classes referidas nos 15 troços alternativos em análise.
Através da análise dos resultados apresentados observa-se que a afetação de áreas
de “Território Artificializado” abrangem todos os troços alternativos, exceto o TLS2,
TLS4, TLS5, TLS7, TLS8, TLS14 e TLS15. As áreas identificadas correspondem a
habitações isoladas, áreas de exploração de inertes em curso e abandonadas,
estradas e equipamentos em geral e áreas industriais (associadas ao SET). O impacte
sobre estas áreas é considerado de negativo, e de magnitude reduzida, pela reduzida
expressão que estas classes têm nos troços alternativos em análise, direto, local,
certo, longo prazo, simples. Importa referir, que, relativamente às habitações
dispersas/recetores sensíveis existentes no interior dos troços, pelas características
da zona onde se inserem observa-se uma reduzida expressão a nível de ocupação
habitacional, referindo-se que, aquando da definição da linha elétrica, será possível
prever o afastamento da mesma, cumprindo com a legislação em vigor, pelo que os
impactes serão pouco significativos. Do conjunto de recetores sensíveis
identificados, apenas se verifica a existência no interior do TLS12, estando os
restantes localizados na envolvente dos corredores.
Quanto a outras áreas naturais e seminaturais, como matos, zonas descobertas com
pouca vegetação, observa-se a existência destas classes na totalidade dos troços
alternativos, em todos como áreas de ocupação predominantes, exceto no TLS6,
considera-se que os impactes sobre estas áreas estão relacionados com a
necessidade de proceder ao corte de vegetação para a abertura de caminhos de
acesso temporários à obra e para a implantação dos apoios. No entanto, após a fase
de construção as áreas afetadas com esta ocupação de solo recuperam naturalmente
na quase totalidade, circunscrevendo-se o impacte à área das fundações dos apoios.
Assim, os impactes na fase de construção resultam ser negativos, diretos,
reversíveis, de magnitude moderada, e pouco significativos, podendo ainda ser
minimizados se forem adotadas as medidas de minimização preconizadas na Secção
6.
Em relação à “Vegetação Ripícola” e “Zonas Húmidas Interiores” que correspondem
áreas marginais a cursos de água presentes no território atravessado, não se prevê
qualquer impacto negativo, já que nunca serão instalados apoios sobre o seu leito e
domínio.
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Os potenciais impactes da futura linha sobre as áreas de “ocupação agrícola”,
nomeadamente: “Pastagens Melhoradas”, “Mosaicos de Culturas e Parcelares
Complexos”, durante a fase de construção estão relacionados com a potencial
afetação de culturas e das propriedades pedológicas do solo.
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Figura 5.18 – Representação gráfica das classes de ocupação do solo (Matos, Espaços Descobertos, Rocha Nua, Território Artificializado, Zonas Húmidas e Vegetação Ripícola, nos vários troços alternativos do PETS
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Figura 5.19 – Representação gráfica das classes de ocupação do solo agrícolas (Pastagens Melhoradas, Mosaicos Culturais e Parcelares Complexos, nos vários troços alternativos do PETS
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Figura 5.20 – Representação gráfica das classes de ocupação do solo florestal nos vários troços alternativos do PETS
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De uma forma geral e conforme análise do gráfico representado na Figura 5.19 a
ocupação agrícola é pouco expressiva em cada troço, sendo constituída
predominantemente por Mosaicos Culturais e Parcelares Complexos, observando-se
inclusive a sua inexistência em 2 troços: TLS2 e TLS6. Para estes os impactes da linha são
inexistentes.
Relativamente aos restantes troços, os que apresentam uma maior ocupação de áreas
agrícolas correspondem ao Troço TLS1, TLS11 e TLS15, sendo as classes predominantes
as “Mosaicos Culturais e Parcelares Complexos”.
Assim sendo, os potenciais impactes sobre “Áreas Agrícolas” presentes poderão ser
considerados como negativos, diretos, de magnitude moderada e pouco significativos,
se tomadas em consideração as medidas de minimização propostas neste EIA para a fase
de projeto de execução (ver Secção 6 do presente Relatório).
Os impactes sobre as “Áreas Florestais” durante a fase de construção estão
relacionados com a necessidade de proceder ao abate e/ou decote de vegetação para a
implantação dos apoios e eventual abertura de caminhos de acesso para a sua
instalação, assim como para o estabelecimento da faixa de servidão das linhas , de
acordo com o disposto no RSLEAT e especificações da REN, S.A. em matéria de distâncias
de segurança das linhas a obstáculos, que corresponderá a uma faixa de 45 m centrada
no eixo da linha., bem como a faixa de gestão de combustível, exigida no SNDFCI, que
obriga a uma faixa de largura de 10m para lá dos cabos exteriores.
Da análise efetuada através dos quadros supra, as áreas com ocupação florestal são
variadas e correspondem a uma classe presente na generalidade dos troços. As florestas
predominantes correspondem a “Florestas de Resinosas” e “Florestas de Outras
Resinosas” e “Florestas de outras Folhosas”.
Os troços onde não se observa uma ocupação de áreas florestais corresponde ao TLS2,
TLS7 e TLS8, sendo os impactes inexistentes.
Os troços onde se observa uma ocupação de áreas florestais muito reduzidas
corresponde ao TLS1 cerca de 15%, TLS10 cerca de 16%, TLS11 cerca de 7%e TLS15 cerca
de 4,8%. Os potenciais impactes sobre “Áreas Florestais” presentes poderão ser
considerados como negativos, diretos, locais, certos, simples, de magnitude reduzida
e pouco significativos.
Os troços TLS5, TLS6, TLS9, TLS12 e TSL13, observa-se uma ocupação superior a 50% de
espaços florestais vários, nomeadamente “Florestas de Outras Resinosas”, “Florestas de
Resinosas”, “Florestas de Outras Folhosas”, “Florestas de outros Carvalhos” no caso do
TSL12 e TLS13 e “Florestas de Castanheiros” apenas no troço TSL13. Os potenciais
impactes sobre “Áreas Florestais” presentes poderão ser considerados como negativos,
diretos, locais, certos, simples, de magnitude moderada e significativos, à escala do
troço, mas pouco significativos à escala da total extensão da linha e atendendo a que a
categoria de uso florestal se mantém, mesmo que haja corte de espécies de crescimento
rápido. Pelas características da floresta em causa, com espécies de relevante interesse
ecológico como carvalhos e castanheiros, deverão sempre que possível ser evitadas
estas áreas para a implantação de apoios e sobrepassagem da linha.
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De facto e relativamente às florestas de “Outros Carvalhos” e florestas de
“Castanheiros”, as mesmas, assumem uma expressão muito reduzida no interior dos
troços TLS1, TLS4, TLS10, TLS11 e TLS12, TLS13. Contudo, tratam-se de espécies
importantes sob o ponto de vista ecológico. Podendo os impactos ser passíveis de
minimização em áreas florestais de recuperação mais lenta com espécies nativas (outras
folhosas e carvalhos), o impacto sobre áreas de ocupação florestal destas espécies,
assume um carácter negativo, direto, reversível, permanente e de magnitude elevada
e pouco significativo, dado que na sua grande maioria o uso florestal afeto a este tipo
de floresta se manterá.
Salienta-se como nota final que na presente fase não é conhecida ainda a localização e
área a afetar para a implantação de estaleiros e acessos temporários relativos à Linha
Elétrica, considerando-se, contudo, que a adoção das medidas preconizadas na Secção
6 permitirá salvaguardar as áreas mais sensíveis do ponto de vista da ocupação do solo.
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STB.PETS
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 2,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
No caso da solução alternativa de evacuação a 60 kV, para além da subestação coletora
à saída do PETS 60/30kV (coincidente com as opções alternativas A e B apresentadas e
avaliadas anteriormente), está prevista a construção de uma subestação elevadora
400/60kV (ST400/60.PETS). Apesar de na presente fase de projeto não estar ainda
definida a área para cada uma das subestações alternativas, conforme caracterizado na
secção da situação de referência, a solução alternativa de evacuação a 60 kV é ocupada
por florestas de resinosas.
De acordo com a análise do DESENHO 16 do Volume III – Peças Desenhadas do EIA, a
Alternativa A localizada a Norte do TS14, tem uma ocupação predominante de Florestas
de Outros Carvalhos e a Alternativa B, localizada a este do TS23, tem dois tipos de
ocupação: matos e rocha nua, sendo a primeira predominante.
Face ao exposto, uma vez que a STA.PETS afeta 100% de solos ocupados por Floresta de
Carvalhos e a STB.PETS apresenta ocupação predominante de matos e uma pequena
área de afloramento rochoso (opções de localização para as soluções de 60 e 400 kV), o
facto de a solução de 60 kV implicar a perda de uma maior área de floresta de resinosas,
em função da subestação adicional a implantar, torna esta solução desfavorável face à
solução a 400 kV – qualquer que fosse a alteração de classe de espaço, esta ocorrendo
numa área adicional à da solução a 400 kV constituiria sempre um impacte negativo
adicional (salvo se correspondesse a uma recuperação de área degradada ou reposição
de um uso pristino).
5.9.4

FASE DE EXPLORAÇÃO
Na fase de exploração do Parque Eólico Tâmega Norte e do Parque Eólico do Tâmega
Sul, bem como todos os elementos inerentes, nomeadamente:
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•

•

•

Projeto do Parque eólico
o

Aerogeradores e sua plataforma e maciço de fundação

o

Acessos

o

Rede de MT

Subestações
o

Subestação alternativa A

o

Subestação alternativa B

Linha elétrica
o

Solução de evacuação a 400 kV

o

Solução de evacuação a 60 kV

Os impactes já verificados na fase de construção assumem um carácter permanente,
pelo que foram aí contabilizados. Contudo, algumas áreas afetadas temporariamente na
fase de construção, como as plataformas de montagem ficarão livres e poderão
recuperar naturalmente o coberto vegetal, podendo, no entanto, ser consideradas
inutilizáveis para o desenvolvimento de atividades, já que estarão na dependência do
Parque Eólico.
Face ao exposto, considera-se que na fase de exploração, pela presença dos Parques
Eólicos no seu todo, ocorrerão impactes sobre a ocupação do solo negativos, diretos,
certos, locais, permanentes e de magnitude moderada, que, no entanto, são
significativos a pouco significativos, para todas as ocupações identificadas que possam
ser afetadas. A maioria destes impactes, contudo, foi já contabilizada na fase de
construção.
No que respeita à Linha Elétrica, na fase de exploração os impactes no uso do solo
estarão relacionados com ocupação permanente do solo na zona de implantação dos
apoios, originados durante a fase de construção e que assumem um carácter definitivo
na fase de exploração, sendo que a significância do impacte irá variar em função do uso
do solo presente.
Para a generalidade das classes de ocupação de solo o impacte circunscreve-se à área
de implantação dos apoios, que de acordo com o Guia Metodológico para a Avaliação
de Impacte Ambiental de Infraestruturas da REN corresponde a cerca de 120 m2/apoio,
recuperando-se a restante área afetada durante a fase de construção. No entanto, em
algumas classes, como é o caso de “matos” ou “vegetação herbácea natural”, a
recuperação poderá ocorrer de forma natural na quase totalidade dos apoios,
circunscrevendo-se à área efetivamente ocupada pelos maciços das fundações dos
apoios.
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Por outro lado, a presença da nova linha implicará em termos futuros a constituição de
uma faixa de servidão administrativa que condiciona o uso do solo no seu interior com
o objetivo de garantir as distâncias mínimas de segurança estabelecidas no RSLEAT.
No caso de áreas com ocupação florestal o RSLEAT estabelece uma faixa de servidão
com 45 m de largura centrada no eixo da linha, na qual se procederá ao corte e decote
de povoamentos de eucalipto e pinheiro, em particular este tipo de povoamentos por
se tratar de espécies de crescimento rápido. Para as restantes espécies arbóreas prevêse sobretudo o decote para cumprimento das distâncias mínimas de segurança.
O tecido habitacional que se situa na proximidade da linha terá condicionado a sua
expansão nas proximidades da linha, uma vez que é recomendado o seu afastamento
de linhas de muito alta tensão, e não é permitida nem a sobrepassagem nem a ocupação
na faixa de servidão de 45m estabelecida.
Em relação a outros tipos de ocupação do solo, como áreas agrícolas e áreas naturais,
não existirão impactes pela sobrepassagem da linha, sendo possível manter essas
ocupações – considerando que não se verificam ocupações agrícolas com relevância a
nível de áreas e de extensão.
Face ao exposto, os impactes da fase de exploração são aqueles já avaliados para a fase
de construção no que se refere às afetações permanentes que aí se determinam.
Salienta-se que a análise de significância do impacte está limitada pelo
desconhecimento atual da localização exata dos apoios da linha e a zona de travessia
dos vãos, a estabelecer na fase seguinte de Projeto de Execução. Nessa fase será possível
contabilizar de forma exata a área ou extensão de floresta que poderá ser afetada por
desmatação ou decote de árvores e analisados outros condicionamentos ao uso do solo.
5.9.5

FASE DE DESATIVAÇÃO
Na fase de desativação, será reposta a situação existente antes da implantação do
Projeto. Assim, os elementos definitivos do Projeto serão removidos e as áreas
correspondentes serão recuperadas, o que terá um impacte positivo, local, certo,
provável, reversível, mas de magnitude moderada e significativo.
No que respeita Linha Elétrica, na eventual desativação, as atividades associadas à
remoção dos apoios da linha elétrica e dos cabos condutores implicarão, embora com
menor significado, impactes semelhantes aos descritos para a fase de construção, à
exceção da criação da faixa de servidão de 45 m, pelo que os impactes serão negativos,
diretos e não significativos.
Decorrente desta ação verificar-se-á um impacte positivo decorrente da desocupação
das áreas onde se localizam os apoios, pelo que se tratando, no essencial, de áreas
agrícola, de pinhal e de matos será um impacte direto e não significativo.
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5.10

SOCIOECONOMIA

5.10.1

ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO
A identificação de impactes seguiu a metodologia genérica descrita em 5.1.
Considerando que concetualmente a área de estudo foi já delimitada para conter os
impactes potencialmente atribuíveis ao projeto, respeita-se o âmbito geral do EIA e a
escala de análise subjacente à delimitação da área de estudo.
A avaliação de impactes subjacente foi feita com um caráter sobretudo qualitativo,
ainda que referenciando uma quantificação indireta do impacte quando este depende
do uso e ocupação do solo.
Considerando que na fase de definição de corredores de linha elétrica (secção 2.3.2.3 e
Anexo IV do Volume IV), um dos principais critérios aplicados na sua delimitação
consistiu em prevenir sempre que possível o atravessamento e aproximação a zonas
habitadas ou áreas de atividade humana, os principais impactes negativos do projeto da
linha foram, logo nessa fase, acautelados, evitando as principais e mais significativas
interferências.
Assim, os impactes identificados em seguida incidirão fundamentalmente naquelas
áreas onde o atravessamento ou aproximação não foi possível evitar.
Nesta componente não são avaliados os aspetos associados à desvalorização ou
degradação ambiental associada ao ruído e emissões geradas pelas ações de obra e
exploração dos projetos e pela intrusão visual que representam na paisagem, dado que
estes são avaliados nos respetivos descritores específicos.

5.10.2

AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE
FASE DE CONSTRUÇÃO
AGI 1:
AGI 2:
AGI 4:
AGI 7:

Aquisição de terrenos e negociação com proprietários [PE e LE]
Definição e aferição do plano de acessos (reconhecimento e sinalização) e
planeamento logístico da obra [PE e LE]
Mobilização de trabalhadores e de maquinaria e equipamento de obra [PE e
LE]
Limpeza da camada vegetal superficial e decapagem (até 30 cm de
profundidade) e regularização dos terrenos: na área de estaleiro, área de
implantação das plataformas de aerogeradores, área de implantação de
plataformas de subestação, área de intervenção associada a acessos e valas
da rede de MT e numa área até 400 m2 no local de implantação dos apoios,
dependendo das dimensões dos apoios e da densidade/tipologia de
vegetação (a desarborização e desmatação para lá das áreas de implantação
direta serão reduzidas ao mínimo indispensável) [PE e LE]
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AGI 8:
AGI 9:
AGI 13:

AGI 19:

AGI 20:
AGI 22:
AGI 25:

AGI 26:

AGI 27:

AGI 29:

Implantação e operação de estaleiro(s), centrais de betão, parques de
materiais e equipamentos e outras estruturas de apoio à obra [PE e LE]
Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado [PE e LE]
Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários
para a instalação da plataforma de aerogeradores e subestações; abertura
de caboucos para a implantação de apoios, abertura de caboucos para
criação das valas da rede de MT [PE e LE]
Execução de fundações: betonagens e trabalhos de armação de ferro e
cofragens, para a criação dos maciços de fundação de aerogeradores,
maciços para fundação de pórticos metálicos e suporte de aparelhagem
exterior das subestações e maciços de fundação dos apoios (incluindo ainda
a instalação da ligação à terra e colocação das bases do apoio) [PE e LE]
Obras de construção civil para construção das subestações, incluindo a
construção de edifício de comando, estruturas, redes técnicas [PE]
Instalação dos aerogeradores: instalação de gruas móveis, assemblagem da
torre do aerogerador, montagem de naceles, rotores e pás [PE]
Abertura da faixa de proteção da linha elétrica: corte ou decote de árvores
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual desarborização
dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das demais espécies
florestais para cumprimento das distâncias mínimas de segurança do
Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão – RSLEAT [LE]
Definição da faixa de gestão de combustível (faixa determinada pela projeção
vertical dos cabos elétricos exteriores acrescidos de faixas de 10 m para lá
dos mesmos), assegurando a descontinuidade do combustível horizontal e
vertical, com possível corte ou decote de espécies arbóreas e mato, de
acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho que
regulamento o Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, com
última alteração dada pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de fevereiro [LE]
Montagem e colocação dos apoios dos postes treliçados: transporte,
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, envolvendo a
ocupação temporária da área mínima indispensável aos trabalhos e
circulação de maquinaria até um máximo de cerca de 400 m2 [LE]
Limpeza e desativação das instalações provisórias de obra (estaleiros e
estruturas de apoio), recuperação de áreas afetadas (áreas de apoio à obra,
taludes de escavação e aterro, plataformas dos aerogeradores, área
superficial da vala de cabos), sinalização e arranjos paisagísticos [PE e LE]

FASE DE EXPLORAÇÃO
AGI 32: Funcionamento geral dos parques eólicos e subestações (presença e
características funcionais, por exemplo as emissões acústicas e
funcionamento das redes técnicas) [PE]
AGI 33: Funcionamento geral da linha elétrica (presença e características funcionais,
com destaque para emissões acústicas e campos eletromagnéticos) [LE]
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5.10.3

FASE DE CONSTRUÇÃO
Ainda que possam corresponder a fases distintas, faz sentido avaliar os impactes da
empreitada da construção dos projetos dos parques eólicos e suas linhas elétricas em
conjunto, sob a perspetiva socioeconómica.

5.10.3.1 PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
As decisões quanto à necessidade de mão-de-obra para as empreitadas caberão às
entidades executantes estimar o número de postos de trabalho temporariamente
criados (construção civil, eletromecânica, equipas de transporte, equipas de gestão e
fiscalização, equipas de montagem, entre outros), estando condicionada pelo tempo
disponível para a execução da obra, comprimento da linha e pela zona geográfica onde
está inserida (condições de tempo e a época do ano em que a obra se vai realizar).
No entanto pode-se estimar um máximo de 136 trabalhadores no pico da construção do
PETN e sua linha elétrica.
A nível municipal, os dados de desemprego para os concelhos abrangidos cifravam-se
em 2019 em taxas de desemprego de 3,7% em Boticas, 5,3% em Montalegre e 6,2% em
Cabeceiras de Basto, todos abaixo da média nacional de 6,5% de taxa de desemprego
em 2019. Estes dados, com o contexto desfavorável de 2020 poderão ter sofrido uma
evolução negativa, perspetivando-se que no breve prazo essa tendência se materialize
com o progresso cessar da empreitada de construção do Sistema Eletroprodutor do
Tâmega, que assegura atualmente uma importante fonte de emprego na região, direta
e indireta.
Atualmente (dados de dezembro de 2019), o número de desempregados inscritos no
centro de desemprego (menos de um ano) ronda totaliza para os três concelhos 495
desempregados inscritos, entre os 54 em Boticas e os 294 em Cabeceiras de Basto (em
2011 esses números eram mais do dobro, o que pode atestar da importância que uma
empreitada da dimensão do SET pode ter tido nesta evolução positiva).
Neste contexto, o projeto tem um potencial de contribuição positiva para a criação de
emprego, tendo em conta que como principal política ativa de promoção para o
emprego e desenvolvimento económico local será dada a prioridade a:
•

contratação de população residente nos municípios abrangidos aquando da
contratação de pessoal direto;

•

contratação de empresas situadas nos municípios abrangidos ou na região
próxima para os trabalhos de montagem e instalação eletromecânica, de acordo
com os padrões de qualidade exigíveis para estes fins;

•

contratação de serviços a empresas locais.

Assim, num contexto municipal de cerca de 54 a 294 desempregados inscritos no centro
de desemprego nos concelhos abrangidos, considera-se que a criação de emprego
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temporária terá um efeito positivo, direto e indireto, local, certo, temporário e imediato,
reversível, de magnitude média e significativo (o número de postos de trabalho a criar
pode representar, no pico da empreitada, mais que o número de desempregado
inscritos nos concelhos de Boticas e Montalegre e pouco menos de metade do número
de desempregados inscritos em Cabeceiras de Basto), e cumulativo com a empreitada
do SET ainda em curso, bem como a construção de outros projetos no município no
futuro próximo (e claro está, com o Parque Eólico Tâmega Sul a seguir avaliado).
No que se refere à possível dinamização económica local, o impacte positivo decorre
associado à contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte, de
materiais e de construção, bem como ao acrescido consumo de bens em
estabelecimentos ligados essencialmente à restauração e comércio poderá estimular o
comércio local. Esta dinamização económica poderá ter reflexos positivos no volume de
negócios, constituindo os impactes inerentes como positivos, embora de magnitude
reduzida, e pouco significativos. Salienta-se novamente o efeito cumulativo com a atual
empreitada do SET, que globalmente e se coincidentes irão ter um efeito sinérgico ainda
superior, assinalando-se que o desmobilizar das obras do SET terá assim um efeito
negativo mais atenuado pela entrada em obra do projeto em análise.
Outro fator que interfere potencialmente com a qualidade de vida da população prendese com as perturbações criadas na circulação rodoviária, acessos viários e acessos
rurais/agrícolas, bem como no acesso a propriedades rurais, áreas de pastagem
extensiva e zona de baldio, decorrente não só diretamente da intervenção construtiva
sobre a rede de acessos locais – criação de acessos temporários de obra e acessos
permanentes para o parque eólico e para ações de manutenção em apoios e linha – mas
também da circulação de maquinaria e veículos pesados para acesso a estaleiro e
frentes de obra. A circulação de maquinaria e pesados de obra induzem também um
risco acrescido de acidentes rodoviários e com carga.
Esta perturbação dá-se assim a dois níveis:
•

A primeira diz respeito à circulação em rodovias nacionais e municipais, de
maior tráfego e que cruzam aglomerados rurais (mesmo que não inseridos no
interior da área de estudo). Dada a dispersão humana ocorrente no território, a
quantidade e frequência de transporte de materiais por veículos pesados
constituem um potencial fator de perturbação adicional de circulação rodoviária
local e riscos acrescidos de acidentes, tanto maior quanto a passagem no
interior de núcleos populacionais. Atendendo a que a quantidade e frequência
de transporte de materiais se diluem pela duração e extensão da empreitada, o
impacte será negativo, direto, local, temporário, provável, reversível, de
magnitude reduzida e pouco significativo, com maior incidência prevista na
ER311 (acesso às povoações de Lodeiro de Arque, Póvoa), CM1031 (Carvalho,
Beços e Uz), EM518 (Moimenta).
Neste particular importa salientar que não está definida uma opção de acesso
para a STB.PETN, mas dada a proximidade a Carvalho pode-se antecipar um
potencial impacte pela circulação próxima ou no interior do povoado, pelo que
se recomenda estudar uma solução de acesso que evite esse atravessamento;
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•

Os acessos temporários e permanentes a criar e utilizar logo a partir da fase de
obra podem restringir e perturbar o acesso de proprietários locais às suas
habitações e propriedades agrícolas/rurais, em obra. Esta perturbação pode ter
um efeito majorado em períodos de cultivo agrícola, na utilização de acessos
dessa tipologia. Em função da baixa representatividade de áreas agrícolas ao
longo da área do parque eólico e linha elétrica e no seu entorno, da expectável
reduzida quantidade e frequência de transporte de materiais por veículos
pesados e ao facto de a definição de acessos ser alvo de negociação prévia com
proprietários (no caso da linha elétrica), crê-se que o impacte negativo, direto,
local, temporário a permanente, provável, reversível seja de magnitude
moderada e pouco significativo. No caso do parque eólico, a vedação da área
será exclusiva para a fase de obra, não havendo qualquer condicionamento à
circulação na fase de exploração. Caso tal implique algum constrangimento local
ao acesso a propriedades privadas será assegurado um esquema de acesso aos
mesmos na fase de obra;

•

A região é marcada por práticas ancestrais de trabalho agrícola e pecuário, que
caracterizam e determinam o dia-a-dia de algumas povoações rurais,
nomeadamente áreas de pastagem da exploração pecuária artesanal da raça
Barrosã, sendo a região um caso marcante no contexto nacional e inclusive
mundial, como atesta a classificação pela UNESCO de parte das áreas dos
concelhos de Montalegre e Boticas como “Sistema Importante do Património
Agrícola Mundial”. Ainda que tal área não abranja formalmente a área de
estudo, também esta tem o seu viver muito ligado a estas práticas diariamente
mantidas. Assim, as acessibilidades e movimentações de maquinaria e pessoa
associada à obra pode perturbar e impactar estas atividades rurais,
nomeadamente áreas de pastagem da raça Barrosã (que são na sua maioria
pouco definidas, os bovinos circulam sem grandes condicionalismos pelas vias,
terrenos e território montanhoso) e outras espécies pecuárias que sustentam a
economia familiar da região, que importa preservar. Esses impactes a ocorrer
serão negativos, diretos, locais, temporários, prováveis, reversível seja de
magnitude reduzida (são pouco os povoados abrangidos na envolvente pelo
projeto, desenvolvendo-se este maioritariamente em zonas de maior
inacessibilidade nas cumeadas), e pouco significativo, se assegurado o correto
planeamento, comunicação e articulação com as autoridades e populações
locais para preservar este modo de vida, mesmo que no período estrito da
empreitada.
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Fotografia 5.2 – Exemplo da pecuária de estilo artesanal da região, com bovinos a circular nas
vias rodoviárias em Uz e ocupando o território sem grandes condicionalismos

Por fim, importa ainda avaliar a perda e interferência física com a funcionalidade/
utilização dos espaços. Este potencial impacte prende-se com a linha elétrica, uma vez
que o projeto do parque eólico assume concetualmente uma alteração muito pontual
associada à área de implantação do aerogerador, com a plataforma a ser na sua maioria
renaturalizada e cujas áreas de ocupação serão devidamente compensadas no âmbito
dos acordos a estabelecer com proprietários, associações de compartes ou outras
entidades com direitos sobre os terrenos afetados.
Assim, ao nível da linha, os principais impactes prendem-se com a afetação temporária
de espaço para ações e infraestruturas de obra (estaleiros, áreas de trabalho temporário
em torno dos apoios, acessos temporários, entre outras), os apoios de linha elétrica e
acessos e da delimitação da faixa de proteção à linha, uma vez que determinam o
conflito e perda (temporária ou definitiva) dessas áreas para os usos existentes ou usos
potenciais.
A afetação do uso do solo em si é avaliada em capítulo próprio, aqui interliga-se a
ocupação do uso do solo em função da sua importância ao nível da propriedade (com
valor económico associado à terra), ao nível do rendimento que se retira das parcelas
de solo afetadas e do desenvolvimento de atividades económicas.
Avançando para os impactes temporários associados às áreas de obra, a repor no fim da
empreitada, estes decorrem da interferência e restrição momentânea aos usos
produtivos dos solos afetados. Assim, ainda que possa haver uma perda social e
económica pela indisponibilidade temporária desses terrenos, essa será limitada no
tempo e poderá ser retomada após o final da obra, pelo que o impacte associado é
direto, temporário, mitigável, de magnitude reduzida (em função da reduzida
representatividade de espaços rentabilizados economicamente) e pouco significativo.
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No caso da ocupação definitiva por acessos permanentes aos parques eólicos e apoios,
esta poderá implicar o atravessamento ou ocupação de propriedades privadas e campos
cultivados. O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de
culturas e benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como
negativo, direto, local, permanente, de longo prazo. Não obstante, a reutilização de
caminhos pré-existentes é uma opção padrão para a definição de acessos, bem como a
definição dos mesmos, caso seja necessário abrir novos acessos, utilizar extremas de
propriedades. Atendendo ainda que a maior parte dos apoios se encontra muito
próximo de acessos existentes, o impacte será assim previsivelmente de baixa
magnitude e de significância residual, atendendo ainda à negociação prévia com os
proprietários e ao desencadear de mecanismos de indemnização quando necessário.
A implantação de apoios segue uma dinâmica análoga, alvo de negociação prévia com
os proprietários e com abertura para o eventual reposicionamento local de apoios,
embora se saliente que estes serão tipicamente projetados para áreas onde previnam
ou mitiguem tanto quanto possível a potencial redução e perda de área produtiva/ com
valor económico e social para as populações e proprietários (áreas previamente
artificializadas, estremas de propriedade, clareiras, áreas abandonadas ou
desqualificadas, entre outras). Inerente à implantação de apoios está a delimitação da
faixa de servidão/proteção à linha elétrica, que ao contrário dos apoios não implica uma
perda de solo para uso produtivo, mas condiciona o desenvolvimento de diversas
atividades e usos:
•

Limita a presença de espécies de crescimento rápido, pelo que se tem a perda
associada à permanente remoção e/ou desbaste (tanto maior quanto maior o
valor económico e produtividade da floresta abrangida). Este aspeto é pouco
relevante no projeto em análise, dada a residual representatividade do uso
florestal na área de estudo, e em particular dos povoamentos de eucalipto (a
classe de florestas de resinosas, onde se inclui pinhal, representam 5,3% da área
de estudo do PETN, a classe de florestas de outras folhosas, onde se inclui
eucaliptal, representam 6,7% da área de estudo do PETN);

•

Condicionamento do tipo de culturas agrícolas e atividade agrícola sobre as
linhas, com possível majoração dos custos de produção (uso de alternativas
menos económicas de rega e fertilização de culturas) e perda de rendimento
agrícola. Este aspeto tem uma significância relativa na área, quer em função da
reduzida representatividade da atividade agrícola (2,2% da área de estudo do
PETN), quer em função do tipo de propriedades existentes – suportadas
sobretudo em propriedades de pequena dimensão, com opções de rega não
mecânicas, sem recorrer a equipamentos como pivot, aspersores, canhões;

•

Edificação e colocação de infraestruturas em altura, em função do necessário
cumprimento das distâncias mínimas aos condutores e da perceção social dos
riscos associados à proximidade a linhas elétricas, que inibem a ocupação (em
função do uso maioritariamente natural da maioria da área dos corredores, este
tipo de uso não seria provável que se desenvolvesse no futuro).
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O impacte é assim também análogo na sua classificação ao anterior, contudo com um
aumento da sua magnitude para média (considerando para lá do número de apoios
também a faixa de 45 m definida ao longo de toda a extensão da linha que determina
maior magnitude). Contudo, considerando que haverá lugar, nos casos de perda de
propriedade e rendimento, a negociação e indemnização, a significância varia entre
pouco significativa (considerando a indemnização e dimensão de propriedade e valor
económico/ social reduzidos) a significativa (ainda que indemnizados, a redução das
áreas destinadas a uso produtivo podem não ser repostas, caso assim pretendam, por
indisponibilidade local de terras para ocupação/compra; adicionalmente, tal facto cria
sempre uma disrupção na vida dos proprietários, especialmente aqueles mais
dependentes dos espaços afetados quer a nível agrícola, quer social, para o seu dia-adia e atividade).
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STA.PETN
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 4,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
O conjunto de recomendações e medidas de minimização são decisivos para reduzir
grandemente o potencial impacte da afetação temporária e definitiva da propriedade
privada na área de estudo.
Salienta-se por fim que os impactes associados à perda/condicionamento definitivo de
áreas de importância social ou económica de populações e proprietários prolongam-se
para a fase de exploração, ainda que contabilizadas na fase de construção, onde se inicia
o respetivo impacte.
Por fim, importa destacar uma afetação direta sobre habitação resultante da
implantação de um elemento de projeto – com efeito, o traçado atual da rede de média
tensão que interliga o núcleo TN06-TN10 ao núcleo TN24-TN28 coincide diretamente
com uma habitação sita imediatamente a norte da EM1700-1, em Moscoso. Tal
significaria perda de propriedade privada, com a agravante de corresponder ao uso para
habitação. O potencial impacte significativo associado a esta ação não se prevê como de
provável materialização, uma vez que se crê que tal se deverá ao necessário menor grau
de detalhamento associado à fase de Estudo Prévio, sendo uma situação a aferir e a
retificar em fase de Projeto de Execução.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETS VS. STB.PETS
Valorizando sobretudo em termos de impacte comparativo o constrangimento a
acessibilidades locais e propriedades agrícolas, pela proximidade a Carvalho e pela
incidência de parcelas agrícolas na sua área de implementação, avança-se com um
impacte negativo diferencial mais relevante associado à STB.PETN face à solução
STA.PETN.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
No que diz respeito à avaliação comparativa entre as soluções de evacuação a 400 kV e
60 kV, não sendo ainda possível ter conhecimento dos locais de implantação de apoios
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e eixo do traçado de linha e territórios por ela cruzados, a análise é feita a nível do
potencial constrangimento intrínseco às suas características.
Nesta ótica, uma linha de 400 kV tem associada uma faixa de proteção de 45 m, de
servidão de passagem, que limita alguns usos, com especial destaque para florestas de
produção associada a povoamentos de eucalipto e pinhal. Já uma linha de 60 kV tem
essa faixa reduzida a 25 m, ou seja, a potencial perda de rendimento associada à
desmatação de povoamentos florestais de produção reduz-se significativamente, pelo
que desse ponto de vista a solução a 60 kV é menos desfavorável.
5.10.3.2 PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL E SUA LIGAÇÃO AO PC GOUVÃES
As decisões quanto à necessidade de mão-de-obra para as empreitadas caberão às
entidades executantes estimar o número de postos de trabalho temporariamente
criados (construção civil, eletromecânica, equipas de transporte, equipas de gestão e
fiscalização, equipas de montagem, entre outros), estando condicionada pelo tempo
disponível para a execução da obra, comprimento da linha e pela zona geográfica onde
está inserida (condições de tempo e a época do ano em que a obra se vai realizar).
No entanto pode-se estimar um máximo de 136 trabalhadores no pico da construção do
PETS e sua linha elétrica.
A nível municipal, os dados de desemprego para os concelhos abrangidos cifravam-se
em 2019 em taxas de desemprego de 8,6% em Ribeira de Pena e 6,0% em Vila Pouca de
Aguiar (correspondem aos dois principais concelhos abrangidos, sendo a
representatividade dos concelhos de Vila Real e Mondim de Basto muito baixa), valores
não muito distantes da média nacional de 6,5% de taxa de desemprego em 2019. Estes
dados, com o contexto desfavorável de 2020 poderão ter sofrido uma evolução
negativa, perspetivando-se que no breve prazo essa tendência se materialize com o
progresso cessar da empreitada de construção do Sistema Eletroprodutor do Tâmega,
que assegura atualmente uma importante fonte de emprego na região, direta e indireta.
Atualmente (dados de dezembro de 2019), o número de desempregados inscritos no
centro de desemprego (menos de um ano) ronda totaliza para os dois concelhos 518
desempregados inscritos, entre os 153 em Ribeira de Pena e os 365 em Vila Pouca de
Aguiar.
Neste contexto, o projeto tem um potencial de contribuição positiva para a criação de
emprego, tendo em conta que como principal política ativa de promoção para o
emprego e desenvolvimento económico local será dada a prioridade a:
•

contratação de população residente nos municípios abrangidos aquando da
contratação de pessoal direto;

•

contratação de empresas situadas nos municípios abrangidos ou na região
próxima para os trabalhos de montagem e instalação eletromecânica, de acordo
com os padrões de qualidade exigíveis para estes fins;
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•

contratação de serviços a empresas locais.

Assim, num contexto municipal de cerca de 153 a 365 desempregados inscritos no
centro de desemprego nos concelhos abrangidos, considera-se que a criação de
emprego temporária terá um efeito positivo, direto e indireto, local, certo, temporário
e imediato, reversível, de magnitude média e significativo (o número de postos de
trabalho a criar pode representar, no pico da empreitada, um número muito próximo
do número de desempregados inscritos em Ribeira de Pena e cerca de um terço do
número de desempregados inscritos em Vila Pouca de Aguiar), e cumulativo com a
empreitada do SET ainda em curso, bem como a construção de outros projetos no
município no futuro próximo (e claro está, com o Parque Eólico Tâmega Sul a seguir
avaliado).
No que se refere à possível dinamização económica local, o impacte positivo decorre
associado à contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte, de
materiais e de construção, bem como ao acrescido consumo de bens em
estabelecimentos ligados essencialmente à restauração e comércio poderá estimular o
comércio local. Esta dinamização económica poderá ter reflexos positivos no volume de
negócios, constituindo os impactes inerentes como positivos, embora de magnitude
reduzida, e pouco significativos. Salienta-se novamente o efeito cumulativo com a atual
empreitada do SET, que globalmente e se coincidentes irão ter um efeito sinérgico ainda
superior, assinalando-se que o desmobilizar das obras do SET terá assim um efeito
negativo mais atenuado pela entrada em obra do projeto em análise.
Outro fator que interfere potencialmente com a qualidade de vida da população prendese com as perturbações criadas na circulação rodoviária, acessos viários e acessos
rurais/agrícolas, bem como no acesso a propriedades rurais, áreas de pastagem
extensiva e zona de baldio, decorrente não só diretamente da intervenção construtiva
sobre a rede de acessos locais – criação de acessos temporários de obra e acessos
permanentes para o parque eólico e para ações de manutenção em apoios e linha – mas
também da circulação de maquinaria e veículos pesados para acesso a estaleiro e
frentes de obra. A circulação de maquinaria e pesados de obra induzem também um
risco acrescido de acidentes rodoviários e com carga.
Esta perturbação dá-se assim a dois níveis:
•

A primeira diz respeito à circulação em rodovias nacionais e municipais, de
maior tráfego e que cruzam aglomerados rurais (mesmo que não inseridos no
interior da área de estudo). Dada a dispersão humana ocorrente no território, a
quantidade e frequência de transporte de materiais por veículos pesados
constituem um potencial fator de perturbação adicional de circulação rodoviária
local e riscos acrescidos de acidentes, tanto maior quanto a passagem no
interior de núcleos populacionais. Atendendo a que a quantidade e frequência
de transporte de materiais se diluem pela duração e extensão da empreitada, o
impacte será negativo, direto, local, temporário, provável, reversível, de
magnitude reduzida e pouco significativo, com maior incidência prevista no
CM1155 (acesso à povoação de Cabanas), CM1153 (Gouvães da Serra), EN313 e
seu acesso local a Pinduradouro e Parque Eólico do Alvão (Pinduradouro, Lamas,
Alvadia).
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Neste particular importa salientar que não está definida uma opção de acesso
para a STA.PETS (tão pouco para a STB.PETS, mas esta situa-se quase justaposta
a acesso existente, pelo que o problema não se coloca), mas dada a proximidade
a Alvadia pode-se antecipar um potencial impacte pela circulação próxima ou
no interior do povoado, pelo que se recomenda estudar uma solução de acesso
que evite esse atravessamento;
•

Os acessos temporários e permanentes a criar e utilizar logo a partir da fase de
obra podem restringir e perturbar o acesso de proprietários locais às suas
habitações e propriedades agrícolas/rurais, em obra. Esta perturbação pode ter
um efeito majorado em períodos de cultivo agrícola, na utilização de acessos
dessa tipologia. Em função da baixa representatividade de áreas agrícolas ao
longo da área do parque eólico e linha elétrica e no seu entorno, da expectável
reduzida quantidade e frequência de transporte de materiais por veículos
pesados e ao facto de a definição de acessos ser alvo de negociação prévia com
proprietários (no caso da linha elétrica), crê-se que o impacte negativo, direto,
local, temporário a permanente, provável, reversível seja de magnitude
moderada e pouco significativo. No caso do parque eólico, a vedação da área
será exclusiva para a fase de obra, não havendo qualquer condicionamento à
circulação na fase de exploração. Caso tal implique algum constrangimento local
ao acesso a propriedades privadas será assegurado um esquema de acesso aos
mesmos na fase de obra;

•

A região é marcada pela ruralidade do modo de vida, muito centrada na
agricultura e na pastorícia, que caracterizam e determinam o dia-a-dia de
algumas povoações rurais, nomeadamente a pastorícia nas cumeadas
atualmente já ocupadas por alguns parques eólicos. As acessibilidades e
movimentações de maquinaria e pessoa associada à obra pode perturbar e
impactar estas atividades rurais. Esses impactes a ocorrer serão negativos,
diretos, locais, temporários, prováveis, reversível seja de magnitude reduzida
(são pouco os povoados abrangidos na envolvente pelo projeto, desenvolvendose este maioritariamente em zonas de maior inacessibilidade nas cumeadas, e
pouco significativo.

Por fim, importa ainda avaliar a perda e interferência física com a funcionalidade/
utilização dos espaços. Este potencial impacte prende-se com a linha elétrica, uma vez
que o projeto do parque eólico assume concetualmente uma alteração muito pontual
associada à área de implantação do aerogerador, com a plataforma a ser na sua maioria
renaturalizada e cujas áreas de ocupação serão devidamente compensadas no âmbito
dos acordos a estabelecer com proprietários, associações de compartes ou outras
entidades com direitos sobre os terrenos afetados.
Assim, ao nível da linha, os principais impactes prendem-se com a afetação temporária
de espaço para ações e infraestruturas de obra (estaleiros, áreas de trabalho temporário
em torno dos apoios, acessos temporários, entre outras), os apoios de linha elétrica e
acessos e da delimitação da faixa de proteção à linha, uma vez que determinam o
conflito e perda (temporária ou definitiva) dessas áreas para os usos existentes ou usos
potenciais.
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A afetação do uso do solo em si é avaliada em capítulo próprio, aqui interliga-se a
ocupação do uso do solo em função da sua importância ao nível da propriedade (com
valor económico associado à terra), ao nível do rendimento que se retira das parcelas
de solo afetadas e do desenvolvimento de atividades económicas.
Avançando para os impactes temporários associados às áreas de obra, a repor no fim da
empreitada, estes decorrem da interferência e restrição momentânea aos usos
produtivos dos solos afetados. Assim, ainda que possa haver uma perda social e
económica pela indisponibilidade temporária desses terrenos, essa será limitada no
tempo e poderá ser retomada após o final da obra, pelo que o impacte associado é
direto, temporário, mitigável, de magnitude reduzida (em função da reduzida
representatividade de espaços rentabilizados economicamente) e pouco significativo.
No caso da ocupação definitiva por acessos permanentes aos parques eólicos e apoios,
esta poderá implicar o atravessamento ou ocupação de propriedades privadas e campos
cultivados. O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de
culturas e benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como
negativo, direto, local, permanente, de longo prazo. Não obstante, a reutilização de
caminhos pré-existentes é uma opção padrão para a definição de acessos, bem como a
definição dos mesmos, caso seja necessário abrir novos acessos, utilizar extremas de
propriedades. Atendendo ainda que a maior parte dos apoios se encontra muito
próximo de acessos existentes, o impacte será assim previsivelmente de baixa
magnitude e de significância residual, atendendo ainda à negociação prévia com os
proprietários e ao desencadear de mecanismos de indemnização quando necessário.
A implantação de apoios segue uma dinâmica análoga, alvo de negociação prévia com
os proprietários e com abertura para o eventual reposicionamento local de apoios,
embora se saliente que estes serão tipicamente projetados para áreas onde previnam
ou mitiguem tanto quanto possível a potencial redução e perda de área produtiva/ com
valor económico e social para as populações e proprietários (áreas previamente
artificializadas, estremas de propriedade, clareiras, áreas abandonadas ou
desqualificadas, entre outras). Inerente à implantação de apoios está a delimitação da
faixa de servidão/proteção à linha elétrica, que ao contrário dos apoios não implica uma
perda de solo para uso produtivo, mas condiciona o desenvolvimento de diversas
atividades e usos:
•

Limita a presença de espécies de crescimento rápido, pelo que se tem a perda
associada à permanente remoção e/ou desbaste (tanto maior quanto maior o
valor económico e produtividade da floresta abrangida). Este aspeto é pouco
relevante no projeto em análise, dada a residual representatividade do uso
florestal na área de estudo, e em particular dos povoamentos de eucalipto (a
classe de florestas de resinosas, onde se inclui pinhal, representam 2,2% da área
de estudo do PETS, a classe de florestas de outras folhosas, onde se inclui
eucaliptal, representam 0,7% da área de estudo do PETN);
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•

Condicionamento do tipo de culturas agrícolas e atividade agrícola sobre as
linhas, com possível majoração dos custos de produção (uso de alternativas
menos económicas de rega e fertilização de culturas) e perda de rendimento
agrícola. Este aspeto tem uma significância relativa na área, quer em função da
reduzida representatividade da atividade agrícola (1,1% da área de estudo do
PETN), quer em função do tipo de propriedades existentes – suportadas
sobretudo em propriedades de pequena dimensão, com opções de rega não
mecânicas, sem recorrer a equipamentos como pivot, aspersores, canhões;

•

Edificação e colocação de infraestruturas em altura, em função do necessário
cumprimento das distâncias mínimas aos condutores e da perceção social dos
riscos associados à proximidade a linhas elétricas, que inibem a ocupação (em
função do uso maioritariamente natural da maioria da área dos corredores, este
tipo de uso não seria provável que se desenvolvesse no futuro).

O impacte é assim também análogo na sua classificação ao anterior, contudo com um
aumento da sua magnitude para média (considerando para lá do número de apoios
também a faixa de 45 m definida ao longo de toda a extensão da linha que determina
maior magnitude). Contudo, considerando que haverá lugar, nos casos de perda de
propriedade e rendimento, a negociação e indemnização, a significância varia entre
pouco significativa (considerando a indemnização e dimensão de propriedade e valor
económico/ social reduzidos) a significativa (ainda que indemnizados, a redução das
áreas destinadas a uso produtivo podem não ser repostas, caso assim pretendam, por
indisponibilidade local de terras para ocupação/compra; adicionalmente, tal facto cria
sempre uma disrupção na vida dos proprietários, especialmente aqueles mais
dependentes dos espaços afetados quer a nível agrícola, quer social, para o seu dia-adia e atividade).
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STB.PETS
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 2,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
O conjunto de recomendações e medidas de minimização são decisivos para reduzir
grandemente o potencial impacte da afetação temporária e definitiva da propriedade
privada na área de estudo.
Salienta-se por fim que os impactes associados à perda/condicionamento definitivo de
áreas de importância social ou económica de populações e proprietários prolongam-se
para a fase de exploração, ainda que contabilizadas na fase de construção, onde se inicia
o respetivo impacte.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETS VS. STB.PETS
Valorizando sobretudo em termos de impacte comparativo o constrangimento a
acessibilidades locais e propriedades agrícolas, pela proximidade a Alvadia e pela
incidência de parcelas agrícolas na sua área de implementação, avança-se com um
impacte negativo diferencial mais relevante associado à STA.PETS face à solução
STB.PETS.
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
No que diz respeito à avaliação comparativa entre as soluções de evacuação a 400 kV e
60 kV, não sendo ainda possível ter conhecimento dos locais de implantação de apoios
e eixo do traçado de linha e territórios por ela cruzados, a análise é feita a nível do
potencial constrangimento intrínseco às suas características.
Nesta ótica, uma linha de 400 kV tem associada uma faixa de proteção de 45 m, de
servidão de passagem, que limita alguns usos, com especial destaque para florestas de
produção associada a povoamentos de eucalipto e pinhal. Já uma linha de 60 kV tem
essa faixa reduzida a 25 m, ou seja, a potencial perda de rendimento associada à
desmatação de povoamentos florestais de produção reduz-se significativamente, pelo
que desse ponto de vista a solução a 60 kV é menos desfavorável.
Em termos de impactes associados à construção das subestações, e dado que a solução
a 60 kV prevê a construção de uma subestação adicional, localizada a cerca de 500 m da
localidade de Fonte de Mouro, prevê-se que possam existir impactes durante a fase de
construção devido ao aumento do ruído associado à operação de maquinaria e veículos
na construção, deterioração da qualidade do ar e intrusão visual para os observadores
localizados na referida aldeia. De referir que a ocorrência de impactes, ainda que
minimizáveis através da adoção de boas práticas ambientais durante a fase de
construção, se torna particularmente relevante sobre a área em questão devido à
proximidade de elementos do SET em conclusão/concluídos, como o Posto de Corte de
Gouvães e Circuito Hidráulico enterrado. Assim, reveste-se de particular relevância o
impacte decorrente da construção da subestação prevista com a solução 60 kV face à
cumulatividade (ainda que não coincidente) com o projeto do SET e ao facto de esta
população ter sido bastante sensível aos incómodos ambientais durante a construção
do referido projeto, apresentando inúmeras reclamações no âmbito da monitorização
de socioeconomia do projeto.
5.10.4

FASE DE EXPLORAÇÃO

5.10.4.1 PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
O Parque Eólico do Tâmega Norte corresponderá à concretização de um projeto de
geração eólica na ordem dos 211 MW, de dimensão assinalável e que comporta um
investimento na ordem dos 225 milhões de euros (estimativa preliminar para o PETN e
sua linha).
Este investimento significativo reforça, por um lado, o peso de uma atividade económica
com alguma, mas pouca expressão nos municípios (produção/geração de energia),
diversificando o seu tecido económico com um maior peso potencial do cluster
energético; por outro o contributo municipal para o cumprimento dos desígnios
nacionais e regionais de investimento e promoção de fontes de energia renovável na
produção energética, reforçando assim os municípios abrangidos como atores relevante
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e um referencial na cooperação para o esforço nacional para o cumprimento de metas
de geração renovável de eletricidade e neutralidade carbónica da economia e adaptação
às alterações climáticas, uma vez que o projeto promove a redução das emissões de
gases com efeito de estufa (GEE) associadas à utilização de combustíveis fosseis para
produção de energia.
Este investimento implica ainda um efeito de hibridização que importa salientar,
permitindo uma estratégia de aproveitamento de sinergias de projetos que se podem
compatibilizar não só em termos territoriais, como permitindo o uso de infraestruturas,
incrementando a eficiência energética e o “gasto” de recursos e território.
A diversificação do tecido económico municipal e o contributo para o cumprimento de
metas de geração renovável de eletricidade e neutralidade carbónica constituem um
impacte positivo, direto, regional/nacional, certo, permanente, ainda que reversível, de
médio-longo prazo, cumulativo com outros projetos do setor energético na região e no
país, de magnitude moderada (à escala nacional, já que 211 MW para o PETN, 453 MW
no total do PETN e PETS, representam cerca 4% e 9% respetivamente da potência
nacional instalada) a elevada (à escala municipal) e significativo (pela relevância nacional
e compromissos assumidos em matéria de geração renovável, ainda que a contribuição
individualizada do parque seja reduzida à escala nacional, mas muito relevante em
termos de contributo individual quando comparada com outros parques eólicos).
A nível económico e financeiro, para além do valor de investimento assegurado e
aplicado no território dos municípios abrangidos e a remuneração de proprietários,
associações de compartes e outras entidades com direitos sobre os terrenos ocupados,
tem ainda como contributo direto o pagamento de todas as taxas e impostos municipais
que estão associadas à atividade e seus serviços.
Considera-se assim que o potencial impacte negativo associado à perda de atividade e
rendimento por parte de proprietários é anulado pelas contrapartidas financeiras
acordadas, sendo que após a desativação do parque a área se manterá viável para a
retoma da atividade produtiva anterior, constituindo assim um impacte nulo.
Também em termos de contributo económico e financeiro, o potencial reforço do
cluster energético que representa o projeto pode alavancar ainda o aparecimento de
novos negócios e novas empresas prestadoras de serviços e aumento do fluxo de
pessoas à região para trabalhos de fiscalização, manutenção e monitorização às
instalações, dado que irá aumentar ainda mais a representatividade da atividade de
produção de energia por via eólica na região. Estes fatores terão um efeito indireto ao
nível da economia local e direto sobre os potenciais postos de trabalho criados (ainda
que em número reduzido), representando um impacte positivo, direto/indireto, local,
provável, permanente, ainda que reversível, de médio-longo prazo, cumulativo com
outros projetos do setor energético na região, de magnitude reduzida e pouco
significativo (já que incidência de parques na região já é relativa, e já terá originado um
mercado de serviços associados).
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Por fim, em termos de empregabilidade, estima-se um impacte positivo de carácter
residual a nulo, tendo em conta que não haverá a necessidade de alocar pessoal em
permanência no parque e subestação, com a necessidade de um número não
significativo de trabalhadores para a equipa de manutenção (aerogeradores,
equipamentos elétricos de BT e MT, subestação, entre outras necessidades), ocorrendo
o mesmo analogamente para a linha. Tipicamente esta será mão-de-obra especializada,
recorrendo quer o promotor do parque, quer previsivelmente a REN, S.A. no caso da
linha, a equipas de manutenção e técnicos das suas próprias equipas, não sendo
previsível a contratação de pessoal local (com exceção de algum serviço externo).
SUBESTAÇÕES
AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETN VS. STB.PETN
Na fase de exploração, em termos socioeconómicos, não há fatores distintivos entre as
duas subestações a assinalar, salvo aqueles de decorrem de impactes análogos aos da
fase de construção, perspetivando ações de manutenção de maior magnitude (as ações
de fiscalização e manutenção regulares causam uma perturbação muito limitada sobre
as populações locais).
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETN]
Atendendo à intenção de hibridização do projeto com o Sistema Eletroprodutor do
Tâmega, importa salientar que tal significa o aproveitamento de parte das
infraestruturas já previstas pelo SET também pelo projeto eólico, em particular no que
diz respeito a linhas ao Posto de Corte de Daivões e linha de MAT a 400 kV que liga à
subestação de Ribeira de Pena como ponto de ligação à Rede Elétrica de Serviço Público.
Caso contrário, o projeto teria de prever uma ligação por linha aérea a 400 kV que ligasse
diretamente à subestação de Ribeira de Pena, constituindo nesse cenário uma linha
adicional no território, duplicando localmente infraestruturas. Por exemplo, no âmbito
do PETN, propõe-se na secção 6 um passo adicional nesse aproveitamento comum de
infraestruturas, caso se opte pelos corredores de linha do PETN mais a nascente
ponderar o aproveitamento do espaço-canal da linha de 400 kV da ligação Posto de
Corte de Daivões – Subestação Ribeira de Pena para a secção final da nova linha a
estabelecer.
O impacte associado à hibridização e otimização das infraestruturas de transporte de
eletricidade assume um cariz positivo, direto, local a regional, certo, permanente
embora reversível, imediato, de magnitude reduzida e pouco significativo, à escala
regional.
Um impacte que não deve ser desprezado é o aumento do risco para as populações e
atividades económicas e perceção social desses riscos.
A presença da linha acarreta riscos adicionais que não se colocavam na situação de
referência, independentemente da probabilidade e grau de suscetibilidade ao mesmo.
Com a presença da linha são induzidos na envolvente próxima os seguintes riscos:
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•

Risco de incêndio;

•

Risco de acidente (queda de cabos e apoios, eletrocussão por contacto ou
tensões induzidas);

•

Exposição a campos eletromagnéticos.

Em função do exposto na secção 2.4.2.6 (consultar para maior detalhe), sintetiza-se em
seguida os efeitos potenciais esperados em termos de risco associado a cada uma das
componentes referidas:
•

Risco de incêndio: a probabilidade de a linha ser afetada por um incêndio é
muito maior que a linha constituir um foco de ignição de incêndio florestal ou
outro. A adequada definição da faixa de servidão da linha, associadas às
regulares atividades de desmatação, corte ou desbaste e prevenção do
crescimento exagerado de espécies arbóreas, por forma a assegurar a suficiente
distância de segurança dos condutores ao combustível florestal (uma ignição
poderá dar-se por contacto) minimiza grandemente este risco, considerando-se
o mesmo pouco significativo nestas condições. Tendo em consideração a quase
residual representatividade da presença de zonas florestais no corredor da
linha, considera-se este risco localmente como residual;

•

Risco de queda de apoios ou cabos: a rotura de cabos condutores e de guarda
tem uma probabilidade de ocorrência quase nula, em função dos coeficientes
de segurança adotados na sua instalação, bem como da utilização com carácter
sistemático de cadeias duplas de amarração e, para as travessias mais
importantes, também de cadeias duplas de suspensão (cruzamento com
autoestradas e estradas nacionais, zonas públicas, sobrepassagem de edifícios,
caminhos-de-ferro, linhas de alta tensão, rios navegáveis). Situação análoga
assume-se para o caso da queda de apoios, uma vez que as características
técnicas dos apoios e os coeficientes de segurança adotados no
dimensionamento dos mesmos e suas fundações asseguram um risco mínimo;

•

Risco de eletrocussão ou tensões induzidas por contacto acidental: são adotados
critérios mais restritivos que os mínimos regulamentares para as distâncias de
segurança a obstáculos, criando-se assim um quadro de condicionamento mais
preventivo e prevenindo/minimizando os riscos de contacto acidental e tensões
induzidas, exceção feita a possíveis ocorrências associadas à utilização de gruas
ou outros equipamentos em altura na proximidade da linha.

•

Em termos de tensões induzidas, o risco associado é reduzido e muito abaixo
dos critérios técnicos e ambientais mais restritivos que se conhecem (não
obstante, caso se verifique alguma situação deste tipo, será avaliada e
ponderada, se necessário, a ligação sistemática à terra;
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•

Exposição a campos eletromagnéticos: os campos eletromagnéticos constituem
um fenómeno comum a que o organismo humano está sujeito durante a sua
vida e em permanência por um conjunto de equipamentos e infraestruturas da
vida quotidiana. Atendendo aos valores limites de exposição do público em
geral, de 5 kV/m (campo elétrico) e 100 μT (densidade de fluxo magnético),
verifica-se que nas linhas da RNT, em qualquer escalão de tensão, e de acordo
com os registos conhecidos, não ocorrem valores superiores aos referidos.

Em função do exposto, e de forma global, avalia-se o impacte negativo associado ao
aumento do risco pela presença e funcionamento da linha como local, direto,
permanente, provável e de magnitude e significância nula a reduzida.
Importa, contudo, salientar que um impacte típico da implantação e funcionamento de
linhas de muito alta tensão é a perceção social que as populações têm do risco que lhe
está associado, ou seja, a sensação de acrescida exposição ao risco pela presença da
linha, e das suas consequências.
Este impacte é negativo e significativo, ainda que de baixa magnitude e local (em função
da baixa coincidência de zonas habitacionais e espaços públicos e privados frequentados
por pessoas ao longo do traçado de projeto), para as habitações e espaços localizados
numa envolvente relativamente próxima à linha e seus apoios, em função da conjugação
dos seguintes aspetos:
•

A perceção social do risco gera receio e incerteza na população, o que
condiciona o seu bem-estar e qualidade de vida, mesmo nos casos que
infundada;

•

A perceção social do risco e dos impactes potenciais da linha podem induzir uma
desvalorização do valor das propriedades, quer das habitações, quer inclusive
de terrenos agrícolas e outras propriedades existentes ao longo da linha, com
consequências económicas diretas para os proprietários em termos do valor dos
seus bens imóveis;

•

Esta perceção negativa pode ser agravada pela densidade de infraestruturas
pré-existentes no território, com essa cumulatividade potencial a gerar um peso
adiciona sobre a população.

É de todo relevante salientar este aspeto como impacte, porque se constitui como uma
forma de rejeição quase natural de projetos desta tipologia e que condicionam o bemestar da população e da comunidade. Importa assim e no âmbito deste impacte
potencial, promover ações de sensibilização e ceder aos proprietários e população local
informação clara e educativa quanto ao projeto, seus critérios de dimensionamento e
margens de segurança assumidas, conformidade com padrões legais e normativos
restritivos, potenciais efeitos e comportamentos de risco/ procedimentos corretos a
adotar na proximidade de linhas elétricas.
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
Na fase de exploração, em termos socioeconómicos, não há fatores distintivos entre as
duas soluções a assinalar.
5.10.4.2 PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL E SUA LIGAÇÃO AO PC GOUVÃES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
O Parque Eólico do Tâmega Sul corresponderá à concretização de um projeto de geração
eólica na ordem dos 242 MW, de dimensão assinalável e que comporta um investimento
na ordem dos 225 milhões de euros (estimativa preliminar para o PETS e sua linha).
Este investimento significativo reforça, por um lado, o peso de uma atividade económica
com alguma, mas pouca expressão nos municípios (produção/geração de energia),
diversificando o seu tecido económico com um maior peso potencial do cluster
energético; por outro o contributo municipal para o cumprimento dos desígnios
nacionais e regionais de investimento e promoção de fontes de energia renovável na
produção energética, reforçando assim os municípios abrangidos como atores relevante
e um referencial na cooperação para o esforço nacional para o cumprimento de metas
de geração renovável de eletricidade e neutralidade carbónica da economia e adaptação
às alterações climáticas, uma vez que o projeto promove a redução das emissões de
gases com efeito de estufa (GEE) associadas à utilização de combustíveis fosseis para
produção de energia.
Este investimento implica ainda um efeito de hibridização que importa salientar,
permitindo uma estratégia de aproveitamento de sinergias de projetos que se podem
compatibilizar não só em termos territoriais, como permitindo o uso de infraestruturas,
incrementando a eficiência energética e o “gasto” de recursos e território.
A diversificação do tecido económico municipal e o contributo para o cumprimento de
metas de geração renovável de eletricidade e neutralidade carbónica constituem um
impacte positivo, direto, regional/nacional, certo, permanente, ainda que reversível, de
médio-longo prazo, cumulativo com outros projetos do setor energético na região e no
país, de magnitude moderada (à escala nacional, já que 242 MW para o PETS, 453 MW
no total do PETN e PETS, representam cerca 5% e 9% respetivamente da potência
nacional instalada) a elevada (à escala municipal) e significativo (pela relevância nacional
e compromissos assumidos em matéria de geração renovável, ainda que a contribuição
individualizada do parque seja reduzida à escala nacional, mas muito relevante em
termos de contributo individual quando comparada com outros parques eólicos).
A nível económico e financeiro, para além do valor de investimento assegurado e
aplicado no território dos municípios abrangidos e a remuneração de proprietários,
associações de compartes e outras entidades com direitos sobre os terrenos ocupados,
tem ainda como contributo direto o pagamento de todas as taxas e impostos municipais
que estão associadas à atividade e seus serviços.
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Considera-se assim que o potencial impacte negativo associado à perda de atividade e
rendimento por parte de proprietários é anulado pelas contrapartidas financeiras
acordadas, sendo que após a desativação do parque a área se manterá viável para a
retoma da atividade produtiva anterior, constituindo assim um impacte nulo.
Também em termos de contributo económico e financeiro, o potencial reforço do
cluster energético que representa o projeto pode alavancar ainda o aparecimento de
novos negócios e novas empresas prestadoras de serviços e aumento do fluxo de
pessoas à região para trabalhos de fiscalização, manutenção e monitorização às
instalações, dado que irá aumentar ainda mais a representatividade da atividade de
produção de energia por via eólica na região. Estes fatores terão um efeito indireto ao
nível da economia local e direto sobre os potenciais postos de trabalho criados (ainda
que em número reduzido), representando um impacte positivo, direto/indireto, local,
provável, permanente, ainda que reversível, de médio-longo prazo, cumulativo com
outros projetos do setor energético na região, de magnitude reduzida e pouco
significativo (já que incidência de parques na região já é relativa, e já terá originado um
mercado de serviços associados).
Por fim, em termos de empregabilidade, estima-se um impacte positivo de carácter
residual a nulo, tendo em conta que não haverá a necessidade de alocar pessoal em
permanência no parque e subestação, com a necessidade de um número não
significativo de trabalhadores para a equipa de manutenção (aerogeradores,
equipamentos elétricos de BT e MT, subestação, entre outras necessidades), ocorrendo
o mesmo analogamente para a linha. Tipicamente esta será mão-de-obra especializada,
recorrendo quer o promotor do parque, quer previsivelmente a REN, S.A. no caso da
linha, a equipas de manutenção e técnicos das suas próprias equipas, não sendo
previsível a contratação de pessoal local (com exceção de algum serviço externo).
SUBESTAÇÕES
AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETN VS. STB.PETN
Na fase de exploração, em termos socioeconómicos, não há fatores distintivos entre as
duas subestações a assinalar, salvo aqueles de decorrem de impactes análogos aos da
fase de construção, perspetivando ações de manutenção de maior magnitude (as ações
de fiscalização e manutenção regulares causam uma perturbação muito limitada sobre
as populações locais).

1030

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETN]
Atendendo à intenção de hibridização do projeto com o Sistema Eletroprodutor do
Tâmega, importa salientar que tal significa o aproveitamento de parte das
infraestruturas já previstas pelo SET também pelo projeto eólico, em particular no que
diz respeito a linhas ao Posto de Corte de Gouvães e linha de MAT a 400 kV que liga à
subestação de Ribeira de Pena como ponto de ligação à Rede Elétrica de Serviço Público.
Caso contrário, o projeto teria de prever uma ligação por linha aérea a 400 kV que ligasse
diretamente à subestação de Ribeira de Pena (ou Vila Pouca de Aguiar), constituindo
nesse cenário uma linha adicional no território, duplicando localmente infraestruturas.
O impacte associado à hibridização e otimização das infraestruturas de transporte de
eletricidade assume um cariz positivo, direto, local a regional, certo, permanente
embora reversível, imediato, de magnitude reduzida e pouco significativo, à escala
regional.
Um impacte que não deve ser desprezado é o aumento do risco para as populações e
atividades económicas e perceção social desses riscos.
A presença da linha acarreta riscos adicionais que não se colocavam na situação de
referência, independentemente da probabilidade e grau de suscetibilidade ao mesmo.
Com a presença da linha são induzidos na envolvente próxima os seguintes riscos:
•

Risco de incêndio;

•

Risco de acidente (queda de cabos e apoios, eletrocussão por contacto ou
tensões induzidas);

•

Exposição a campos eletromagnéticos.

Em função do exposto na secção 2.4.2.6 (consultar para maior detalhe), sintetiza-se em
seguida os efeitos potenciais esperados em termos de risco associado a cada uma das
componentes referidas:
•

Risco de incêndio: a probabilidade de a linha ser afetada por um incêndio é
muito maior que a linha constituir um foco de ignição de incêndio florestal ou
outro. A adequada definição da faixa de servidão da linha, associadas às
regulares atividades de desmatação, corte ou desbaste e prevenção do
crescimento exagerado de espécies arbóreas, por forma a assegurar a suficiente
distância de segurança dos condutores ao combustível florestal (uma ignição
poderá dar-se por contacto) minimiza grandemente este risco, considerando-se
o mesmo pouco significativo nestas condições. Tendo em consideração a quase
residual representatividade da presença de zonas florestais no corredor da
linha, considera-se este risco localmente como residual;
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•

Risco de queda de apoios ou cabos: a rotura de cabos condutores e de guarda
tem uma probabilidade de ocorrência quase nula, em função dos coeficientes
de segurança adotados na sua instalação, bem como da utilização com carácter
sistemático de cadeias duplas de amarração e, para as travessias mais
importantes, também de cadeias duplas de suspensão (cruzamento com
autoestradas e estradas nacionais, zonas públicas, sobrepassagem de edifícios,
caminhos-de-ferro, linhas de alta tensão, rios navegáveis). Situação análoga
assume-se para o caso da queda de apoios, uma vez que as características
técnicas dos apoios e os coeficientes de segurança adotados no
dimensionamento dos mesmos e suas fundações asseguram um risco mínimo;

•

Risco de eletrocussão ou tensões induzidas por contacto acidental: são adotados
critérios mais restritivos que os mínimos regulamentares para as distâncias de
segurança a obstáculos, criando-se assim um quadro de condicionamento mais
preventivo e prevenindo/minimizando os riscos de contacto acidental e tensões
induzidas, exceção feita a possíveis ocorrências associadas à utilização de gruas
ou outros equipamentos em altura na proximidade da linha.

•

Em termos de tensões induzidas, o risco associado é reduzido e muito abaixo
dos critérios técnicos e ambientais mais restritivos que se conhecem (não
obstante, caso se verifique alguma situação deste tipo, será avaliada e
ponderada, se necessário, a ligação sistemática à terra;

•

Exposição a campos eletromagnéticos: os campos eletromagnéticos constituem
um fenómeno comum a que o organismo humano está sujeito durante a sua
vida e em permanência por um conjunto de equipamentos e infraestruturas da
vida quotidiana. Atendendo aos valores limites de exposição do público em
geral, de 5 kV/m (campo elétrico) e 100 μT (densidade de fluxo magnético),
verifica-se que nas linhas da RNT, em qualquer escalão de tensão, e de acordo
com os registos conhecidos, não ocorrem valores superiores aos referidos.

Em função do exposto, e de forma global, avalia-se o impacte negativo associado ao
aumento do risco pela presença e funcionamento da linha como local, direto,
permanente, provável e de magnitude e significância nula a reduzida.
Importa, contudo, salientar que um impacte típico da implantação e funcionamento de
linhas de muito alta tensão é a perceção social que as populações têm do risco que lhe
está associado, ou seja, a sensação de acrescida exposição ao risco pela presença da
linha, e das suas consequências.
Este impacte é negativo e significativo, ainda que de baixa magnitude e local (em função
da baixa coincidência de zonas habitacionais e espaços públicos e privados frequentados
por pessoas ao longo do traçado de projeto), para as habitações e espaços localizados
numa envolvente relativamente próxima à linha e seus apoios, em função da conjugação
dos seguintes aspetos:
•

A perceção social do risco gera receio e incerteza na população, o que
condiciona o seu bem-estar e qualidade de vida, mesmo nos casos que
infundada;
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•

A perceção social do risco e dos impactes potenciais da linha podem induzir uma
desvalorização do valor das propriedades, quer das habitações, quer inclusive
de terrenos agrícolas e outras propriedades existentes ao longo da linha, com
consequências económicas diretas para os proprietários em termos do valor dos
seus bens imóveis;

•

Esta perceção negativa pode ser agravada pela densidade de infraestruturas
pré-existentes no território, com essa cumulatividade potencial a gerar um peso
adiciona sobre a população.

É de todo relevante salientar este aspeto como impacte, porque se constitui como uma
forma de rejeição quase natural de projetos desta tipologia e que condicionam o bemestar da população e da comunidade. Importa assim e no âmbito deste impacte
potencial, promover ações de sensibilização e ceder aos proprietários e população local
informação clara e educativa quanto ao projeto, seus critérios de dimensionamento e
margens de segurança assumidas, conformidade com padrões legais e normativos
restritivos, potenciais efeitos e comportamentos de risco/ procedimentos corretos a
adotar na proximidade de linhas elétricas.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
Na fase de exploração, em termos socioeconómicos e no que se refere à tipologia de
linhas elétricas em questão, não há fatores distintivos entre as duas soluções a assinalar.
No que se refere ao facto de a solução a 60 kV prever a implantação de uma subestação
adicional, localizada a cerca de 500 m da localidade de Fonte de Mouro, identificam-se
impactes sobre os recetores sensíveis da referida localidade durante a fase de
exploração, ainda que de reduzida magnitude, pela existência de ruído, ainda que de
reduzida expressão, e pelo facto de a paisagem ficar marcada de forma definitiva pela
existência de um elemento artificializado.
5.10.5

FASE DE DESATIVAÇÃO
Em cenário de desativação, os efeitos positivos identificados ao nível da economia local
e regional serão interrompidos, cujo potencial efeito negativo dependerá da evolução
do peso municipal deste cluster, podendo deixar mão-de-obra e serviços especializados
com menor mercado.
No que diz respeito às ações construtivas para desativação dos parques eólicos e suas
linhas, serão análogas às executadas na fase de construção, mas de magnitude e
significância mais reduzidas. Recorda-se a este propósito que ambos os projetos se
desenvolvem em áreas distantes de aglomerados populacionais e na proximidade de um
número muito reduzido de recetores sensíveis isolados, pelo que o principal impacte
negativo, ainda que de reduzida significância, se espere na circulação de tráfego de obra
nos acessos que se desenvolvam junto de povoações.
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5.11

SAÚDE HUMANA

5.11.1

ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO
Os impactes do projeto na Saúde Humana são avaliados ao nível da qualidade do ar e da
incomodidade gerada pelo ruído, nas fases de construção e exploração.
Na fase de construção é ainda avaliado o impacte da ocorrência de acidentes graves
envolvendo substâncias perigosas, assim como a proliferação de vetores transmissores
de doenças nos locais de armazenamento de resíduos.
Na fase de exploração é ainda avaliado o impacte associado aos campos
eletromagnéticos gerados pela subestação e respetiva linha elétrica. As alterações nas
condições de vida e de bem-estar humanos são identificadas e avaliadas no âmbito da
componente socioeconómica.
A avaliação de impactes incide apenas sobre a componente de saúde ambiental, não
cabendo em sede de EIA a análise da segurança dos trabalhadores ou da saúde
ocupacional.

5.11.2

AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE
A concretização de um parque eólico e das linhas de energia associadas tem associada
a emissão sonora capaz de alterar o ambiente sonoro envolvente nas fases de
construção, de exploração e de desativação.
FASE DE CONSTRUÇÃO
AGI 5:

AGI 7:

AGI 8:
AGI 9:

Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos: dá-se prioridade ao uso
de acessos pré-existentes e/ou sua melhoria/alargamento (alargamento,
regularização/estabilização do pavimento, implantação de infraestruturas
hidráulicas de drenagem), sendo que novos acessos serão acordados com os
proprietários minimizando na medida do possível a interferência com usos
do solo existentes, com destaque para aqueles produtivos (agrícolas) e
associados a zonas habitadas [PE e LE]
Limpeza da camada vegetal superficial e decapagem (até 30 cm de
profundidade) e regularização dos terrenos: na área de estaleiro, área de
implantação das plataformas de aerogeradores, área de implantação de
plataformas de subestação, área de intervenção associada a acessos e valas
da rede de MT e numa área até 400 m2 no local de implantação dos apoios,
dependendo das dimensões dos apoios e da densidade/tipologia de
vegetação (a desarborização e desmatação para lá das áreas de implantação
direta serão reduzidas ao mínimo indispensável) [PE e LE]
Implantação e operação de estaleiro(s), centrais de betão, parques de
materiais e equipamentos e outras estruturas de apoio à obra [PE e LE]
Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado [PE e LE]
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AGI 13: Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários
para a instalação da plataforma de aerogeradores e subestações; abertura
de caboucos para a implantação de apoios, abertura de caboucos para
criação das valas da rede de MT [PE e LE]
AGI 19: Execução de fundações: betonagens e trabalhos de armação de ferro e
cofragens, para a criação dos maciços de fundação de aerogeradores,
maciços para fundação de pórticos metálicos e suporte de aparelhagem
exterior das subestações e maciços de fundação dos apoios (incluindo ainda
a instalação da ligação à terra e colocação das bases do apoio) [PE e LE]
AGI 20: Obras de construção civil para construção das subestações, incluindo a
construção de edifício de comando, estruturas, redes técnicas [PE]
AGI 22: Instalação dos aerogeradores: instalação de gruas móveis, assemblagem da
torre do aerogerador, montagem de naceles, rotores e pás [PE]
AGI 25: Abertura da faixa de proteção da linha elétrica: corte ou decote de árvores
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual desarborização
dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das demais espécies
florestais para cumprimento das distâncias mínimas de segurança do
Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão – RSLEAT [LE]
AGI 26: Definição da faixa de gestão de combustível (faixa determinada pela projeção
vertical dos cabos elétricos exteriores acrescidos de faixas de 10 m para lá
dos mesmos), assegurando a descontinuidade do combustível horizontal e
vertical, com possível corte ou decote de espécies arbóreas e mato, de
acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho que
regulamento o Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, com
última alteração dada pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de fevereiro [LE]
AGI 27: Montagem e colocação dos apoios dos postes treliçados: transporte,
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, envolvendo a
ocupação temporária da área mínima indispensável aos trabalhos e
circulação de maquinaria até um máximo de cerca de 400 m2 [LE]
AGI 29: Limpeza e desativação das instalações provisórias de obra (estaleiros e
estruturas de apoio), recuperação de áreas afetadas (áreas de apoio à obra,
taludes de escavação e aterro, plataformas dos aerogeradores, área
superficial da vala de cabos), sinalização e arranjos paisagísticos [PE e LE]
FASE DE EXPLORAÇÃO
AGI 32: Funcionamento geral dos parques eólicos e subestações (presença e
características funcionais, por exemplo as emissões acústicas e
funcionamento das redes técnicas) [PE]
AGI 33: Funcionamento geral da linha elétrica (presença e características funcionais,
com destaque para emissões acústicas e campos eletromagnéticos) [LE]
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AGI 35: Inspeção, monitorização e manutenções periódicas nos parques eólicos e
subestações: ações de manutenção preditivas (monitorização de
componentes, análise do nível de óleos, vibrações, entre outros), ações de
manutenção preventivas (ações periódicas de inspeção, manutenção e
substituição de equipamentos elétricos, redes de infraestruturas, como por
exemplo verificação de aperto de parafusos, verificações de pares, revisão
abrangente da turbina eólica e do gerador, mudança de óleo do
multiplicador e grupo hidráulico) e ações de manutenção corretivas (ações
não programadas de resolução de avarias e mudança de pequenos
componentes, ou ações não programadas de intervenção e substituição de
grandes equipamentos, como rotor, gerador, multiplicação, coroa, nacelle,
secção de torre, transformadores, entre outros) [PE]
AGI 36: Inspeção, monitorização e manutenções periódicas nas linhas elétricas:
verificação do estado de conservação dos condutores e estruturas (e
substituição de componentes, se deteriorados), da conformidade na faixa de
proteção da ocupação do solo com o RLSEAT (edificação sobre a linha e
crescimento de espécies arbóreas, esta última ao abrigo do Plano de
Manutenção de Faixa) e da faixa de gestão de combustível com o DecretoLei n.º 124/2006, de 28 de junho, com última alteração dada pelo DecretoLei n.º 14/2019, de 21 de fevereiro, inspeção e monitorização da interação
com avifauna (de acordo com o Plano de Monitorização) [LE]
FASE DE DESATIVAÇÃO
AGI 37: Desmontagem e reciclagem dos componentes dos aerogeradores de acordo
com as normas e padrões vigentes
AGI 38: Desmontagem e desconexão de todo o cabeamento elétrico, reciclando-se o
cobre e o alumínio daqueles componentes que possam ser reciclados como
trechos extensos de cabos
AGI 41: Escarificação e recuperação de solos compactados (plataformas de
aerogeradores e subestações), assegurar a sua escarificação
5.11.3

FASE DE CONSTRUÇÃO

5.11.3.1 PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
É previsível que se verifique um aumento de emissões sonoras e de poluentes
atmosféricos resultante das diversas atividades de construção e implementação dos
aerogeradores, plataformas, acessos e valas de MT.
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Pela dimensão da obra, e tendo em conta a localização das fontes temporárias de
emissão, verifica-se uma potencial exposição direta da população mais próxima ao
aumento do ruído e da concentração de partículas e de outros poluentes atmosféricos
durante a implementação do PETN, estimando-se, desta forma, um impacte significativo
da saúde humana, que pode ser minimizado pela implementação das medidas de
mitigação, devendo ainda ser tida em conta a influência cumulativa da empreitada do
SET sempre que esta coincida com os trabalhos do PETN – salienta-se neste particular
que o afastamento a recetores sensíveis torna este efeito cumulativo residual, dado que
os efeitos não se sentirão junto desses recetores sensíveis.
No que respeita ao risco de proliferação de vetores transmissores de doenças na zona
de deposição de resíduos orgânicos no estaleiro, considera-se que o impacte na saúde
humana será não significativo, dado que se prevê a implementação de um Plano de
Gestão de Resíduos que contemple uma adequada manutenção e limpeza do espaço,
assim como formação específica e sensibilização dos trabalhadores da obra.
Os principais perigos para a saúde humana envolvendo as substâncias perigosas
armazenadas e manuseadas no estaleiro são a explosão dos tanques ou depósitos de
armazenagem de combustível e fuga de substâncias contaminantes para o solo, com
potencial contaminação dos aquíferos.
No que respeita ao risco de explosão dos tanques ou depósitos de armazenagem, este
será muito reduzido, por um lado porque serão seguidas regras de segurança durante a
obra que minimizam a probabilidade de ocorrência deste acidente e por outro lado,
porque uma explosão, dadas as quantidades previstas de ser armazenadas, não terá
consequências para a população, dado o afastamento dos recetores. Recomenda-se
que, para tal, a armazenagem de combustível seja feita no estaleiro B. O Plano de
Emergência a realizar no âmbito da obra deve incluir as boas práticas e a avaliação dos
potenciais riscos para os colaboradores e população.
Ao nível da potencial fuga de contaminantes para o solo, considera-se que o risco de
contaminação dos solos e água é minimizado pela adequada gestão e confinamento dos
produtos. Por outro lado, as potenciais afetações da saúde humana serão minimizadas,
uma vez que eventuais fugas que possam ocorrer, serão tratadas no imediato, sem
repercussões para a qualidade da água para consumo humano.
Assim, considera-se que o impacte para a saúde humana da ocorrência de acidentes
graves envolvendo substâncias perigosas é negativo, mas pouco significativo, dado o
risco de ocorrência ser bastante reduzido.
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SUBESTAÇÕES
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA A [STA.PETN]
A STA.PETN será construída numa localização afastada cerca de 340 metros do recetor
mais próximo, pelo que as ações de construção em princípio não afetarão a qualidade
do ar e ruído ambiente nesse local. Por outro lado, a circulação de veículos pesados para
a zona de obra será feita sem passar junto destes recetores, o que minimiza o impacte
na qualidade do ar e ambiente sonoro.
Contudo, a central de betão onde se produz o betão necessário para construir o edifício
da STA.PETN ficará a cerca de 160 metros a norte do recetor mais próximo, colocandoo numa situação particularmente vulnerável.
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA B [STB.PETN]
A STB.PETN será construída numa localização afastada cerca de 480 metros do recetor
mais próximo, pelo que as ações de construção em princípio não afetarão a qualidade
do ar e ruído ambiente nesse local. Por outro lado, a circulação de veículos pesados para
a zona de obra passará inevitavelmente junto destes recetores, contribuindo, ainda que
de forma pouco expressiva, para a degradação da qualidade do ar e ambiente sonoro.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETN VS. STB.PETN
A localização da STA.PETN é mais favorável, em termos de afetação da qualidade do ar
e ruído ambiente, pois para além de estar suficientemente afastada dos recetores mais
próximos para que não cause impacte durante a sua construção, não implica a passagem
de veículos pesados junto desses mesmos recetores.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETN]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETN
As intervenções relevantes para a saúde humana estão relacionadas com a circulação
de veículos e funcionamento de maquinaria e trabalhos de preparação dos locais para
colocação dos apoios. Os corredores previstos para a linha elétrica permitem um
afastamento generalizado dos recetores às zonas de intervenção, identificando-se
alguns troços mais críticos, como o TLN4, com uma proximidade muito grande a Daivões
e havendo potencial para uma cumulatividade de impactes com as emissões geradas
pela empreitada de grande magnitude aí em curso para a construção do aproveitamento
hidroelétrico de Daivões, e o TLN5, TLN6 e TLN11, cuja atividade de construção pode
perturbar a qualidade do ar e ambiente sonoro da população de Uz.
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STA.PETN
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 4,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
Uma vez que o traçado da linha se mantém nas duas soluções de evacuação, a diferença
entre os impactes na saúde humana cinge-se à construção das subestações associadas.
neste caso, a solução de evacuação a 60 kV implica a construção de duas subestações o
que se traduz numa maior quantidade de emissões sonoras e de poluentes e numa
maior distribuição espacial da degradação ambiental associada com potenciais efeitos
sobre a Saúde Humana.
5.11.3.2 PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL E SUA LIGAÇÃO AO PC GOUVÃES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
É previsível que se verifique um aumento de emissões sonoras e de poluentes
atmosféricos resultante das diversas atividades de construção e implementação dos
aerogeradores, plataformas, acessos e valas de MT.
Pela dimensão da obra, e tendo em conta a localização das fontes temporárias de
emissão, verifica-se uma potencial exposição direta da população mais próxima ao
aumento do ruído e da concentração de partículas e de outros poluentes atmosféricos
durante a implementação do PETS, estimando-se, desta forma, um impacte significativo
da saúde humana, que pode ser minimizado pela implementação das medidas de
mitigação, devendo ainda ser tida em conta a influência cumulativa da empreitada do
SET sempre que esta coincida com os trabalhos do PETN – salienta-se neste particular
que o afastamento a recetores sensíveis torna este efeito cumulativo residual, dado que
os efeitos não se sentirão junto desses recetores sensíveis.
No que respeita ao risco de proliferação de vetores transmissores de doenças na zona
de deposição de resíduos orgânicos no estaleiro, considera-se que o impacte na saúde
humana será não significativo, dado que se prevê a implementação de um Plano de
Gestão de Resíduos que contemple uma adequada manutenção e limpeza do espaço,
assim como formação específica e sensibilização dos trabalhadores da obra.
Os principais perigos para a saúde humana envolvendo as substâncias perigosas
armazenadas e manuseadas no estaleiro são a explosão dos tanques ou depósitos de
armazenagem de combustível e fuga de substâncias contaminantes para o solo, com
potencial contaminação dos aquíferos.
No que respeita ao risco de explosão dos tanques ou depósitos de armazenagem, este
será muito reduzido, por um lado porque serão seguidas regras de segurança durante a
obra que minimizam a probabilidade de ocorrência deste acidente e por outro lado,
porque uma explosão, dadas as quantidades previstas de ser armazenadas, não terá
consequências para a população, dado o afastamento dos recetores. Recomenda-se
que, para tal, a armazenagem de combustível seja feita no estaleiro sub A, mais afastado
dos recetores. O Plano de Emergência a realizar no âmbito da obra deve incluir as boas
práticas e a avaliação dos potenciais riscos para os colaboradores e população.
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Ao nível da potencial fuga de contaminantes para o solo, considera-se que o risco de
contaminação dos solos e água é minimizado pela adequada gestão e confinamento dos
produtos. Por outro lado, as potenciais afetações da saúde humana serão minimizadas,
uma vez que eventuais fugas que possam ocorrer, serão tratadas no imediato, sem
repercussões para a qualidade da água para consumo humano.
Assim, considera-se que o impacte para a saúde humana da ocorrência de acidentes
graves envolvendo substâncias perigosas é negativo, mas pouco significativo, dado o
risco de ocorrência ser bastante reduzido.
SUBESTAÇÕES
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA A [STA.PETS]
A STA.PETS será construída numa localização afastada cerca de 570 metros do recetor
mais próximo, pelo que as ações de construção em princípio não afetarão a qualidade
do ar e ruído ambiente nesse local. Por outro lado, a circulação de veículos pesados para
a zona de obra será feita sem passar junto destes recetores, o que minimiza o impacte
na qualidade do ar e ambiente sonoro.
A central de betão onde se produz o betão necessário para construir o edifício da
STB.PETS ficará a cerca de 350 metros do recetor mais próximo, uma Estação de Serviço
da A7, o que implica uma reduzida afetação da saúde humana da população.
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA B [STB.PETS]
A STB.PETS será construída numa localização afastada cerca de 500 metros do recetor
mais próximo, pelo que as ações de construção em princípio não afetarão a qualidade
do ar e ruído ambiente nesse local. Por outro lado, a circulação de veículos pesados para
a zona de obra será feita sem passar junto destes recetores, o que minimiza o impacte
na qualidade do ar e ambiente sonoro.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETS VS. STB.PETS
Ambas as localizações apresentam pouca potencialidade de afetação da qualidade do ar
em áreas habitacionais. Contudo, a STB.PETS tem uma localização que permite um
alinhamento do corredor da linha elétrica mais favorável, como se poderá ver no ponto
seguinte de análise das linhas elétricas, pelo que se considera ser esta a solução que, na
globalidade, gerará menores impactes na saúde humana durante a fase de construção
o projeto.
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LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETS]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETS
As intervenções relevantes para a saúde humana estão relacionadas com a circulação
de veículos e funcionamento de maquinaria e trabalhos de preparação dos locais para
colocação dos apoios. Os corredores previstos para a linha elétrica permitem um
afastamento generalizado dos recetores às zonas de intervenção, identificando-se
alguns troços mais críticos, como o TLS13, que passa sobre a população de Aldeia do
Ouro, para o TLS5, que se desenvolve na proximidade de Bustelo e Canas e que pode ter
um efeito de cumulatividade atendendo à operação de estaleiro do SET nas suas
imediações, e para o TLS 10 que se desenvolve na proximidade de Favais.
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STB.PETS
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 2,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
Uma vez que o traçado da linha se mantém nas duas soluções de evacuação, a diferença
entre os impactes na saúde humana cinge-se à construção das subestações associadas.
Neste caso, a solução de evacuação a 60 kV implica a construção de duas subestações o
que se traduz numa maior quantidade de emissões sonoras e de poluentes e numa
maior distribuição espacial da degradação ambiental associada com potenciais efeitos
sobre a saúde humana.
5.11.4

FASE DE EXPLORAÇÃO

5.11.4.1 PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
Relativamente à fase de exploração, importa evidenciar os impactes indiretos que o
projeto, pela sua natureza, induzirá na qualidade do ar. O funcionamento do parque
eólico permite a produção de 536 GWh de energia com recurso a uma tecnologia
“limpa”, sem emissões atmosféricas associadas. De facto, o parque eólico constitui uma
alternativa a outras tecnologias que utilizam combustíveis fósseis, e que para produzir
a mesma quantidade de energia que os aerogeradores a instalar emitem poluentes
atmosféricos, afetando a qualidade do ar da sua envolvente. sendo assim, o impacte da
exploração do projeto na saúde humana será indireto, positivo e significativo, dada a
quantidade de energia gerada.
No que respeita ao ruído gerado pelo Parque Eólico, as estimativas dos indicadores Lden
e Ln, a que os recetores estarão expostos durante o funcionamento do projeto, são
apresentadas no Quadro 5.63.
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Revisitando o referido no capítulo de situação de referência (secção 4.11.5), para efeitos
de afetação da saúde humana os limites de exposição recomendados pela OMS, para
zonas sob a influência de aerogeradores, serão incorporados no presente EIA apenas
como referencial conservador, dado que as referidas recomendações são do tipo
condicional, suportadas quer na ausência de evidências de efeito gravoso sob a saúde
humana, quer em evidências de reduzida qualidade.
Conforme o documento Environmental Noise Guidelines for the European Region (2018):
•

Ao nível de doenças cardiovasculares/prevalência de hipertensão, os estudos
identificados não são estatisticamente significantes, pelo que sob o risco de
enviesamento e imprecisão de resultados, as evidências foram classificadas de
muito reduzida qualidade;

•

A nível de perturbação, os estudos identificados mostraram diferentes
definições de “perturbação” e uma grande variabilidade de resultados, o que
justificou a classificação da evidência como de reduzida qualidade,
exclusivamente aplicável à relação entre aerogeradores e perturbação, sem ser
possível encontrar evidência quantitativa dessa relação;

•

Em termos de défice cognitivo, não foram encontrados estudos;

•

No que diz respeito a distúrbios de sono, os estudos setoriais identificados
tinham todos um risco elevado de enviesamento, dado que todos se basearam
em dados próprios. As limitações identificadas, inconsistência e falta de precisão
dos dados classificam a evidência de reduzida qualidade;

•

Por fim, a nível de evidência de intervenções, não foram encontrados quaisquer
estudos.

Assim, apresenta-se em seguida a análise para efeitos de referência face aos seguintes
valores recomendados condicionais da OMS, para zonas sob a influência de
aerogeradores (ver ainda Quadro 4.126 para respetiva qualidade das evidências que
suportam os seguintes valores):
•

Lden – 45 dB. Embora não estejam disponíveis estudos que o evidenciem,
estima-se que para níveis de ruído superiores, o risco relevante de incidência de
doença cardiovascular aumenta 5%. Verifica-se também uma prevalência de
população (cerca de 10%) altamente perturbada para níveis de ruído de 45 dB
(Lden).

•

Ln, sem valor específico para exposição noturna ao ruído produzido por
aerogeradores, usam-se os valores de carácter geral:
o

Até 30 dB – sem efeitos adversos observados;

o

Entre os 30 e os 40 dB – podem surgir perturbações do sono
essencialmente em grupos vulneráveis. Considera-se, mesmo nos casos
mais críticos que os efeitos sobre a população afetada são modestos;
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o

Entre os 40 e os 55 dB – pode ter efeitos adversos sobre a saúde humana,
prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com a gama de
valores registada, sendo que grupos mais vulneráveis são mais
severamente afetados;

o

Superior a 55 dB – indicadores de uma situação de perigo de saúde
pública, numa condição onde efeitos adversos para a saúde são
frequentes, verificando-se um incómodo elevado e distúrbio do sono.
Quadro 5.63 – Valores de exposição a ruído gerado pelos aerogeradores nos
recetores do PETN
RECETOR/
PONTO
MEDIÇÃO

RUÍDO PARTICULAR SEM
MEDIDAS [dB(A)]

RUÍDO PARTICULAR COM
MEDIDAS [dB(A)]

Ln

Lden

Ln

Lden

RN01/Pto N1

38

44

38

44

RN02/Pto N1
RN03/Pto N1

36
36

42
42

36
36

42
42

RN04/Pto N1
RN05/Pto N2
RN06/Pto N2

36
43
42

42
49
48

36
43
42

42
49
48

RN07/Pto N2
RN08/Pto N2

42
42

48
48

42
42

48
48

RN09/Pto N2
RN10/Pto N2
RN11/Pto N2

43
40
40

49
46
46

42
40
39

48
46
45

RN12/Pto N2
RN13/Pto N2
RN14/Pto N2

38
37
39

44
43
45

38
37
39

44
43
45

RN15/Pto N2
RN16/Pto N2

38
38

44
44

38
38

44
44

RN17/Pto N2
RN18/Pto N2
RN19/Pto N2

39
39
37

45
45
43

39
39
37

45
45
43

RN20/Pto N3
RN21/Pto N3

41
42

47
48

39
40

45
46

RN22/Pto N3
RN23/Pto N3
RN24/Pto N3

42
44
43

48
50
49

40
42
41

46
48
47

RN25/Pto N3
RN26/Pto N3

45
46

51
52

43
44

49
50

RN27/Pto N4
RN28/Pto N4
RN29/Pto N4

43
43
43

49
49
49

43
43
42

49
49
48

RN30/Pto N4
RN31/Pto N4
RN32/Pto N4

41
42
42

47
48
48

41
42
42

47
48
48

RN33/Pto N4

42

48

42

48
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RECETOR/
PONTO
MEDIÇÃO

RUÍDO PARTICULAR SEM
MEDIDAS [dB(A)]

RUÍDO PARTICULAR COM
MEDIDAS [dB(A)]

Ln

Lden

Ln

Lden

RN34/Pto N4
RN35/Pto N5

42
42

48
48

42
41

48
47

RN36/Pto N5
RN37/Pto N5
RN38/Pto N5

42
42
41

48
48
47

42
41
40

48
47
46

RN39/Pto N5
RN40/Pto N5
RN41/Pto N5

44
45
43

50
51
49

42
44
41

48
50
47

RN42/Pto N5
RN43/Pto N6

47
40

53
46

44
40

50
46

RN44/Pto N6
RN45/Pto N6
RN46/Pto N6

38
38
39

44
44
45

38
38
39

44
44
45

RN47/Pto N6
RN48/Pto N6

39
43

45
49

39
42

45
48

RN49/Pto N6
RN50/Pto N6
RN51/Pto N6

44
44
42

50
50
48

43
43
42

49
49
48

RN52/Pto N6
RN53/Pto N6
RN54/Pto N5

42
42
44

48
48
50

42
42
44

48
48
50

RN55/Pto N5
RN56/Pto N5

44
43

50
49

44
43

50
49

RN57/Pto N5
RN58/Pto N5
RN59/Pto N5

41
40
41

47
46
47

41
40
41

47
46
47

RN60/Pto N5
RN61/Pto N5

40
41

46
47

40
41

46
47

RN62/Pto N5
RN63/Pto N5
RN64/Pto N7

41
41
38

47
47
44

41
41
38

47
47
44

RN65/Pto N7
RN66/Pto N7
RN67/Pto N7

40
40
41

46
46
47

40
40
41

46
46
47

RN68/Pto N7
RN69/Pto N7

42
42

48
48

42
42

48
48

RN70/Pto N7
RN71/Pto N7
RN72/Pto N7

43
43
44

49
49
50

43
43
44

49
49
50

RN73/Pto N7
RN74/Pto N7

44
44

50
50

44
44

50
50

RN75/Pto N8
RN76/Pto N8
RN77/Pto N8

35
34
35

41
40
41

35
34
35

41
40
41

RN78/Pto N9

46

52

45

51
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RECETOR/
PONTO
MEDIÇÃO

RUÍDO PARTICULAR SEM
MEDIDAS [dB(A)]

RUÍDO PARTICULAR COM
MEDIDAS [dB(A)]

Ln

Lden

Ln

Lden

RN79/Pto N9
RN80/Pto N9

46
46

52
52

44
44

50
50

RN81/Pto N9
RN82/Pto N9
RN83/Pto N10

46
45
39

52
51
45

44
44
39

50
50
45

RN84/Pto N10
RN85/Pto N10
RN86/Pto N10

38
37
36

44
43
42

38
37
36

44
43
42

RN87/Pto N10
RN88/Pto N10

36
35

42
41

35
35

41
41

RN89/Pto N10

34

40

34

40

A análise dos resultados apresentados mostra que, sem a aplicação de medidas de
minimização que limitem o ruído gerado por determinados aerogeradores, apenas
29,2% dos recetores da zona do PETN se encontram expostos a níveis de ruído Lden dos
aerogeradores iguais ou inferiores a 45 dB, o valor recomendado condicionalmente pela
OMS para não haver afetação da saúde humana. Com a implementação das medidas
preconizadas, verifica-se um decréscimo dos valores mais elevados, nomeadamente nos
pontos 5, 6 e 9, contudo, a população continua a encontrar-se maioritariamente exposta
a níveis de Lden acima dos 45 dB (67,4%).
No que respeita ao Ln, verifica-se, no cenário sem medidas, que 61,8% dos recetores da
zona do PETN se encontram expostos a níveis de ruído geradores pelos aerogeradores
entre os 41 e os 46 dB, sendo que a exposição continuada a esse ruído poderá ter efeitos
adversos sobre a saúde humana (não comprovados face aos estudos disponíveis), com
os grupos mais vulneráveis a serem mais severamente afetados. De acordo com as
indicações da OMS, prevê-se contudo, a adaptação da população de modo a lidar com
a gama de valores registada.
Os restantes 38,2% encontra-se expostos a ruído entre os 38 e os 40 dB. Com a exposição
continuada a esses valores podem surgir perturbações do sono essencialmente em
grupos vulneráveis. Considera-se, mesmo nos casos mais críticos, que os efeitos sobre a
população afetada são modestos.
Com a implementação de medidas os valores máximos decrescem um pouco, contudo,
a afetação da população mantém-se aproximadamente igual, sendo que 57,3% dos
recetores ficam na gama entre os 41 e os 44 dB e 42,7% ficam na gama de valores
inferiores ou iguais a 40 dB.
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Recordando que esta análise é feita apenas para efeitos de referência, de acordo com o
exposto acima e na secção 4.11.5, releva-se que a regulamentação portuguesa em vigor
e que baliza a elaboração de projetos e a avaliação de impacte ambiental no âmbito da
acústica ambiente, com o objetivo fundamental de salvaguarda da saúde humana e o
bem-estar das populações, é o Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de
19 de janeiro), o qual considera valores limite de exposição à saúde humana, que como
se evidencia na secção 5.8, são cumpridos com a implementação das medidas de
minimização propostas. Este é o referencial para avaliação de ruído ambiente em
Portugal, e para garantia da salvaguarda da saúde humana neste domínio.
Ainda assim, considera-se, face ao exposto, que o impacte sobre a saúde humana do
funcionamento dos aerogeradores será negativo, direto, permanente, provável, local,
reversível, de magnitude moderada, pouco significativo (após implementação das
medidas de minimização propostas) tendo em conta o cabal cumprimento dos valores
de exposição determinados pelo Regulamento Geral do Ruído, e cumulativo.
SUBESTAÇÕES
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA A [STA.PETN]
No que respeita à subestação STA.PETN, apesar de não terem sido efetuados os cálculos
do CEM gerados durante o seu funcionamento, dado os recetores sensíveis mais
próximos distarem cerca de 340m desta infraestrutura, pode afirmar-se que o risco de
exposição da população a campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos gerados
pela subestação é residual, e o impacte pode ser considerado não significativo.
No que respeita ao ruído gerado pela subestação, as estimativas dos indicadores Lden e
Ln a que os recetores estarão expostos durante o funcionamento do projeto, são
apresentadas no Quadro 5.63.
Na ausência de valores recomendados específicos para áreas sob a influência de
subestações, consideram-se para efeitos de avaliação da afetação da saúde humana, os
seguintes limites de exposição:
•

Lden – 53 dB (Lden), correspondente ao valor considerado na caracterização da
situação de referência, tendo em conta que as fontes locais de emissão de ruído
correspondem sobretudo a tráfego rodoviário, adotando-se assim os valores
recomendados pela OMS para áreas expostas a esta fonte emissora. Os estudos
demonstraram que para níveis de ruído superiores a 59,3 dB (Lden), verifica-se
um aumento de risco relevante de 5% na incidência de doença cardiovascular.
Por outro lado, verifica-se uma prevalência de população altamente perturbada
para níveis de ruído de 53,3 dB (Lden).

•

Ln, sem valor específico para exposição noturna ao ruído produzido por
subestações, usam-se os valores de carácter geral dados por estudo da OMS
estudo (WHO, 2009):
o

Até 30 dB – sem efeitos adversos observados;
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o

Entre os 30 e os 40 dB – podem surgir perturbações do sono
essencialmente em grupos vulneráveis. Considera-se, mesmo nos casos
mais críticos que os efeitos sobre a população afetada são modestos;

o

Entre os 40 e os 55 dB – pode ter efeitos adversos sobre a saúde humana,
prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com a gama de
valores registada, sendo que grupos mais vulneráveis são mais
severamente afetados;

o

Superior a 55 dB – indicadores de uma situação de perigo de saúde
pública, numa condição onde efeitos adversos para a saúde são
frequentes, verificando-se um incómodo elevado e distúrbio do sono.
Quadro 5.64 – Valores de exposição dos recetores à STA.PETN
RECETOR/ PONTO MEDIÇÃO

RUÍDO AMBIENTE [dB(A)]
Ln

Lden

RN78/Pto N9
RN79/Pto N9

35
35

43
43

RN80/Pto N9
RN81/Pto N9
RN82/Pto N9

35
36
40

43
43
47

A análise aos valores estimados evidencia a não existência de afetação da saúde
humana, no que respeita ao Lden. Em termos do ruído noturno, a população encontrase exposta a níveis de Ln entre os 35 e os 40 dB. Com a exposição continuada a esses
valores podem surgir perturbações do sono essencialmente em grupos vulneráveis.
Considera-se, mesmo nos casos mais críticos, que os efeitos sobre a população afetada
são modestos.
O impacte na saúde humana do ruído gerado pela operação da STA.PETN será, deste
modo, negativo, direto, permanente, provável, local, reversível, de magnitude
moderada, pouco significativo e cumulativo.
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA B [STB.PETN]
No que respeita à subestação STB.PETN, apesar de não terem sido efetuados os cálculos
do CEM gerados durante o seu funcionamento, dado os recetores sensíveis mais
próximos distarem cerca de 480m desta infraestrutura, pode afirmar-se que o risco de
exposição da população a campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos gerados
pela subestação é residual, e o impacte pode ser considerado não significativo.
No que respeita ao ruído gerado pela subestação, as estimativas dos indicadores Lden e
Ln a que os recetores estarão expostos durante o funcionamento do projeto, são
apresentadas no Quadro 5.65.
De realçar que se consideram, para efeitos de avaliação da afetação da saúde humana,
os valores limite expostos no ponto anterior (solução alternativa A).
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Quadro 5.65 – Valores de exposição dos recetores à subestação – Alternativa B, no PETN
RECETOR/ PONTO MEDIÇÃO

RUÍDO AMBIENTE [dB(A)]
Ln

Lden

RN42 / Pto N5
RN43 / Pto N6

38
36

45
43

RN44 / Pto N6
RN45 / Pto N6
RN46 / Pto N6

36
36
36

43
43
43

RN47 / Pto N6
RN48 / Pto N6

36
39

43
46

RN49 / Pto N6
RN50 / Pto N6
RN51 / Pto N6

39
39
38

46
46
45

RN52 / Pto N6
RN53 / Pto N6

38
37

45
44

A análise aos valores estimados evidencia a não existência de afetação da saúde
humana, no que respeita ao Lden. Em termos do ruído noturno, a população encontrase exposta a níveis de Ln entre os 36 e os 39 dB. Com a exposição continuada a esses
valores podem surgir perturbações do sono essencialmente em grupos vulneráveis.
Considera-se, mesmo nos casos mais críticos, que os efeitos sobre a população afetada
são modestos.
O impacte na saúde humana do ruído gerado pela operação da STB.PETN será, deste
modo, negativo, direto, permanente, provável, local, reversível, de magnitude
moderada, pouco significativo e cumulativo.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETN VS. STB.PETN
Apesar de ambas as subestações apresentarem um impacte sobre a saúde humana não
significativo a pouco significativo (ruído), considera-se que a localização da STB.PETN
será mais favorável por apresentar uma distância maior ao recetor mais próximo.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETN]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETN
A linha elétrica que liga à Subestação de Daivões gera campos eletromagnéticos de
Extrema Baixa Frequência (EBF). Os campos EBF fazem parte do espectro das radiações
não-ionizantes, ou seja, radiações que não provocam alterações nas estruturas
moleculares com que interagem. Dentro desta gama do espectro estão também, por
exemplo, as radiações emitidas pelos telemóveis.
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No que respeita aos campos eletromagnéticos gerados pela linha elétrica, no ANEXO II
(Volume IV) são apresentados os perfis transversais do campo elétrico máximo ao nível
do solo e a 1,8 m do solo para uma faixa de 40 m em torno do eixo das diversas linhas
elétricas, para as diversas configurações de apoios a utilizar, com um ou dois condutores
por fase, cabos de guarda ao potencial do solo e valor eficaz do módulo da tensão na
linha no seu valor nominal e para a altura mínima adotada pela REN, SA.
O valor máximo calculado do campo elétrico varia entre 4,01 kV/m ao nível do solo e
4,11 kV/m a 1,8 m do solo. Estes valores, para além de serem calculados para distâncias
bastante inferiores às quais os recetores se vão de facto encontrar, são inferiores a 5
kV/m, o limite máximo de exposição estabelecido na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de
novembro, para salvaguarda da saúde humana (Quadro 4.130, da situação de
referência).
No ANEXO II (Volume IV) apresentam-se de uma forma sistemática os valores do módulo
do vetor densidade de fluxo magnético em perfis transversais numa faixa de 40m em
torno do eixo da linha e para a altura média ao solo. Neste cálculo admitiu-se um regime
estabilizado e equilibrado de funcionamento para as correntes.
Para a linha em projeto, com a configuração imposta pelos apoios utilizados, com regime
de correntes suposto trifásico e equilibrado o valor máximo da densidade de fluxo
magnético a 1,8 m do solo é de 37,96 µT/kA, um valor em cumprimento do limite de
exposição de 100 µT, estabelecido na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro, para
salvaguarda da saúde humana (Quadro 4.130).
Face ao exposto, considera-se que os impactes na saúde humana da exposição a campos
eletromagnéticos gerados pelo projeto serão não significativos, uma vez que os
recetores se encontram a distâncias maiores que as consideradas nas estimativas, que,
por si, já se encontram em cumprimento dos valores de salvaguarda da saúde humana.
No que respeita ao ruído gerado pela linha elétrica, as estimativas dos indicadores Lden
e Ln a que os recetores estarão expostos durante o seu funcionamento, são
apresentadas no Quadro 5.65.
De realçar que na ausência de valores específicos recomendados pela OMS para esta
tipologia de projeto, consideram-se para efeitos de avaliação da afetação da saúde
humana, os valores limite apresentados no ponto anterior (subestações, alternativa A).
Quadro 5.66 – Valores de exposição dos recetores à linha elétrica 400 kV, no PETN
RECETOR/ PONTO MEDIÇÃO
RN81/Pto N9

RUÍDO AMBIENTE [dB(A)]
Ln

Lden

41

48
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A análise aos valores estimados evidencia a não existência de afetação da saúde
humana, no que respeita ao Lden. Em termos do ruído noturno, a população encontrase exposta a níveis de Ln de 41 dB. Com a exposição continuada a esses valores podem
surgir efeitos adversos sobre a saúde humana, prevendo-se a adaptação da população
de modo a lidar com a gama de valores registada, sendo que grupos mais vulneráveis
serão mais severamente afetados.
O impacte na saúde humana do ruído gerado pelo funcionamento da linha a 400 kV será,
deste modo, negativo, direto, permanente, provável, local, reversível, de magnitude
moderada, pouco significativo e cumulativo.
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STA.PETN
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 4,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
Os CEM gerados na solução de linha a 60 kV serão, em princípio, inferiores aos
determinados para a linha a 400 kV, pelo que esta solução se traduz em impactes
residuais, não significativos, tal como já se verifica na solução base.
No que respeita ao ruído, e tendo em conta a análise do descritor ruído ambiente, a
linha de 60 kV terá uma emissão sonora residual, ao passo que a linha de 400 kV tem
emissões sonoras associadas ao efeito coroa, emissões essas que perdem relevância
para recetores sensíveis localizados a distâncias superiores a 50 m. Assim, caso a LMAT
se localize a menos de 50 metros do recetor mais próximo, a solução a 60 kV, será
marginalmente menos desfavorável. Caso a distância seja superior, não se verificarão
diferenças entre as duas soluções.
5.11.4.2 PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL E SUA LIGAÇÃO AO PC GOUVÃES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
Relativamente à fase de exploração, importa evidenciar os impactes indiretos que o
projeto, pela sua natureza, induzirá na qualidade do ar. O funcionamento do parque
eólico permite a produção de 614 GWh de energia com recurso a uma tecnologia
“limpa”, sem emissões atmosféricas associadas. De facto, o parque eólico constitui uma
alternativa a outras tecnologias que utilizam combustíveis fósseis, e que para produzir
a mesma quantidade de energia que os aerogeradores a instalar emitem poluentes
atmosféricos, afetando a qualidade do ar da sua envolvente. Sendo assim, o impacte da
exploração do projeto na saúde humana será indireto, positivo e significativo, dada a
quantidade de energia gerada.
No que respeita ao ruído gerado pelo Parque Eólico, as estimativas dos indicadores Lden
e Ln, a que os recetores estarão expostos durante o funcionamento do projeto, são
apresentadas no Quadro 5.67.
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Revisitando o referido no capítulo de situação de referência (secção 4.11.5), para efeitos
de afetação da saúde humana os limites de exposição recomendados pela OMS, para
zonas sob a influência de aerogeradores, serão incorporados no presente EIA apenas
como referencial conservador, dado que as referidas recomendações são do tipo
condicional, suportadas quer na ausência de evidências de efeito gravoso sob a saúde
humana, quer em evidências de reduzida qualidade.
Conforme o documento Environmental Noise Guidelines for the European Region (2018):
•

Ao nível de doenças cardiovasculares/prevalência de hipertensão, os estudos
identificados não são estatisticamente significantes, pelo que sob o risco de
enviesamento e imprecisão de resultados, as evidências foram classificadas de
muito reduzida qualidade;

•

A nível de perturbação, os estudos identificados mostraram diferentes
definições de “perturbação” e uma grande variabilidade de resultados, o que
justificou a classificação da evidência como de reduzida qualidade,
exclusivamente aplicável à relação entre aerogeradores e perturbação, sem ser
possível encontrar evidência quantitativa dessa relação;

•

Em termos de défice cognitivo, não foram encontrados estudos;

•

No que diz respeito a distúrbios de sono, os estudos setoriais identificados
tinham todos um risco elevado de enviesamento, dado que todos se basearam
em dados próprios. As limitações identificadas, inconsistência e falta de precisão
dos dados classificam a evidência de reduzida qualidade;

•

Por fim, a nível de evidência de intervenções, não foram encontrados quaisquer
estudos.

Assim, apresenta-se em seguida a análise para efeitos de referência face aos seguintes
valores recomendados condicionais da OMS, para zonas sob a influência de
aerogeradores (ver ainda Quadro 4.126 para respetiva qualidade das evidências que
suportam os seguintes valores):
•

Lden – 45 dB. Embora não estejam disponíveis estudos que o evidenciem,
estima-se que para níveis de ruído superiores, o risco relevante de incidência de
doença cardiovascular aumenta 5%. Verifica-se também uma prevalência de
população (cerca de 10%) altamente perturbada para níveis de ruído de 45 dB
(Lden).

•

Ln, sem valor específico para exposição noturna ao ruído produzido por
aerogeradores, usam-se os valores de carácter geral:
o

Até 30 dB – sem efeitos adversos observados;

o

Entre os 30 e os 40 dB – podem surgir perturbações do sono
essencialmente em grupos vulneráveis. Considera-se, mesmo nos casos
mais críticos que os efeitos sobre a população afetada são modestos;
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o

Entre os 40 e os 55 dB – pode ter efeitos adversos sobre a saúde humana,
prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com a gama de
valores registada, sendo que grupos mais vulneráveis são mais
severamente afetados;

o

Superior a 55 dB – indicadores de uma situação de perigo de saúde
pública, numa condição onde efeitos adversos para a saúde são
frequentes, verificando-se um incómodo elevado e distúrbio do sono.

Quadro 5.67 – Principais efeitos da exposição da população aos níveis de ruído gerados no
PETS
RECETOR/
PONTO
MEDIÇÃO

RUÍDO PARTICULAR SEM
MEDIDAS [dB(A)]

RUÍDO PARTICULAR COM
MEDIDAS [dB(A)]

Ln

Lden

Ln

Lden

RS01/Pto S1

41

47

41

47

RS02/Pto S1
RS03/Pto S1

40
41

46
47

40
41

46
47

RS04/Pto S1
RS05/Pto S1
RS06/Pto S1

40
40
40

46
46
46

40
40
40

46
46
46

RS07/Pto S1
RS08/Pto S1

41
41

47
47

41
41

47
47

RS09/Pto S1
RS10/Pto S2
RS11/Pto S2

41
44
43

47
50
49

41
44
43

47
50
49

RS12/Pto S2
RS13/Pto S2
RS14/Pto S2

41
41
41

47
47
47

41
41
41

47
47
47

RS15/Pto S2
RS16/Pto S2

42
41

48
47

42
41

48
47

RS17/Pto S3
RS18/Pto S3
RS19/Pto S3

41
41
41

47
47
47

41
41
41

47
47
47

RS20/Pto S3
RS21/Pto S3

41
42

47
48

41
42

47
48

RS22/Pto S4
RS23/Pto S4
RS24/Pto S4

43
44
44

49
50
50

42
42
42

48
48
48

RS25/Pto S4
RS26/Pto S4

45
46

51
52

43
43

49
49

RS27/Pto S4
RS28/Pto S4
RS29/Pto S4

45
45
45

51
51
51

42
42
43

48
48
49

RS30/Pto S4
RS31/Pto S5
RS32/Pto S5

45
44
41

51
50
47

43
42
40

49
48
46

RS33/Pto S5

41

47

40

46
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RECETOR/
PONTO
MEDIÇÃO

RUÍDO PARTICULAR SEM
MEDIDAS [dB(A)]

RUÍDO PARTICULAR COM
MEDIDAS [dB(A)]

Ln

Lden

Ln

Lden

RS34/Pto S5
RS35/Pto S5

41
42

47
48

40
40

46
46

RS36/Pto S5
RS37/Pto S5
RS38/Pto S5

42
42
42

48
48
48

41
40
40

47
46
46

RS39/Pto S5
RS40/Pto S5
RS41/Pto S5

44
45
44

50
51
50

42
43
42

48
49
48

RS42/Pto S5
RS43/Pto S5

40
45

46
51

39
43

45
49

RS44/Pto S5
RS45/Pto S6
RS46/Pto S6

44
41
41

50
47
47

42
41
41

48
47
47

RS47/Pto S6
RS48/Pto S6

42
41

48
47

42
41

48
47

RS49/Pto S6
RS50/Pto S6
RS51/Pto S6

41
41
41

47
47
47

41
41
41

47
47
47

RS52/Pto S6
RS53/Pto S6
RS54/Pto S6

40
41
41

46
47
47

40
41
41

46
47
47

RS55/Pto S6
RS56/Pto S6

41
44

47
50

41
44

47
50

RS57/Pto S6
RS58/Pto S6
RS59/Pto S7

41
42
41

47
48
47

41
42
41

47
48
47

RS60/Pto S7
RS61/Pto S7

41
42

47
48

41
42

47
48

RS62/Pto S7
RS63/Pto S7
RS64/Pto S8

42
43
41

48
49
47

42
43
41

48
49
47

RS65/Pto S8
RS66/Pto S8
RS67/Pto S8

41
42
41

47
48
47

41
41
41

47
47
47

RS68/Pto S8
RS69/Pto S8

41
40

47
46

41
40

47
46

RS70/Pto S8
RS71/Pto S8
RS72/Pto S8

41
40
40

47
46
46

40
40
40

46
46
46

RS73/Pto S8
RS74/Pto S8

37
41

43
47

36
38

42
44

RS75/Pto S8
RS76/Pto S9
RS77/Pto S9

43
45
45

49
51
51

39
42
42

45
48
48

RS78/Pto S9

43

49

40

46
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RECETOR/
PONTO
MEDIÇÃO

RUÍDO PARTICULAR SEM
MEDIDAS [dB(A)]

RUÍDO PARTICULAR COM
MEDIDAS [dB(A)]

Ln

Lden

Ln

Lden

RS79/Pto S9
RS80/Pto S9

43
42

49
48

40
40

46
46

RS81/Pto S9
RS82/Pto S9
RS83/Pto S9

41
40
41

47
46
47

39
37
39

45
43
45

RS84/Pto S9

41

47

38

44

A análise dos resultados apresentados mostra que, sem a aplicação de medidas de
minimização que limitem o ruído gerado por determinados aerogeradores, apenas 1 dos
84 recetores contemplados na simulação do PETS se encontram expostos a níveis de
ruído Lden iguais ou inferiores a 45 dB, o valor recomendado condicionalmente pela
OMS para não haver afetação da saúde humana. Com a implementação das medidas
preconizadas, verifica-se um decréscimo dos valores mais elevados, contudo, a
população continua a encontrar-se maioritariamente exposta a níveis de Lden acima dos
45 dB (76 dos 84 recetores).
No que respeita ao Ln, verifica-se, no cenário sem medidas, que 88,1% dos recetores se
encontram expostos a níveis de ruído entre os 41 e os 45 dB, sendo que a exposição
continuada a esse ruído poderá ter efeitos adversos sobre a saúde humana (não
comprovados face aos estudos disponíveis), com os grupos mais vulneráveis a serem
mais severamente afetados. De acordo com as indicações da OMS, prevê-se contudo, a
adaptação da população de modo a lidar com a gama de valores registada.
Os restantes recetores, que representam 11,9%, estão expostos a ruído enquadrado na
gama de exposição em que podem surgir perturbações do sono essencialmente em
grupos vulneráveis. Considera-se, mesmo nos casos mais críticos, que os efeitos sobre a
população afetada são modestos.
Com a implementação de medidas os valores máximos decrescem um pouco, com mais
recetores a estarem expostos à gama menos crítica de valores (26 recetores, face a 10),
entre os 30 e os 40 dB, em que podem surgir perturbações do sono essencialmente em
grupos vulneráveis. Considera-se, mesmo nos casos mais críticos, que os efeitos sobre a
população afetada são modestos.
Recordando que esta análise é feita apenas para efeitos de referência, de acordo com o
exposto acima e na secção 4.11.5, releva-se que a regulamentação portuguesa em vigor
e que baliza a elaboração de projetos e a avaliação de impacte ambiental no âmbito da
acústica ambiente, com o objetivo fundamental de salvaguarda da saúde humana e o
bem-estar das populações, é o Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de
19 de janeiro), o qual considera valores limite de exposição à saúde humana, que como
se evidencia na secção 5.8, são cumpridos com a implementação das medidas de
minimização propostas. Este é o referencial para avaliação de ruído ambiente em
Portugal, e para garantia da salvaguarda da saúde humana neste domínio.
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Ainda assim, considera-se, face ao exposto, que o impacte sobre a saúde humana do
funcionamento dos aerogeradores será negativo, direto, permanente, provável, local,
reversível, de magnitude moderada, pouco significativo (após implementação das
medidas de minimização propostas) tendo em conta o cabal cumprimento dos valores
de exposição determinados pelo Regulamento Geral do Ruído, e cumulativo.
SUBESTAÇÕES
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA A [STA.PETS]
No que respeita à subestação STA.PETS, apesar de não terem sido efetuados os cálculos
do CEM gerados durante o seu funcionamento, dado os recetores sensíveis mais
próximos distarem cerca de 570m desta infraestrutura, pode afirmar-se que o risco de
exposição da população a campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos gerados
pela subestação é residual, e o impacte pode ser considerado não significativo.
No que respeita ao ruído gerado pela subestação, as estimativas dos indicadores Lden e
Ln a que os recetores estarão expostos durante o funcionamento do projeto, são
apresentadas no Quadro 5.63.
Na ausência de valores recomendados específicos para áreas sob a influência de
subestações, consideram-se, para efeitos de avaliação da afetação da saúde humana, os
seguintes limites de exposição:
•

Lden – 53 dB (Lden), correspondente ao valor considerado na caracterização da
situação de referência, tendo em conta que as fontes locais de emissão de ruído
correspondem sobretudo a tráfego rodoviário, adotando-se assim os valores
recomendados pela OMS para áreas expostas a esta fonte emissora. Os estudos
demonstraram que para níveis de ruído superiores a 59,3 dB (Lden), verifica-se
um aumento de risco relevante de 5% na incidência de doença cardiovascular.
Por outro lado, verifica-se uma prevalência de população altamente perturbada
para níveis de ruído de 53,3 dB (Lden).

•

Ln, sem valor específico para exposição noturna ao ruído produzido por
subestações, usam-se os valores de carácter geral dados por estudo da OMS
estudo (WHO, 2009):
o

Até 30 dB – sem efeitos adversos observados;

o

Entre os 30 e os 40 dB – podem surgir perturbações do sono
essencialmente em grupos vulneráveis. Considera-se, mesmo nos casos
mais críticos que os efeitos sobre a população afetada são modestos;

o

Entre os 40 e os 55 dB – pode ter efeitos adversos sobre a saúde humana,
prevendo-se a adaptação da população de modo a lidar com a gama de
valores registada, sendo que grupos mais vulneráveis são mais
severamente afetados;
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o

Superior a 55 dB – indicadores de uma situação de perigo de saúde
pública, numa condição onde efeitos adversos para a saúde são
frequentes, verificando-se um incómodo elevado e distúrbio do sono.
Quadro 5.68 – Valores de exposição dos recetores à STA.PETS
RECETOR/ PONTO MEDIÇÃO

RUÍDO AMBIENTE [dB(A)]
Ln

Lden

RS01/Pto S1
RS02/Pto S1
RS03/Pto S1

38
37
38

44
44
44

RS04/Pto S1
RS05/Pto S1

37
37

44
44

RS06/Pto S1
RS07/Pto S1
RS08/Pto S1

37
38
37

44
44
44

RS09/Pto S1
RS10/Pto S2
RS11/Pto S2

37
37
37

44
44
44

RS12/Pto S2
RS13/Pto S2

37
36

44
43

RS14/Pto S2
RS15/Pto S2

36
37

43
43

A análise aos valores estimados evidencia a não existência de afetação da saúde
humana, no que respeita ao Lden. Em termos do ruído noturno, a população encontrase exposta a níveis de Ln entre os 35 e os 40 dB. Com a exposição continuada a esses
valores podem surgir perturbações do sono essencialmente em grupos vulneráveis.
Considera-se, mesmo nos casos mais críticos, que os efeitos sobre a população afetada
são modestos.
O impacte na saúde humana do ruído gerado pela operação da STA.PETN será, deste
modo, negativo, direto, permanente, provável, local, reversível, de magnitude
moderada, pouco significativo e cumulativo.
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA B [STB.PETS]
No que respeita à subestação STB.PETS, apesar de não terem sido efetuados os cálculos
do CEM gerados durante o seu funcionamento, dado o recetor mais próximo distar cerca
de 475m desta infraestrutura, pode afirmar-se que o risco de exposição da população a
campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos gerados pela subestação é residual, e
o impacte pode ser considerado não significativo.
No que respeita ao ruído gerado pela subestação, as estimativas dos indicadores Lden e
Ln a que os recetores estarão expostos durante o funcionamento do projeto, são
apresentadas no Quadro 5.69.
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De realçar que se consideram, para efeitos de avaliação da afetação da saúde humana,
os valores limite expostos no ponto anterior (solução alternativa A).
Quadro 5.69 – Valores de exposição dos recetores à STB.PETS
RECETOR/ PONTO MEDIÇÃO

RUÍDO AMBIENTE [dB(A)]
Ln

Lden

RS22/Pto S4
RS23/Pto S4
RS24/Pto S4

38
38
38

45
45
45

RS25/Pto S4
RS26/Pto S4

38
38

45
45

RS27/Pto S4
RS28/Pto S4
RS29/Pto S4

38
38
38

45
45
45

RS30/Pto S4
RS31/Pto S5

38
38

45
45

RS32/Pto S5
RS33/Pto S5

38
38

45
45

A análise aos valores estimados evidencia a não existência de afetação da saúde
humana, no que respeita ao Lden. Em termos do ruído noturno, a população encontrase exposta a níveis de Ln de 38 dB. Com a exposição continuada a esses valores podem
surgir perturbações do sono essencialmente em grupos vulneráveis. Considera-se,
mesmo nos casos mais críticos, que os efeitos sobre a população afetada são modestos.
O impacte na saúde humana do ruído gerado pela operação da subestação na
Alternativa B será, deste modo, negativo, direto, permanente, provável, local,
reversível, de magnitude moderada, pouco significativo e cumulativo.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETS VS. STB.PETS
Apesar de ambas as subestações apresentarem um impacte sobre a saúde humana não
significativo a pouco significativo (Ruído), a STB.PETS tem uma localização que permite
um alinhamento do corredor da linha elétrica mais favorável, e que, portanto, gerará
menores impactes na saúde humana durante a fase de construção do projeto, quer em
termos a qualidade do ar, quer em termos dos CEM gerados.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETS]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETS
A linha elétrica que liga à Subestação de Gouvães gera campos eletromagnéticos de
Extrema Baixa Frequência (EBF). Os campos EBF fazem parte do espectro das radiações
não-ionizantes, ou seja, radiações que não provocam alterações nas estruturas
moleculares com que interagem. Dentro desta gama do espectro estão também, por
exemplo, as radiações emitidas pelos telemóveis.
1057

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

No que respeita aos campos eletromagnéticos gerados pela linha elétrica, no ANEXO II
(Volume IV) são apresentados os perfis transversais do campo elétrico máximo ao nível
do solo e a 1,8 m do solo para uma faixa de 40 m em torno do eixo das diversas linhas
elétricas, para as diversas configurações de apoios a utilizar, com um ou dois condutores
por fase, cabos de guarda ao potencial do solo e valor eficaz do módulo da tensão na
linha no seu valor nominal e para a altura mínima adotada pela REN, SA.
O valor máximo calculado do campo elétrico varia entre 4,01 kV/m ao nível do solo e
4,11 kV/m a 1,8 m do solo. Estes valores, para além de serem calculados para distâncias
bastante inferiores às quais os recetores se vão de facto encontrar, são inferiores a 5
kV/m, o limite máximo de exposição estabelecido na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de
novembro, para salvaguarda da saúde humana (Quadro 4.130, da situação de
referência).
No ANEXO II (Volume IV) apresentam-se de uma forma sistemática os valores do módulo
do vetor densidade de fluxo magnético em perfis transversais numa faixa de 40m em
torno do eixo da linha e para a altura média ao solo. Neste cálculo admitiu-se um regime
estabilizado e equilibrado de funcionamento para as correntes.
Para a linha em projeto, com a configuração imposta pelos apoios utilizados, com regime
de correntes suposto trifásico e equilibrado o valor máximo da densidade de fluxo
magnético a 1,8 m do solo é de 37,96 µT/kA, um valor em cumprimento do limite de
exposição de 100 µT, estabelecido na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro, para
salvaguarda da saúde humana (Quadro 4.130).
Face ao exposto, considera-se que os impactes na saúde humana da exposição a campos
eletromagnéticos gerados pelo projeto serão não significativos, uma vez que os
recetores se encontram a distâncias maiores que as consideradas nas estimativas, que,
por si, já se encontram em cumprimento dos valores de salvaguarda da saúde humana.
No que respeita ao ruído gerado pela linha elétrica, as estimativas dos indicadores Lden
e Ln a que os recetores estarão expostos durante o seu funcionamento, são
apresentadas no Quadro 5.70Quadro 5.65.
De realçar que na ausência de valores específicos recomendados pela OMS para esta
tipologia de projeto, consideram-se para efeitos de avaliação da afetação da saúde
humana, os valores limite apresentados no ponto anterior (subestações, alternativa A).
Quadro 5.70 – Valores de exposição dos recetores à linha elétrica 400 kV, no PETN
RECETOR/ PONTO MEDIÇÃO

RUÍDO AMBIENTE [dB(A)]
Ln

Lden

TLS5 / Pto S7
TLS12 / Pto S8

43
42

50
48

TLS13 / Pto S8

42

48
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A análise aos valores estimados evidencia a não existência de afetação da saúde
humana, no que respeita ao Lden. Em termos do ruído noturno, a população encontrase exposta a níveis de Ln de 42 a 43 dB. Com a exposição continuada a esses valores
podem surgir efeitos adversos sobre a saúde humana, prevendo-se a adaptação da
população de modo a lidar com a gama de valores registada, sendo que grupos mais
vulneráveis serão mais severamente afetados.
O impacte na saúde humana do ruído gerado pelo funcionamento da linha a 400 kV será,
deste modo, negativo, direto, permanente, provável, local, reversível, de magnitude
moderada, pouco significativo e cumulativo.
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STB.PETS
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 2,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
Os CEM gerados na solução de linha a 60 kV serão, em princípio, inferiores aos
determinados para a linha a 400 kV, pelo que esta solução se traduz em impactes
residuais, não significativos, tal como já se verifica na solução base.
No que respeita ao ruído, e tendo em conta a análise do descritor ruído ambiente, a
linha de 60 kV terá uma emissão sonora residual, ao passo que a linha de 400 kV tem
emissões sonoras associadas ao efeito coroa, emissões essas que perdem relevância
para recetores sensíveis localizados a distâncias superiores a 50 m. Assim, caso a LMAT
se localize a menos de 50 metros do recetor mais próximo, a solução a 60 kV, será
marginalmente menos desfavorável. Caso a distância seja superior, não se verificarão
diferenças entre as duas soluções.
5.11.5

FASE DE DESATIVAÇÃO
A degradação da qualidade do ar e do ambiente sonoro, pela circulação de veículos e
maquinaria de apoio à desinstalação dos aerogeradores e infraestruturas associadas é
negligenciável, considerando-se assim tratar-se de um impacte não significativo sobre a
saúde humana.
No caso de se verificar a desinstalação das subestações, os impactes na qualidade do ar
e ruído ambiente estarão associados à circulação de veículos e maquinaria de apoio,
bem como à demolição do edifício, considerando-se tratar-se de um impacte negativo e
pouco significativo.
No que diz respeito à fase de desativação da linha elétrica, esta fase não será
considerada no âmbito do presente Estudo de Impacte Ambiental.
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5.12

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ETNOLÓGICO

5.12.1

ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO
A avaliação e classificação de impactes decorrentes da concretização do projeto sobre
cada OP inventariada, em qualquer das fases da empreitada – construção, exploração
ou desativação – terá em ponderação vários fatores, indicados particularmente para
cada ocorrência em FOP (Anexo III do ANEXO VI, Volume IV), segundo os seguintes
parâmetros:
•

Natureza: Positivo | Negativo| Nulo

•

Tipo: Direto | Indireto | Indeterminada

•

Área de influência: Local | Regional | Nacional | Transfronteiriço

•

Probabilidade: Certo | Provável |Pouco provável | Improvável| Incerta

•

Duração: Temporário | Permanente | Nula | Incerta

•

Reversibilidade:
Indeterminado

•

Desfasamento temporal: Imediato | Médio prazo | Longo prazo |
Indeterminado

•

Magnitude: Elevada | Média | Reduzida | Indeterminado

•

Significância: Sem significância | Pouco significativo | Significativo | Muito
significativo | Indeterminado

•

Carácter: Simples | Secundário | Cumulativo | Indeterminado

•

Possibilidade de mitigação: Mitigável | Não mitigável

Reversível

|Parcialmente

reversível

|

Irreversível

|

Nas secções seguintes serão identificados e classificados exclusivamente os impactes
associados a ocorrências patrimoniais inseridas na área de incidência direta. Ocorrências
inseridas na área de incidência indireta e zona envolvente são identificadas sobretudo
para efeitos de acompanhamento de obra, não se esperando uma afetação sobre as
mesmas e, como tal, genericamente têm uma avaliação de impactes sem significância.
5.12.2

AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE
A nível patrimonial, apenas em sede de fase de construção e desativação há ações
passíveis de gerar impactes.
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FASE DE CONSTRUÇÃO
AGI 5:

Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos: dá-se prioridade ao uso
de acessos pré-existentes e/ou sua melhoria/alargamento (alargamento,
regularização/estabilização do pavimento, implantação de infraestruturas
hidráulicas de drenagem), sendo que novos acessos serão acordados com os
proprietários minimizando na medida do possível a interferência com usos
do solo existentes, com destaque para aqueles produtivos (agrícolas) e
associados a zonas habitadas [PE e LE]
AGI 7: Limpeza da camada vegetal superficial e decapagem (até 30 cm de
profundidade) e regularização dos terrenos: na área de estaleiro, área de
implantação das plataformas de aerogeradores, área de implantação de
plataformas de subestação, área de intervenção associada a acessos e valas
da rede de MT e numa área até 400 m2 no local de implantação dos apoios,
dependendo das dimensões dos apoios e da densidade/tipologia de
vegetação (a desarborização e desmatação para lá das áreas de implantação
direta serão reduzidas ao mínimo indispensável) [PE e LE]
AGI 8: Implantação e operação de estaleiro(s), centrais de betão, parques de
materiais e equipamentos e outras estruturas de apoio à obra [PE e LE]
AGI 9: Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado [PE e LE]
AGI 12: Abertura e implementação de faixas de circulação temporárias de
equipamento e maquinaria [PE]
AGI 13: Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários
para a instalação da plataforma de aerogeradores e subestações; abertura
de caboucos para a implantação de apoios, abertura de caboucos para
criação das valas da rede de MT [PE e LE]
AGI 19: Execução de fundações: betonagens e trabalhos de armação de ferro e
cofragens, para a criação dos maciços de fundação de aerogeradores,
maciços para fundação de pórticos metálicos e suporte de aparelhagem
exterior das subestações e maciços de fundação dos apoios (incluindo ainda
a instalação da ligação à terra e colocação das bases do apoio) [PE e LE]
FASE DE DESATIVAÇÃO
AGI 39: Extração, destruição e descarte em área designada pela autoridade
competente em gestão de resíduos das fundações
AGI 41: Escarificação e recuperação de solos compactados (plataformas de
aerogeradores e subestações), assegurar a sua escarificação
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5.12.3

FASE DE CONSTRUÇÃO
Conforme será identificado em seguida, tendo em conta não só as ocorrências
identificadas mas as medidas propostas na respetiva secção, no que concerne ao
património, conclui-se genericamente que, não obstante se verificar a presença de
contextos de valor arquitetónico e arqueológico no espaço a incidir pelo projeto dos
Parque Eólicos de Alto Tâmega, estes não deverão constituir um entrave à construção
do mesmo, reiterando a necessidade de respeito e concretização das medidas de
minimização apresentadas para a salvaguarda do património em seguida propostas.
Reflete-se em seguida a avaliação de impactes por Parque Eólico e por componente de
projeto.

5.12.3.1 PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
AEROGERADORES E SUA PLATAFORMA E MACIÇO DE FUNDAÇÃO
A análise das relações das ocorrências identificadas, face a aerogeradores do PETN
(Quadro 5.71), permitiu verificar a presença de um total de 29 ocorrências patrimoniais,
das quais, 10 (34,48%) na área de incidência direta, 18 (62,07%) na área de incidência
indireta, e 1 (3,45%) na zona envolvente.
No que concerne aos contextos patrimoniais, sobre os quais se prevê uma incidência
direta, verificaram-se 4 registos que apresentam um valor patrimonial médio/baixo, as
OP 40, OP 44, OP 46 e OP 81, e 6 registos com um valor patrimonial baixo, as OP 47, OP
56, OP 67, OP 68, OP 78 e a OP 85.
Quadro 5.71 – Tipologia dos contextos identificados, valor patrimonial e tipo de afetação face
ao PETN – aerogeradores
Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

FONTE
IMPACTE

Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea

VALOR
PATRIMONIAL
2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo

40

Portela Velha

44

Alto do Picoto

46

Alto do Picoto

47

Caminho / Via

Indeterminada

1 - Baixo

TN05

Outeiro Quebrado

Caminho / Via

Indeterminada

1 - Baixo

TN11

Alto do Recosto

Pedreira

Contemporânea

1 - Baixo

TN15

TIPOLOGIA

CRONOLOGIA

Propriedade
rural
Propriedade
rural
Propriedade
rural

Alto do Picoto

56
67

TN01
TN04
TN05

TIPO AFETAÇÃO
Área de Incidência
Direta
Área de Incidência
Direta
Área de Incidência
Direta
Área de Incidência
Direta
Área de Incidência
Direta
Área de Incidência
Direta
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Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

68

Alto da Corneta

78

Lomba do Vale

81

Fonte Fria

85

Alto da Riba da
Veiga

TIPOLOGIA

CRONOLOGIA

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
IMPACTE

Muro
propriedade
Exploração
mineira
Propriedade
rural

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

TN16

Contemporânea

1 - Baixo

TN21

Moderna /
Contemporânea

2Médio/baixo

TN25

Levada

Contemporânea

1 - Baixo

TN28

TIPO AFETAÇÃO
Área de Incidência
Direta
Área de Incidência
Direta
Área de Incidência
Direta
Área de Incidência
Direta

Face ao número e tipo de afetação associados, identificam-se para as 10 ocorrências
patrimoniais impactes negativos, diretos, certos, permanentes, imediatos, locais, de
carácter simples e mitigáveis, associados à implantação de aerogeradores e suas
plataformas e maciço de fundação. Para a maioria das ocorrências (8), e tendo em
consideração o grau de afetação previsto para cada uma delas, considera-se,
genericamente, que o impacte é de magnitude reduzida a média e pouco significativo.
Para cada umas das ocorrências remanescentes (OP 67 e OP 68), é expectável que o
impacte seja de magnitude elevada e significativo.
Não obstante, com a implementação das medidas de mitigação propostas, o impacte
residual classifica-se como sem significância.
ACESSOS
A análise das relações das ocorrências identificadas, face aos elementos do projeto
relativos aos acessos do PETN (Quadro 5.72), permitiu verificar a presença de um total
de 48 ocorrências patrimoniais, das quais, 28 (58,33 %) na área de incidência direta, 17
(35,42%) na área de incidência indireta e 3 (6,25%) na zona envolvente.
No que concerne aos contextos patrimoniais, sobre os quais se prevê uma incidência
direta, verificaram-se 16 registos que apresentam um valor patrimonial médio/baixo, as
OP 53, OP 57, OP 62, OP 65, OP 66, OP 70, OP 73, OP 74, OP 82, OP 88, OP 89, OP 90, OP
92, OP 93, OP 95 e a OP 98 e 8 registos com um valor patrimonial baixo, as OP 42, OP
58, OP 69, OP 71, OP 91, OP 99, OP 100 e a OP 101. Destaca-se os elementos com valor
patrimonial igual ou superior ao valor Médio. Assim, indicam-se, com valor médio, a OP
21 – Capela e as OP 59 e OP 60 – Alminhas, e, de valor médio/elevado, a OP 61 - Marco
de divisão administrativa/propriedade.
Quadro 5.72 – Tipologia dos contextos identificados, valor patrimonial e tipo de afetação face
ao PETN – acessos
Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

42

Chão do Fojo

53

Lodeiro de Arque

TIPOLOGIA

CRONOLOGIA

Muro
propriedade
Propriedade
rural

Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea

VALOR
PATRIMONIAL
1 - Baixo
2Médio/baixo

FONTE
IMPACTE
TN03 Acesso
TN10 Acesso

TIPO AFETAÇÃO
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
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Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

CRONOLOGIA

57

Castelos

Propriedade
rural

Moderna /
Contemporânea

VALOR
PATRIMONIAL
2Médio/baixo

58

Lomba da Ladeira

Caminho / Via

Indeterminada

1 - Baixo

59

Alto do Fontão

Alminha

60

Alto do Fontão

Alminha

61

Alto do Fontão

62

Alto do Fontão

65

Alto do Fontão

66

Alto do Fontão

21

Alto da Corneta

69

Alto da Corneta

70

Tabuadela

71

Tabuadela

73

Tabuadela

74

Tabuadela

82

Fonte Fria

88

Cavada

89

Alto do Toubarrão

90

Alto da Carvalha

91

Cavada

92

Alto do Toubarrão

93

Alto da Carvalha

95

Alto da Carvalha

Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea

3 - Médio
3 - Médio

FONTE
IMPACTE
TN13 Acesso
TN15 Acesso
TN15 Acesso
TN15 Acesso

Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta

TIPO AFETAÇÃO

Marco de
divisão
administrativa
/ propriedade
Propriedade
rural
Propriedade
rural
Propriedade
rural

Medieval /
Moderna

4Médio/elevado

TN15 Acesso

Área de
Incidência Direta

Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea

2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo

Capela

Contemporânea

3 - Médio

Contemporânea

1 - Baixo

Moderna /
Contemporânea

2Médio/baixo

Contemporânea

1 - Baixo

TN15 Acesso
TN15 Acesso
TN15 Acesso
TN16 Acesso
TN16 Acesso
TN17 Acesso
TN17 Acesso
TN18 Acesso
TN19 Acesso
TN25 Acesso
TN31 Acesso
TN31 Acesso
TN31 Acesso
TN31 Acesso
TN31 Acesso
TN31 Acesso
TN32 Acesso

Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta

Marco
geodésico
Propriedade
rural
Alminha
Exploração
mineira
Exploração
mineira
Propriedade
rural
Propriedade
rural
Propriedade
rural
Propriedade
rural

Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea

2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo

Marco viário

Contemporânea

1 - Baixo

Propriedade
rural
Propriedade
rural

Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea

2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo

Abrigo

Contemporânea
Contemporânea
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Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

CRONOLOGIA

98

Alto da Carvalha

Propriedade
rural

Moderna /
Contemporânea

VALOR
PATRIMONIAL
2Médio/baixo

99

Antas

Marco viário

Contemporânea

1 - Baixo

100

Antas

Marco viário

Contemporânea

1 - Baixo

101

Antas

Marco viário

Contemporânea

1 - Baixo

82

Fonte Fria

Propriedade
rural

Moderna /
Contemporânea

2Médio/baixo

FONTE
IMPACTE
TN34 Acesso
TN34 Acesso
TN34 Acesso
TN34 Acesso
TN25 Acesso

TIPO AFETAÇÃO
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta

Face ao número e tipo de afetação associados, identificam-se para as 28 ocorrências
patrimoniais impactes negativos, diretos, certos, permanentes, imediatos, locais, de
carácter simples e mitigáveis, associados à execução de acessos. Para 9 das ocorrências
patrimoniais identificadas (OP 21, OP 53, OP 73, OP 74, OP 82, OP 88, OP 89, OP 90 e OP
95) o impacte pode ser classificado como irreversível, considerando o elemento de
projeto impactante – acessos, sendo reversível ou parcialmente reversível paras as
restantes 19 ocorrências. Tendo em consideração o grau de afetação previsto para cada
ocorrência, e aliado ao valor patrimonial, considera-se, genericamente, que o impacte é
de magnitude reduzida e pouco ou sem significância, excetuando as OP 58 e 73, de
magnitude média e pouco significativo, e para a OP 95 cujo impacte é classificado de
magnitude elevada e significativo.
Não obstante, com a implementação das medidas de mitigação propostas, o impacte
residual classifica-se como reduzido e sem significância.
REDE DE MT
A análise das relações das ocorrências identificadas, face aos elementos do projeto
relativos a rede de Média Tensão do PETN (Quadro 5.73), permitiu verificar a presença
de um total de 38 ocorrências patrimoniais, 18 (47,4 %) na área de incidência direta e
20 (52,6%) na área de incidência indireta.
No que concerne aos contextos patrimoniais, sobre os quais se prevê incidência direta,
verificaram-se 7 registos que apresentam um valor patrimonial baixo, as OP 306, OP 308,
OP 309, OP 310, OP 311, OP 312, e OP 324 e 8 registos de valor patrimonial médio/baixo,
as OP 302, OP 303, OP 305, OP 318, OP 319, OP 322, OP 328 e a OP 331. Destacam-se
os elementos com valor patrimonial igual ou superior ao valor Médio. Assim, indicamse, com valor médio, a OP 325 e a OP 329 – Ponte e a OP 326 – Caminho /via.
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Quadro 5.73 – Tipologia dos contextos identificados, valor patrimonial e tipo de afetação face
ao PETN – rede de MT
Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

VALOR
PATRIMONIAL
2Médio/baixo
2Médio/baixo

FONTE
IMPACTE

302

Portela Velha

303

Alto da Chã do Fojo

304

Outeiro da Chavelha

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

Rede MT

305

Outeiro da Chavelha

Moderna /
Contemporânea

2Médio/baixo

Rede MT

306

Outeiro da Chavelha

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

Rede MT

Área de
Incidência Direta

308

Outeiro da Chavelha Caminho / Via

Indeterminada

1 - Baixo

Rede MT

Área de
Incidência Direta

309

Outeiro da Chavelha

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

Rede MT

Área de
Incidência Direta

310

Lodeiro de Arque

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

Rede MT

Área de
Incidência Direta

311

Lodeiro de Arque

Indeterminada

1 - Baixo

Rede MT

Área de
Incidência Direta

312

Lodeiro de Arque

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

Rede MT

Área de
Incidência Direta

318

Moscoso

Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea

2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo

319

Moscoso

322

Moscoso

324

Ribeiro dos Piares

Caminho / Via

Indeterminada

1 - Baixo

Rede MT

325

Ribeiro dos Piares

Ponte

Moderna /
Contemporânea

3 - Médio

Rede MT

326

Ribeiro dos Piares

Caminho / Via

Indeterminada

3 - Médio

Rede MT

328

Ribeiro de Béços

Propriedade
rural

2Médio/baixo

Rede MT

329

Ribeiro de Béços

Ponte

Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea

3 - Médio

Rede MT

331

Ribeiro de Béços

Grafismos
rupestres

2Médio/baixo

Rede MT

TIPOLOGIA

CRONOLOGIA

Propriedade
rural
Propriedade
rural
Conjunto de
parcelas
agrícolas
Propriedade
rural
Conjunto de
parcelas
agrícolas

Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea

Conjunto de
parcelas
agrícolas
Conjunto de
parcelas
agrícolas
Caminho / Via
Conjunto de
parcelas
agrícolas
Propriedade
rural
Propriedade
rural
Propriedade
rural

Indeterminada

Rede MT
Rede MT

Rede MT
Rede MT
Rede MT

TIPO AFETAÇÃO
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência
Indireta
Área de
Incidência Direta

Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
Área de
Incidência Direta
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Face ao número e tipo de afetação associados, identificam-se para as 18 ocorrências
patrimoniais assinaladas impactes negativos, diretos, certos, permanentes, imediatos,
locais, de carácter simples e mitigáveis, associados à execução da Rede de MT. Tendo
em consideração o grau de afetação previsto para cada ocorrência, e aliado ao valor
patrimonial, considera-se, que o impacte é de magnitude reduzida e sem significância,
excetuando a OP 331 – Grafismos rupestres, cuja magnitude e significância é classificada
de média e pouco significativo.
Com a implementação das medidas de mitigação propostas, considera-se que o impacte
residual poderá ser classificado como reduzido e sem significância.
SUBESTAÇÕES
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA A [STA.PETN]
Na área de implantação proposta para a Subestação Alternativa A do PETN não foram
identificados quaisquer contextos de interesse patrimonial, pelo que não há impactes a
registar.
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA B [STB.PETN]
A análise das relações das ocorrências identificadas, face aos elementos do projeto
relativos a Subestação Alternativa B do PETN (Quadro 5.74) permitiu verificar a presença
de um total de 1 ocorrência patrimonial.
No que concerne aos contextos patrimoniais sobre os quais se prevê uma incidência
direta, verificou-se 1 registo que apresenta um valor patrimonial baixo, referente à OP
287.
Quadro 5.74 – Tipologia dos contextos identificados, valor patrimonial e tipo de afetação face
ao PETN – STB.PETN
Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

CRONOLOGIA

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
IMPACTE

TIPO AFETAÇÃO

287

Lomba da Ladeira

Conjunto de
parcelas
agrícolas

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

STB.PETN

Área de
Incidência Direta

Para a única ocorrência patrimonial identificada na área da STB.PETN, e face ao tipo de
afetação associado, o impacte é classificado como negativo, direto, certo, permanente,
imediato, local, irreversível, de magnitude reduzida, sem significância, de carácter
simples, e mitigável.
Com a implementação das medidas de mitigação propostas, considera-se que o impacte
residual poderá ser classificado como reduzido e sem significância.
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETN VS. STB.PETN
Face ao exposto anteriormente, a avaliação comparativa entre a STA.PETN e a STB.PETN
indicia que a primeira opção (STA.PETN) será a mais adequada a minimização de impacte
sobre o património, na medida em que não acarreta quaisquer impactes sobre
ocorrências patrimoniais face à opção B.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETN]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETN
Em fase de Estudo Prévio, na ausência de traçado, a concretização de impactes ao nível
de património que seriam diretamente associados à implantação territorial de apoios e
suas áreas de construção associadas não é possível.
Como tal, a presente avaliação incidirá na identificação da presença de ocorrências
patrimoniais nos troços alternativos dos diversos corredores identificados, e numa
avaliação conservadora do potencial impacte caso haja afetação direta de ocorrências
por apoios de linha a definir futuramente, bem como da probabilidade desse impacte
em cada troço alternativo, em função do quantitativo de ocorrências neles incidentes.
A análise das relações das ocorrências identificadas, face aos troços alternativos dos
corredores de ligação do PETN ao PC Daivões (Quadro 5.75), permitiu verificar a
presença do total de 61 ocorrências patrimoniais, das quais se destacam os
quantitativos com valor patrimonial igual ou superior ao valor Médio, mormente, com
valor médio, 13 OP, e, com valor médio/elevado, 1 OP.
Na área de incidência proposta para o troço TLN01 foram identificados 3 contextos de
interesse patrimonial, dos quais um apresenta um valor patrimonial de nível 4
(médio/elevado) – OP 155 – monumento funerário sob tumulus, um de nível 3 (médio)
– OP 156 – complexo molinológico, e um de nível 2 (médio/baixo) – OP 157.
Na área de incidência proposta para o troço TLN02 não foram identificados quaisquer
contextos de interesse patrimonial.
Na área de incidência proposta para o troço TLN03 do PEAT foram identificados 9
contextos de interesse patrimonial, dos quais um apresenta um valor patrimonial de
nível 3 (médio) – OP 158 – ponte, cinco de nível 2 (médio/baixo) – OP 159, OP 161, OP
163, OP 164, OP 165, e três de nível 1 (baixo) – OP 160, OP 162, OP 166.
Na área de incidência proposta para o troço TLN04 do PEAT foram identificados 7
contextos de interesse patrimonial, dos quais quatro apresentam um valor patrimonial
de nível 3 (médio) – OP 170 e OP 171 – complexos molinológicos, OP 172 – habitat, OP
173 – povoado, dois de nível 2 (médio/baixo) – OP 167 e OP 168, e um de nível 1 (baixo)
– OP 169.
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Na área de incidência proposta para o troço TLN05 do PEAT foram identificados 3
contextos de interesse patrimonial, com um valor patrimonial de nível 2 (médio/baixo)
– OP 174, OP 175, e OP 176.
Na área de incidência proposta para o troço TLN06 do PEAT foram identificados 3
contextos de interesse patrimonial, dos quais dois apresentam um valor patrimonial de
nível 3 (médio) – OP 178 e OP 179 – complexos molinológicos, e um de nível 2
(médio/baixo) – OP 177.
Na área de incidência proposta para o troço TLN07 do PEAT foram identificados 5
contextos de interesse patrimonial, dos quais quatro apresentam um valor patrimonial
de nível 3 (médio) – OP 180, OP 181, OP 182 e OP 183 – complexos molinológicos, e um
de nível 2 (médio/baixo) – OP 184.
Na área de incidência proposta para o troço TLN08 do PEAT não foram identificados
quaisquer contextos de interesse patrimonial.
Na área de incidência proposta para o troço TLN09 do PEAT foi identificado 1 contexto
de interesse patrimonial, com um valor patrimonial de nível 2 (médio/baixo) – OP 185.
Na área de incidência proposta para o troço TLN10 do PEAT foram identificados 14
contextos de interesse patrimonial, dos quais seis apresentam um valor patrimonial de
nível 2 (médio/baixo) – OP 187, OP 188, OP 189, OP 193, OP 195, OP 198, e oito de nível
1 (baixo) – OP 186, OP 190, OP 191, OP 192, OP 194, OP 196, OP 197, e OP 199.
Na área de incidência proposta para o troço TLN11 do PEAT não foram identificados
quaisquer contextos de interesse patrimonial.
Na área de incidência proposta para o troço TLN12 do PEAT não foram identificados
quaisquer contextos de interesse patrimonial.
Na área de incidência proposta para o troço TLN13 do PEAT foram identificados 4
contextos de interesse patrimonial, dos quais um apresenta um valor patrimonial de
nível 2 (médio/baixo) – OP 203, dois de nível 1 (baixo) – OP 200, OP 201, e um de valor
0 (nulo) – OP 202.
Na área de incidência proposta para o troço TLN14 do PEAT foram identificados 5
contextos de interesse patrimonial, com um valor patrimonial de nível 2 (médio/baixo)
– OP 204, OP 205, OP 206, OP 207 e OP 208.
Na área de incidência proposta para o troço TLN15 do PEAT foram identificados 6
contextos de interesse patrimonial, dos quais um apresenta um valor patrimonial de
nível 3 (médio) – OP 210 – complexo molinológico, e cinco de valor patrimonial de nível
2 (médio/baixo) – OP 209, OP 211, OP 212, OP 213, e OP 214.
Na área de incidência proposta para o troço TLN16 do PEAT não foram identificados
quaisquer contextos de interesse patrimonial.
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Na área de incidência proposta para o troço TLN17 do PEAT foi identificado 1 contexto
de interesse patrimonial, com um valor patrimonial de nível 2 (médio/baixo) – OP 215.
Quadro 5.75 – Tipologia dos contextos identificados, valor patrimonial e tipo de afetação face
aos troços alternativos dos CL.PETN
Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

CRONOLOGIA

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
IMPACTE

TIPO AFETAÇÃO

155

Mamoas das
Lameiras

Pré-história
Recente

4Médio/elevado

TLN01

Área de
Incidência

156

Ribeiro do Fre

157

Lameiras

158

Chã do Penedo

Ponte

159

Corgas

Complexo
hidráulico

Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea

3 - Médio

TLN01

2Médio/baixo

TLN01

3 - Médio

TLN03

2Médio/baixo

TLN03

160

Sobreira

Represa

Contemporânea

1 - Baixo

TLN03

161

Sobreira

Mancha de
socalcos

2Médio/baixo

TLN03

1 - Baixo

TLN03

Propriedade
rural

Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea

162

Sobreira

Caminho / Via

163

Sobreira

164

Sobreira

Pontão

Contemporânea

165

Rabiçais

Mancha de
socalcos

166

Rabiçais

Caminho / Via

167

Cachão

168

Quebradas

169

Quebradas

170

Quebradas

171

Quebradas

172

Alto do Penedo
Grande

Habitat

173

Outeiro dos Mouros

Povoado

Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Pré-história
Recente
Pré-história
Recente

TIPOLOGIA
Monumento
funerário sob
tumulus
Complexo
molinológico
Propriedade
rural

Mancha de
socalcos
Mancha de
socalcos
Escadaria
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico

2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo
1 - Baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo

TLN03
TLN03
TLN03
TLN03
TLN04
TLN04

1 - Baixo

TLN04

3 - Médio

TLN04

3 - Médio

TLN04

3 - Médio

TLN04

3 - Médio

TLN04

Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
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Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

174

Raposeiras

175

Raposeiras

176

Cavada

177

Tapado

178

Ribeiro das Lamas

179

Ribeiro das Lamas

180

Ribeiro das Lamas

181

Ribeiro das Lamas

182

Ribeiro das Lamas

183

Ribeiro das Lamas

184

Porto Fojo

185

Tapadas Novas

186

Cunhas

187

Casulo

188

Cabanas de Cima

189

Cabanas de Baixo

190

Cerca do Casulo

191

Cerca do Casulo

192

Bouça

193

Bouça

194

Bouça

195

Arosa

TIPOLOGIA

CRONOLOGIA

Propriedade
rural
Propriedade
rural

Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea

Ponte
Propriedade
rural
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Propriedade
rural
Propriedade
rural
Complexo
hidráulico
Mancha de
socalcos
Mancha de
socalcos
Recinto
cercado
Caminho / Via
Mancha de
dispersão de
materialidade
s
Complexo
hidráulico
Propriedade
rural
Exploração
mineira
Propriedade
rural

VALOR
PATRIMONIAL
2–
Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo

FONTE
IMPACTE

3 - Médio

TLN06

3 - Médio

TLN06

3 - Médio

TLN07

3 - Médio

TLN07

3 - Médio

TLN07

3 - Médio

TLN07

2Médio/baixo
2Médio/baixo

TLN05
TLN05
TLN05
TLN06

TLN07
TLN09

Contemporânea

1 - Baixo

TLN10

Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea

2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo

Indeterminada

1 - Baixo

TLN10

Pré-história
Recente

1 - Baixo

TLN10

Contemporânea

1 - Baixo

TLN10

Moderna /
Contemporânea

2Médio/baixo

TLN10

Contemporânea

1 - Baixo

TLN10

Moderna /
Contemporânea

2Médio/baixo

TLN10

TLN10
TLN10
TLN10

TIPO AFETAÇÃO
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
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Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

CRONOLOGIA

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
IMPACTE

TIPO AFETAÇÃO

196

Arosa

Caminho / Via

Indeterminada

1 - Baixo

TLN10

Área de
Incidência

197

Arosa

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

TLN10

Área de
Incidência

198

Veiga

Moderna /
Contemporânea

2Médio/baixo

TLN10

199

Veiga

Caminho / Via

Indeterminada

1 - Baixo

TLN10

200

Tapadas Novas

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

TLN13

201

Tapadas Novas

Contemporânea

1 - Baixo

TLN13

202

Tapadas Novas

Moderna

0 - Nulo

TLN13

203

Tapadas novas

Moderna /
Contemporânea

204

Béços

205

Béços

206

Béços

207

Béços

208

Raposeiras

Complexo
hidráulico
Marco de
divisão
administrativa
/ propriedade
Achado
isolado
Mancha de
socalcos
Passagem
hidráulica
Propriedade
rural
Propriedade
rural
Propriedade
rural
Propriedade
rural

209

Ribeiro dos Piares

Ponte

Indeterminada

2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo

210

Ribeiro dos Piares

211

Relvas

212

Relvas

213

Ribeiro de Béços

214

Esteves

215

Fraga da Giesta

Complexo
molinológico
Propriedade
rural
Propriedade
rural
Propriedade
rural
Propriedade
rural
Propriedade
rural

Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea

Conjunto de
parcelas
agrícolas
Propriedade
rural

Indeterminada
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea

3 - Médio
2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo

TLN13
TLN14
TLN14
TLN14
TLN14
TLN14
TLN15
TLN15
TLN15
TLN15
TLN15
TLN15
TLN17

Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência

1072

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Em função análise acima realizada das relações das ocorrências identificadas face aos
troços alternativos que compõem a área de estudo dos corredores CL.PETN, verifica-se
que:
•

de forma genérica, nenhum troço é inviabilizado pela presença de ocorrências
patrimoniais que, pelo seu tipo de classificação (não há património classificado
ou em vias de classificação) ou pela sua abrangência territorial (que signifiquem
uma limitação de espaço que cubra transversalmente e longitudinalmente os
troços), restrinjam os troços de forma a que não seja possível a implantação de
apoios de linha sem impacte;

•

em cinco dos troços propostos não foram identificados contextos de interesse
patrimonial – TLN02, TLN08, TLN11, TLN12 e TLN16;

•

em dois dos troços propostos apenas se registou uma ocorrência em cada –
TLN09 e TLN17, pelo que se considera bastante improvável a ocorrência de
impactes diretos em função das áreas disponíveis para passagem de linha nestes
troços. O impacte potencial será assim de incidência indeterminada, improvável
e mitigável, de influência local, sendo que restantes descritores, face à ausência
de localização dos apoios, acessos e restantes infraestruturas anexas, se
encontram avaliados como indeterminados;

•

em termos dos troços potencialmente mais condicionados, no que diz respeito
ao valor patrimonial das OP identificadas, destaca-se o TLN01, onde subsiste um
monumento funerário sob tumulus (OP 155), e o TLN04, marcado pela presença
de um habitat (OP 172) e um povoado (OP 173). Não obstante, e como se verifica
nas peças desenhadas, estas áreas não condicionam a totalidade do troço,
subsistindo bastantes áreas disponível para a passagem da linha sem que tal
acarrete impactes a nível patrimonial. Assim, o impacte potencial associado a
uma potencial implantação de apoios sobre estas ocorrências ou sua envolvente
imediata será indeterminado, improvável e mitigável, de influencia local, sendo
que restantes descritores, face à ausência de localização dos apoios, acessos e
restantes infraestruturas anexas, se encontram avaliados como
indeterminados;

•

os troços TLN03, 04, 05, 06, 07, 10, 13, 14 e 15 apresentam um conjunto de Ops
de valor patrimonial menos interessante, também elas em termos territoriais
sem constringir nenhum troço, pelo que não representam também uma
inviabilização destes troços, sendo o impacte potencial classificado como
indeterminado, improvável e mitigável, de influencia local, sendo que restantes
descritores, face à ausência de localização dos apoios, acessos e restantes
infraestruturas anexas, se encontram avaliados como indeterminados.

Salienta-se que, em função da implementação das medidas de minimização propostas,
o impacte residual de quaisquer impactes potenciais que se verifiquem será sem
significância.
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
Conforme expresso na secção 2.3.3, a diferenciação entre as duas soluções, em termos
de implantação territorial, prende-se com a tipologia de apoios (assumindo-se que o
número e localização de apoios será análogo em ambas as soluções, não havendo nesse
aspeto diferenciação) e com a adição de uma subestação adicional próxima do Posto de
Corte de Daivões, para a elevação final 400/60 kV.
Assim, a nível de património, e tendo em conta que a área ocupada pelos apoios de
60 kV é marginalmente superior aos apoios de 400 kV, não se identificam como
prováveis impactes adicionais resultantes desta componente.
Não obstante, a inclusão de uma subestação adicional (localizada na opção 1 ou opção
2, em função do corredor preferencial a adotar futuramente), ocupando uma área de
cerca de 1,1 ha, observa-se que na localização proposta para a STN400/60 opção 1 não
foram identificados contextos de interesse patrimonial, e, na localização proposta para
a STN400/60 opção 2 somente se registaram as OP 297 e OP 298, constituindo Ops de
valor patrimonial não muito relevante, sendo o seu impacte potencial classificado como
indeterminado, improvável e mitigável, de influência local, sendo que restantes
descritores, face à ausência de localização dos apoios, acessos e restantes
infraestruturas anexas, se encontram avaliados como indeterminados.
Assim, globalmente, os impactes associados a ambas as alternativas tecnológicas são
mais gravosos para a opção de evacuação a 60 kV em função da implantação de uma
subestação adicional, ainda que apenas para a opção 2 de localização para a
STN400/60.PETN.
5.12.3.2 PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL E SUA LIGAÇÃO AO PC GOUVÃES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
AEROGERADORES E SUA PLATAFORMA E MACIÇO DE FUNDAÇÃO
A análise das relações das ocorrências identificadas, face a aerogeradores do PETS
(Quadro 5.76), permitiu verificar a presença do total de 28 ocorrências patrimoniais, das
quais, 9 (32,1%) na área de incidência direta e 19 (67,9%) na área de incidência indireta.
No que concerne aos contextos patrimoniais, sobre os quais se prevê uma incidência
direta, verificaram-se 1 registo que apresenta um valor patrimonial indeterminado, a OP
139, 4 registos com valor patrimonial médio/baixo, as OP 120, OP 126, OP 144, OP 148,
2 registos com um valor patrimonial baixo, as OP 135 e a OP 136. Destacamos os
elementos com valor patrimonial igual ou superior ao valor Médio. Assim, indicam-se,
com valor médio, a OP 138 – Monumento funerário sob tumulus? e com valor
médio/elevado a OP 10 – Monumento funerário sob tumulus.
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Quadro 5.76 – Tipologia dos contextos identificados, valor patrimonial e tipo de afetação na
área do PETS – aerogeradores
Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

VALOR
PATRIMONIAL
2Médio/baixo
2Médio/baixo

FONTE
IMPACTE

120

Serra do Corgo

Mariola

126

Castelo da Ínsua

Mariola

135

Bouça do Rei

1 - Baixo

TS19

136

Ramalho

1 - Baixo

TS20

10

Alto de Padim

Pré-história
recente

4Médio/elevado

TS24

Área de Incidência
Direta

138

Pinduradouro

Pré-história
Recente

3 - Médio

TS25

Área de Incidência
Direta

139

Pinduradouro

Indeterminado

Indeterminada

Indeterminado

TS25

144

Favais

Grafismos
rupestres

Alto do Ribeiro
Seco

Mariola

Pré-história
Recente
Moderna /
Contemporânea

2Médio/baixo
2Médio/baixo

148

Muro
propriedade
Muro
propriedade
Monumento
funerário sob
tumulus
Monumento
funerário sob
tumulus?

CRONOLOGIA
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea

TS09
TS14

TS28
TS39

TIPO AFETAÇÃO
Área de Incidência
Direta
Área de Incidência
Direta
Área de Incidência
Direta
Área de Incidência
Direta

Área de Incidência
Direta
Área de Incidência
Direta
Área de Incidência
Direta

Face ao tipo de afetações associados a estes elementos de projeto, identificam-se para
as 9 ocorrências patrimoniais impactes negativos, diretos, certos, permanentes,
imediatos, locais, irreversíveis, de carácter simples e mitigáveis, associados à
implantação de aerogeradores e suas plataformas e maciço de fundação. Tendo em
consideração o grau de afetação previsto para cada uma delas, considera-se que o
impacte é de magnitude média para duas ocorrências (OP 135 e OP 136) e elevado para
as restantes 7, sendo significativos ou muito significativos para as referidas ocorrências.
Não obstante, com a implementação das medidas de mitigação propostas, o impacte
residual poderá classificar-se como reduzido e sem significância.
ACESSOS
A análise das relações das ocorrências identificadas, face aos elementos do projeto
relativos aos acessos do PETS (Quadro 5.77) permitiu verificar a presença do total de 49
ocorrências patrimoniais, das quais, 9 (7,00%) na área de incidência direta, 36 (63,00%)
na área de incidência indireta e 4 (3,00%) na Zona Envolvente.
No que concerne aos contextos patrimoniais sobre os quais se prevê uma incidência
direta, verificaram-se 6 registos com valor patrimonial médio/baixo, as OP 119, OP 133,
OP 149, OP 150, OP 151 e a OP 153 e 3 registos com um valor patrimonial baixo, as OP
38, OP 147 e a OP 153.
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Quadro 5.77 – Tipologia dos contextos identificados, valor patrimonial e tipo de afetação na
área do PETS – acessos
Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

Recinto
cercado

Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea

VALOR
PATRIMONIAL
2Médio/baixo
2Médio/baixo

119

Serra do Corgo

Mariola

133

Carvoeira

147

Trandeiras

Caminho / Via

Indeterminada

1 - Baixo

38

Portela

Caminho / Via

Indeterminada

1 - Baixo

149

Rechã

150

Rechã

Propriedade
rural
Propriedade
rural
Propriedade
rural
Muro
propriedade
Propriedade
rural

Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea

2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo

151
152
153

Alto do Ribeiro
Seco
Alto do Ribeiro
Seco
Rechã

CRONOLOGIA

1 - Baixo
2Médio/baixo

FONTE
IMPACTE
TS08 Acesso
TS17 Acesso
TS36 Acesso
TS39 Acesso
TS39 Acesso
TS39 Acesso
TS39 Acesso
TS39 Acesso
TS39 Acesso

TIPO AFETAÇÃO
Área de Incidência
Direta
Área de Incidência
Direta
Área de Incidência
Direta
Área de Incidência
Direta
Área de Incidência
Direta
Área de Incidência
Direta
Área de Incidência
Direta
Área de Incidência
Direta
Área de Incidência
Direta

Face ao número e tipo de afetação associados, identificam-se para as 9 ocorrências
patrimoniais impactes negativos, diretos, prováveis, permanentes, imediatos, locais,
irreversíveis (em 3 casos consideram-se reversíveis), de magnitude reduzida, com pouca
ou sem significância, de carácter simples e mitigáveis, associados à execução de acessos.
Para 3 das ocorrências patrimoniais identificadas (OP 38, OP 152, OP 153) o impacte
pode ser classificado como reversível, considerando o elemento de projeto impactante
– acessos, e a tipologia das referidas ocorrências.
Não obstante, com a implementação das medidas de mitigação propostas, o impacte
residual classificar-se-á como reduzido e sem significância.
REDE DE MT
A análise das relações das ocorrências identificadas, face aos elementos do projeto
relativos a rede de Média Tensão do PETS (Quadro 5.78) permitiu verificar a presença
do total de 37 ocorrências patrimoniais, das quais, 22 (59.5%) na área de incidência
direta e 15 (40.5%) na área de incidência indireta.
No que concerne aos contextos patrimoniais sobre os quais se prevê incidência direta,
verificaram-se 18 registos que apresentam um valor patrimonial baixo, as OP 337, OP
340, OP 341, OP 342, OP 343, OP 344, OP 345, OP 346, OP347, OP 348, OP 349, OP 351,
OP 352, OP 355, OP 358, OP 361, OP362 e a OP 368, e 3 registos que apresentam um
valor patrimonial médio/baixo, as OP 338, OP 339 e a OP 363. Destacam-se os elementos
com valor patrimonial igual ou superior ao valor Médio. Assim, indica-se com valor
médio / elevado a OP 360 – Núcleo habitacional.
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Quadro 5.78 – Tipologia dos contextos identificados, valor patrimonial e tipo de afetação face
ao PETS – rede de MT
Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

CRONOLOGIA

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
IMPACTE

TIPO AFETAÇÃO

340

Coutada

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

Rede MT

Área de
Incidência Direta

341

Rio Póio

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

Rede MT

Área de
Incidência Direta

342

Rio Póio

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

Rede MT

Área de
Incidência Direta

343

Rio Póio

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

Rede MT

Área de
Incidência Direta

344

Tapa

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

Rede MT

Área de
Incidência Direta

345

Tapa

Caminho / Via

Indeterminada

1 - Baixo

Rede MT

Área de
Incidência Direta

346

Tapa

Conjunto de
parcelas
agrícolas

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

Rede MT

Área de
Incidência Direta

347

Veiga

Levada

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

Rede MT

Área de
Incidência Direta

348

Veiga

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

Rede MT

Área de
Incidência Direta

349

Veiga

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

Rede MT

Área de
Incidência Direta

351

Veiga

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

Rede MT

Área de
Incidência Direta

352

Veiga

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

Rede MT

Área de
Incidência Direta

355

Alto de São Jorge

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

Rede MT

Área de
Incidência Direta

358

Veiga do Chão
Dourado

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

Rede MT

Área de
Incidência Direta

360

Viduedo

Indeterminada

4Médio/elevado

Rede MT

Área de
Incidência Direta

361

Viduedo

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

Rede MT

Área de
Incidência Direta

TIPOLOGIA
Conjunto de
parcelas
agrícolas
Conjunto de
parcelas
agrícolas
Complexo
hidráulico
Conjunto de
parcelas
agrícolas
Conjunto de
parcelas
agrícolas

Conjunto de
parcelas
agrícolas
Conjunto de
parcelas
agrícolas
Muro de
propriedade
Conjunto de
parcelas
agrícolas
Conjunto de
parcelas
agrícolas
Conjunto de
parcelas
agrícolas
Núcleo
habitacional
Conjunto de
parcelas
agrícolas
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Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

CRONOLOGIA

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
IMPACTE

TIPO AFETAÇÃO

362

Viduedo

Conjunto de
parcelas
agrícolas

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

Rede MT

Área de
Incidência Direta

363

Viduedo

Ponte

Indeterminada

2–
Médio/baixo

Rede MT

Área de
Incidência Direta

368

Eiradeira

Conjunto de
parcelas
agrícolas

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

Rede MT

Área de
Incidência Direta

Face ao número e tipo de afetação associados, identificam-se para as 22 ocorrências
patrimoniais assinaladas impactes negativos, diretos, certos, permanentes, imediatos,
locais, de carácter simples e mitigáveis, associados à execução da Rede de MT. Tendo
em consideração o grau de afetação previsto para cada ocorrência, e aliado ao valor
patrimonial, considera-se, que o impacte é de magnitude reduzida e sem significância
para a totalidade das ocorrências.
Com a implementação das medidas de mitigação propostas, considera-se que o impacte
residual poderá ser também classificado como reduzido e sem significância.
SUBESTAÇÕES
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA A [STA.PETS]
A análise das relações das ocorrências identificadas, face aos elementos do projeto
relativos à Subestação Alternativa A do PETS (Quadro 5.79) permitiu verificar a presença
do total de 2 ocorrências patrimonial na área de incidência direta.
No que concerne aos contextos patrimoniais sobre os quais se prevê uma incidência
direta, verificou-se 1 registo que apresenta um valor patrimonial médio/baixo, a OP 288
e 1 registo com um valor patrimonial baixo, a OP 289.
Quadro 5.79 – Tipologia dos contextos identificados, valor patrimonial e tipo de afetação face
ao PETS – STA.PETS
Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

288

Coutada

289

Coutada

TIPOLOGIA

CRONOLOGIA

Propriedade
rural
Conjunto de
parcelas
agrícolas

Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea

VALOR
PATRIMONIAL
2Médio/baixo
1 – Baixo

FONTE
IMPACTE

TIPO AFETAÇÃO

STA.PETS

Área de
Incidência Direta

STA.PETS
Estaleiro
A

Área de
Incidência Direta
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Face ao número e tipo de afetação associados, identificam-se para as 2 ocorrências
patrimoniais assinaladas impactes negativos, diretos, certos, permanentes, imediatos,
locais, de carácter simples e mitigáveis, associados à execução da STA.PETS. Tendo em
consideração o grau de afetação previsto para cada ocorrência, considera-se que o
impacte é de magnitude média a elevada e significativo para as duas ocorrências
identificadas.
Com a implementação das medidas de mitigação propostas, considera-se que o impacte
residual poderá ser também classificado como reduzido e sem significância.
SUBESTAÇÃO ALTERNATIVA B [STB.PETS]
Na área de implantação proposta para a Subestação Alternativa B do PETS não foram
identificados quaisquer contextos de interesse patrimonial, pelo que não há impactes a
registar.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA STA.PETS VS. STB.PETS
Face ao exposto anteriormente, a avaliação comparativa entre a STA.PETS e a STB.PETS
indicia que a segunda opção (STB.PETS) será a mais adequada a minimização de impacte
sobre o património, na medida em que não acarreta quaisquer impactes sobre
ocorrências patrimoniais face à opção A.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETS]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETS
Em fase de Estudo Prévio, na ausência de traçado, a concretização de impactes ao nível
de património que seriam diretamente associados à implantação territorial de apoios e
suas áreas de construção associadas não é possível.
Como tal, a presente avaliação incidirá na identificação da presença de ocorrências
patrimoniais nos troços alternativos dos diversos corredores identificados, e numa
avaliação conservadora do potencial impacte caso haja afetação direta de ocorrências
por apoios de linha a definir futuramente, bem como da probabilidade desse impacte
em cada troço alternativo, em função do quantitativo de ocorrências neles incidentes.
A análise das relações das ocorrências identificadas, face aos troços alternativos dos
corredores de ligação do PETS ao PC Gouvães (Quadro 5.80), permitiu verificar a
presença do total de 71 ocorrências patrimoniais, das quais destacam-se os
quantitativos com valor patrimonial igual ou superior ao valor Médio, mormente, com
valor médio, 20 OP, e, com valor médio/elevado, 4 OP.
Na área de incidência proposta para o troço TLS01 foram identificados 2 contextos de
interesse patrimonial, ambos com um valor patrimonial de nível 2 (médio/baixo) – OP
216 e OP 217.
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Na área de incidência proposta para o troço TLS02 não foram identificados quaisquer
contextos de interesse patrimonial.
Na área de incidência proposta para o troço TLS03 foram identificados 3 contextos de
interesse patrimonial, com um valor patrimonial de nível 3 (médio) – OP 218, OP 219 e
OP 220 – complexos molinológicos.
Na área de incidência proposta para o troço TLS04 foram identificados 2 contextos de
interesse patrimonial, ambos com um valor patrimonial de nível 3 (médio) – OP 221 e
OP 222 – complexos molinológicos.
Na área de incidência proposta para o troço TLS05 foram identificados 8 contextos de
interesse patrimonial, com um valor patrimonial de nível 3 (médio) – OP 223, OP 224,
OP 225, OP 226, OP 227, OP 228, OP 229, e OP 230 – complexos molinológicos.
Na área de incidência proposta para o troço TLS06 foram identificados 4 contextos de
interesse patrimonial, dos quais dois apresentam um valor patrimonial de nível 2
(médio/baixo) – OP 232 e OP 233, e dois de nível 1 (baixo) – OP 231 e OP 234.
Na área de incidência proposta para o troço TLS07 foi identificado 1 contexto de
interesse patrimonial, com um valor patrimonial de nível 1 (baixo) – OP 235.
Na área de incidência proposta para o troço TLS08 não foram identificados quaisquer
contextos de interesse patrimonial.
Na área de incidência proposta para o troço TLS09 foram identificados 19 contextos de
interesse patrimonial, dos quais um apresenta um valor patrimonial de nível 4
(médio/elevado) – núcleo habitacional, doze de nível 2 (médio/baixo) – OP 236, OP 237,
OP 239, OP 240, OP 241, OP 243, OP 245, OP 247, OP 248, OP 250, OP 251, OP 253, e
seis de nível 1 (baixo) – OP 238, OP 242, OP 246, OP 249, OP 252, e OP 254.
Na área de incidência proposta para o troço TLS10 foram identificados 2 contextos de
interesse patrimonial, ambos com um valor patrimonial de nível 2 (médio/baixo) – OP
255 e OP 256.
Na área de incidência proposta para o troço TLS11 foram identificados 12 contextos de
interesse patrimonial, dos quais três apresentam um valor patrimonial de nível 3
(médio) – OP 260, OP 261, OP 263 – complexos molinológicos, cinco de nível 2
(médio/baixo) – OP 259, OP 262, OP 265, OP 266, OP 268, três de nível 1 (baixo) – OP
257, OP 264, OP 267, e um de nível indeterminado – OP 258.
Na área de incidência proposta para o troço TLS12 foram identificados 11 contextos de
interesse patrimonial, dos quais um apresenta um valor patrimonial de 3 (médio) – OP
273, três de nível 2 (médio/baixo) – OP 269, OP 271, OP 275, sete de nível 1 (baixo) – OP
270, OP 272, OP 274, OP 276, OP 277, OP 278, OP 279.
Na área de incidência proposta para o troço TLS13 foram identificados 3 contextos de
interesse patrimonial, com um valor patrimonial de nível 4 (médio/elevado) – OP 280,
OP 281, e OP 282.
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Na área de incidência proposta para o troço TLS14 foram identificados 4 contextos de
interesse patrimonial, com um valor patrimonial de nível 3 (médio) – OP 283, OP 284,
OP 285, e OP 286.
Na área de incidência proposta para o troço TLS15 não foram identificados quaisquer
contextos de interesse patrimonial.
Quadro 5.80 – Tipologia dos contextos identificados, valor patrimonial e tipo de afetação face
aos troços alternativos dos CL.PETS
Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

216

Lamas

217

Lamas

218

Pinduradouro

219

Pinduradouro

220

Pinduradouro

TIPOLOGIA

CRONOLOGIA

Moinhos da Pedra
da Loura
Moinhos da Pedra
da Loura
Moinhos da Pedra
da Loura

Propriedade
rural
Propriedade
rural
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico

231

Fonte do Mouro

Levada

232

Fonte do Mouro

233

Fonte do Mouro

Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea

221
222

Moinhos da Pedra
da Loura
Moinhos da Pedra
da Loura

223

Moinhos do Bustelo

224

Moinhos do Bustelo

225

Moinhos do Bustelo

226

Moinhos do Bustelo

227

Moinhos do Bustelo

228
229
230

Propriedade
rural
Mancha de
socalcos

VALOR
PATRIMONIAL
2Médio/baixo
2Médio/baixo

FONTE
IMPACTE

3 - Médio

TLS03

3 - Médio

TLS03

3 - Médio

TLS03

3 - Médio

TLS04

3 - Médio

TLS04

3 - Médio

TLS05

3 - Médio

TLS05

3 - Médio

TLS05

3 - Médio

TLS05

3 - Médio

TLS05

3 - Médio

TLS05

3 - Médio

TLS05

3 - Médio

TLS05

1 - Baixo

TLS06

2Médio/baixo
2Médio/baixo

TLS01
TLS01

TLS06
TLS06

TIPO AFETAÇÃO
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
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Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

CRONOLOGIA

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
IMPACTE

234

Fonte do Mouro

Complexo
hidráulico
Indeterminad
o
Mancha de
socalcos
Mancha de
socalcos

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

TLS06

235

Fonte Erma

Indeterminada

1 - Baixo

TLS07

236

Fonte do Mouro

2Médio/baixo
2Médio/baixo

Grafismos
rupestres
Casa e
propriedade
Propriedade
rural

Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Pré-história
Recente
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea

237

Choupica

238

Choupica

Mina de água

239

Cabeço do Marco
Branco

240

Travessa

241

Travessa

242

Água Levada

Represa

Contemporânea

1 - Baixo

243

Água Levada

Abrigo

Moderna /
Contemporânea

244

Água Levada

245

Água Levada

246

Água Levada

247

Água Levada

248

Água Levada

249

Bouça da Giesta

250

Bouça da Giesta

251

Bouça da Giesta

252

1 - Baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo

TLS09
TLS09
TLS09
TLS09
TLS09
TLS09
TLS09

Núcleo
habitacional
Propriedade
rural

Moderna /
Contemporânea

2Médio/baixo
4Médio/elevado
2Médio/baixo

Caminho / Via

Indeterminada

1 - Baixo

Grafismos
rupestres
Mancha de
socalcos

Pré-história
Recente
Moderna /
Contemporânea

2Médio/baixo
2Médio/baixo

Caminho / Via

Indeterminada

1 - Baixo

Propriedade
rural
Mancha de
socalcos

Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea

2Médio/baixo
2Médio/baixo

Bouça da Giesta

Caminho / Via

Indeterminada

1 - Baixo

TLS09

253

Fontão

Propriedade
rural

Moderna /
Contemporânea

2Médio/baixo

TLS09

254

Fontão

Caminho / Via

Indeterminada

1 - Baixo

TLS09

255

Favais

256

Favais

Passagem
hidráulica
Casa e
propriedade

Indeterminada

Indeterminada
Moderna /
Contemporânea

2Médio/baixo
2Médio/baixo

TLS09
TLS09
TLS09
TLS09
TLS09
TLS09
TLS09
TLS09
TLS09

TLS10
TLS10

TIPO AFETAÇÃO
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
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Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

CRONOLOGIA

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
IMPACTE

257

Veiga de Baixo

Levada

Moderna /
Contemporânea

1 - Baixo

TLS11

258

Veiga de Baixo

259

Veiga de Baixo

260

Veiga de Baixo

261

Veiga de Baixo

262

Veiga de Baixo

263

Veiga de Baixo

264

Indeterminad
a
Propriedade
rural
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Propriedade
rural
Complexo
molinológico

Indeterminada

Indeterminado

TLS11

Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea

2Médio/baixo

TLS11

3 - Médio

TLS11

3 - Médio

TLS11

2Médio/baixo

TLS11

3 - Médio

TLS11

Veiga de Baixo

Caminho / Via

Indeterminada

1 - Baixo

TLS11

265

Veiga de Baixo

Pesqueira

266

Alto de Pandim

2Médio/baixo
2Médio/baixo

267

Alto de Pandim

268

Alto de Pandim

269

Castelos

270

Castelos

Levada

271

Castelos

Abrigo

272

Castelos

Casa

Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea

273

Picoto

Povoado

274

Castanheira

275

Castanheira

276

Castanheira

277

Castanheira

278

Cima do Ouro

279

Alto Espritas

Propriedade
rural
Estruturas
ribeirinhas
Propriedade
rural
Propriedade
rural

1 - Baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo

TLS11
TLS11
TLS11
TLS11
TLS12

1 - Baixo

TLS12

2Médio/baixo

TLS12

1 - Baixo

TLS12

Indeterminada

3 - Médio

TLS12

Exploração
mineira

Contemporânea

1 - Baixo

TLS12

Anexo agrícola

Moderna /
Contemporânea

2Médio/baixo

TLS12

Contemporânea

1 - Baixo

TLS12

Contemporânea

1 - Baixo

TLS12

Contemporânea

1 - Baixo

TLS12

Contemporânea

1 - Baixo

TLS12

Complexo
hidráulico
Exploração
mineira
Exploração
mineira
Exploração
mineira

TIPO AFETAÇÃO
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
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Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

280

Choupica

281

Aldeia do Ouro

282

Castanheira

283

Ribeiro do Viduedo

284

Ribeiro do Viduedo

285

Ribeiro do Viduedo

286

Ribeiro do Viduedo

TIPOLOGIA
Núcleo
habitacional
Núcleo
habitacional
Núcleo
habitacional
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico

CRONOLOGIA
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea
Moderna /
Contemporânea

VALOR
PATRIMONIAL
4Médio/elevado
4Médio/elevado
4Médio/elevado

FONTE
IMPACTE

3 - Médio

TLS14

3 - Médio

TLS14

3 - Médio

TLS14

3 - Médio

TLS14

TLS13
TLS13
TLS13

TIPO AFETAÇÃO
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência
Área de
Incidência

Concluída a análise das relações das ocorrências identificadas face aos elementos do
projeto relativos ao CL.PETS, verifica-se que :
•

de forma genérica, nenhum troço é inviabilizado pela presença de ocorrências
patrimoniais que, pelo seu tipo de classificação (não há património classificado
ou em vias de classificação) ou pela sua abrangência territorial (que signifiquem
uma limitação de espaço que cubra transversalmente e longitudinalmente os
troços), restrinjam os troços de forma a que não seja possível a implantação de
apoios de linha sem impacte;

•

em três dos corredores propostos não foram identificados contextos de
interesse patrimonial – TLS02, TLS08, TLS15, pelo que, à luz do conhecimento
atual, não são expectáveis impactes sobre ocorrências patrimoniais caso a linha
adote estes troços;

•

em termos dos troços potencialmente mais condicionados, no que diz respeito
ao valor patrimonial das OP identificadas, destaca-se o TLS09, que para além do
elevado número de OP identificadas (19), abriga um núcleo habitacional (OP
244), e o TLS13, marcado pela presença de três núcleos habitacionais (OP 280,
OP 281 e OP 282). No corredor TLS12 sinaliza-se a presença de um povoado (OP
273). Não obstante, e como se verifica nas peças desenhadas, estas áreas não
condicionam a totalidade do troço, subsistindo bastante área disponível para a
passagem da linha sem que tal acarrete impactes a nível patrimonial. Assim, o
impacte potencial associado a uma potencial implantação de apoios sobre estas
ocorrências ou sua envolvente imediata será indeterminado, improvável e
mitigável, de influência local, sendo que restantes descritores, face à ausência
de localização dos apoios, acessos e restantes infraestruturas anexas, se
encontram avaliados como indeterminados;
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•

os troços TLS06, TLS05, TLS04, TLS03, TLS02, TLS01 apresentam um conjunto de
Ops de valor patrimonial menos interessante, também elas em termos
territoriais sem constringir nenhum troço, pelo que não representam também
uma inviabilização destes troços, sendo o impacte potencial classificado como
de incidência indeterminada e improvável e mitigável, de influência local, sendo
que restantes descritores, face à ausência de localização dos apoios, acessos e
restantes infraestruturas anexas, se encontram avaliados como
indeterminados.

Salienta-se que aquando da correta definição da incidência de impactes, em fase
posterior do projeto, existirá uma reavaliação dos impactes sobre as ocorrências
patrimoniais, como também a especificação das propostas de medidas mitigadoras. Não
obstante, e preliminarmente, pode-se considerar que não é expectável a ocorrência de
impactes diretos sobre o identificado.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
Conforme expresso na secção 2.3.3, a diferenciação entre as duas soluções, em termos
de implantação territorial, prende-se com a tipologia de apoios (assumindo-se que o
número e localização de apoios será análogo em ambas as soluções, não havendo nesse
aspeto diferenciação) e com a adição de uma subestação adicional próxima do Posto de
Corte de Gouvães, para a elevação final 400/60 kV.
Assim, a nível de património, e tendo em conta que a área ocupada pelos apoios de
60 kV é marginalmente superior aos apoios de 400 kV, não se identificam como
prováveis impactes adicionais resultantes desta componente.
Não obstante, a inclusão de uma subestação adicional, ocupando uma área de cerca de
1,1 ha, observa-se que na localização proposta para a ST400/60.PETS somente se
registaram as OP 299, OP 300 e OP 301, constituindo Ops de valor patrimonial não muito
relevante, sendo o seu impacte potencial classificado como indeterminado, improvável
e mitigável, de influência local, sendo que restantes descritores, face à ausência de
localização dos apoios, acessos e restantes infraestruturas anexas, se encontram
avaliados como indeterminados.
Assim, globalmente, os impactes associados a ambas as alternativas tecnológicas são
mais gravosos para a opção de evacuação a 60 kV em função da implantação de uma
subestação adicional.
5.12.4

FASE DE EXPLORAÇÃO

5.12.4.1 PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
Tendo em consideração as ações previstas para a presente fase do projeto, não se
identificam quaisquer impactes adicionais sobre o património cultural na área em
estudo, considerando o conjunto dos seus elementos constituintes:
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•

•

•

Projeto do Parque eólico
o

Aerogeradores e sua plataforma e maciço de fundação

o

Acessos

o

Rede de MT

Subestações
o

Subestação alternativa A

o

Subestação alternativa B

Linha elétrica
o

Solução de evacuação a 400 kV

o

Solução de evacuação a 60 kV

5.12.4.2 PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL E SUA LIGAÇÃO AO PC GOUVÃES
Tendo em consideração as ações previstas para a presente fase do projeto, não se
identificam quaisquer impactes adicionais sobre o património cultural na área em
estudo, considerando o conjunto dos seus elementos constituintes:
•

•

•

Projeto do Parque eólico
o

Aerogeradores e sua plataforma e maciço de fundação

o

Acessos

o

Rede de MT

Subestações
o

Subestação alternativa A

o

Subestação alternativa B

Linha elétrica
o

Solução de evacuação a 400 kV

o

Solução de evacuação a 60 kV
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5.12.5

FASE DE DESATIVAÇÃO

5.12.5.1 PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
Assumindo que para a desativação do projeto sejam utilizadas áreas de trabalho
análogas às da fase de construção, não se identificam quaisquer impactes adicionais
sobre o património cultural na área em estudo, considerando o conjunto dos seus
elementos constituintes:
•

•

•

Projeto do Parque eólico
o

Aerogeradores e sua plataforma e maciço de fundação

o

Acessos

o

Rede de MT

Subestações
o

Subestação alternativa A

o

Subestação alternativa B

Linha elétrica
o

Solução de evacuação a 400 kV

o

Solução de evacuação a 60 kV

5.12.5.2 PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL E SUA LIGAÇÃO AO PC GOUVÃES
Assumindo que para a desativação do projeto sejam utilizadas áreas de trabalho
análogas às da fase de construção, não se identificam quaisquer impactes adicionais
sobre o património cultural na área em estudo, considerando o conjunto dos seus
elementos constituintes:
•

•

Projeto do Parque eólico
o

Aerogeradores e sua plataforma e maciço de fundação

o

Acessos

o

Rede de MT

Subestações
o

Subestação alternativa A

o

Subestação alternativa B
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•

Linha elétrica
o

Solução de evacuação a 400 kV

o

Solução de evacuação a 60 kV
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5.13

PAISAGEM

5.13.1

ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO
De uma forma geral, a implantação de um Parque Eólico e linha elétrica associada no
território induz necessariamente a ocorrência de impactes negativos na paisagem
decorrentes das alterações na morfologia natural do terreno, da afetação da ocupação
atual do solo e da intrusão visual que estes elementos dissonantes determinam no
ambiente visual.
A significância dos impactes depende, como já foi referido, das características da
paisagem afetada, isto é, do seu valor cénico e da sua capacidade para suportar a
introdução de um novo elemento (sensibilidade Visual), bem como da magnitude das
transformações e intrusão visual que as futuras estruturas implicarão, tendo em conta
as suas características visuais mais relevantes (volumetria) e a presença de recetores
humanos sensíveis (visibilidade) às alterações decorrentes da sua presença.
Deste modo, as alterações que o projeto em estudo irá provocar na paisagem serão
analisadas tendo em consideração as características visuais da paisagem na qual este se
insere, tendo por base a caracterização da situação de referência presente na secção
4.13, a tipologia de intervenções previstas no âmbito do projeto e as características das
componentes introduzidas no território.
Como se poderá deduzir facilmente, a intrusão visual induzida pelas componentes de
projeto será tanto mais gravosa quanto mais visíveis forem as estruturas previstas,
recorrendo-se desta forma à análise da sua visibilidade.
A análise das visibilidades é elaborada através do software ArcMap, recorrendo à
morfologia do terreno, através do seu modelo digital, tendo em conta a altura dos
elementos introduzidos (eixo vertical), a altura média de um observador e um raio de
influência visual variável (eixo horizontal de 360º) consoante a componente de projeto
analisada. Salienta-se que esta cartografia é gerada para o cenário mais desfavorável,
ou seja, sem ter em consideração a influência que a ocupação do solo exerce na
amplitude visual.
Para este estudo, em termos de alcance visual, foram considerados, pela dimensão dos
aerogeradores, focos de potenciais observadores distanciados até 10.000 m,
considerando-se que:
•

Até aos 1.000 m de distância os aerogeradores assumem-se como elementos
dominantes na paisagem, promovendo uma intrusão visual muito elevada;

•

Entre os 1.000 e os 2.000 m de distância os aerogeradores assumem elevada
relevância no ambiente visual, promovendo uma intrusão visual elevada;

•

Entre os 2.000 e os 5.000 m de distância é possível visualizar os aerogeradores
com nitidez, embora não se destacando tão fortemente na paisagem,
promovendo uma intrusão visual moderada;
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•

A distâncias superiores a 5.000 m, apesar de ser possível alcançar visualmente
as estruturas em causa, estas começam a diluir-se gradualmente na paisagem,
promovendo uma intrusão visual reduzida, considerando-se que só se tornam
praticamente impercetíveis a partir dos 10.000 metros.

No que se refere às linhas elétricas e subestações, considera-se que:
•

Até aos 500 m de distância estas estruturas assumem-se como elementos
dominantes na paisagem, promovendo uma intrusão visual elevada;

•

Entre os 500 e os 1.000 m de distância estas estruturas assumem alguma
relevância no ambiente visual, promovendo uma intrusão visual moderada;

•

Entre os 1.000 e os 2.000 m de distância é possível visualizar estas estruturas,
mas estas encontram-se praticamente diluídas na envolvente, promovendo
uma intrusão visual reduzida;

•

A distâncias superiores a 2.000 m considera-se que estas estruturas são
dificilmente percetíveis, assumindo-se como uma intrusão visual muito
reduzida.

A análise das bacias visuais geradas para cada componente de projeto permite auferir a
sua visibilidade por cada foco de observadores, analisando, em função da distância a
que se encontram, a magnitude da intrusão visual a que estes estão sujeitos.
Por sua vez, a significância do impacte visual gerado pelo projeto é avaliada tendo em
consideração as características da paisagem afetada, partindo-se do princípio que
apenas as intervenções e intrusões visuais de magnitude moderada, elevada e muito
elevada potenciam impactes significativos.
De uma forma geral, a introdução dos novos elementos no território irá
necessariamente implicar alterações no ambiente visual da paisagem em virtude, quer
das ações previstas durante a construção e desativação, quer da sua presença durante
a exploração, sendo que os impactes se farão sentir de forma distinta nas diferentes
fases do projeto.
5.13.2

AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE
No que se refere à paisagem, manifestam-se mais relevantes os impactes visuais e
estruturais decorrentes das seguintes ações:
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FASE DE CONSTRUÇÃO
AGI 5:

AGI 7:

AGI 8:
AGI 9:
AGI 13:

AGI 17:

AGI 19:

AGI 20:
AGI 21:
AGI 22:
AGI 25:

Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos: dá-se prioridade ao uso
de acessos pré-existentes e/ou sua melhoria/alargamento (alargamento,
regularização/estabilização do pavimento, implantação de infraestruturas
hidráulicas de drenagem), sendo que novos acessos serão acordados com os
proprietários minimizando na medida do possível a interferência com usos
do solo existentes, com destaque para aqueles produtivos (agrícolas) e
associados a zonas habitadas [PE e LE]
Limpeza da camada vegetal superficial e decapagem (até 30 cm de
profundidade) e regularização dos terrenos: na área de estaleiro, área de
implantação das plataformas de aerogeradores, área de implantação de
plataformas de subestação, área de intervenção associada a acessos e valas
da rede de MT e numa área até 400 m2 no local de implantação dos apoios,
dependendo das dimensões dos apoios e da densidade/tipologia de
vegetação (a desarborização e desmatação para lá das áreas de implantação
direta serão reduzidas ao mínimo indispensável) [PE e LE]
Implantação e operação de estaleiro(s), centrais de betão, parques de
materiais e equipamentos e outras estruturas de apoio à obra [PE e LE]
Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado [PE e LE]
Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários
para a instalação da plataforma de aerogeradores e subestações; abertura
de caboucos para a implantação de apoios, abertura de caboucos para
criação das valas da rede de MT [PE e LE]AGI 15:
Instalação dos cabos
de MT, cabos de terra, fibra ótica e outros [PE]
Recobrimento dos caboucos de valas técnicas, incluindo camadas de leitos
de assentamento, lajetas de betão ou outro material com o mesmo índice de
proteção e terras escavadas reaproveitadas [PE]
Execução de fundações: betonagens e trabalhos de armação de ferro e
cofragens, para a criação dos maciços de fundação de aerogeradores,
maciços para fundação de pórticos metálicos e suporte de aparelhagem
exterior das subestações e maciços de fundação dos apoios (incluindo ainda
a instalação da ligação à terra e colocação das bases do apoio) [PE e LE]
Obras de construção civil para construção das subestações, incluindo a
construção de edifício de comando, estruturas, redes técnicas [PE]
Instalação de equipamentos da subestação – projeto elétrico das
subestações [PE]
Instalação dos aerogeradores: instalação de gruas móveis, assemblagem da
torre do aerogerador, montagem de naceles, rotores e pás [PE]
Abertura da faixa de proteção da linha elétrica: corte ou decote de árvores
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual desarborização
dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das demais espécies
florestais para cumprimento das distâncias mínimas de segurança do
Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão – RSLEAT [LE]
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AGI 26: Definição da faixa de gestão de combustível (faixa determinada pela projeção
vertical dos cabos elétricos exteriores acrescidos de faixas de 10 m para lá
dos mesmos), assegurando a descontinuidade do combustível horizontal e
vertical, com possível corte ou decote de espécies arbóreas e mato, de
acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho que
regulamento o Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, com
última alteração dada pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de fevereiro [LE]
AGI 27: Montagem e colocação dos apoios dos postes treliçados: transporte,
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, envolvendo a
ocupação temporária da área mínima indispensável aos trabalhos e
circulação de maquinaria até um máximo de cerca de 400 m2 [LE]
AGI 29: Limpeza e desativação das instalações provisórias de obra (estaleiros e
estruturas de apoio), recuperação de áreas afetadas (áreas de apoio à obra,
taludes de escavação e aterro, plataformas dos aerogeradores, área
superficial da vala de cabos), sinalização e arranjos paisagísticos [PE e LE]
FASE DE EXPLORAÇÃO
AGI 32: Funcionamento geral dos parques eólicos e subestações (presença e
características funcionais, por exemplo as emissões acústicas e
funcionamento das redes técnicas) [PE]
AGI 33: Funcionamento geral da linha elétrica (presença e características funcionais,
com destaque para emissões acústicas e campos eletromagnéticos) [LE]
FASE DE DESATIVAÇÃO
AGI 37: Desmontagem e reciclagem dos componentes dos aerogeradores de acordo
com as normas e padrões vigentesAGI 38: Desmontagem e desconexão
de todo o cabeamento elétrico, reciclando-se o cobre e o alumínio daqueles
componentes que possam ser reciclados como trechos extensos de cabos
AGI 40: Os acessos poderão ser mantidos se forem úteis aos proprietários. Caso
contrário, proceder-se-á a sua remoção
AGI 41: Escarificação e recuperação de solos compactados (plataformas de
aerogeradores e subestações), assegurar a sua escarificação
AGI 42: A desinstalação das subestações deverá ser avaliada, preparada e aprovada
pela entidade gestora da rede elétrica de serviço público, uma vez que pode
haver interesse na sua manutenção em operação para o correto
funcionamento da rede
5.13.3

FASE DE CONSTRUÇÃO
Na fase de construção preveem-se alterações no ambiente visual decorrentes da
implementação das infraestruturas previstas no projeto, assim como das necessárias à
execução da obra, determinando que a área de intervenção apresente, na generalidade,
durante este período, uma desorganização espacial e funcional, conferindo à paisagem
uma imagem degradada e desequilibrada.
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Dadas as diferentes características visuais das principais componentes do projeto –
Parques Eólicos, Subestações e Linhas Elétricas –, desenvolve-se nos subcapítulos
seguintes a avaliação de impactes de cada um destes elementos do projeto
separadamente e por parque eólico.
Antecipando a conclusão global para ambos os parques, tendo em conta a análise de
todas as ações na fase de construção com relevância na paisagem para as três principais
componentes de projeto, considera-se que as ações na fase de construção induzirão na
globalidade impactes visuais e estruturais negativos, diretos, locais, de magnitude
reduzida e, pontualmente, moderada, que, embora apresentem um caráter temporário
e reversível/mitigável, através da implementação do PRAI, se assumem significativos,
em função da extensão da área de intervenção e proximidade a recetores sensíveis.
5.13.3.1 PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO, INCLUINDO AEROGERADORES, ACESSOS E REDE DE MT
No que se refere ao projeto eólico do Parque Eólico Tâmega Norte destacam-se como
ações/elementos potenciadores de impactes durante a fase de construção:
•

instalação e funcionamento de estaleiro(s), centrais de betão, parques de
materiais e equipamentos e outras estruturas de apoio à obra;

•

criação de áreas de depósito temporário;

•

movimentação e funcionamento de máquinas e veículos afetos à obra e
transporte de materiais;

•

desarborização, desmatação e decapagem;

•

movimentações de terras;

•

alargamento e beneficiação de alguns acessos existentes e construção de novos
acessos;

•

abertura/fecho de valas para instalação de cabos elétricos;

•

execução das fundações e plataformas de montagem para os aerogeradores;

•

recuperação das áreas intervencionadas.

A instalação e funcionamento de estaleiro(s), centrais de betão, parques de materiais e
equipamentos e outras estruturas de apoio à obra induzirão impactes visuais e
estruturais decorrentes das alterações na morfologia do terreno e da destruição do
coberto vegetal existente, bem como da introdução destes elementos exógenos na
paisagem, que funcionarão como intrusões visuais negativas.
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Estão previstos dois estaleiros, junto a cada uma das alternativas para a subestação,
sendo que junto ao Estaleiro A se prevê também a instalação de uma central de betão.
O Estaleiro A encontra-se previsto para o Alto das Felgueiras, entre os cumes de Cheira
e Antas, coincidindo com uma área de reduzida visibilidade e morfologia aplanada
revestida por matos baixos, não implicando assim alterações significativas na morfologia
do terreno nem operações de desmatação/desarborização relevantes no ambiente
visual. Por sua vez, o Estaleiro B, encontra-se previsto para a vertente da Lomba da
Ladeira, a sul da povoação de Carvalho, coincidindo com uma área mais exposta
visualmente, de morfologia mais ondulada e apresentando uma ocupação de pastagens
compartimentadas por muros de pedra solta e sebes vivas, prevendo-se que as ações
de implementação da subestação assumam maior relevância no ambiente visual, ainda
que apenas de um foco de observadores.
Afigura-se assim que a implantação do Estaleiro A e Central de Betão impliquem
impactes estruturais e visuais negativos de reduzida magnitude e pouco significativos,
enquanto o estaleiro B induzirá impactes de moderada magnitude e significativos, ainda
que temporários e reversíveis. Após o fim dos trabalhos, estas áreas serão
recuperadas/renaturalizadas no âmbito do Plano de Recuperação das Áreas
Intervencionadas (PRAI), reconstituindo-se, no mínimo, a situação de referência.
A criação de áreas de depósito temporário induzirá impactes visuais e estruturais
decorrentes das alterações na morfologia do terreno e da destruição do coberto vegetal
existente, bem como da introdução deste elemento exógeno na paisagem, que
funcionará como uma intrusão visual negativa. Estão previstas duas áreas de depósitos
de terras: uma área entre os aerogeradores TN2 e TN3, coincidindo com uma área de
reduzida visibilidade e morfologia suave revestida por matos baixos de urze (habitat
4030pt1), e uma segunda área, entre os aerogeradores TN10 e TN11, coincidente com
uma área de reduzida a moderada visibilidade e morfologia suave com ocupação
florestal recentemente cortada, queimada ou em regeneração. Tendo em conta as
características das áreas selecionadas, prevê-se que a implantação das áreas de
depósito temporário não implique alterações significativas na morfologia do terreno,
mas no caso da primeira área (proximidade do TN2 e TN3) afetem, ainda que
temporariamente, uma vegetação com valor ecológico, embora frequente nestas
cumeadas. Tendo em conta o exposto, e que no âmbito do PRAI serão garantidas as
condições para a regeneração natural da vegetação, considera-se que as áreas de
depósito implicarão impactes estruturais e visuais negativos tendencialmente de
reduzida magnitude e pouco significativos.
A movimentação e funcionamento de máquinas e veículos afetos à obra e transporte de
materiais determinarão perturbações visuais associadas à presença de elementos
estranhos ao ambiente visual, como maquinaria pesada e materiais de construção. A
perturbação induzida verificar-se-á sobretudo para as povoações mais próximas da área
de intervenção, Carvalho, Lodeiro de Arque, Mascoso, Povoa, Tabuadela, Toninha e Uz,
bem como para as presentes ao longo das vias de comunicação por onde passarão os
materiais/peças de construção e máquinas/componentes de grandes dimensões,
nomeadamente os observadores ao longo das estradas da EN311 (Reboreda), da
CM1033 (Corva, Amial e Bagulhão), da CM1700 (Magusteiro e Juguelhe), da CM1031
(Beços) e da CM1725 (Samão e Vilar de Cunhas). Prevê-se assim que os distúrbios,
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embora temporários, impliquem, pela extensão da área de intervenção e proximidade
a recetores sensíveis, impactes visuais de moderada magnitude e significativos.
As movimentações de terras implicando a execução dos aterros e escavações induzirão
impactes visuais e estruturais decorrentes das alterações da morfologia natural do
terreno. Esta ação, necessária na materialização das plataformas para as subestações,
estaleiros e montagem dos aerogeradores, na criação e beneficiação de acessos e na
execução das valas para colocação de cabos elétricos, será abordada, pela especificidade
que adquire, na análise de cada uma das componentes referidas que se segue.
O alargamento e beneficiação de alguns acessos existentes e construção de novos
acessos de modo a garantir a acessibilidade à área de implantação dos aerogeradores
induzirá impactes visuais e estruturais decorrentes das alterações na morfologia do
terreno e da destruição do coberto vegetal existente, bem como da sua presença no
ambiente visual. Prevê-se que a rede de acessibilidades apresente uma extensão total
de cerca de 39 km, dos quais cerca de metade correspondem a caminhos existentes,
alguns a beneficiar, procedendo-se nestes últimos ao alargamento da plataforma, a
ajustes nos raios de curvatura e no perfil transversal, no sentido de permitir o transporte
das componentes do aerogerador até à sua localização. Antevê-se que nestas
retificações de traçado não sejam gerados taludes de aterro e escavação significativos,
prevendo-se que a afetação de vegetação também não seja muito relevante, uma vez
que se limita a uma faixa e não inviabiliza a permanência da ocupação na envolvente.
No que se refere aos novos acessos verifica-se que estes apresentam, na sua maioria,
reduzida extensão, circunscrevendo-se a pequenos troços que derivam das estradas que
percorrem a serrania, desenvolvendo-se estrategicamente nas zonas de morfologia
mais suave, permitindo uma melhor adaptação ao terreno e, consequentemente,
menores alterações na topografia natural. Alguns dos novos traçados atravessam áreas
mais acidentadas, mas, regra geral, circunscrevem-se a troços pequenos e pontuais, não
se assumindo relevantes as movimentações de terras associadas. Preconizam-se taludes
com inclinações de 1/2 (h/v) e de 1,5/1 (h/v), respetivamente nos taludes de escavação
e aterro, prevendo-se o seu revestimento com uma camada mínima de 0,15 m de terra
vegetal de modo a promover a regeneração natural da vegetação que irá proteger estas
superfícies dos agentes de meteorização.
Relativamente à afetação de vegetação, os novos acessos sobrepõem-se sobretudo a
áreas de prados e matos baixos, afetando com alguma relevância os habitats associados
a urzais. Contudo, dada a elevada frequência desta ocupação e a sua permanência na
envolvente, não se considera que a afetação seja muito relevante. Tendo em conta que
a introdução dos novos acessos se restringe essencialmente a troços descontínuos, e
que os taludes gerados serão alvo de recuperação no âmbito do PRAI, considera-se que
a beneficiação e construção de acessos implicará impactes essencialmente estruturais
de magnitude reduzida e globalmente pouco significativos, sendo inclusivamente
mitigáveis. Refere-se que a avaliação da intrusão visual determinada pelos acessos se
encontra desenvolvida, pelo seu caráter permanente, no capítulo referente à fase de
exploração.
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A abertura/fecho de valas para instalação de cabos elétricos induzirão impactes visuais
e estruturais associados a desmatação e movimentações de terras ao longo do seu
traçado. O traçado das valas desenvolve-se, na generalidade, adjacente aos acessos
propostos e a beneficiar, circunscrevendo assim as áreas intervencionadas. As
alterações na morfologia do terreno são localizadas e temporárias, uma vez que após a
operação é reconstituída a topografia natural, sendo que a afetação da vegetação, ao
incidir somente numa faixa e em zonas limítrofes, se assume igualmente como pouco
relevante. Identificam-se apenas dois troços de traçado independente, ao largo das
povoações de Lodeiro de Arque e Carvalho, nos quais a abertura e fecho de valas implica
distúrbios visuais e estruturais mais relevantes, pela proximidade a observadores e,
sobretudo pela afetação de manchas de vegetação de maior valor (pré-bosques
caducifólios e florestas de coníferas com caducifólios misturados). Tendo em conta o
carácter localizado dos troços mais gravosos, que será restituída a topografia natural e
que no âmbito do PRAI se assegurarão as condições necessárias à regeneração da
vegetação, prevê-se que os impactes decorrentes desta ação se assumam de magnitude
reduzida a moderada e pouco significativos, sendo inclusivamente mitigáveis.
A execução das fundações e plataformas de montagem para os aerogeradores induzirão
impactes visuais e estruturais associados às alterações na morfologia do terreno e à
destruição do coberto vegetal existente, bem como outros elementos que “integram” a
paisagem, como afloramentos rochosos. Refere-se que as plataformas de montagem
dos aerogeradores são essencialmente áreas sem obstáculos, comummente em terreno
natural decapado, regularizado e consolidado com agregado britado. Na sua
implantação assegura-se ao máximo uma concordância harmoniosa com o terreno,
acompanhando, sempre que possível, as curvas de nível, e adotando, caso se afigure
necessário, pendentes suaves nos taludes, preconizando-se sempre um balanço entre o
aterro e a escavação. As localizações para os aerogeradores foram selecionadas de
modo a evitar zonas de morfologia acidentada, a facilitar a instalação das estruturas e
minimizar as movimentações de terras. Os aerogeradores propostos coincidem assim,
na sua maioria, com áreas de pendentes inferiores a 12%, implicando alterações na
morfologia do terreno tendencialmente de magnitude reduzida, identificando-se
algumas situações em que as plataformas interferem, ainda que de forma limítrofe, com
pendentes mais acidentadas, sem, contudo, exceder os 30%, nomeadamente os
aerogeradores TN1, TN5, TN7, TN13, TN15, TN16, TN17, TN18, TN20, TN21, TN23, TN24,
TN26, TN27, TN28, TN29 e TN33.
Importa referir que, embora estas plataformas se “mantenham” durante a vida útil do
parque, para as necessárias operações de manutenção, prevê-se a sua naturalização,
exceto numa faixa de 4 a 5 m em redor da base da torre e na faixa correspondente ao
acesso.
Tendo em conta o enunciado, considera-se que as fundações e plataformas de apoio
para montagem dos aerogeradores impliquem impactes visuais e estruturais de
reduzida a moderada magnitude e significância.
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A desarborização, desmatação e decapagem implicam também impactes visuais,
enquadrando-se estas ações nos distúrbios associados à movimentação e
funcionamento de maquinaria, adquirindo maior relevância nas zonas da área de
intervenção ocupadas por matos altos ou manchas florestais, dado o maior distúrbio
decorrente das ações de desmatação e desflorestação. Estas áreas ocorrem sobretudo
nas cumeadas onde se encontram localizados os aerogeradores TN01 a TN05 e TN10 a
TN14, assumindo maior significância nas áreas onde esta ação não é frequente,
nomeadamente nas áreas coincidentes com os aerogeradores TN01, TN25 e TN33. Os
restantes encontram-se no seio de áreas florestais de produção, nas quais as operações
previstas são frequentes, considerando-se que a perturbação gerada se assuma na
globalidade de magnitude reduzida e pouco significativa.
Ressalva-se que a análise da afetação de vegetação e de afloramentos rochosos é, pelo
seu carácter permanente, analisada no capítulo referente à fase de exploração.
Verifica-se assim que dos 34 aerogeradores previstos, apenas três implicam impactes
visuais e estruturais associados às ações de desmatação e desflorestação com
significância, considerando-se assim que, na globalidade, a implementação deste
Parque Eólico implique impactes visuais e estruturais de reduzida magnitude e
significância associados à desmatação e desflorestação.
No quadro seguinte apresenta-se a análise das ações de desmatação e desflorestação,
bem como da alteração na morfologia do terreno por cada um dos aerogeradores.
Análise das ações de desmatação e desflorestação, bem como da alteração na
morfologia do terreno por cada um dos aerogeradores.
Quadro 5.81– Análise dos impactes associados à desmatação, desflorestação e alteração da
morfologia do terreno
Áreas

TN1

TN2

Alterações decorrentes da implantação dos aerogeradores
Alteração da morfologia natural do
Desmatação
Desflorestação
terreno
Declives entre 12% e 30%,
implicando
alterações
com
Interferência com área agrícola, matos e relevância na morfologia do terreno floresta de coníferas – impacte estrutural de impacte estrutural de magnitude
magnitude moderada e significativo
moderada
e
significativo,
minimizável pelas ações previstas no
PRAI
Declives na generalidade inferiores a
Interferência com área dominada por matos, 12%, interferência pontual com uma
com algumas manchas arbóreas residuais – área de pendentes com cerca de 20%
impacte estrutural de magnitude reduzida a - impacte estrutural de magnitude
moderada, mas pouco significativo, dada a reduzida a moderada, mas pouco
desflorestação pontual
significativo, sobretudo após ações
previstas no âmbito do PRAI.
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Áreas

TN3

TN4

TN5

TN6

TN7

TN8

TN9

Alterações decorrentes da implantação dos aerogeradores
Alteração da morfologia natural do
Desmatação
Desflorestação
terreno
Interferência com área
Declives inferiores a 12%, implicando
dominada por arrelvados,
alterações pouco relevantes na
com algumas manchas de Sem
morfologia do terreno - impacte
matos residuais – impacte necessidade de
estrutural de magnitude reduzida e
estrutural de magnitude desflorestação
pouco significativo. Área recuperada
reduzida
e
pouco
pelo PRAI.
significativo
Interferência com área
Declives na generalidade inferiores a
dominada por arrelvados,
12%, interferência pontual com uma
com algumas manchas de Sem
área de pendentes com cerca de 20%
matos residuais – impacte necessidade de - impacte estrutural de magnitude
estrutural de magnitude desflorestação reduzida a moderada, mas pouco
reduzida
e
pouco
significativo, sobretudo após ações
significativo
previstas no âmbito do PRAI.
Interferência com área
Declives entre 12% e 30%,
dominada por arrelvados,
implicando
alterações
com
com algumas manchas de Sem
relevância na morfologia do terreno matos residuais – impacte necessidade de impacte estrutural de magnitude
estrutural de magnitude desflorestação moderada
e
significativo,
reduzida
e
pouco
minimizável pelas ações previstas no
significativo
PRAI
Interferência com área
Declives inferiores a 12%, implicando
dominada por arrelvados,
alterações pouco relevantes na
com algumas manchas de Sem
morfologia do terreno - impacte
matos residuais – impacte necessidade de
estrutural de magnitude reduzida e
estrutural de magnitude desflorestação
pouco significativo. Área recuperada
reduzida
e
pouco
pelo PRAI.
significativo
Declives entre 6% e 20%, implicando
Interferência com área dominada por
alterações com relevância na
arrelvados e mancha pouco expressiva de
morfologia do terreno - impacte
floresta de produção – impacte estrutural de
estrutural de magnitude reduzida a
magnitude reduzida e pouco significativo,
moderada e pouco significativo a
sobretudo tendo em conta que a
significativo, minimizável pelas ações
desflorestação é uma ação frequente na área.
previstas no PRAI
Declives inferiores a 12%, implicando
Interferência com floresta de produção –
alterações pouco relevantes na
impacte estrutural de magnitude reduzida a
morfologia do terreno - impacte
moderada, mas pouco significativo, tendo em
estrutural de magnitude reduzida e
conta que a desflorestação é uma ação
pouco significativo. Área recuperada
frequente na área.
pelo PRAI.
Declives na generalidade inferiores a
Interferência com área dominada por matos e
12%, interferência pontual com uma
mancha pouco expressiva de floresta de
área de pendentes com cerca de 20%
produção – impacte estrutural de magnitude
- impacte estrutural de magnitude
reduzida e pouco significativo, sobretudo
reduzida a moderada, mas pouco
tendo em conta que a desflorestação é uma
significativo, sobretudo após ações
ação frequente na área.
previstas no âmbito do PRAI.
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Áreas
TN10
TN11
TN12

TN13

TN14

TN15

TN16

TN17

TN18

Alterações decorrentes da implantação dos aerogeradores
Alteração da morfologia natural do
Desmatação
Desflorestação
terreno
Declives inferiores a 12%, implicando
Interferência com floresta de produção –
alterações pouco relevantes na
impacte estrutural de magnitude reduzida a
morfologia do terreno - impacte
moderada, mas pouco significativo, tendo em
estrutural de magnitude reduzida e
conta que a desflorestação é uma ação
pouco significativo. Área recuperada
frequente na área.
pelo PRAI.
Declives entre 12% e 30%,
Interferência com floresta de produção e implicando
alterações
com
matos – impacte estrutural de magnitude relevância na morfologia do terreno reduzida a moderada, mas pouco impacte estrutural de magnitude
significativo, tendo em conta que a moderada
e
significativo,
desflorestação é uma ação frequente na área. minimizável pelas ações previstas no
PRAI
Declives na generalidade inferiores a
Interferência com área dominada por 12%, interferência pontual com uma
arrelvados, com algumas manchas arbóreas área de pendentes com cerca de 20%
(coníferas) residuais – impacte estrutural de - impacte estrutural de magnitude
magnitude reduzida a moderada, mas pouco reduzida a moderada, mas pouco
significativo, dada a desflorestação pontual
significativo, sobretudo após ações
previstas no âmbito do PRAI.
Interferência com área
dominada por arrelvados,
com algumas manchas de Sem
matos residuais – impacte necessidade de Declives entre 6% e 20%, implicando
estrutural de magnitude desflorestação alterações com relevância na
morfologia do terreno - impacte
reduzida
e
pouco
estrutural de magnitude reduzida a
significativo
moderada e pouco significativo a
Interferência com área partilhada por significativo, minimizável pelas ações
arrelvados, matos e floresta de coníferas – previstas no PRAI
impacte estrutural de magnitude reduzida a
moderada, mas pouco significativo, dada a
desflorestação pontual
Declives entre 12% e 30%,
Interferência com área
implicando
alterações
com
dominada por matos baixos Sem
relevância na morfologia do terreno – impacte estrutural de necessidade de impacte estrutural de magnitude
magnitude reduzida e desflorestação moderada
e
significativo,
minimizável pelas ações previstas no
pouco significativo
PRAI
Declives entre 6% e 20%, implicando
Interferência com área
alterações com relevância na
partilhada por arrelvados e
Sem
morfologia do terreno - impacte
matos baixos – impacte
necessidade de estrutural de magnitude reduzida a
estrutural de magnitude
desflorestação moderada e pouco significativo a
reduzida
e
pouco
significativo, minimizável pelas ações
significativo
previstas no PRAI
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Áreas

TN19

TN20

TN21

TN22

TN23

TN24

TN25

Alterações decorrentes da implantação dos aerogeradores
Alteração da morfologia natural do
Desmatação
Desflorestação
terreno
Declives na generalidade inferiores a
Interferência com área
12%, interferência pontual com uma
partilhada por arrelvados e
Sem
área de pendentes com cerca de 20%
matos baixos – impacte
necessidade de - impacte estrutural de magnitude
estrutural de magnitude
desflorestação reduzida a moderada, mas pouco
reduzida
e
pouco
significativo, sobretudo após ações
significativo
previstas no âmbito do PRAI.
Interferência com área
dominada por arrelvados – Sem
impacte estrutural de necessidade de Declives entre 6% e 20%, implicando
magnitude reduzida e desflorestação alterações com relevância na
pouco significativo
morfologia do terreno - impacte
estrutural de magnitude reduzida a
Interferência com área
moderada e pouco significativo a
partilhada por arrelvados e
Sem
significativo, minimizável pelas ações
afloramentos rochosos –
necessidade de previstas no PRAI
impacte estrutural de
desflorestação
magnitude
elevada
e
significativo
Interferência com área
Declives inferiores a 12%, implicando
partilhada por matos e
alterações pouco relevantes na
Sem
afloramentos rochosos –
morfologia do terreno - impacte
necessidade de
impacte estrutural de
estrutural de magnitude reduzida e
desflorestação
magnitude
elevada
e
pouco significativo. Área recuperada
significativo
pelo PRAI.
Declives entre 12% e 30%,
Interferência com área
implicando
alterações
com
dominada por arrelvados,
Sem
relevância na morfologia do terreno com matos baixos residuais
necessidade de impacte estrutural de magnitude
– impacte estrutural de
desflorestação moderada
e
significativo,
magnitude reduzida e
minimizável pelas ações previstas no
pouco significativo
PRAI
Declives entre 6% e 20%, implicando
Interferência com área
alterações com relevância na
dominada por arrelvados,
Sem
morfologia do terreno - impacte
com matos baixos residuais
necessidade de estrutural de magnitude reduzida a
– impacte estrutural de
desflorestação moderada e pouco significativo a
magnitude reduzida e
significativo, minimizável pelas ações
pouco significativo
previstas no PRAI
Interferência com área partilhada por Declives inferiores a 12%, implicando
arrelvados, matos e floresta de bétulas – alterações pouco relevantes na
impacte estrutural de magnitude reduzida a morfologia do terreno - impacte
moderada
e
significativo,
dada
a estrutural de magnitude reduzida e
desflorestação numa área na qual a ação é pouco significativo. Área recuperada
pouco frequente
pelo PRAI.
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Áreas

TN26

TN27

TN28

TN29

TN30

TN31

TN32

TN33

TN34

Alterações decorrentes da implantação dos aerogeradores
Alteração da morfologia natural do
Desmatação
Desflorestação
terreno
Declives entre 6% e 20%, implicando
Interferência com área dominada por alterações com relevância na
arrelvados, com mancha arbórea residual – morfologia do terreno - impacte
impacte estrutural de magnitude reduzida a estrutural de magnitude reduzida a
moderada, mas pouco significativo, dada a moderada e pouco significativo a
desflorestação pontual
significativo, minimizável pelas ações
previstas no PRAI
Interferência com área
dominada por arrelvados,
Sem
com matos baixos residuais
necessidade de Declives entre 6% e 20%, implicando
– impacte estrutural de
desflorestação alterações com relevância na
magnitude reduzida e
morfologia do terreno - impacte
pouco significativo
estrutural de magnitude reduzida a
moderada e pouco significativo a
Interferência com área
significativo, minimizável pelas ações
dominada por matos baixos Sem
– impacte estrutural de necessidade de previstas no PRAI
magnitude reduzida e desflorestação
pouco significativo
Interferência com área
Declives inferiores a 12%, implicando
partilhada por arrelvados e
alterações pouco relevantes na
Sem
matos baixos residuais –
morfologia do terreno - impacte
necessidade de
impacte estrutural de
estrutural de magnitude reduzida e
desflorestação
magnitude reduzida e
pouco significativo. Área recuperada
pouco significativo
pelo PRAI.
Declives na generalidade inferiores a
Interferência com área
12%, interferência pontual com uma
dominada por arrelvados – Sem
área de pendentes com cerca de 20%
impacte estrutural de necessidade de - impacte estrutural de magnitude
magnitude reduzida e desflorestação reduzida a moderada, mas pouco
pouco significativo
significativo, sobretudo após ações
previstas no âmbito do PRAI.
Declives entre 6% e 20%, implicando
Interferência com área partilhada por
alterações com relevância na
arrelvados, matos e floresta de bétulas –
morfologia do terreno - impacte
impacte estrutural de magnitude reduzida a
estrutural de magnitude reduzida a
moderada
e
significativo,
dada
a
moderada e pouco significativo a
desflorestação numa área na qual a ação é
significativo, minimizável pelas ações
pouco frequente
previstas no PRAI
Interferência com área
Declives na generalidade inferiores a
dominada por arrelvados,
12%, interferência pontual com uma
matos
e
áreas
Sem
área de pendentes com cerca de 20%
artificializadas, com matos
necessidade de - impacte estrutural de magnitude
baixos residuais – impacte
desflorestação reduzida a moderada, mas pouco
estrutural de magnitude
significativo, sobretudo após ações
reduzida
e
pouco
previstas no âmbito do PRAI.
significativo
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A recuperação das áreas intervencionadas promoverá a regeneração da paisagem
degradada pelo decorrer da obra. Tendo em conta os reduzidos distúrbios visuais
associados às ações necessárias – limpeza, descompactação e revestimento das áreas
intervencionadas com a terra obtida por decapagem –, e considerando o resultado
destas ações, prevê-se que sejam assim mitigados ou anulados os impactes negativos
associados às áreas temporárias de obra.
SUBESTAÇÕES
Relativamente às subestações acrescem aos distúrbios associados à movimentação e
funcionamento de máquinas e veículos afetos à obra e transporte de materiais, já
avaliados, os impactes decorrentes da construção dos edifícios de comando e
subestação, induzindo impactes visuais e estruturais decorrentes das alterações na
morfologia do terreno e da destruição do coberto vegetal existente.
As duas soluções para a subestação encontram-se em zonas de encosta suave, com
pendentes que não excedem os 15%, implicando ainda assim na materialização da sua
plataforma taludes de concordância com o terreno natural na envolvente. Na
implementação das plataformas será privilegiado o equilíbrio entre o aterro e a
escavação e pendentes suaves, assegurando taludes de menores dimensões, estáveis,
com concordâncias suaves com a envolvente e que permitam o sucesso da regeneração
natural com as terras de decapagem a espalhar nas superfícies geradas.
Verifica-se também que ambas as localizações interferem sobretudo com áreas de
vegetação herbácea e arbustiva (prados e matos), não se afigurando muito relevantes
as operações de desmatação, prevendo-se maiores distúrbios associados à
desmatação/desarborização das sebes vivas presentes na área de implantação da
subestação STB.PETN.
Afigura-se assim a ocorrência de impactes estruturais e visuais associados à
implementação destas estruturas de reduzida magnitude e significância, implicando um
maior distúrbio visual se selecionada a STB.PETN, sobretudo pela proximidade à
povoação de Carvalho. Prevê-se que os impactes estruturais se circunscrevam a esta
fase, permanecendo apenas o impacte visual associado à eliminação da vegetação de
maior valor cénico na STB.PETN e à presença da própria Subestação na fase de
exploração, avaliado no capítulo respetivo.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETN]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETN
Relativamente à Linha Elétrica acrescem aos distúrbios associados à movimentação e
funcionamento de máquinas e veículos afetos à obra e transporte de materiais, já
avaliados, a instalação dos apoios das linhas elétricas aéreas e abertura da faixa de
proteção/segurança sob a Linha, assim como as ações de desmatação e decote
associadas ao cumprimento da regulamentação em matéria de manutenção de faixas
de gestão de combustível, ações que induzem impactes visuais e estruturais decorrentes
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da desmatação e alteração da morfologia do terreno para colocação das sapatas dos
apoios, para a criação de acessos até estes locais e para a criação da faixa de segurança
sob a linha.
Estes impactes serão cumulativos nos troços terminais TLN4, TLN9, TLN10 e TLN13, dada
a presença da empreitada de construção do aproveitamento hidroelétrica de Daivões,
embora face à relevância e magnitude dos trabalhos em curso os trabalhos associados
à futura linha elétrica serão residuais nesse contexto.
No que se refere aos acessos, prevê-se que serão utilizados preferencialmente os
caminhos existentes, minimizando assim as intervenções no território. A desmatação e
as alterações na morfologia do terreno para colocação dos apoios, pelo seu carácter
muito localizado, não assumem também grande relevância, considerando-se, deste
modo, que o impacte mais relevante nesta fase se encontra relacionado com as
operações necessárias à desmatação dos corredores sob as Linhas, que adquire maior
significado nas áreas com manchas arbóreas e na proximidade de observadores.
Contudo, uma vez que nesta paisagem são frequentes as florestas de produção, as ações
associadas ao corte de vegetação são comuns, assumindo-se como um
impacte/distúrbio visual e estrutural de magnitude reduzida e pouco significativo.
Refere-se que o impacte visual decorrente da presença da faixa de proteção e gestão de
combustível sob a Linha desmatada, será analisado, pelo seu carácter permanente, no
capítulo referente à fase de exploração.
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STA.PETN
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 4,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
Uma vez que, ao nível da linha elétrica, a principal diferenciação entre as duas soluções
é o tipo de apoio, os seus impactes visuais serão avaliados na secção relativa à fase de
exploração. Não obstante, ao nível da fase de construção, importa sobretudo assinalar
os impactes adicionais visuais e estruturais decorrentes das alterações na morfologia do
terreno e da destruição do coberto vegetal existente para a construção de uma
subestação adicional.
Como tal, a solução de evacuação a 400 kV apresenta-se como mais favorável na
mitigação dos impactes associados à subestação adicional requerida.
5.13.3.2 PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL E SUA LIGAÇÃO AO PC GOUVÃES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO, INCLUINDO AEROGERADORES, ACESSOS E REDE DE MT
No que se refere ao projeto eólico do Parque Eólico Tâmega Norte destacam-se como
ações/elementos potenciadores de impactes durante a fase de construção:
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•

instalação e funcionamento de estaleiro(s), centrais de betão, parques de
materiais e equipamentos e outras estruturas de apoio à obra;

•

criação de áreas de depósito temporário;

•

movimentação e funcionamento de máquinas e veículos afetos à obra e
transporte de materiais;

•

desarborização, desmatação e decapagem;

•

movimentações de terras;

•

alargamento e beneficiação de alguns acessos existentes e construção de novos
acessos;

•

abertura/fecho de valas para instalação de cabos elétricos;

•

execução das fundações e plataformas de montagem para os aerogeradores;

•

recuperação das áreas intervencionadas.

A instalação e funcionamento de estaleiro(s), centrais de betão, parques de materiais e
equipamentos e outras estruturas de apoio à obra induzirão impactes visuais e
estruturais decorrentes das alterações na morfologia do terreno e da destruição do
coberto vegetal existente, bem como da introdução destes elementos exógenos na
paisagem, que funcionarão como intrusões visuais negativas.
Estão previstos dois estaleiros, junto a cada uma das alternativas para a subestação,
prevendo-se uma central de betão junto ao aerogerador TS36.
O Estaleiro A encontra-se previsto para a vertente sul do rio Poio, a nascente da
povoação de Alvadia, coincidindo com uma área de reduzida visibilidade e morfologia
suave (pendentes inferiores a 12%), cuja ocupação é dominada por carvalho negral, não
implicando assim alterações significativas na morfologia do terreno, mas exigindo ações
de desflorestação com maior relevância no ambiente visual, para além da afetação de
vegetação com valor cénico e ecológico.
Por sua vez, o Estaleiro B encontra-se previsto para a vertente norte do cume de Bouça
dos Moços, a sudoeste da povoação de Gouvães, coincidindo com uma área mais
exposta visualmente e de morfologia mais ondulada, apresentando uma ocupação
dominada por matos de urze, implicando alterações mais relevantes na morfologia do
terreno, mas ações de desmatação com menor relevância no ambiente visual. Embora
seja afetada vegetação com valor cénico e ecológico, esta é muito frequente nestas
cumeadas, considerando-se a sua eliminação pouco relevante.
Por fim, a central de betão, encontra-se prevista para a vertente sudoeste do Alto do
Facho, coincidindo com uma área de reduzida visibilidade e morfologia suave, revestida
também por matos de urze, prevendo-se que as ações de implementação desta
estrutura não assumam grande relevância no ambiente visual.
1104

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Tendo em conta o exposto, considera-se que a implementação do Estaleiro B e central
de betão impliquem impactes estruturais e visuais negativos de reduzida magnitude e
pouco significativos, enquanto o Estaleiro A induzirá impactes de moderada magnitude
e significativos. Após o fim dos trabalhos, estas áreas serão recuperadas/renaturalizadas
no âmbito do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), reconstituindose, no mínimo, a situação de referência.
A criação de áreas de depósito temporário induzirá impactes visuais e estruturais
decorrentes das alterações na morfologia do terreno e da destruição do coberto vegetal
existente, bem como da introdução deste elemento exógeno na paisagem, que
funcionará como uma intrusão visual negativa. Encontra-se prevista somente uma área
de depósitos de terras, a sudoeste do aerogerador TS19, coincidindo com uma área de
reduzida visibilidade e morfologia suave revestida por arrelvados, não implicando assim
alterações significativas no ambiente visual. Tendo em conta o exposto, e que no âmbito
do PRAI serão garantidas as condições para a regeneração natural da vegetação nesta
área, considera-se que a área de depósito implicará impactes estruturais e visuais
negativos de reduzida magnitude e pouco significativos.
A movimentação e funcionamento de máquinas e veículos afetos à obra e transporte de
materiais determinarão perturbações visuais associadas à presença de elementos
estranhos ao ambiente visual, como maquinaria pesada e materiais de construção. A
perturbação induzida verificar-se-á sobretudo para as povoações mais próximas da área
de intervenção, Alvadia, Choupica, Gouvães da Serra, Lamas, Pinduradouro, bem como
para as presentes ao longo das vias de comunicação por onde passarão os os
materiais/peças de construção e máquinas/componentes de grandes dimensões,
nomeadamente os observadores ao longo das estradas EN313 (Macieira, Favais e
Outeiro), CM1200 (Cadaval e Azeveda), EN206 (Portela de St.ª Eulália, Santa Marta da
Montanha, Carrazedo do Alvão e Lixa do Alvão) e EM557 (Telões, Ferreirinho e Zimão).
Prevê-se assim que os distúrbios, embora temporários, impliquem, pela extensão da
área de intervenção e proximidade a recetores sensíveis, impactes visuais de moderada
magnitude e significativos.
As movimentações de terras implicando a execução dos aterros e escavações, induzindo
impactes visuais e estruturais decorrentes das alterações da morfologia natural do
terreno. Esta ação, necessária na materialização das plataformas para as subestações,
estaleiros e montagem dos aerogeradores, na criação e beneficiação de acessos e na
execução das valas para colocação de cabos elétricos será abordada, pela especificidade
que adquire, na análise de cada uma das componentes referidas que se segue.
O alargamento e beneficiação de alguns acessos existentes e construção de novos
acessos de modo a garantir a acessibilidade à área de implantação dos aerogeradores
induzirá impactes visuais e estruturais decorrentes das alterações na morfologia do
terreno e da destruição do coberto vegetal existente, bem como da sua presença no
ambiente visual. Prevê-se que a rede de acessibilidades apresente uma extensão total
de cerca de 69 km, dos quais mias de metade correspondem a caminhos existentes
(57%), alguns a beneficiar, procedendo-se nestes últimos ao alargamento da plataforma,
a ajustes nos raios de curvatura e no perfil transversal, no sentido de permitir o
transporte das componentes do aerogerador até à sua localização. Antevê-se que nestas
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retificações de traçado não sejam gerados taludes de aterro e escavação significativos,
prevendo-se que a afetação de vegetação também não seja muito relevante, uma vez
que se limita a uma faixa e não inviabiliza a permanência da ocupação na envolvente.
No que se refere aos novos acessos, embora muitos dos troços apresentem reduzida
extensão, verifica-se a necessidade de extensões mais significativas ao longo das
cumeadas da Portela, da Lomba da Carvalha, da Lomba do Toiro, do Cabeço do Porco,
de S. Jorge e de Choupica. Embora os novos traçados tenham privilegiado as zonas de
morfologia mais suave, permitindo uma melhor adaptação ao terreno e,
consequentemente, menores alterações na topografia natural, verifica-se ainda assim
uma extensão significativa dos traçados em vertentes mais acidentadas, implicando
alterações mais relevantes na morfologia do terreno. Preconizam-se taludes com
inclinações de 1/2 (h/v) e de 1,5/1 (h/v), respetivamente nos taludes de escavação e
aterro, prevendo-se o seu revestimento com uma camada mínima de 0,15 m de terra
vegetal de modo a promover a regeneração natural da vegetação que irá proteger estas
superfícies dos agentes de meteorização.
No que se refere à afetação de vegetação, os novos acessos sobrepõem-se sobretudo a
áreas de prados e matos baixos, afetando com alguma relevância os habitats associados
a urzais. Contudo, dada a elevada frequência desta ocupação e a sua permanência na
envolvente, não se considera que a afetação seja muito relevante. Tendo em conta o
exposto, considera-se que as ações necessárias à beneficiação e implementação de
novos acessos, implique impactes essencialmente estruturais, associados às alterações
na topografia, de magnitude moderada e significativos, sendo, no entanto, mitigáveis.
Refere-se que a avaliação da intrusão visual determinada pelos acessos se encontra
desenvolvida, pelo seu caráter permanente, no capítulo referente à fase de exploração.
A abertura/fecho de valas para instalação de cabos elétricos induzirão impactes visuais
e estruturais associados a desmatação e movimentações de terras ao longo do seu
traçado. O traçado das valas desenvolve-se, na generalidade, adjacente aos acessos
propostos e a beneficiar, circunscrevendo assim as áreas intervencionadas. As
alterações na morfologia do terreno são localizadas e temporárias, uma vez que após a
operação é reconstituída a topografia natural, sendo que a afetação da vegetação, ao
incidir somente numa faixa e em zonas limítrofes, se assume igualmente como pouco
relevante. Identificam-se apenas dois troços de traçado independente, ao largo da
povoação de Alvadia e na estrema norte do cume de Cabeço do Porco, prevendo-se
apenas no primeiro troço impactes estruturais mais relevantes pela afetação de
manchas de vegetação de maior valor (Florestas de amieiros e bétulas). Tendo em conta
o caráter localizado dos troços mais gravosos, que será restituída a topografia natural e
que no âmbito do PRAI se assegurarão as condições necessárias à regeneração da
vegetação, prevê-se que os impactes decorrentes desta ação se assumam de magnitude
reduzida a moderada, mas globalmente pouco significativos e mitigáveis.
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A execução das fundações e plataformas de montagem para os aerogeradores induzirão
impactes visuais e estruturais associados às alterações na morfologia do terreno e à
destruição do coberto vegetal existente, bem como outros elementos que “integram” a
paisagem, como afloramentos rochosos. Refere-se que as plataformas de montagem
dos aerogeradores são essencialmente áreas sem obstáculos, comummente em terreno
natural decapado, regularizado e consolidado com agregado britado. Na sua
implantação assegura-se ao máximo uma concordância harmoniosa com o terreno,
acompanhando, sempre que possível, as curvas de nível, e adotando, caso se afigure
necessário, pendentes suaves nos taludes, preconizando-se sempre um balanço entre o
aterro e a escavação. As localizações para os aerogeradores foram selecionadas de
modo a evitar zonas de morfologia acidentada, a facilitar a instalação das estruturas e
minimizar as movimentações de terras. Os aerogeradores propostos coincidem na
generalidade com áreas de pendentes inferiores a 12%, implicando alterações na
morfologia do terreno tendencialmente de magnitude reduzida, identificando-se
algumas situações em que as plataformas interferem, ainda que, na sua maioria, de
forma limítrofe, com pendentes mais acidentadas, alcançando pendentes na ordem dos
30%, implicando alterações mais relevantes na morfologia do terreno, nomeadamente
os aerogeradores TS1, TS2, TS13, TS16, TS23, TS26, TS30 e TS31. Destaca-se que os
impactes visuais e estruturais associados à implantação dos aerogeradores TS29, TS31,
TS32 e de certa forma o TS24 serão cumulativos àqueles gerados pelas áreas da
empreitada em curso do Sistema Eletroprodutor do Tâmega em curso.
Importa referir que, embora estas plataformas se “mantenham” durante a vida útil do
parque, para as necessárias operações de manutenção, prevê-se a sua naturalização,
exceto numa faixa de 4 a 5 m em redor da base da torre e na faixa correspondente ao
acesso.
A desarborização, desmatação e decapagem implicam também impactes visuais,
enquadrando-se estas ações nos distúrbios associados à movimentação e
funcionamento de maquinaria, adquirindo maior relevância nas zonas da área de
intervenção ocupadas por matos altos ou manchas florestais, dado o maior distúrbio
decorrente das ações de desmatação e desflorestação. Estas áreas ocorrem sobretudo
nas cumeadas onde se encontram localizados os aerogeradores TS29 a TS36, TS38 e
TS39, assumindo maior significância nas áreas onde esta ação não é frequente,
nomeadamente nas áreas coincidentes com os aerogeradores TS29, TS31, TS38 e TS39.
Os restantes encontram-se no seio de áreas florestais de produção, nas quais as
operações previstas são frequentes, considerando-se que a perturbação gerada se
assuma na globalidade de magnitude reduzida e pouco significativa.
Ressalva-se que a análise da afetação de vegetação e de afloramentos rochosos é, pelo
seu carácter permanente, analisada no capítulo referente à fase de exploração.
Verifica-se assim que dos 39 aerogeradores previstos, apenas 4 implicam impactes
visuais e estruturais associados às ações de desmatação e desflorestação com
significância, considerando-se assim que, na globalidade, a implementação deste
Parque Eólico implique impactes visuais e estruturais de reduzida magnitude e
significância associados à desmatação e desflorestação.
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No quadro seguinte apresenta-se a análise das ações de desmatação e desflorestação,
bem como da alteração na morfologia do terreno por cada um dos aerogeradores.
Quadro 5.82– Análise dos impactes associados à desmatação, desflorestação e alteração da
morfologia do terreno
Áreas

TS1

TS2

TS3

TS4

TS5

TS6

TS7

Alterações decorrentes da implantação dos aerogeradores
Alteração da morfologia natural do
Desmatação
Desflorestação
terreno
Interferência com área Sem
Declives entre 12% e 30%, implicando
dominada por arrelvados necessidade de alterações
com
relevância
na
– impacte estrutural de desflorestação morfologia do terreno - impacte
magnitude reduzida e
estrutural de magnitude moderada e
pouco significativo
significativo, minimizável pelas ações
previstas no PRAI
Interferência com área Sem
Declives entre 6% e 20%, implicando
dominada por arrelvados, necessidade de alterações
com
relevância
na
com mancha de matos desflorestação morfologia do terreno - impacte
baixos residual – impacte
estrutural de magnitude reduzida a
estrutural de magnitude
moderada e pouco significativo a
reduzida
e
pouco
significativo, minimizável pelas ações
significativo
previstas no PRAI
Interferência com área Sem
Declives inferiores a 12%, implicando
dominada por arrelvados, necessidade de alterações pouco relevantes na
com mancha de matos desflorestação morfologia do terreno - impacte
baixos residual – impacte
estrutural de magnitude reduzida e
estrutural de magnitude
pouco significativo. Área recuperada
reduzida
e
pouco
pelo PRAI.
significativo
Interferência com área Sem
Declives entre 6% e 20%, implicando
dominada por arrelvados, necessidade de alterações
com
relevância
na
com mancha de matos desflorestação morfologia do terreno - impacte
baixos residual – impacte
estrutural de magnitude reduzida a
estrutural de magnitude
moderada e pouco significativo a
reduzida
e
pouco
significativo, minimizável pelas ações
significativo
previstas no PRAI
Interferência com área Sem
Declives na generalidade inferiores a
dominada por arrelvados, necessidade de 12%, interferência pontual com uma
com mancha de matos desflorestação área de pendentes com cerca de 20% baixos residual – impacte
impacte estrutural de magnitude
estrutural de magnitude
reduzida a moderada, mas pouco
reduzida
e
pouco
significativo, sobretudo após ações
significativo
previstas no âmbito do PRAI.
Interferência com área Sem
dominada por arrelvados necessidade de
– impacte estrutural de desflorestação
magnitude reduzida e
pouco significativo
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Áreas

TS8

TS9

TS10

TS11

TS12

TS13

TS14

Alterações decorrentes da implantação dos aerogeradores
Alteração da morfologia natural do
Desmatação
Desflorestação
terreno
Interferência com área Sem
Declives inferiores a 12%, implicando
dominada por arrelvados, necessidade de alterações pouco relevantes na
com mancha de matos desflorestação morfologia do terreno - impacte
baixos residual e afetação
estrutural de magnitude reduzida e
de afloramentos rochosos
pouco significativo. Área recuperada
– impacte estrutural de
pelo PRAI.
magnitude moderada a
elevada e significativo a
muito significativo
Interferência com área Sem
dominada por arrelvados necessidade de
– impacte estrutural de desflorestação
magnitude reduzida e
pouco significativo
Interferência com área Sem
Declives entre 6% e 20%, implicando
dominada por arrelvados necessidade de alterações
com
relevância
na
– impacte estrutural de desflorestação morfologia do terreno - impacte
magnitude reduzida e
estrutural de magnitude reduzida a
pouco significativo
moderada e pouco significativo a
significativo, minimizável pelas ações
previstas no PRAI
Interferência com área Sem
Declives inferiores a 12%, implicando
dominada por arrelvados necessidade de alterações pouco relevantes na
– impacte estrutural de desflorestação morfologia do terreno - impacte
magnitude reduzida e
estrutural de magnitude reduzida e
pouco significativo
pouco significativo. Área recuperada
pelo PRAI.
Interferência com área Sem
Declives entre 6% e 20%, implicando
dominada por arrelvados necessidade de alterações
com
relevância
na
– impacte estrutural de desflorestação morfologia do terreno - impacte
magnitude reduzida e
estrutural de magnitude reduzida a
moderada e pouco significativo a
pouco significativo
significativo, minimizável pelas ações
previstas no PRAI
Interferência com área Sem
Declives entre 12% e 30%, implicando
dominada por arrelvados, necessidade de alterações
com
relevância
na
com mancha de matos desflorestação morfologia do terreno - impacte
baixos residual – impacte
estrutural de magnitude moderada e
estrutural de magnitude
significativo, minimizável pelas ações
reduzida
e
pouco
previstas no PRAI
significativo
Interferência com área Sem
dominada por arrelvados necessidade de
– impacte estrutural de desflorestação
magnitude reduzida e
pouco significativo
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Áreas

TS15

TS16

TS17

TS18

TS19

TS20

TS21

Alterações decorrentes da implantação dos aerogeradores
Alteração da morfologia natural do
Desmatação
Desflorestação
terreno
Interferência com área Sem
Declives na generalidade inferiores a
dominada por arrelvados, necessidade de 12%, interferência pontual com uma
com mancha de matos desflorestação área de pendentes com cerca de 20% baixos residual e afetação
impacte estrutural de magnitude
de afloramentos rochosos
reduzida a moderada, mas pouco
– impacte estrutural de
significativo, sobretudo após ações
magnitude moderada a
previstas no âmbito do PRAI.
elevada e significativo a
muito significativo
Interferência com área Sem
Declives entre 12% e 30%, implicando
dominada por arrelvados, necessidade de alterações
com
relevância
na
com mancha de matos desflorestação morfologia do terreno - impacte
baixos residual – impacte
estrutural de magnitude moderada e
estrutural de magnitude
significativo, minimizável pelas ações
reduzida
e
pouco
previstas no PRAI
significativo
Interferência com área Sem
dominada por arrelvados necessidade de
– impacte estrutural de desflorestação
magnitude reduzida e
pouco significativo
Interferência com área Sem
partilhada por matos necessidade de
baixos e afloramentos desflorestação
rochosos
–
impacte
estrutural de magnitude
moderada a elevada e
significativo a muito
significativo
Interferência com área Sem
Declives inferiores a 12%, implicando
dominada por matos necessidade de alterações pouco relevantes na
baixos
–
impacte desflorestação morfologia do terreno - impacte
estrutural de magnitude
estrutural de magnitude reduzida e
reduzida
e
pouco
pouco significativo. Área recuperada
significativo
pelo PRAI.
Interferência com área Sem
dominada por matos necessidade de
baixos, interferência com desflorestação
mancha arbórea residual
(coníferas) – impacte
estrutural de magnitude
reduzida
e
pouco
significativo
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Áreas

TS22

TS23

TS24

TS25

TS26

TS27

TS28

Alterações decorrentes da implantação dos aerogeradores
Alteração da morfologia natural do
Desmatação
Desflorestação
terreno
Interferência com área Sem
dominada por matos, necessidade de
com
mancha
de desflorestação
arrelvados residual –
impacte estrutural de
magnitude reduzida e
pouco significativo
Interferência com área Sem
Declives entre 12% e 30%, implicando
dominada por matos necessidade de alterações
com
relevância
na
baixos
–
impacte desflorestação morfologia do terreno - impacte
estrutural de magnitude
estrutural de magnitude moderada e
reduzida
e
pouco
significativo, minimizável pelas ações
significativo
previstas no PRAI
Interferência com área Sem
Declives entre 6% e 20%, implicando
dominada por arrelvados necessidade de alterações
com
relevância
na
– impacte estrutural de desflorestação morfologia do terreno - impacte
magnitude reduzida e
estrutural de magnitude reduzida a
moderada e pouco significativo a
pouco significativo
significativo, minimizável pelas ações
previstas no PRAI
Interferência com área Sem
Declives na generalidade inferiores a
dominada por arrelvados necessidade de 12%, interferência pontual com uma
– impacte estrutural de desflorestação área de pendentes com cerca de 20% magnitude reduzida e
impacte estrutural de magnitude
reduzida a moderada, mas pouco
pouco significativo
significativo, sobretudo após ações
previstas no âmbito do PRAI.
Interferência com área Sem
Declives entre 12% e 30%, implicando
dominada por arrelvados necessidade de alterações
com
relevância
na
– impacte estrutural de desflorestação morfologia do terreno - impacte
magnitude reduzida e
estrutural de magnitude moderada e
significativo, minimizável pelas ações
pouco significativo
previstas no PRAI
Interferência com área Sem
Declives na generalidade inferiores a
partilhada por matos e necessidade de 12%, interferência pontual com uma
arrelvados – impacte desflorestação área de pendentes com cerca de 20% estrutural de magnitude
impacte estrutural de magnitude
reduzida
e
pouco
reduzida a moderada, mas pouco
significativo
significativo, sobretudo após ações
previstas no âmbito do PRAI.
Interferência com área Sem
partilhada por matos e necessidade de
arrelvados – impacte desflorestação
estrutural de magnitude
reduzida
e
pouco
significativo
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Áreas

TS29

TS30

TS31

TS32

TS33

TS34
TS35
TS36

TS37

TS38

Alterações decorrentes da implantação dos aerogeradores
Alteração da morfologia natural do
Desmatação
Desflorestação
terreno
Interferência com área artificializada, matos Declives entre 6% e 20%, implicando
baixos e mancha arbórea (coníferas) alterações
com
relevância
na
residual – impacte estrutural de magnitude morfologia do terreno - impacte
reduzida a moderada, mas pouco estrutural de magnitude reduzida a
significativo, dada a desflorestação pontual moderada e pouco significativo a
significativo, minimizável pelas ações
previstas no PRAI
Interferência com área Sem
Declives entre 12% e 30%, implicando
artificializada e matos necessidade de alterações
com
relevância
na
baixos
–
impacte desflorestação morfologia do terreno - impacte
estrutural de magnitude
estrutural de magnitude moderada e
reduzida
e
pouco
significativo, minimizável pelas ações
significativo
previstas no PRAI
Interferência com área partilhada por matos
baixos e floresta de coníferas – impacte
estrutural de magnitude reduzida a
moderada e pouco significativo a
significativo, dada a desflorestação numa
área na qual a ação é pouco frequente
Interferência com floresta de produção e Declives inferiores a 12%, implicando
matos – impacte estrutural de magnitude alterações pouco relevantes na
reduzida a moderada, mas pouco morfologia do terreno - impacte
significativo, tendo em conta que a estrutural de magnitude reduzida e
desflorestação é uma ação frequente na pouco significativo. Área recuperada
área.
pelo PRAI.
Interferência com mancha arbórea Declives entre 6% e 20%, implicando
(coníferas) e matos – impacte estrutural de alterações
com
relevância
na
magnitude reduzida a moderada, mas morfologia do terreno - impacte
pouco significativo, tendo em conta que a estrutural de magnitude reduzida a
desflorestação é uma ação frequente na moderada e pouco significativo a
área.
significativo, minimizável pelas ações
Interferência com floresta de produção e previstas no PRAI
matos – impacte estrutural de magnitude
reduzida a moderada, mas pouco
significativo, tendo em conta que a
desflorestação é uma ação frequente na
área.
Interferência com área Sem
dominada por matos necessidade de
baixos
–
impacte desflorestação
estrutural de magnitude
reduzida
e
pouco
significativo
Interferência com matos baixos e mancha
arbórea (coníferas) residual – impacte
estrutural de magnitude reduzida a
moderada, mas pouco significativo, dada a
desflorestação pontual
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Áreas

TS39

Alterações decorrentes da implantação dos aerogeradores
Alteração da morfologia natural do
Desmatação
Desflorestação
terreno
Interferência com matos baixos e mancha Declives na generalidade inferiores a
arbórea (coníferas) residual – impacte 12%, interferência pontual com uma
estrutural de magnitude reduzida a área de pendentes com cerca de 20% moderada, mas pouco significativo, dada a impacte estrutural de magnitude
reduzida a moderada, mas pouco
desflorestação pontual
significativo, sobretudo após ações
previstas no âmbito do PRAI.

A recuperação das áreas intervencionadas promoverá a regeneração da paisagem
degradada pelo decorrer da obra. Tendo em conta os reduzidos distúrbios visuais
associados às ações necessárias, limpeza, descompactação e revestimento das áreas
intervencionadas com a terra obtida por decapagem, e considerando o resultado destas
ações, prevê-se que os impactes associados à recuperação da área de intervenção se
assumam essencialmente positivos, de moderada magnitude e significância.
SUBESTAÇÕES
Relativamente às subestações acrescem aos distúrbios associados à movimentação e
funcionamento de máquinas e veículos afetos à obra e transporte de materiais, já
avaliados, os impactes decorrentes da construção dos edifícios de comando e
subestação, induzindo impactes visuais e estruturais decorrentes das alterações na
morfologia do terreno e da destruição do coberto vegetal existente.
As duas soluções para a subestação encontram-se em zonas de encosta, de morfologia
suave na localização A e moderada na localização B, exigindo ambas, na materialização
da sua plataforma, taludes de concordância com o terreno natural na envolvente,
prevendo-se pouco relevantes na STA.PETS e assumindo ligeiramente maior
significância na STB.PETS. Na implementação das plataformas será privilegiado o
equilíbrio entre o aterro e a escavação e pendentes suaves, assegurando assim taludes
de menores dimensões, estáveis, com concordâncias suaves com a envolvente e que
permitam o sucesso da regeneração natural com as terras de decapagem a espalhar nas
superfícies geradas.
A localização A coincide com uma mancha florestal de quercíneas e a localização B com
matos de urze e, de forma limítrofe, com afloramentos rochosos, mas tendo em conta
que ambas as localizações se manifestam pouco visíveis dos focos de observadores na
envolvente, considera-se que a afetação de vegetação assuma relevância sobretudo na
fase de exploração.
Afigura-se assim a ocorrência de impactes estruturais e visuais associados à
implementação destas estruturas de reduzida magnitude e significância, prevendo-se
que os impactes estruturais associados às alterações na topografia natural se
circunscrevam a esta fase, permanecendo apenas o impacte visual associado à
eliminação da vegetação com valor cénico e ecológico e à presença da própria
subestação na fase de exploração, avaliado no capítulo respetivo.
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LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETN]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETN
Relativamente à Linha Elétrica acrescem aos distúrbios associados à movimentação e
funcionamento de máquinas e veículos afetos à obra e transporte de materiais, já
avaliados, a instalação dos apoios das linhas elétricas aéreas e abertura da faixa de
proteção/segurança sob a Linha, assim como as ações de desmatação e decote
associadas ao cumprimento da regulamentação em matéria de manutenção de faixas
de gestão de combustível, ações que induzem impactes visuais e estruturais decorrentes
da desmatação e alteração da morfologia do terreno para colocação das sapatas dos
apoios, para a criação de acessos até estes locais e para a criação da faixa de segurança
sob a linha.
Estes impactes serão cumulativos nos troços terminais TSL4, TLS5, TLS6, TLS9, TLS11,
TLS13 e TLS14, do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, quer ao nível de áreas de
estaleiro, pedreira e escombreiras, quer no estabelecimento de chaminé de equilíbrio,
quer da própria intervenção no Rio Torno para a construção do aproveitamento
hidroelétrico, embora face à relevância e magnitude dos trabalhos em curso os
trabalhos associados à futura linha elétrica serão residuais nesse contexto.
No que se refere aos acessos, prevê-se que serão utilizados preferencialmente os
caminhos existentes, minimizando assim as intervenções no território. A desmatação e
as alterações na morfologia do terreno para colocação dos apoios, pelo seu caráter
muito localizado, não assumem também grande relevância, considerando-se, deste
modo, que o impacte mais relevante nesta fase se encontra relacionado com as
operações necessárias à desmatação dos corredores sob as Linhas, que adquire maior
significado nas áreas com manchas arbóreas e na proximidade de observadores.
Contudo, uma vez que nesta paisagem são frequentes as florestas de produção, as ações
associadas ao corte de vegetação são comuns, assumindo-se como um
impacte/distúrbio visual e estrutural de magnitude reduzida e pouco significativo.
Refere-se que o impacte visual decorrente da desmatação da faixa de proteção sob a
Linha, será analisado, pelo seu caráter permanente, no capítulo referente à fase de
exploração.
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STB.PETS
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 2,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
Uma vez que, ao nível da linha elétrica, a principal diferenciação entre as duas soluções
é o tipo de apoio, os seus impactes visuais serão avaliados na secção relativa à fase de
exploração. Não obstante, ao nível da fase de construção, importa sobretudo assinalar
os impactes adicionais visuais e estruturais decorrentes das alterações na morfologia do
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terreno e da destruição do coberto vegetal existente para a construção de uma
subestação adicional.
Como tal, a solução de evacuação a 400 kV apresenta-se como mais favorável na
mitigação dos impactes associados à subestação adicional requerida.
5.13.4

FASE DE EXPLORAÇÃO
Na fase de exploração prevê-se que as medidas de minimização já tenham sido
implementadas e que a paisagem degradada pelo decorrer da obra se encontre
recuperada ou em recuperação.
Deste modo, os impactes nesta fase resultam das alterações permanentes, decorrentes
sobretudo da presença das linhas elétricas e faixas de servidão associadas, subestações
e edifícios de comando e dos 73 novos aerogeradores propostos, estes últimos
elementos de elevada volumetria com capacidade para transformar o ambiente visual e
induzir impactes visuais negativos numa maior área de influência.
Dadas as diferentes características visuais das principais componentes do projeto aerogeradores, subestações e linhas elétricas –, desenvolve-se nos subcapítulos
seguintes a avaliação de impactes para cada um destes elementos do projeto
separadamente, e por parque eólico.

5.13.4.1 PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE E SUA LIGAÇÃO AO PC DAIVÕES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
Na fase de exploração, os impactes na paisagem decorrentes da implantação do parque
eólico resultam fundamentalmente da presença dos aerogeradores no ambiente visual
e dos troços mais extensos dos acessos propostos nas zonas de cumeada, geralmente
visíveis a grandes distâncias. Nesta fase, os impactes, sobretudo visuais, dependem das
características da paisagem afetada e da magnitude da intrusão visual gerada pela
intervenção, dependente da visibilidade a partir dos observadores, permanentes e
temporários, presentes na área de influência visual do projeto.
Refere-se que os impactes estruturais e visuais associados às alterações na morfologia
do terreno e à afetação da vegetação para implantação das estruturas foram, pelo seu
carácter localizado, analisadas no capítulo referente à fase de construção.
No que se refere às características da paisagem, verifica-se que o Parque Eólico Tâmega
Norte se inclui na serra da Cabreira, abrangendo as cumeadas assinaladas pelos vértices
geodésicos de Murça-Torrinheiras (TN01 a TN05), Reboreda-Viso (TN06 a TN16),
Reboreda-Marco (TN17 a TN21), Seixa-Cheira (TN22 a TN28), Seixa-Custódia (TN29 a
TN33) e Antas (TN34).
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Nestas serranias verifica-se atualmente a presença dos parques eólicos da Serra da
Cabreira, da Lomba do Vale, da Lomba da Seixa e da Serra do Barroso, totalizando 64
aerogeradores na área de influência visual das estruturas propostas.
Este parque encontra-se numa área dominada pela elevada sensibilidade visual, função
do elevado valor cénico destas serranias, marcadas por matos intercalados por
afloramentos rochosos, e da exposição visual que a situação fisiográfica oferece.
Contudo, a qualidade manifesta-se variável em função da ocupação do solo em
presença, tendo sido quantificadas as áreas em cada classe afetadas pelas plataformas
dos aerogeradores.
Quadro 5.83– Quantificação da qualidade visual afetada por cada plataforma: PETN
AEROGERADOR
TN1
TN2
TN3
TN4
TN5
TN6
TN7
TN8
TN9
TN10
TN11
TN12
TN13
TN14
TN15
TN16
TN17
TN18
TN19
TN20
TN21
TN22
TN23
TN24
TN25
TN26
TN27
TN28
TN29
TN30

Muito reduzida

QUALIDADE VISUAL
Reduzida Moderada Elevada

Muito elevada

0

0

0.49

0,19

0,08

0

0

0,32

0,18

0,19

0

0

0

0,78

0

0

0

0

0,78

0

0

0

0,09

0,60

0,09

0

0

0,53

0,11

0,14

0

0

0,29

0

0,49

0

0

0,13

0,66

0

0

0

0,25

0.50

0.03

0

0

0,79

0

0

0

0

0,10

0,69

0

0

0

0

0,79

0

0

0

0,35

0,44

0

0

0

0,79

0

0

0

0

0,79

0

0

0

0

0,15

0,64

0

0

0

0

0,79

0

0

0

0

0,79

0

0

0

0

0,52

0,27

0

0

0

0,79

0

0

0

0,23

0,54

0,017

0

0

0

0,66

0,13

0

0

0

0,79

0

0

0

0

0,79

0

0

0

0,15

0,23

0,41

0

0

0

0,74

0,052

0

0

0,35

0,44

0

0

0

0

0,79

0

0

0

0

0,79

0

0

0

0

0,79

0
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AEROGERADOR
TN31
TN32
TN33
TN34

Muito reduzida

QUALIDADE VISUAL
Reduzida Moderada Elevada

0

0

0
0
0

Muito elevada

0

0,79

0

0

0

0,79

0

0

0,79

0

0

0

0,29

0,49

0

Da análise da tabela anterior identificam-se apenas oito localizações consideradas mais
suscetíveis, pela interferência dos aerogeradores e plataformas de montagem com
afloramentos rochosos de maior notabilidade ou com zonas de vegetação de elevado
valor cénico e/ou ecológico. Os aerogeradores TN02, TN05, TN06, TN07, TN09, TN19,
TN21 e TN22 coincidem com afloramentos rochosos mais singulares e os aerogeradores
TN1, TN25 e TN26 com pequenos bosques de bétulas e pré-bosques caducifólios.
A elevada interferência com a classe elevada corresponde essencialmente a áreas
dominadas por ocupações sem grande relevância cénica, mas valorizadas pela zona
fisiográfica onde se encontram, ou a áreas de urzais secos (habitat 4030pt3 Charnecas
secas europeias), ocupação com valor cénico e ecológico, mas muito frequente nesta
zona de cumeada, não se assumindo a sua afetação muito relevante.

Fotografia 5.3 – Áreas de localização dos aerogeradores TN02 e TN05

Importa referir, que estas cumeadas se encontram atualmente “perturbadas” pela
presença de estruturas da mesma tipologia das propostas, manifestando-se, na
realidade, menos suscetíveis à implementação do projeto em estudo.
No que se refere aos acessos, verifica-se que, dos cerca de 39 km necessários, metade
coincidem com vias existentes, sendo que os novos traçados apresentam, na sua
maioria, reduzida extensão, circunscrevendo-se a pequenos troços que derivam das
estradas que percorrem a serrania. Identificam-se traçados mais extensos somente no
acesso aos aerogeradores TN07 a TN10, TN17 a TN20 e, com menor relevância, aos
aerogeradores TN31 e TN32, prevendo-se que estes troços possam assumir uma maior
relevância no ambiente visual, pela faixa contrastante que materializam relativamente
à vegetação na envolvente. Refere-se que o primeiro troço será pouco visível, dada o
seu desenvolvimento no seio de uma mancha florestal, e que nos restantes o impacte
visual poderá ser minimizado se os inertes utilizados nas vias forem de origem local ou
tiverem a mesma coloração dos afloramentos rochosos que existem na envolvente.
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No que se refere à avaliação da intrusão visual gerada pelos futuros aerogeradores,
foram geradas as bacias visuais de cada uma das estruturas previstas tendo em conta a
sua altura total e a altura média de um observador (ver DESENHO 25.1, Volume III –
Bacia Visual do Parque Eólico Tâmega Norte), identificando-se, deste modo, quais os
focos de observadores na envolvente potencialmente afetados e, de acordo com a
distância a que se encontram, a magnitude da intrusão visual a que estão sujeitos, bem
como as estruturas que induzirão uma maior intrusão visual. A análise mencionada
encontra-se sistematizada no ANEXO VII – Análise da Intrusão Visual do Parque Eólico
Tâmega Norte.
Da análise da tabela referida, verifica-se que 30 dos 139 aglomerados populacionais na
envolvente não apresentam visibilidade e que, globalmente, os aerogeradores se
assumirão como:
•

uma intrusão visual reduzida para 74 povoações, 15 pontos de interesse e 13
vias, por estes se encontrarem a mais de 4.000 metros de todos os
aerogeradores, distância a que estas estruturas não se destacam de forma
significativa no ambiente visual, começando a diluir-se na envolvente;

•

uma intrusão visual moderada para 10 povoações, 2 pontos de interesse e 7
rodovias, por estes se localizarem a uma distância entre 2.000 e 4.000 m de
alguns dos aerogeradores previstos97, distância a que estas estruturas, embora
visíveis com nitidez, já não se destacam tão fortemente na paisagem,
nomeadamente as povoações de Alto da Ladeira, Amiar, Cambeses, Cerdedo,
Outeiro Miolo, Porto Olho, Seara, Torneiro, Travasso e Vilela, os pontos de
interesse capelas de Travasso e da N.S. da Guia e as vias EN311, EN311-1, EN518,
EN518-1, EM519-1, EM525 e CM1724;

•

uma intrusão visual elevada para 9 povoações, 1 ponto de interesse e 6 vias
rodoviárias, por estas se localizarem a uma distância entre 1.000 e 2.000 m de
alguns dos aerogeradores previstos98, distância a que estas estruturas assumem
elevada relevância no ambiente visual, nomeadamente as povoações de Beços,
Cerdeira, Formigueiro, Gondiães, Juguelhe, Pomar da Rainha, Salto, Vilar de
Cunhas e Virtelo, o ponto de interesse Cascata de Gondiães e as vias EN311,
EN311-1, EN518-1, EM519-1, EM525 e CM1724;

97

A intrusão visual é moderada sempre que um foco de observadores apresenta pelo menos umas das
estruturas a menos de 4.000 m de distância
98

A intrusão visual é elevada sempre que um foco de observadores apresenta pelo menos umas das
estruturas a menos de 2000 m de distância
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•

uma intrusão visual muito elevada para 15 povoações, 1 ponto de interesse e 4
vias rodoviárias, por estas se localizarem a uma distância menor que 1.000 m de
alguns dos aerogeradores previstos99, distância a que estas estruturas se
assumem como elementos dominantes na paisagem, nomeadamente as
povoações de Amial, Bagulhão, Carvalho, Corva, Lodeiro de Arque, Magusteiro,
Mascoso, Meijoadela, Póvoa, Reboreda, Samão, Tabuadela, Toninha,
Torrinheiras e Uz, o ponto de interesse Capela de Reboreda e as vias EN311,
EM519-1, EM525 e CM1724.

Verifica-se também que neste parque os aerogeradores mais visíveis e,
consequentemente, potencialmente indutores de impactes visuais mais significativos,
são os localizados nas estremas das cumeadas de Viso (TN06 a TN08) e Cheira (TN22 e
TN23) e os previstos para a cumeada de Custódia.
Quadro 5.84– Síntese da intrusão visual gerada pelo PETN
INTRUSÃO VISUAL – N.º DE POVOAÇÕES (PONTOS DE INTERESSE)
Reduzida
Moderada
Elevada
Muito
elevada
Total
5.000 –
2.000-5.000
1.000-2.000
10.000
m
m
< 1.000 m
75+15
10+2
9+1
15+1
30+20
139+39
94 km de
27,1 km de
22,4 km de
16,1 km de
vias
vias
vias
vias
Nota: Os valores apresentados correspondem ao n.º de povoações + n.º de pontos de interesse
Nula (não
expostas)

Da análise da intrusão visual gerada pelos aerogeradores, conclui-se que a maioria dos
focos de observadores presentes na envolvente não se manifesta afetado visualmente
ou se encontra a uma distância a que estas estruturas implicarão apenas uma intrusão
visual reduzida.
Acresce que a cartografia de análise que permitiu identificar os pontos de observação
afetados é gerada para a situação mais desfavorável, não distinguindo as estruturas
visíveis na totalidade das parcialmente visíveis, não tendo em conta as características da
envolvente de cada um dos pontos de observação, isto é, a presença de obstáculos
visuais e a presença de outros planos com volumetria no eixo visual entre o observador
e os aerogeradores propostos, atenuando o destaque destes na paisagem, e ainda a
presença de estruturas semelhantes no ambiente visual, determinando que os
aerogeradores propostos impliquem somente um acréscimo da intrusão visual existente
e não uma nova intrusão visual.

99

A intrusão visual é muito elevada sempre que um foco de observadores apresenta pelo menos umas das
estruturas a menos de 1000 m de distância.
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Fotografia 5.4 –Imagens ilustrativas da visibilidade parcial dos aerogeradores e da menor
evidência dos aerogeradores numa paisagem com vários planos topográficos.

Deste modo, foram analisadas as bacias visuais dos pontos de observação (ver DESENHO
25.1 – Bacias Visuais dos Observadores – PETN) identificados como sujeitos a uma
intrusão visual moderada, elevada e muito elevada, considerados, de acordo com a
metodologia, como os focos potencialmente expostos a impactes visuais negativos
significativos.
Refere-se que nesta análise não se consideraram outros fatores determinantes na
acuidade visual, como a exposição das encostas e a variação das condições climatéricas
(luminosidade, céu encoberto e nevoeiro), sendo a análise seguinte ainda conservadora.
Da análise elaborada, constatou-se que:
•

As povoações de Alto da Ladeira, Amiar e Cerdedo apresentam no seu eixo
visual para a área de intervenção outras elevações em planos mais próximos que
atenuarão a presença dos aerogeradores propostos, prevendo-se que a sua
implementação implique uma intrusão visual tendencialmente reduzida;

Fotografia 5.5 – Visibilidade da povoação de Alto da Ladeira com morro
de Murça em primeiro plano
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Fotografia 5.6 – Visibilidade da povoação de Amiar com cumeada do
Rosário e respetivos contrafortes em primeiro plano

Fotografia 5.7 – Visibilidade da povoação de Cerdedo com cumeada do
Rosário – Alto da Pedreira em primeiro plano

•

A povoação de Outeiro do Miolo apresenta no seu eixo visual para a área de
intervenção outras elevações em planos mais próximos que implicarão a
visibilidade parcial dos aerogeradores propostos, atenuando simultaneamente
a sua presença (cume de Rosário), prevendo-se que a sua implementação
implique uma intrusão visual tendencialmente reduzida;

Fotografia 5.8 – Simulação da visibilidade a partir da povoação de Outeiro
Miolo com cumeada de Rosário em primeiro plano
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Fotografia 5.9 – Perfil do terreno do eixo visual de Outeiro Miolo para o
aerogerador mais próximo, confirmando a visibilidade parcial da futura estrutura

•

As povoações de Cambeses, Meijoadela e Torneiro, localizadas na base das
cumeadas de Viso, Cheira e Antas-Raviçais, apresentam reduzida amplitude
visual para a área de implantação dos aerogeradores propostos mais próximos,
prevendo-se que estas estruturas se manifestem apenas parcialmente visíveis,
induzindo uma intrusão visual moderada para os focos mais próximos,
Meijoadela e tendencialmente reduzida para os mais distantes, Cambeses e
Torneiro;

Cambeses

Meijoadela
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Torneiro
Fotografia 5.10 – Perfis do terreno dos eixos visuais das povoações para os
aerogeradores mais próximos, confirmando a visibilidade parcial das futuras estruturas

•

A povoação de Seara e o ponto de interesse Cascata de Gondiães, localizados
na base da cumeada de Seixa-Antas, manifestam reduzida amplitude visual para
a área de implantação dos aerogeradores mais próximos, apresentando
simultaneamente a maior proximidade os aerogeradores do parque eólico de
Lomba da Seixa, prevendo-se que as estruturas propostas impliquem apenas um
acréscimo cumulativo na intrusão visual existente, assumindo-se
tendencialmente reduzida;

Fotografia 5.11 –Povoação de Seara com aerogeradores do PE de Lomba
da Seixa num plano mais próximo

•

Uma extensão representativa das vias potencialmente expostas a uma intrusão
visual relevante na envolvente do PETN desenvolve-se em zonas de fraca
amplitude visual, função do seu desenvolvimento na base das cumeadas onde
se encontram implantados os aerogeradores propostos, assumindo-se também
atualmente já expostas aos parques eólicos existentes. Deste modo, para a
generalidade das vias, as estruturas propostas implicam apenas um acréscimo
da intrusão visual existente, prevendo-se que sejam sobretudo as vias EN311,
EM519-1 e CM1724 as mais afetadas visualmente pela introdução do projeto,
pela sua proximidade às áreas de intervenção;
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Por fim, de modo a avaliar a afetação do valor cénico da paisagem, foram ainda
quantificadas as classes de qualidade visual afetadas indiretamente pela implementação
do projeto, ou seja, as áreas de elevado e muito elevado valor cénico que poderão sofrer
um decréscimo da sua qualidade pela exposição às novas intrusões visuais introduzidas
no território, neste caso, dos aerogeradores. Essa análise encontra-se sintetizada no
quadro seguinte.
Quadro 5.85– Análise da afetação indireta de cada classe de Qualidade Visual: PETN
QUALIDADE VISUAL
ÁREA
Área de
estudo (ha)
Bacia Visual
Aerogeradores
TN1
TN2
TN3
TN4
TN5
TN6
TN7
TN8
TN9
TN10
TN11
TN12
TN13
TN14
TN15
TN16
TN17
TN18
TN19
TN20
TN21
TN22
TN23
TN24
TN25
TN26
TN27
TN28

Muito
reduzida

Reduzida

Moderada

Elevada

Muito
elevada

Total

372

2.783

26.860

22.078

10.848

62.903

143ha
1 - 0,4%
2 - 38%
17
12
14
12
13
17
22
18
14
27
13
10
10
10
14
17
15
16
15
15
18
72
69
41
30
23
20
21

1.711ha
4,6%
61,5%
256
22
7
6
5
27
572
423
307
590
170
118
76
68
29
27
14
15
7
9
12
1098
1023
794
698
574
392
308

16.728ha
45,3%
62%
3407
2938
2832
2684
2750
4861
3415
3015
2633
5399
2821
2865
2617
2883
3856
4861
4506
5086
4680
4338
5239
4469
4474
3631
3821
4272
3996
4342

13.440ha
36,4%
61%
4919
4294
4297
4116
4112
5347
4078
3825
3635
3793
4063
4220
3946
4103
4357
5347
4558
5167
4470
4139
4464
4262
4268
3734
3480
3898
3781
4084

4.891ha
13,3%
45%
1318
1053
1065
1073
1160
1475
1142
1032
970
1007
1124
1163
1056
1051
1142
1475
1263
1536
1352
1345
1383
1042
1013
828
769
865
842
972

36.896ha
59%
9917
8319
8215
7891
8040
11727
9229
8313
7559
10816
8191
8376
7705
8115
9398
11727
10356
11820
10524
9846
11116
10943
10847
9028
8798
9632
9031
9727
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QUALIDADE VISUAL
ÁREA

Muito
Muito
Reduzida
Moderada
Elevada
reduzida
elevada
TN29
88
1040
6038
4138
1297
TN30
51
877
5728
3784
1108
TN31
47
909
5754
3987
1120
TN32
27
590
5399
3792
1007
TN33
26
592
5401
3790
1003
TN34
42
392
7185
3818
1517
1 – Percentagem relativa à bacia visual – 2 – Percentagem relativa à classe

Total
12601
11548
11817
10815
10812
12954

Quadro 5.86– Análise da afetação indireta das classes de Qualidade elevada e muito elevada
no interior das áreas classificadas: PETN
Áreas Classificadas
ÁREA

Barroso

Qualidade

Elevada

TN1
TN2
TN3
TN4
TN5
TN6
TN7
TN8
TN9
TN10
TN11
TN12
TN13
TN14
TN15
TN16
TN17
TN18
TN19
TN20
TN21
TN22
TN23
TN24
TN25

2695
2718
2812
2952
3070
4141
1436
1582
1722
854
2277
2545
2579
2806
3304
4141
3665
4200
3670
3508
3641
741
877
955
1007

Muito
Elevada
6770
705
745
873
962
1234
288
330
383
144
585
686
706
774
938
1234
1098
1348
1221
1225
1214
116
142
149
170

Biosfera
Elevada
2600
2589
2601
2757
2835
2941
1410
1549
1662
1994
2116
2300
2266
2328
2518
2941
2503
2946
2585
2581
1974
741
877
954
980

Muito
Elevada
666
678
675
764
826
833
288
329
381
478
523
573
568
573
634
833
711
918
851
862
569
115
140
149
157

Parque Natural
Alvão
Elevada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Muito
Elevada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Parque Natural
Peneda Gerês
Muito
Elevada
Elevada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rede Natura 2000
Elevada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Muito
Elevada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Áreas Classificadas
ÁREA
TN26
TN27
TN28
TN29
TN30
TN31
TN32
TN33
TN34

Barroso
1580
1815
2292
396
715
776
1468
1310
1218

Biosfera

309
408
585
72
134
129
358
354
542

1202
1270
1506
349
568
636
910
768
529

205
219
270
59
90
94
148
135
123

Parque Natural
Alvão
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Parque Natural
Peneda Gerês
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rede Natura 2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Da análise do quadro anterior, verifica-se, para a totalidade dos aerogeradores
propostos, uma maior afetação visual de áreas de moderada qualidade visual (45,3%),
confirmando a presença de uma paisagem na qual uma das ocupações dominantes não
se destaca pelo valor cénico – florestas de produção de pinheiro bravo. Verifica-se
também uma elevada representatividade da afetação da classe elevada (36,4%),
refletindo o maior valor cénico das serranias nas quais se localiza o parque eólico,
embora já perturbadas pela presença de outras (inúmeras) estruturas da mesma
tipologia. A classe muito elevada, incluindo as áreas de características notáveis no
território é afetada de forma menos significativa (13,3%), mas ainda assim se prevê a
degradação visual de cerca de metade (45%) destas áreas de muito elevado valor cénico
presentes na área de influência visual do Parque.
Verifica-se que as áreas de elevada e muito elevada qualidade visual potencialmente
afetadas visualmente se concentram maioritariamente na envolvente direta da área de
intervenção, coincidindo com as extensas áreas de matos intercalados por afloramentos
rochosos que revestem estas cumeadas e também com os vales e várzeas agrícolas que
intercalam as cumeadas. São escassas as áreas de maior valor cénico afetadas a maior
distância, prevendo-se, deste modo, apenas um acréscimo da degradação visual da área
de estudo, com um caráter relativamente localizado.
Focando os aerogeradores verifica-se que os que implicam uma maior afetação de áreas
de elevada qualidade visual são as estruturas TN06, TN16 e TN18, assumindo-se
também como as que afetam de forma mais significativa áreas de muito elevada
qualidade visual, as quais acresce o aerogerador TN34. No que se refere à interferência
indireta com estas classes de maior valor cénico coincidentes com áreas classificadas,
verifica-se que os aerogeradores deste parque interferem apenas com a Reserva da
Biosfera Gerês-Xurés e com a região do Barroso, assumindo-se os primeiros
aerogeradores como os mais gravosos para a Região do Barroso, e os aerogeradores
TN18, TN19 e TN20, para a reserva da Biosfera.
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Importa referir novamente que, embora esta paisagem apresente um valor cénico
relevante promovido pelo caráter agreste das zonas serranas, o seu ambiente visual já
se encontra fortemente comprometido pela presença de parques eólicos, determinando
que a generalidade dos observadores e das áreas de maior qualidade visual presentes
no território já se encontrem atualmente afetadas por elementos dissonantes,
prevendo-se, dada a tipologia de projeto, apenas um acréscimo da intrusão visual
existente e da degradação do ambiente visual. Ressalva-se ainda que as estruturas
propostas se assumem, ou não, como elementos dissonantes consoante o observador,
sendo que, regra geral, este tipo de projeto, quando suficientemente afastado de
recetores sensíveis, é bem aceite pelas populações, ao encontrar-se associado a uma
energia “limpa” e renovável e ao apresentar estruturas com uma “forma” que, apesar
da volumetria, não são esteticamente desagradáveis.
Tendo em conta o enunciado, considera-se que o Parque Eólico Tâmega Norte implicará
um impacte visual e estrutural negativo direto, certo, permanente, de magnitude
moderada, mas pouco significativo, função da sua localização num ambiente visual no
qual se verifica a presença de inúmeras estruturas semelhantes às propostas, prevendose apenas um acréscimo numa intrusão visual existente.
A análise elaborada permitiu para além de avaliar o impacte global do Parque Eólico
avaliar os impactes por aerogerador, permitindo identificar as estruturas potenciadoras
de impactes visuais e estruturais mais significativos, tanto na fase de construção, como
na de exploração (consultar quadro seguinte), tendo-se concluído que as estruturas
mais gravosas para a paisagem são os aerogeradores;
•

TN1, pelos impactes mais significativos na fase de construção, por abranger
áreas mais significativas de elevada e muito elevada qualidade visual em áreas
classificadas e por se evidenciar como um dos aerogeradores mais visíveis da
envolvente, embora sem determinar uma intrusão visual significativa;

•

TN11, por se evidenciar como um dos aerogeradores mais visíveis da envolvente
e indutor de uma intrusão visual negativa para um maior número de
observadores;

•

TN13 pelos impactes mais significativos na fase de construção e por se
evidenciar como indutor de uma intrusão visual negativa para um maior número
de observadores;

•

TN16, por abranger áreas mais significativas de elevada e muito elevada
qualidade visual, incluindo nas áreas classificadas, por implicar uma maior
afetação direta destas classes, por se evidenciar como um dos aerogeradores
mais visíveis da envolvente e indutor de uma intrusão visual negativa para um
maior número de observadores;

•

TN17, pelos impactes mais significativos na fase de construção, por implicar uma
maior afetação direta das classes de elevada e muito elevada qualidade visual e
por se evidenciar como indutor de uma intrusão visual negativa para um maior
número de observadores;
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•

TN18, por abranger áreas mais significativas de elevada e muito elevada
qualidade visual, incluindo nas áreas classificadas, por implicar uma maior
afetação direta destas classes, por se evidenciar como um dos aerogeradores
mais visíveis da envolvente e indutor de uma intrusão visual negativa para um
maior número de observadores.
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Quadro 5.87– Análise da afetação indireta das classes de Qualidade elevada e muito elevada no interior das áreas classificadas: PETN
Síntese de Impactes
Fase de construção
AEG

TN1
TN2
TN3
TN4
TN5
TN6
TN7
TN8
TN9
TN10
TN11
TN12
TN13
TN14
TN15
TN16
TN17
TN18
TN19

Qualidade Visual (área em ha por classe)
Bacia Visual

Desmatação e
desflorestação

Alteração na
morfologia do
terreno

Elevada

3
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1

4
2
1
2
4
1
3
1
2
1
1
1
4
2
3
3
4
3
2

4919
4294
4297
4116
4112
5347
4078
3825
3635
3793
4063
4220
3946
4103
4357
5347
4558
5167
4470

Muito
Elevada
1318
1053
1065
1073
1160
1475
1142
1032
970
1007
1124
1163
1056
1051
1142
1475
1263
1536
1352

Áreas Classificadas
Elevada
2600
2589
2601
2757
2835
2941
1410
1549
1662
1994
2116
2300
2266
2328
2518
2941
2503
2946
2585

Muito
Elevada
666
678
675
764
826
833
288
329
381
478
523
573
568
573
634
833
711
918
851

Afetação direta
Elevada
0,19
0,18
0,78
0,78
0,60
0,11
0
0,66
0.50
0
0,69
0,79
0,44
0
0
0,64
0,79
0,79
0,52

Visibilidade

Intrusão Visual

Muito
Elevada
0,08
0,19
0
0
0,09
0,14
0,49
0
0.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,27

Magnitude (relativo
à distância)
Muito
Elevada
elevada
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
1
2
2
3
1
4
2
2
2
6
1
5
1
5
2
4
2
2
3
5
1
3
1
4
0
5
0

Hierarquia

Com
visibilidade

Sem
visibilidade

Crescente
de 1 a 34

42
34
29
30
29
42
50
47
39
42
39
37
34
34
35
42
41
45
42

97
105
110
109
110
97
89
92
100
97
100
102
105
105
104
97
98
94
97

32
19
10
12
23
20
24
18
21
17
29
25
33
27
26
34
30
31
28
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Síntese de Impactes
Fase de construção
AEG

Qualidade Visual (área em ha por classe)
Bacia Visual

Desmatação e
desflorestação

Alteração na
morfologia do
terreno

Elevada

TN20
TN21

1
1

3
3

4139
4464

Muito
Elevada
1345
1383

TN22

1

1

4262

TN23
TN24
TN25
TN26
TN27
TN28
TN29
TN30
TN31
TN32
TN33
TN34

1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
3
1

4
3
1
3
3
3
3
1
1
2
3
2

4268
3734
3480
3898
3781
4084
4138
3784
3987
3792
3790
3818

Áreas Classificadas

2581
1974

Muito
Elevada
862
569

1042

741

1013
828
769
865
842
972
1297
1108
1120
1007
1003
1517

877
954
980
1202
1270
1506
349
568
636
910
768
529

Elevada

Visibilidade

Intrusão Visual

Afetação direta

Magnitude (relativo
à distância)
Muito
Elevada
elevada
4
0
1
1

Hierarquia

Com
visibilidade

Sem
visibilidade

Crescente
de 1 a 34

36
39

103
100

22
16

0,79
0,54

Muito
Elevada
0
0,017

115

0,66

0,13

1

1

47

92

3

140
149
157
205
219
270
59
90
94
148
135
123

0,79
0,79
0,23
0,74
0,44
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0
0,49

0
0
0,41
0,052
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
2
2
3
3
1
0
1
4

1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

48
42
44
41
34
36
48
49
49
45
44
43

91
97
95
98
105
103
91
90
90
94
95
96

14
7
6
8
5
9
11
4
2
1
13
15

Elevada
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SUBESTAÇÕES
No âmbito do presente projeto estão previstas duas alternativas de localização para a
subestação: a Subestação STA.PETN, prevista para o Alto das Felgueiras, entre os cumes
de Cheira e Antas, junto ao aerogerador TN33, e a Subestação STB.PETN, prevista para
a Lomba da Ladeira, a sul da povoação de Carvalho e do aerogerador TN14.
Na fase de exploração os impactes na paisagem decorrentes da implantação desta
infraestrutura resultam fundamentalmente da sua presença no ambiente visual, sendo
que a significância do impacte depende da área afetada (sensibilidade visual) e da
visibilidade a partir dos recetores sensíveis na envolvente.
Os impactes estruturais e visuais associados às alterações na morfologia do terreno, pelo
seu carácter localizado e potencial de minimização/integração com vegetação a
preconizar no Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), foram
analisadas no capítulo referente à fase de construção.
No que se refere às características da paisagem, verifica-se que a STA.PETN se localiza
numa zona de cumeada aplanada revestida por matos de urze, sensivelmente à cota
1.037 m, coincidindo com uma área de moderada sensibilidade visual, promovida pela
reduzida visibilidade desta área da cumeada a partir dos observadores na envolvente.
Prevê-se que seja visível apenas de uma habitação isolada a sul, encontrando-se as seis
povoações na sua área de influência visual (3.000 m) resguardadas da sua presença, pelo
obstáculo ao alcance visual determinado pela morfologia do terreno.
No que se refere à STB.PETN, verifica-se que esta se localiza numa zona de vertente
suave entre as cotas 950 e 960 m, coincidindo com uma área de elevada sensibilidade
visual, promovida pela elevada qualidade da ocupação em presença, pastagens
marginadas por sebes vivas e muros de pedra solta, e pela visibilidade da área de
implantação a partir de um foco de observadores na proximidade, a povoação de
Carvalho, a cerca de 470 m. Pela bacia visual gerada para esta estrutura, verifica-se que
as restantes dez povoações na sua área de influência visual serão resguardadas pelo
obstáculo ao alcance visual determinado pela morfologia do terreno.

Fotografia 5.12 – Visibilidade da habitação isolada para a localização da STA.PETN
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Fotografia 5.13 – Visibilidade da povoação de Carvalho para a localização da STB.PETN

Tendo em conta o enunciado, considera-se que a STA.PETN implicará um impacte visual
e estrutural negativo direto, certo, permanente, local, de magnitude reduzida e pouco
significativo, assumindo maior relevância no ambiente visual a STB.PETN, ao implicar a
eliminação de uma ocupação de elevado valor cénico exposta a um aglomerado
populacional, prevendo-se por este motivo um impacte visual e estrutural negativo
direto, certo, permanente, de magnitude moderada e significativo, embora muito
localizado. Refere-se que o impacte visual gerado é reversível, no caso de desativação,
e parcialmente mitigável, se adotadas medidas de integração paisagística.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETN]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETN
No âmbito do presente projeto, estão previstos 17 troços alternativos para a linha
elétrica de ligação, das duas soluções de localização da subestação do parque eólico ao
posto de corte de Daivões, que resultam em 8 combinações a partir da STA.PETN e 15
da STB.PETN.
Na fase de exploração os impactes na paisagem decorrentes da implantação da linha
elétrica resultam fundamentalmente da sua presença, em particular dos apoios, e da
necessária faixa de proteção e gestão de combustível sob esta infraestrutura. Como já
foi mencionado, os impactes visuais e estruturais dependem das características da
paisagem atravessada e da presença de recetores humanos sensíveis às alterações
decorrentes da sua presença.
No que se refere às características da paisagem, verifica-se que a Linha,
independentemente da subestação e dos corredores selecionados, desenvolver-se-á
para sul, com uma orientação NNO-SSE, atravessando o vale do Tâmega no seu troço
final.
De modo a avaliar o impacte visual gerado por cada uma das alternativas foram
analisados parâmetros associados às características da paisagem das áreas percorridas,
que se consideraram relevantes para a avaliação da intrusão visual e da degradação
visual propiciada pela futura estrutura.
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O troço TLN1, com uma extensão de sensivelmente 4,13 km, desenvolve-se numa área
de visibilidade reduzida a elevada ao longo da vertente nascente da cumeada SeixaCustódia, atravessando no seu percurso o contraforte que se estende para o cume de
Antas. Apresenta um traçado que se desenvolve em troços relativamente semelhantes
ao longo da encosta e perpendicular a esta - situação considerada mais desfavorável,
uma vez que nestes troços a linha e respetiva faixa de servidão se evidenciam de forma
mais relevante da envolvente. Inclui, na sua maioria, áreas de matos e afloramentos
rochosos, integrando pontualmente manchas florestais de produção e de folhosas, bem
como algumas áreas agrícolas, interferindo deste modo essencialmente com áreas de
elevada qualidade e moderada a elevada sensibilidade visual, consoante a visibilidade a
partir dos observadores na envolvente.

Fotografia 5.14 – Pastagens marginadas por folhosas e matos atravessados pelo
troço TLN1

O troço TLN2, com uma extensão de apenas 750 m, desenvolve-se, na sua maioria
perpendicular à vertente e inclui matos de moderada qualidade e sensibilidade visual.
O troço TLN3, com uma extensão de sensivelmente 3,3 km, desenvolve-se numa área
dominada pela moderada visibilidade ao longo do flanco nascente da cumeada
Custódia-Raviçais. Apresenta um traçado predominantemente perpendicular à encosta,
incluindo, na sua maioria, áreas de matos. Integra no troço inicial uma área de
afloramentos rochosos e inclui pontualmente manchas florestais de produção e de
folhosas, bem como algumas áreas agrícolas, interferindo deste modo essencialmente
com áreas de moderada qualidade e sensibilidade visual. Identifica-se no término do
corredor uma área degradada associada à exploração de inertes, de reduzida
suscetibilidade.
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Fotografia 5.15 – Área degradada atravessada pelo troço TLN3 e troço visto da
margem sul do Tâmega, sendo visível a LMAT que atravessa o corredor

O troço TLN4, com uma extensão de apenas 580 m, inclui o atravessamento do vale do
rio Tâmega. Integra, para além do curso de água, áreas degradadas, matos e florestas
de produção, apresentando assim essencialmente moderada qualidade e reduzida
sensibilidade visual, função da sua localização adjacente a elementos dissonantes da
paisagem.
O troço TLN5, com uma extensão de sensivelmente 1,8 km, desenvolve-se em áreas de
reduzida a moderada visibilidade ao longo da cumeada Seixa-Cheira, paralelamente ao
ribeiro das Lamas. Inclui sobretudo áreas agrícolas e, com menor relevância, matos,
interferindo assim essencialmente com áreas de elevada qualidade e sensibilidade
visual.

Fotografia 5.16 – Zona de atravessamento do vale do Tâmega pelo troço TLN4
visto da margem norte do rio Tâmega e áreas agrícolas e matos atravessados pelo
corredor TLN5

O troço TLN6, com uma extensão de apenas 570 m, desenvolve-se numa área de
moderada visibilidade ao longo da vertente poente do ribeiro das Lamas, numa
orientação essencialmente paralela às curvas de nível. Integra essencialmente matos
com afloramentos rochosos, incluindo uma área de várzea com presença de folhosas.
Interfere assim, na sua maioria, com áreas de elevada qualidade e sensibilidade visual.
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O troço TLN7, com uma extensão de sensivelmente 2,5 km, desenvolve-se numa área
de moderada a elevada visibilidade ao longo do flanco poente da cumeada CheiraCustódia. Apresenta um traçado que alterna entre áreas paralelas e perpendiculares à
encosta, predominado ligeiramente a segunda situação. Inclui, na sua maioria, áreas de
matos, de moderada qualidade e sensibilidade visual, integrando no troço inicial uma
área com afloramentos rochosos e a várzea agrícola do ribeiro de Lamas, de elevada
qualidade e sensibilidade visual.

Fotografia 5.17 – Encosta percorrida pelos troços TLN7 e TLN17

O troço TLN8, com uma extensão de sensivelmente 1,1 km, coincide com uma área de
moderada visibilidade no atravessamento de um talvegue mais pronunciado do flanco
poente da cumeada Custódia-Raviçais, incluindo essencialmente florestas de produção
com presença de espécies invasoras, apresentando assim essencialmente reduzida
qualidade e sensibilidade visual.
O troço TLN9, com uma extensão de sensivelmente 1,1 km, desenvolve-se numa área
de elevada visibilidade ao longo da vertente do cume de Raviçais, incluindo, à
semelhança do troço TLN8, essencialmente florestas de produção com presença de
espécies invasoras, apresentando assim reduzida qualidade e sensibilidade visual.
O troço TLN10, com uma extensão de sensivelmente 2,1 km, desenvolve-se numa área
de moderada visibilidade que inclui o atravessamento do vale do rio Tâmega. Integra,
para além do curso de água, áreas degradadas, matos e florestas de produção,
apresentando assim moderada a reduzida qualidade e tendencialmente reduzida
sensibilidade visual, função da sua localização adjacente a elementos dissonantes da
paisagem.
O troço TLN11, com uma extensão de sensivelmente 2,0 km, desenvolve-se numa área
de moderada a elevada visibilidade ao longo do flanco ocidental da cumeada CheiraCustódia, alternando entre a orientação paralela e perpendicular às curvas de nível, com
um ligeiro predomínio da primeira orientação. Inclui no troço inicial uma zona de
lameiros a sul da povoação de UZ, integrando no restante corredor matos com
afloramentos rochosos e no troço final somente matos, interferindo assim
essencialmente com áreas de elevada qualidade e sensibilidade visual.
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Fotografia 5.18 – Lameiros limítrofes ao troço TLN11

O troço TLN12, com uma extensão de apenas 890 m, desenvolve-se numa área de
moderada visibilidade ao longo da vertente sudoeste do cume de Custódia, numa
orientação perpendicular à encosta. Inclui na sua totalidade matos, apresentando assim
moderada qualidade e sensibilidade visual.
O troço TLN13, com uma extensão de apenas 800 m, desenvolve-se numa área de
moderada visibilidade ao longo da vertente sul do cume de Raviçais, numa orientação
paralela à encosta. Inclui, na sua maioria, matos integrando também uma área
degradada (pedreira), assumindo assim moderada a reduzida qualidade e,
essencialmente, reduzida sensibilidade visual.
O troço TLN14, com uma extensão de sensivelmente 4,3 km, desenvolve-se numa área
de reduzida a moderada visibilidade ao longo da vertente ocidental da cumeada de
Seixa, numa orientação predominantemente paralela à encosta. Inclui, na sua maioria,
matos e afloramentos rochosos, integrando pontualmente manchas florestais de
produção e de folhosas, bem como algumas áreas agrícolas, interferindo deste modo
essencialmente com áreas de elevada qualidade e moderada a elevada sensibilidade
visual.
O troço TLN15, com uma extensão de sensivelmente 4,6 km, desenvolve-se numa área
de reduzida a moderada visibilidade ao longo do flanco ocidental da cumeada de SeixaCheira, alternando entre a orientação paralela e perpendicular às curvas de nível, com
um ligeiro predomínio da primeira orientação. Inclui essencialmente matos, alguns com
afloramentos rochosos, integrando também áreas agrícolas e, com menor relevância
manchas florestais de produção e de folhosas. Interfere assim essencialmente com
áreas de elevada qualidade e sensibilidade visual.
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Fotografia 5.19 – Zonas de desenvolvimento dos troços TLN14 e TLN15

O troço TLN16, com uma extensão de apenas 720 m, sobe a vertente do contraforte sul
de Cheira, alternando entre a orientação paralela e perpendicular às curvas de nível.
Inclui essencialmente matos com afloramentos rochosos, apresentando elevada
qualidade e sensibilidade visual.
Por fim, o troço TLN17, com uma extensão de sensivelmente 5,1 km, desenvolve-se
numa área de moderada a elevada visibilidade ao longo dos flancos ocidentais das
cumeadas Cheira-Custódia e Custódia-Raviçais. Apresenta um traçado que alterna entre
áreas paralelas e perpendiculares à encosta, predominado a segunda situação. Inclui no
troço inicial áreas de matos e afloramentos rochosos e no restante corredor florestas de
produção, integrando duas áreas degradadas associadas à exploração de inertes.
Interfere assim, respetivamente, com áreas de elevada e reduzida qualidade visual e
moderada e elevada sensibilidade visual.

Fotografia 5.20 – Zonas de desenvolvimento dos troços TLN16 e TLN17

Complementarmente foram quantificadas as áreas em cada classe de qualidade e
sensibilidade visual incluídas em cada combinação de corredores considerada,
parâmetros que traduzem a suscetibilidade da paisagem à introdução de um novo
elemento.
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Quadro 5.88 – Quantificação dos principais parâmetros considerados na avaliação das
características da paisagem por combinação de corredores: CL.PETN
ÁREAS EM CADA CLASSE DE QUALIDADE VISUAL (HA)
Muito
COMBINAÇÕES
Muito
reduzida e
Moderada
Elevada
elevada
reduzida
STA.PETN - PC Daivões
TLN01+02+03+04
46
208
112
30
TLN01+02+12+08+09+13+04
83
166
113
17
TLN01+02+12+8+9+10
80
175
121
24
TLN05+06+11+02+03+04
46
188
138
22
TLN05+06+11+02+12+08+09+13+04
83
146
139
9
TLN05+06+11+02+12+08+09+10
16
67
113
139
TLN05+06+07+08+09+13+04
88
119
110
15
TLN05+06+07+08+09+10
85
128
118
22
STB.PETN - PC Daivões
TLN14+01+02+03+04
46
232
259
48
TLN14+01+02+12+08+09+13+04
89
190
260
35
TLN14+01+02+12+8+9+10
84
199
268
41
TLN14+05+06+11+02+03+04
49
212
285
40
TLN14+05+06+11+02+12+08+09+13+04
87
170
286
27
TLN14+05+06+11+02+12+08+09+10
81
180
294
33
TLN14+05+06+07+08+09+13+04
91
143
256
32
TLN14+05+06+07+08+09+10
86
152
264
39
TLN15+17+09+13+04
136
83
251
20
TLN15+17+09+10
130
92
259
27
TLN15+16+06+11+02+03+04
52
210
243
34
TLN15+16+06+11+02+12+08+09+13+04
89
168
244
21
TLN15+16+06+11+02+12+08+09+10
84
178
233
25
TLN15+16+06+07+08+09+13+04
94
141
214
27
TLN15+16+06+07+08+09+10
89
150
222
33
ÁREAS EM CADA CLASSE DE SENSIBILIDADE VISUAL (HA)
Muito
COMBINAÇÕES
reduzida e
Moderada
Elevada
reduzida
STA.PETN - PC Daivões
TLN01+02+03+04
51
227
117
TLN01+02+12+08+09+13+04
89
186
105
TLN01+02+12+8+9+10
83
197
119
TLN05+06+11+02+03+04
49
215
130
TLN05+06+11+02+12+08+09+13+04
86
174
118
TLN05+06+11+02+12+08+09+10
86
141
118
TLN05+06+07+08+09+13+04
91
147
94
TLN05+06+07+08+09+10
85
158
108
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ÁREAS EM CADA CLASSE DE SENSIBILIDADE VISUAL (HA)
Muito
COMBINAÇÕES
reduzida e
Moderada
Elevada
reduzida
STA.PETN - PC Daivões
TLN14+01+02+03+04
52
261
270
TLN14+01+02+12+08+09+13+04
89
220
258
TLN14+01+02+12+8+9+10
84
232
272
TLN14+05+06+11+02+03+04
49
250
284
TLN14+05+06+11+02+12+08+09+13+04
87
208
271
TLN14+05+06+11+02+12+08+09+10
81
220
285
TLN14+05+06+07+08+09+13+04
91
181
247
TLN14+05+06+07+08+09+10
86
192
262
TLN15+17+09+13+04
136
99
249
TLN15+17+09+10
130
110
264
TLN15+16+06+11+02+03+04
52
226
255
TLN15+16+06+11+02+12+08+09+13+04
89
184
242
TLN15+16+06+11+02+12+08+09+10
84
196
235
TLN15+16+06+07+08+09+13+04
94
157
219
TLN15+16+06+07+08+09+10
89
168
233

Da análise anterior, conclui-se que os corredores propostos incluem essencialmente
matos, com ou sem afloramentos rochosos, sendo estas ocupações afetadas apenas
pontualmente pela implementação dos apoios, cujas localizações serão selecionadas de
modo a não coincidirem com zonas de afloramentos de características mais notáveis.
A faixa de proteção da Linha irá adquirir maior relevância visual nas zonas que atravessa
manchas florestais, sobretudo quando se desenvolver em encostas assumindo uma
orientação perpendicular às curvas de nível, evidenciando-se como mais gravosas neste
aspeto as combinações que incluam os corredores TLN1,TLN3, TLN15 e TLN17. No que
se refere à afetação de vegetação com valor cénico e ecológico prevê-se que as manchas
de folhosas incluídas nos corredores possam ser evitadas ou atravessadas pela futura
Linha, evitando o impacte visual e estrutural decorrente.
Os corredores com origem na STB.PETN afetarão diretamente sobretudo áreas de
elevada qualidade e sensibilidade visual, uma vez que percorrem numa maior extensão
a zona de cumeada, área praticamente incluída na totalidade nas classes elevadas dos
parâmetros referidos. Os corredores com origem na STA.PETN, localizada a “jusante”,
manifestam uma ligeira prevalência das áreas de moderada qualidade e sensibilidade
visual, assumindo-se naturalmente como mais favoráveis.
No que se refere à avaliação da intrusão visual gerada pelas linhas, foram geradas as
bacias visuais dos diferentes corredores tendo em conta a altura prevista para os apoios
e a altura média de um observador (ver DESENHO 25.3 – Bacia Visual dos Corredores
das Linhas Elétricas- PETN), identificando deste modo quais os focos de observadores na
envolvente potencialmente afetados e, de acordo com a distância a que se encontram,
a magnitude da intrusão visual a que estão sujeitos, e consequentemente quais os
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corredores que implicam a maior intrusão visual no ambiente visual. A análise de
visibilidade realizada para cada um dos corredores encontra-se sistematizada na tabela
presente no ANEXO VII – Análise da Intrusão Visual dos Corredores da Linha Elétrica do
Parque Tâmega Norte, tendo-se sintetizado os resultados na tabela seguinte.
Quadro 5.89 – Avaliação da intrusão visual gerada pelos diferentes corredores: CL.PETN
INTRUSÃO VISUAL
Nula
Reduzida
Moderada
STA.PETN – PC Daivões
TLN01+02+03+04
31
6
4
TLN01+02+12+08+09+13+04
28
8
4
TLN01+02+12+8+9+10
29
7
4
TLN05+06+11+02+03+04
30
7
4
TLN05+06+11+02+12+08+09+13+04
28
10
2
TLN05+06+11+02+12+08+09+10
27
8
5
TLN05+06+07+08+09+13+04
29
10
1
TLN05+06+07+08+09+10
29
8
3
STB.PETN - PC Daivões
TLN14+01+02+03+04
28
7
5
TLN14+01+02+12+08+09+13+04
26
9
4
TLN14+01+02+12+8+9+10
26
8
5
TLN14+05+06+11+02+03+04
26
8
4
TLN14+05+06+11+02+12+08+09+13+04
25
10
3
TLN14+05+06+11+02+12+08+09+10
25
9
4
TLN14+05+06+07+08+09+13+04
26
10
2
TLN14+05+06+07+08+09+10
26
9
3
TLN15+17+09+13+04
25
8
4
TLN15+17+09+10
25
8
5
TLN15+16+06+11+02+03+04
25
7
4
TLN15+16+06+11+02+12+08+09+13+04
23
11
3
TLN15+16+06+11+02+12+08+09+10
23
10
4
TLN15+16+06+07+08+09+13+04
24
11
2
TLN15+16+06+07+08+09+10
24
10
3
COMBINAÇÕES CORREDORES

Elevada
2
3
3
2
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6

Da análise elaborada constata-se que dos 43 focos de observadores presentes na área
de influência visual dos corredores (40 povoações e 3 pontos de interesse), cerca de
metade se encontra resguardada da intrusão visual gerada pela futura Linha,
independentemente do corredor selecionado, função do obstáculo ao alcance visual
determinado pela morfologia do terreno, ou sujeito a uma intrusão visual reduzida,
tendo em conta a distância a que se encontram da futura estrutura. Verifica-se também
que:
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•

•

No que se refere às combinações a ligar à STA.PETN - PC Daivões:
o

No máximo 3 pontos de observação se encontram sujeitos a uma intrusão
visual elevada;

o

No máximo 5 pontos de observação se encontram sujeitos a uma intrusão
visual moderada;

o

Em média 8 pontos se encontram sujeitos a uma intrusão visual reduzida;

o

Em média 28 pontos se encontram não se encontram sujeitos a uma
intrusão visual;

No que se refere às combinações a ligar à STB.PETN - PC Daivões:
o

No máximo 6 pontos de observação se encontram sujeitos a uma intrusão
visual elevada;

o

No máximo 5 pontos de observação se encontram sujeitos a uma intrusão
visual moderada;

o

Em média 9 pontos se encontram sujeitos a uma intrusão visual reduzida;

o

Em média 25 pontos se encontram não se encontram sujeitos a uma
intrusão visual.

Ressalva-se que a análise da visibilidade dos diferentes corredores foi gerada para a
situação mais desfavorável, não tendo em conta as características da envolvente dos
corredores propostos e de cada um dos pontos de observação, isto é, a presença de
volumetrias geradas pela ocupação do solo que se assumem como obstáculos visuais,
impedindo ou atenuando a visibilidade prevista na cartografia.
Por fim, de modo a avaliar a afetação do valor cénico da paisagem, foram ainda
quantificadas as classes de qualidade visual afetadas indiretamente pela implementação
do projeto, ou seja, as áreas de elevado e muito elevado valor cénico que poderão sofrer
um decréscimo da sua qualidade pela exposição às novas intrusões visuais introduzidas
no território, neste caso, da Linha Elétrica. Essa análise encontra-se sintetizada no
quadro seguinte.
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Quadro 5.90 – Quantificação da Qualidade Visual abrangida pelas bacias visuais dos
corredores das linhas elétricas: CL.PETN
QUALIDADE VISUAL
COMBINAÇÕES CORREDORES

Reduzida
e muito
reduzida

Elevada

Muito
elevada

5022

5469

1770

2181
2120
2020
2038
2226
1828
1782
1669

1911
1891
1829
1844
1887
1750
1691
1626

533
480
438
490
525
380
400
358

2526
2465
2365
2060
2282
2182
2116
2002
2011
1893
2290
2209
2109
2438
1911

2971
2951
2889
1860
2928
2865
2804
2739
2344
2277
2785
2757
2694
2743
2557

686
634
592
470
588
547
557
515
645
600
687
629
587
705
555

Moderada

Área de influência visual da totalidade
1096
dos corredores
STA.PETN - PC Daivões
TLN01+02+03+04
561
TLN01+02+12+08+09+13+04
782
TLN01+02+12+8+9+10
774
TLN05+06+11+02+03+04
559
TLN05+06+11+02+12+08+09+13+04
811
TLN05+06+11+02+12+08+09+10
766
TLN05+06+07+08+09+13+04
771
TLN05+06+07+08+09+10
762
STB.PETN - PC Daivões
TLN14+01+02+03+04
561
TLN14+01+02+12+08+09+13+04
782
TLN14+01+02+12+8+9+10
774
TLN14+05+06+11+02+03+04
782
TLN14+05+06+11+02+12+08+09+13+04
777
TLN14+05+06+11+02+12+08+09+10
709
TLN14+05+06+07+08+09+13+04
771
TLN14+05+06+07+08+09+10
762
TLN15+17+09+13+04
915
TLN15+17+09+10
899
TLN15+16+06+11+02+03+04
567
TLN15+16+06+11+02+12+08+09+13+04
784
TLN15+16+06+11+02+12+08+09+10
775
TLN15+16+06+07+08+09+13+04
811
TLN15+16+06+07+08+09+10
775
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Quadro 5.91 – Análise da afetação indireta das classes de Qualidade elevada e muito elevada
no interior das áreas classificadas: CL.PETN
Áreas Classificadas
COMBINAÇÕES CORREDORES

Barroso

Biosfera

Muito
Elevada
Elevada
STA.PETN - PC Daivões
TLN01+02+03+04
207
12
207
TLN01+02+12+08+09+13+04
207
12
207
TLN01+02+12+8+9+10
207
12
207
TLN05+06+11+02+03+04
305
24
305
TLN05+06+11+02+12+08+09+13+04
305
24
305
TLN05+06+11+02+12+08+09+10
305
24
305
TLN05+06+07+08+09+13+04
305
24
305
TLN05+06+07+08+09+10
305
24
305
STB.PETN - PC Daivões
TLN14+01+02+03+04
1130
144
1130
TLN14+01+02+12+08+09+13+04
1130
144
1130
TLN14+01+02+12+8+9+10
1130
144
1130
TLN14+05+06+11+02+03+04
1228
156
1228
TLN14+05+06+11+02+12+08+09+13+04
1228
156
1228
TLN14+05+06+11+02+12+08+09+10
1228
156
1228
TLN14+05+06+07+08+09+13+04
1228
156
1228
TLN14+05+06+07+08+09+10
305
156
305
TLN15+17+09+13+04
567
83
567
TLN15+17+09+10
567
83
567
TLN15+16+06+11+02+03+04
798
101
798
TLN15+16+06+11+02+12+08+09+13+04
798
101
798
TLN15+16+06+11+02+12+08+09+10
798
101
798
TLN15+16+06+07+08+09+13+04
798
101
798
TLN15+16+06+07+08+09+10
798
101
798
Qualidade

Elevada

Muito
Elevada

Parque Natural
Peneda Gerês
Muito
Elevada
Elevada

12
12
12
24
24
24
24
24

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

144
144
144
156
156
156
156
156
83
83
101
101
101
101
101

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Da análise do quadro anterior, verifica-se, nas combinações a ligar à STA.PETN, uma
maior afetação visual de áreas de moderada qualidade visual, enquanto que nas
combinações com origem na STB.PETN, se verifica, regra geral, uma prevalência da
afetação visual de áreas da classe elevada. Independentemente das subestações, a
classe muito elevada é afetada de forma menos significativa. Verifica-se nas
combinações a ligar à STB.PETN, uma afetação da classe elevada entre os 30 e os 35%
da totalidade das áreas incluídas nesta classe na área de influência visual dos corredores,
e uma afetação da classe muito elevada entre os 20 e os 30%. Nas combinações a ligar
à STB.PETN, a afetação da classe elevada situa-se entre os 34 e os 54% e da classe muito
elevada entre os 27 e os 40%.
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A afetação relevante de áreas de elevada e muito elevada qualidade visual confirma a
presença de um território marcado por condições fisiográficas e ocupações de elevado
valor cénico, porém, já perturbadas pela presença de outros elementos dissonantes,
como Linhas Elétricas, Subestações e Aerogeradores, prevendo-se sobretudo um
acréscimo da degradação visual da área de estudo.
Focando as diferentes combinações, verifica-se que as que implicam uma maior
afetação de áreas de elevada qualidade visual são constituídas pelos seguintes
corredores TLN14+01+02+03+04, TLN15+16+06+11+02+03+04 e TLN15+16+06+07+
08+09+13+04, verificando-se que são as combinações TLN14+01+02+03+04, TLN14+
01+02+12+08+09+13+04 e TLN14+01+02+12+8+9+10 que afetam uma maior áreas de
elevada e muito elevada qualidade visual no interior das áreas classificadas da Região
do Barroso e Reserva da Biosfera Gerês-Xurés.
Tendo em conta o enunciado, considera-se que a linha elétrica do Parque Eólico Tâmega
Norte implicará, independentemente do corredor selecionado, um impacte visual e
estrutural negativo direto, certo, permanente, de magnitude moderada, mas pouco
significativo, assumindo-se mais relevante no caso da seleção dos corredores com
origem na STB.PETN, dada a maior interferência com áreas de elevada qualidade e
sensibilidade visual.
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STA.PETN
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 4,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
A análise elaborada permitiu para além de avaliar o impacte global da implementação
da Linha Elétrica no território, avaliar os impactes por corredor e, consequentemente,
por combinação, permitindo uma hierarquização das alternativas propostas por
magnitude da transformação que irão gerar no ambiente visual. A análise encontra-se
sintetizada no quadro seguinte.
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Quadro 5.92– Síntese dos impactes visuais e estruturais induzidos por cada combinação de Linha: CL.PETN
Síntese de Impactes
Qualidade Visual (área em ha por classe)
Combinações para a Linha Elétrica

Bacia Visual
Elevada

Muito
Elevada

Áreas Classificadas
Elevada

Muito
Elevada

Intrusão Visual

Afetação direta

Magnitude (relativo à
distância)

Hierarquia
Crescente de 1 a
34

Muito
Elevada

Moderada

Elevada

112
113
121
138
139
113
110
118

30
17
24
22
9
139
15
22

4
4
4
4
2
5
1
3

2
3
3
2
3
3
3
3

6
5
3
7
8
4
2
1

259
260
268
285
286
294
256
264
251
259

48
35
41
40
27
33
32
39
20
27

5
4
5
4
3
4
2
3
4
5

3
4
4
4
5
5
5
5
5
5

15
13
11
4
14
12
10
3
2
1

Elevada

STA.PETN - PC Daivões
TLN01+02+03+04
TLN01+02+12+08+09+13+04
TLN01+02+12+8+9+10
TLN05+06+11+02+03+04
TLN05+06+11+02+12+08+09+13+04
TLN05+06+11+02+12+08+09+10
TLN05+06+07+08+09+13+04
TLN05+06+07+08+09+10

1911
1891
1829
1844
1887
1750
1691
1626

533
480
438
490
525
380
400
358

207

12

207

12

207

12

305

24

305

24

305

24

305

24

305

24

STB.PETN - PC Daivões
TLN14+01+02+03+04
TLN14+01+02+12+08+09+13+04
TLN14+01+02+12+8+9+10
TLN14+05+06+11+02+03+04
TLN14+05+06+11+02+12+08+09+13+04
TLN14+05+06+11+02+12+08+09+10
TLN14+05+06+07+08+09+13+04
TLN14+05+06+07+08+09+10
TLN15+17+09+13+04
TLN15+17+09+10

2971
2951
2889
1860
2928
2865
2804
2739
2344
2277

686
634
592
470
588
547
557
515
645
600

1130

144

1130

144

1130

144

1228

156

1228

156

1228

156

1228

156

305

156

567

83

567

83
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Síntese de Impactes
Qualidade Visual (área em ha por classe)
Combinações para a Linha Elétrica

TLN15+16+06+11+02+03+04

Bacia Visual

Áreas Classificadas

Afetação direta

Intrusão Visual
Magnitude (relativo à
distância)

Hierarquia
Crescente de 1 a
34

Elevada

Muito
Elevada

Elevada

Muito
Elevada

Elevada

Muito
Elevada

Moderada

Elevada

2785

687

798

101

243

34

4

5

101

244

21

3

6

9
7

233
214
222

25
27
33

4
2
3

6
6
6

6
8
5

TLN15+16+06+11+02+12+08+09+13+04

2757

629

798

TLN15+16+06+11+02+12+08+09+10
TLN15+16+06+07+08+09+13+04
TLN15+16+06+07+08+09+10

2694
2743
2557

587
705
555

798

101

798

101

798

101
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
No que se refere à seleção de uma Linha a 400 kV ou a 60 kV, verifica-se que a Linha
elétrica a 400 kV se assume mais favorável, uma vez que apesar de apresentar uma
tensão mais elevada se prevê induzir menores impactes estruturais e visuais
relativamente à alternativa a 60 kV. Note-se que as duas opções de linha elétrica não se
diferenciam pelo traçado, nem pelo número de apoios necessários.
No que se refere aos impactes estruturais, a Linha a 60 kV implica, pela maior altura
necessária à colocação de um maior número de cabos (12+2), maciços de fundação
maiores - mais largos, mais profundos, com o triplo do volume de escavação e pouco
mais de o dobro de cimentação –, bem como a construção de mais uma subestação,
relativamente à solução a 400 kV, o que se traduz numa maior área intervencionada,
implicando consequentemente uma maior afetação de vegetação e também alterações
na morfologia do terreno mais relevantes.
Relativamente aos impactes visuais, a Linha a 60kV, ao exigir apoios mais altos, implica
que seja mais visível, e, ao exigir mais uma subestação, determina uma maior
artificialização da paisagem e a introdução de um maior número de elementos exógenos
no território, induzindo necessariamente uma intrusão visual mais gravosa que a sua
alternativa.
5.13.4.2 PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL E SUA LIGAÇÃO AO PC GOUVÃES
PROJETO DO PARQUE EÓLICO
Na fase de exploração, os impactes na paisagem decorrentes da implantação do parque
eólico resultam fundamentalmente da presença dos aerogeradores no ambiente visual
e dos troços mais extensos dos acessos propostos nas zonas de cumeada, geralmente
visíveis a grandes distâncias. Nesta fase, os impactes, sobretudo visuais, dependem das
características da paisagem afetada e da magnitude da intrusão visual gerada pela
intervenção, dependente da visibilidade a partir dos observadores, permanentes e
temporários, presentes na área de influência visual do projeto.
Refere-se que os impactes estruturais e visuais associados às alterações na morfologia
do terreno e à afetação da vegetação para implantação das estruturas foram, pelo seu
carácter localizado, analisadas no capítulo referente à fase de construção.
No que se refere às características da paisagem, verifica-se que o Parque Eólico Tâmega
Sul se inclui na serra do Alvão, abrangendo as cumeadas assinaladas pelos topónimos
de Portela (TS01 a TS06), Lomba da Carvalha-Serra do Corgo (TS07 a TS10), Lomba do
Toiro-Castelo da Ínsua (TS11 a TS14), Cabeço do Porco (TS15 a TS17), Meiroicinho (TS18),
São Jorge (TS19 a TS25), Chã-Ladeira (TS26 a TS28), Choupica (TS29 a TS31), Penedo
Alto-Alto dos Carvalhos (TS32 a TS35) e Alto do Facho-Alto do Ribeiro Seco (TS36 a TS39).
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Nestas serranias verifica-se atualmente a presença dos parques eólicos denominados
Caravela, Meiroicinha, Serra do Alvão, Alvão, Gevancas, Alto do Marco, Trandeiras, Alto
da Coutada, Padrela-Soutel, Negrelo-Guilhado, Salgueiros-Guilhado e Chã de Guilhado,
no total de 118 aerogeradores na área de influência visual dos aerogeradores propostos.
Este parque encontra-se também numa área dominada pela elevada sensibilidade
visual, função do elevado valor cénico destas cumeadas, marcadas por matos
intercalados por afloramentos rochosos, e da exposição visual que a situação fisiográfica
oferece. Contudo, a qualidade manifesta-se variável em função da ocupação do solo em
presença, tendo sido quantificadas as áreas em cada classe potencialmente afetadas
pelas plataformas dos aerogeradores.
Quadro 5.93– Quantificação da qualidade visual afetada por cada plataforma: PETS
AEROGERADOR
TS1
TS2
TS3
TS4
TS5
TS6
TS7
TS8
TS9
TS10
TS11
TS12
TS13
TS14
TS15
TS16

QUALIDADE VISUAL
Muito reduzida

Reduzida

Moderada

Elevada

Muito elevada

0,043

0,75

0

0,79

0

0

0

0

0

0,15

0,64

0

0

0

0,077

0,71

0

0

0

0

0,79

0

0

0

0

0,79

0

0

0

0

0,79

0

0

0

0

0,41

0,38

0

0

0

0,79

0

0

0

0

0,79

0

0

0

0

0,45

0,35

0

0

0

0,79

0

0

0

0

0,79

0

0

0

0

0,71

0,086

0

0

0

0,71

0,084

0

0

0

0,79

0

TS17

0

0

0

0,78

0,02

TS18
TS19
TS20
TS21
TS22
TS23
TS24
TS25
TS26
TS27
TS28
TS29

0

0

0

0,28

0,52

0

0

0,08

0,7

0

0

0

0,045

0,74

0

0

0

0,79

0

0

0

0

0.78

0.01

0

0

0

0.78

0.01

0

0

0

0

0.003

0.78

0

0

0

0,79

0

0

0

0

0,79

0

0

0

0

0,79

0

0

0

0

0,66

0,13

0

0

0,79

0

0
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AEROGERADOR
TS30
TS31
TS32
TS33
TS34
TS35
TS36
TS37
TS38
TS39

QUALIDADE VISUAL
Muito reduzida

Reduzida

Moderada

Elevada

Muito elevada

0

0

0,16

0,59

0

0

0

0,79

0

0

0

0

0,79

0

0

0

0

0,79

0

0

0

0

0,79

0

0

0

0

0

0,79

0

0

0

0,79

0

0

0

0

0

0,79

0

0

0

0,79

0

0

0

0

0,68

0,11

0

Da análise da tabela anterior identificam-se apenas nove localizações consideradas mais
suscetíveis, pela interferência dos aerogeradores e plataformas de montagem com
afloramentos rochosos de maior notabilidade, nomeadamente os aerogeradores TS01,
TS08, TS11, TS14, TS15, TS17, TS18, TS24 e TS28. A elevada interferência com a classe
elevada corresponde essencialmente a áreas dominadas por ocupações sem grande
relevância cénica, mas valorizadas pela zona fisiográfica onde se encontram, ou pela
presença de urzais secos (habitat 4030pt3 Charnecas secas europeias), ocupação com
valor cénico e ecológico, mas muito frequente nesta zona de cumeada, não se
assumindo a sua afetação muito relevante.

Fotografia 5.21 – Áreas de localização dos aerogeradores TS11 e TS24

Importa referir, que estas cumeadas se encontram atualmente “perturbadas” pela
presença de estruturas da mesma tipologia das propostas, manifestando-se, na
realidade, menos suscetíveis à implementação do projeto em estudo.
No que se refere aos acessos, verifica-se que, dos cerca de 69 km necessários, cerca de
metade coincidem com vias existentes a beneficiar. Embora muitos dos troços
apresentem reduzida extensão, verifica-se a necessidade de criação de acessos com
uma extensão significativa ao longo das cumeadas da Portela, da Lomba da Carvalha, da
Lomba do Toiro, de S. Jorge e Choupica, prevendo-se que estas vias possam assumir uma
maior relevância no ambiente visual, pela faixa contrastante que materializam
relativamente à ocupação na envolvente. Refere-se que os troços na cumeada de
1149

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Choupica serão pouco visíveis, dada o seu desenvolvimento no seio de uma mancha
florestal, e que nos restantes o impacte visual poderá ser minimizado se os inertes
utilizados nas vias forem de origem local ou tiverem a mesma coloração dos
afloramentos rochosos que existem na envolvente.
No que se refere à avaliação da intrusão visual gerada pelos futuros aerogeradores,
foram geradas as bacias visuais de cada uma das estruturas previstas, tendo em conta a
sua altura total e a altura média de um observador (ver DESENHO 25.4 – Bacia Visual do
Parque Eólico Tâmega Sul), identificando deste modo quais os focos de observadores na
envolvente potencialmente afetados e, de acordo com a distância a que se encontram,
a magnitude da intrusão visual a que estão sujeitos, bem como as estruturas que
induzirão uma maior intrusão visual. A análise mencionada encontra-se sistematizada
no ANEXO VII – Análise da Intrusão Visual do Parque Eólico Tâmega Sul.
Da análise da tabela referida, verifica-se que 27 dos 138 aglomerados populacionais e 8
dos 20 pontos de interesse na envolvente não apresentam visibilidade e que,
globalmente, os aerogeradores se assumirão como:
•

uma intrusão visual reduzida para 68 povoações, 9 pontos de interesse, 14 vias
e uma ferrovia convertida em ecopista, por estes se encontrarem a mais de
5.000 metros de todos os aerogeradores, distância a que estas estruturas não
se destacam de forma significativa no ambiente visual, começando a diluir-se na
envolvente;

•

uma intrusão visual moderada para 20 povoações, 3 pontos de interesse e 9
vias rodoviárias, por estas se localizarem a uma distância entre 2.000 e 5.000 m
de alguns dos aerogeradores previstos, distância a que estas estruturas, embora
visíveis com nitidez, já não se destacam tão fortemente na paisagem,
nomeadamente as povoações de Afonsim, Alto de Berbedim, Benagouro, Bilhó,
Bobal, Cabriz, Carvalhais, Limões, Outeiro, Outeiro do Basto, Pioledo, Portela de
Santa Eulália, Povoa, Ruival, Samarda, Souto, Telões, Travassos, Viela e Vilarinho
da Samarda, os pontos de interesse capelas St.ª Maria da Auxiliadora e N.S. de
Fátima e Miradouro de Minhéu e as vias A7, EN2, EN206, EN312, EN312-1,
EN313, EM540, EM557 e CM1200;

•

uma intrusão visual elevada para 10 povoações e 6 vias rodoviárias, por estas
se localizarem a uma distância entre 1.000 e 2.000 m de alguns dos
aerogeradores previstos, distância a que estas estruturas assumem elevada
relevância no ambiente visual, nomeadamente as povoações de Amarelos,
Azeveda, Balteiro, Cadaval, Covelo, Lixa do Alvão, Ribeira de Pena, Santa
Marinha, Tojais e Viduedo e as vias A7, EN206, EN312, EN313, EM557 e CM1200;

•

uma intrusão visual muito elevada para 12 povoações e 5 vias rodoviária, por
estas se localizarem a uma distância menor que 1.000 m de alguns dos
aerogeradores previstos, distância a que estas estruturas se assumem como
elementos dominantes na paisagem, nomeadamente as povoações de Aldeia do
Ouro, Alvadia, Bustelo, Carrazedo do Alvão, Choupica, Favais, Gouvães da Serra,
Lamas, Macieira, Pinduradouro, Santa Marta da Montanha e Trandeiras e as vias
A7, EN206, EN313, EM557 e CM1200.
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Verifica-se ainda que neste parque os aerogeradores mais visíveis e,
consequentemente, potencialmente indutores de impactes visuais mais significativos,
se encontram localizados na cumeada da Portela (TS1 a TS6), no cume de Meroicinho
(TS18), na estrema oriental da cumeada de Chã (TS28), no limite noroeste da cumeada
de Sombra e no cabeço de Choupica (TS29 a TS31).
Quadro 5.94– Síntese da intrusão visual gerada pelo PETS
INTRUSÃO VISUAL – N.º DE POVOAÇÕES (PONTOS DE INTERESSE)
Reduzida
Moderada
Elevada
Muito elevada
Total
5.000 –
2.000-5.000 m
1.000-2.000 m
< 1.000 m
10.000
68+9
20+3
12+0
10+0
27+8
138+20
123 km de
50, 7 km de
23,6 km de
23,9 km de vias
vias
vias
vias
Nota: Os valores apresentados correspondem ao n.º de povoações + n.º de pontos de interesse
Nula
(não
expostas)

Da análise da intrusão visual gerada pelos aerogeradores, conclui-se que mais de
metade dos focos de observadores presentes na envolvente não se manifestam
afetados visualmente ou se encontram a uma distância a que estas estruturas implicarão
apenas uma intrusão visual reduzida.
Acresce que a cartografia de análise que permitiu identificar os pontos de observação
afetados é gerada para a situação mais desfavorável, não distinguindo as estruturas
visíveis na totalidade das parcialmente visíveis, não tendo em conta as características da
envolvente de cada um dos pontos de observação, isto é, a presença de obstáculos
visuais e a presença de outros planos com volumetria no eixo visual entre o observador
e os aerogeradores propostos, atenuando o destaque destes na paisagem, e ainda a
presença de estruturas semelhantes no ambiente visual, determinando que os
aerogeradores propostos impliquem somente um acréscimo da intrusão visual existente
e não uma nova intrusão visual.
Deste modo, foram analisadas as bacias visuais dos pontos de observação (ver DESENHO
25.4 – Bacias Visuais dos Observadores – PETS) identificados como sujeitos a uma
intrusão visual moderada, elevada e muito elevada, considerados, de acordo com a
metodologia, como os focos potencialmente expostos a impactes visuais negativos
significativos. Da análise elaborada, constatou-se que:
•

A povoação de Afonsim apresenta na sua bacia visual e num plano mais próximo
os aerogeradores do parque eólico de Trandeira, prevendo-se que as estruturas
propostas não se evidenciem de forma relevante no ambiente visual, induzindo
uma intrusão visual tendencialmente reduzida;
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Fotografia 5.22 – Visibilidade da povoação de Afonsim com PE de Trandeira

•

Para as povoações de Benagouro, Vilarinho da Samarda, Samarda, Outeiro,
Souto e Telões, localizadas na base da cumeada Sombra-Caravelas, os
aerogeradores propostos mais próximos não assumirão grande relevância no
ambiente visual, ao localizarem-se no alinhamento dos parques eólicos do
Alvão, da Serra do Alvão e de Meiroicinha, prevendo-se que estes focos de
observação se encontrem, na realidade, expostos a uma intrusão visual
tendencialmente reduzida;

Fotografia 5.23 – Simulação da visibilidade das povoações na base da cumeada
Sombra-Caravelas para os aerogeradores propostos (fonte: GE)

•

Para as povoações de Alto de Berbedim, Bilhó, Bobal, Pioledo e Travassos,
localizadas na base da cumeada de Portela, os aerogeradores mais próximos não
implicarão uma grande transformação do ambiente visual, ao ocuparem a
cumeada onde se encontra já o parque eólico de Alto do Marco, prevendo-se
que estes focos de observação se encontrem, na realidade, expostos a uma
intrusão visual reduzida a moderada;
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Fotografia 5.24 – Simulação da visibilidade a das povoações na base da cumeada de
Portela (fonte: GE)

•

As povoações de Aldeia do Ouro, Macieira e Choupica, localizadas a menos de
4.000 m dos aerogeradores, ao localizarem-se na base das cumeadas do Facho
e da Portela, apresentam reduzida amplitude visual para a área de implantação
dos aerogeradores mais próximos, prevendo-se que estas estruturas se
manifestem apenas parcialmente visíveis, induzindo uma intrusão visual
reduzida a moderada;

Aldeia do Ouro

Choupica
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Macieira

Fotografia 5.25 – Perfis do terreno dos eixos visuais das povoações para
os aerogeradores mais próximos, confirmando a visibilidade parcial das
futuras estruturas e simulação da relação visual das povoações de Aldeia
do Ouro e Choupica com os aerogeradores propostos (Fonte:GE)

•

As povoações de Limões e Povoa, apresentam no seu eixo visual para a área de
intervenção outras elevações em planos mais próximos que atenuarão a
presença dos aerogeradores propostos (cumes de Cabeço da Raposa e BusteloSanta Eulália), prevendo-se que a sua implementação implique uma intrusão
visual tendencialmente reduzida;
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Fotografia 5.26 – Simulação da visibilidade das povoações de Limões (1) e
Povoa (fonte: GE)
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•

As povoações de Balteiro e Viela apresentam no seu eixo visual a subestação de
Gouvães, elemento dissonante que atenuará a presença dos futuros
aerogeradores no ambiente visual, prevendo-se que estes induzam uma
intrusão visual tendencialmente reduzida;

Fotografia 5.27 – Intrusão visual no eixo visual das povoações de Balteiro e Viela
(fonte: GE)

•

Uma extensão representativa das vias potencialmente expostas a uma intrusão
visual relevante na envolvente do PETS desenvolve-se em zonas de fraca
amplitude visual, função do seu desenvolvimento na base das cumeadas onde
se encontram implantados os aerogeradores propostos, assumindo-se também
atualmente já expostas aos parques eólicos existentes. Deste modo, para a
generalidade das vias, as estruturas propostas implicam apenas um acréscimo
da intrusão visual existente, prevendo-se que sejam sobretudo as vias EM557 e
a EN206 as mais afetadas visualmente pela introdução do projeto, pela sua
proximidade e amplitude visual para as áreas de intervenção.

Por fim, de modo a avaliar a afetação do valor cénico da paisagem, foram ainda
quantificadas as classes de qualidade visual afetadas indiretamente pela implementação
do projeto, ou seja, as áreas de elevado e muito elevado valor cénico que poderão sofrer
um decréscimo da sua qualidade pela exposição às novas intrusões visuais introduzidas
no território, neste caso, os aerogeradores. Essa análise encontra-se sintetizada no
quadro seguinte.
Quadro 5.95– Análise da afetação indireta de cada classe de Qualidade Visual: PETS
QUALIDADE VISUAL
ÁREA

Muito
Reduzida

Reduzida

Moderada

Elevada

Muito
elevada

Total

Área de
estudo (ha)

1276

616

31950

26036

10270

70148

Bacia Visual
Aerogeradores

805ha
1,8%
63%

375ha
0,8%
61%

19.365 ha
42,5%
61%

18.856ha
41,4%
72%

6.12ha
13,5%
60%

45.524ha
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QUALIDADE VISUAL
ÁREA

Muito
Muito
Reduzida
Moderada Elevada
Reduzida
elevada
TS1
131
47
3218
4605
898
TS2
139
49
3671
5356
1155
TS3
139
52
3948
6185
1356
TS4
133
50
3960
6504
1417
TS5
128
38
3855
6191
1343
TS6
112
35
3802
6157
1310
TS7
96
23
2759
6304
975
TS8
110
31
2987
6147
982
TS9
121
33
3152
6021
965
TS10
132
32
3227
5877
968
TS11
33
3
915
5935
746
TS12
58
7
1058
5845
758
TS13
68
8
852
4783
444
TS14
89
8
944
4309
381
TS15
121
1
1155
7195
1136
TS16
121
1
1153
7190
1130
TS17
135
7
884
5917
849
TS18
316
0
3138
9669
2052
TS19
354
7
2690
8825
1792
TS20
323
5
2547
8195
1556
TS21
248
14
3713
5076
1211
TS22
309
1
2806
7470
1413
TS23
281
6
2713
6712
1235
TS24
268
1
2373
5859
1056
TS25
330
8
3029
8685
1560
TS26
76
21
2033
3971
586
TS27
203
16
3052
6199
989
TS28
267
30
3565
6932
1194
TS29
260
209
6509
4313
1407
TS30
284
244
7625
5001
1738
TS31
250
94
4698
3982
916
TS32
250
94
4698
3982
916
TS33
259
129
5745
4745
1237
TS34
263
141
6391
4660
1402
TS35
200
129
6064
3863
1300
TS36
267
24
3899
5319
1199
TS37
248
14
3713
5076
1211
TS38
243
13
3689
5071
1209
TS39
193
47
4280
4907
1259
1 – Percentagem relativa à bacia visual – 2 – Percentagem relativa à classe

Total
8899
10370
11680
12064
11555
11416
10157
10257
10292
10236
7632
7726
6155
5731
9608
9595
7792
15175
13668
12626
10262
11999
10947
9557
13612
6687
10459
11988
12698
14892
9940
9940
12115
12857
11556
10708
10262
10225
10686
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Quadro 5.96– Análise da afetação indireta das classes de Qualidade elevada e muito elevada
no interior das áreas classificadas: PETS
Áreas Classificadas
ÁREA

Barroso

Parque Natural
Alvão

Biosfera

Qualidade

Elevada

TS1
TS2
TS3

0
0
0

Muito
Elevada
0
0
0

0
0
0

Muito
Elevada
0
0
0

TS4
TS5

0
0

0
0

0
0

TS6
TS7
TS8

0
0
0

0
0
0

TS9
TS10
TS11

0
0
0

TS12
TS13

Parque Natural
Peneda Gerês
Muito
Elevada
Elevada
0
0
0
0
0
0

199
544
1121

Muito
Elevada
33
156
285

0
0

1481
1624

336
358

0
0

0
0
0

0
0
0

1883
2138
1833

392
344
303

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1512
1205
1946

0
0

0
0

0
0

0
0

TS14
TS15
TS16

0
0
0

0
0
0

0
0
0

TS17
TS18

0
0

0
0

TS19
TS20
TS21

0
0
0

TS22
TS23

Rede Natura 2000

3717
4708
4313

Muito
Elevada
495
608
684

0
0

4287
3885

709
649

0
0
0

0
0
0

3631
3777
3873

606
426
432

228
180
252

0
0
0

0
0
0

3972
4082
3909

438
443
425

1696
1108

215
114

0
0

0
0

4036
3587

450
259

0
0
0

671
2049
2049

74
266
266

0
0
0

0
0
0

3501
4837
4837

228
758
758

0
0

0
0

1486
1996

148
238

0
0

0
0

4264
6541

611
1514

0
0
0

0
0
0

0
0
0

148
125
0

20
21
0

0
0
0

0
0
0

8298
7806
4460

1726
1506
933

0
0

0
0

0
0

0
0

111
98

20
20

0
0

0
0

6921
6179

1321
1145

TS24
TS25
TS26

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5346
7977
3389

985
1431
3332

0
0
0

0
0
0

76
231
68

19
22
18

TS27
TS28
TS29

0
0
19

0
0
14

0
0
0

0
0
0

5328
5948
0

707
840
0

0
0
0

0
0
0

153
166
2437

20
21
333

TS30
TS31

27
5

29
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2924
3008

454
451

Elevada

Elevada

Elevada

Da análise dos quadros anteriores, verifica-se, para a totalidade dos aerogeradores
propostos, uma afetação visual relativamente semelhante de áreas de moderada e
elevada qualidade visual, confirmando a presença de uma paisagem na qual uma das
ocupações dominantes não se destaca pelo valor cénico – florestas de produção de
pinheiro bravo, e o elevado valor cénico das serranias nas quais se localiza o parque
eólico, embora já perturbadas pela presença de outras (inúmeras) estruturas da mesma
tipologia. A classe muito elevada, incluindo as áreas de características notáveis no
território, é afetada de forma menos significativa (13,5%), mas prevê-se a degradação
visual de mais de metade (60%) destas áreas de muito elevado valor cénico presentes
na área de influência visual do Parque.
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Focando os aerogeradores verifica-se que os que implicam uma maior afetação de áreas
de elevada qualidade e muito elevada qualidade visual são as estruturas TS18, TS19,
TS20, TS35 e TS30. No que se refere à interferência indireta com estas classes de maior
valor cénico coincidentes com áreas classificadas, verifica-se que os aerogeradores
deste parque interferem apenas com o Parque Natural do Alvão, com o Sítio da Rede
Natura 2000 e com a região do Barroso, assumindo-se como aerogeradores mais
gravosos para além dos referidos o TS15, o TS16 e o TS22.
Importa referir novamente que, embora esta paisagem apresente um valor cénico
relevante promovido pelo caráter agreste das zonas serranas, o seu ambiente visual já
se encontra bastante comprometido pela forte presença de áreas de exploração de
inertes e parques eólicos, determinando que a generalidade dos observadores e das
áreas de maior qualidade visual presentes no território já se encontrem atualmente
afetadas por elementos dissonantes, prevendo-se, dada a tipologia do projeto, apenas
um acréscimo da intrusão visual existente e da degradação do ambiente visual.
Tendo em conta o enunciado, considera-se que o Parque Eólico Tâmega Sul implicará
um impacte visual e estrutural negativo direto, certo, permanente, de magnitude
moderada a elevada, mas moderadamente significativo, função da sua extensão e da
afetação visual gravosa de um número significativo de focos de observadores e de áreas
de elevada qualidade visual, mas num ambiente visual no qual se verifica a presença de
inúmeras estruturas semelhantes às propostas, prevendo-se apenas um acréscimo
numa intrusão visual existente.
A análise elaborada permitiu para além de avaliar o impacte global do Parque Eólico
avaliar os impactes por aerogerador, permitindo identificar as estruturas potenciadoras
de impactes visuais e estruturais mais significativos, tanto na fase de construção, como
na de exploração (consultar quadro seguinte), tendo-se concluídos que as estruturas
mais gravosas para a paisagem são os aerogeradores;
•

TS3, por interferir diretamente com áreas de elevada qualidade visual, por se
evidenciar como um dos aerogeradores mais visíveis da envolvente e indutor de
uma intrusão visual negativa para um maior número de observadores;

•

TS18, pelos impactes mais significativos na fase de construção, por abranger
áreas mais significativas de elevada e muito elevada qualidade visual, incluindo
nas áreas classificadas e por implicar uma maior afetação direta destas classes;

•

TS19, pelos impactes mais significativos na fase de construção e por abranger
áreas mais significativas de elevada e muito elevada qualidade visual, incluindo
nas áreas classificadas;

•

TS20, pelos impactes mais significativos na fase de construção e por abranger
áreas mais significativas de elevada e muito elevada qualidade visual, incluindo
nas áreas classificadas;

•

TS25, por abranger áreas mais significativas de elevada e muito elevada
qualidade visual, incluindo nas áreas classificadas.
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Quadro 5.97– Síntese dos impactes visuais e estruturais induzidos por cada aerogerador: PETS
Síntese de Impactes
Fase de construção
AEG

TS1
TS2
TS3
TS4
TS5
TS6
TS7
TS8
TS9
TS10
TS11
TS12
TS13
TS14
TS15
TS16
TS17
TS18
TS19
TS20
TS21
TS22
TS23

Desmatação e
desflorestação

Alteração na
morfologia do
terreno

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4
3
1
3
2
1
1
1
3
1
3
4
2
2
4
4
4
1
1
1
1
4

Qualidade Visual (área em ha por classe)
Bacia Visual
Elevada

Muito
Elevada

4605
5356
6185
6504
6191
6157
6304
6147
6021
5877
5935
5845
4783
4309
7195
7190
5917
9669
8825
8195
5076
7470
6712

898
1155
1356
1417
1343
1310
975
982
965
968
746
758
444
381
1136
1130
849
2052
1792
1556
1211
1413
1235

Áreas Classificadas

Afetação direta

Elevada

Muito
Elevada

Elevada

3916
5252
5434
5768
5509
5514
5915
5706
5484
5287
5855
5732
4695
4172
6886
6886
5750
8537
8446
7931
4460
7032
6277

528
764
969
1045
1007
998
770
735
666
623
677
665
373
302
1024
1024
759
1752
1746
1527
933
1341
1165

0,043
0,79
0,64
0,71
0,79
0,79
0,79
0,41
0,79
0,79
0,45
0,79
0,79
0,71
0,71
0,79
0,78
0,28
0,7
0,74
0
0.01
0.01

Visibilidade

Intrusão Visual

Muito
Elevada
0,75
0
0
0
0
0
0
0,38
0
0
0,35
0
0
0,086
0,084
0
0,02
0,52
0
0
0
0
0

Magnitude (relativo
à distância)
Muito
Elevada
elevada
4
0
4
0
4
0
2
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
1
1
2
1
5
1

Hierarquia

Com
visibilidade

Sem
visibilidade

Crescente
de 1 a 39

36
39
40
40
37
37
29
29
29
32
9
12
11
11
15
18
17
35
32
29
28
29
26

102
99
98
98
101
101
109
109
109
106
129
126
127
127
123
120
121
103
106
109
110
109
112

22
32
34
23
28
24
8
7
9
14
2
6
4
11
13
26
11
39
36
35
5
30
37
1160

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Síntese de Impactes
Fase de construção
AEG

TS24
TS25
TS26
TS27
TS28
TS29
TS30
TS31
TS32
TS33
TS34
TS35
TS36
TS37
TS38
TS39

Desmatação e
desflorestação

Alteração na
morfologia do
terreno

1
1
1
1
1
2
1
3
2
2
2
2
2
1
2
2

3
2
4
2
3
3
4
4
1
3
3
3
3
3
3
2

Qualidade Visual (área em ha por classe)
Bacia Visual
Elevada

Muito
Elevada

5859
8685
3971
6199
6932
4313
5001
3982
3982
4745
4660
3863
5319
5076
5071
4907

1056
1560
586
989
1194
1407
1738
916
916
1237
1402
1300
1199
1211
1209
1259

Áreas Classificadas

Afetação direta

Elevada

Muito
Elevada

Elevada

5422
8208
3457
5481
6114
2456
2951
3013
3013
3588
3464
2980
4662
4462
4457
4188

1004
1453
3350
727
861
347
483
455
454
596
627
637
947
933
931
860

0.003
0,79
0,79
0,79
0,66
0
0,59
0
0
0
0
0,79
0
0,79
0
0,11

Visibilidade

Intrusão Visual

Muito
Elevada
0.78
0
0
0
0,13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Magnitude (relativo
à distância)
Muito
Elevada
elevada
5
0
2
1
3
0
2
0
0
3
1
3
4
1
1
3
1
2
1
2
1
3
1
2
1
3
1
2
1
2
1
1

Hierarquia

Com
visibilidade

Sem
visibilidade

Crescente
de 1 a 39

20
36
24
31
36
44
49
44
32
38
40
33
27
28
28
29

118
102
114
107
102
94
89
94
106
100
98
105
111
110
110
109

29
38
20
18
33
15
31
25
3
16
21
12
27
17
19
10
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SUBESTAÇÕES
No âmbito do presente projeto estão previstas duas possíveis localizações para a
subestação: a Subestação STA.PETS, prevista para a vertente sul do rio Poio, entre os
aerogeradores TS14 e TS26, e a Subestação STB.PETS, prevista para a estrema norte da
cumeada de Sombra, na proximidade dos aerogeradores TS20, TS21 e TS25.
Na fase de exploração, os impactes na paisagem decorrentes da implantação desta
infraestrutura resultam fundamentalmente da sua presença no ambiente visual, sendo
que a significância do impacte depende da área afetada (sensibilidade visual) e da
visibilidade a partir dos recetores sensíveis na envolvente.
Os impactes estruturais e visuais associados às alterações na morfologia do terreno, pelo
seu carácter localizado e potencial de minimização/integração com vegetação a
preconizar Plano de Recuperação de Áreas Intervencionadas (PRAI), foram analisadas
no capítulo referente à fase de construção.
No que se refere às características da paisagem, verifica-se que a STA.PETS se localiza
numa zona de vertente suave (declives menores que 6%), sensivelmente à cota 950 m,
coincidindo com uma área de elevada sensibilidade visual, promovida pela elevada
qualidade da ocupação em presença, bosque de carvalhos. Prevê-se que seja visível de
duas das três povoações presentes na sua área de influência visual: Alvadia e Lamas.
No que se refere à STB.PETS, verifica-se que esta se localiza numa zona de vertente alta,
entre as cotas 1.110 e 1.130 m, e de declives entre os 5 e os 18%, coincidindo com uma
área de elevada sensibilidade visual promovida pela elevada qualidade da ocupação em
presença, urzais com rocha aflorante, e pela visibilidade de um foco de observadores na
proximidade: Pinduradouro. Contudo, da análise da altimetria e dos perfis do terreno,
verifica-se que este foco apresenta visibilidade apenas para as estruturas mais elevadas,
manifestando-se a maioria da aparelhagem resguardada pela barreira visual imposta
pela encosta, conforme se pode verificar através do perfil do terreno gerado entre
Pinduradouro e a subestação. A povoação de Gouvães da Serra, embora também
potencialmente afetada pela presença da subestação, encontra-se a mais de 2.000 m,
distância a partir da qual esta estrutura não se evidencia de forma relevante na
envolvente.
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Fotografia 5.28 – Perfil do terreno no eixo visual entre a povoação de Pinduradouro e a
Subestação B

Tendo em conta o enunciado, considera-se que a subestação, independentemente da
localização selecionada, implicará um impacte estrutural de magnitude moderada a
elevada e moderadamente significativo, pela afetação de vegetação com valor cénico
e ecológico no caso da STA.PETS e das movimentações do terreno necessárias à
implantação da plataforma da STB.PETS. O impacte visual gerado é reversível no caso
de desativação, e parcialmente mitigável se adotadas medidas de integração
paisagística. A STB.PETS sobressai como a localização mais favorável ao não interferir
com as escassas manchas de vegetação arbórea autóctone que persistem no território.
LINHAS ELÉTRICAS [CL.PETS]
SOLUÇÃO DE EVACUAÇÃO A 400 KV SEGUNDO CORREDORES ALTERNATIVOS CL.PETS
No âmbito do presente projeto, estão previstos 15 troços alternativos para a linha
elétrica de ligação das duas possíveis localizações da subestação do parque eólico ao
posto de corte de Gouvães, resultando em 7 combinações a partir da STA.PETS e 5 da
STB.PETS.
Na fase de exploração, os impactes na paisagem decorrentes da implantação da linha
elétrica resultam fundamentalmente da sua presença, em particular dos apoios, e da
necessária faixa de proteção e gestão de combustível sob esta infraestrutura. Como já
foi mencionado, os impactes visuais e estruturais dependem das características da
paisagem atravessada e da magnitude da intrusão visual gerada pela intervenção, esta
dependente das características da linha e da presença de recetores humanos sensíveis
às alterações decorrentes da sua presença.
No que se refere às características da paisagem, verifica-se que a linha,
independentemente da subestação e do corredor selecionados, desenvolver-se-á para
norte, na direção da estrema do cume de Choupica, onde se encontra o posto de corte
de Gouvães.
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De modo a avaliar o impacte visual gerado por cada uma das alternativas, foram
analisados parâmetros associados às características da paisagem das áreas percorridas,
que se consideraram relevantes para a avaliação da intrusão visual e da degradação
visual propiciada pela futura estrutura.
O troço TLS1, com uma extensão de sensivelmente 4,2 km, atravessa a cumeada de Chã
a nascente do cume assinalado por este vértice geodésico, desenvolvendo-se ao longo
do vale e vertentes do rio Poio num traçado essencialmente alinhado com a encosta situação considerada mais favorável, uma vez que a linha e a respetiva faixa de servidão
se evidenciam de forma menos relevante da envolvente. Este corredor inclui no troço
inicial áreas de pastagens, sendo a restante área dominada por matos baixos,
interferindo deste modo com áreas de elevada e moderada qualidade e sensibilidade
visual numa área de reduzida visibilidade.
O troço TLS2, com uma extensão de apenas 450 m, coincide essencialmente com matos
de moderada qualidade e sensibilidade visual numa área de moderada visibilidade.

Fotografia 5.29 – Pastagens atravessados pelo troço TLS1 e matos na base do cume de
Antas atravessados pelo troço TLS2

O troço TLS3, com uma extensão de sensivelmente 0,9 km, desenvolve-se numa zona de
reduzida a moderada visibilidade na encosta entre os cumes de Chã e S. Jorge,
apresentando um traçado que alterna entre uma orientação alinhada e perpendicular à
encosta, predominado ligeiramente a segunda situação. Inclui, essencialmente, matos,
mas também manchas de pinheiro bravo, áreas agrícolas e uma área com carvalhos
dispersos, atravessando assim, alternadamente, áreas de moderada e elevada
qualidade e moderada a elevada sensibilidade.
O troço TLS4, com uma extensão de sensivelmente 2,5 Km, desenvolve-se numa zona
de moderada a reduzida visibilidade ao longo da vertente entre os cumes de Chã e S.
Jorge, incluindo essencialmente matos, mas também algumas manchas de resinosas e
folhosas dispersas, bem como áreas agrícolas. Integra assim, essencialmente, áreas de
moderada qualidade e sensibilidade visual, incluindo pontualmente áreas mais
suscetíveis, evidenciando-se, no término do corredor, o vale encaixado do rio Torno.
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Fotografia 5.30 – Áreas de matos atravessadas pelos troços TLS3 e TL4

O troço TLS5, com uma extensão de sensivelmente 3,7 km, atravessa a cumeada de
Choupica, desenvolvendo-se essencialmente ao longo da encosta. Inclui sobretudo
matos e florestas de resinosas, atravessa a autoestrada A7 e desenvolve-se nos limites
de uma área degradada, apresentando genericamente moderada qualidade e
sensibilidade visual e reduzida visibilidade. Inclui pontualmente áreas mais suscetíveis,
evidenciando-se, no início do corredor, o vale encaixado do rio Torno.
O troço TLS6, com uma extensão de sensivelmente 1,4 Km, corresponde ao troço que
antecede o poste de corte de Gouvães, percorrendo a vertente norte do cume de
Choupica, numa orientação essencialmente perpendicular à encosta. Inclui, na
generalidade, florestas de produção de pinheiro bravo e, pontualmente, matos e
manchas de folhosas, integrando assim uma área dominada pela moderada qualidade e
sensibilidade visual e reduzida visibilidade.

Fotografia 5.31 – Zona de atravessamento do vale do rio Torno pelos troços TLN4 e TLN5 e
área florestal atravessada pelo troço TLS6

O troço TLN7, com uma extensão de sensivelmente 2,6 km, desenvolve-se numa zona
de moderada visibilidade ao longo do flanco nascente e norte da cumeada de Chã,
alternando entre uma orientação alinhada e perpendicular à encosta. Integra, na sua
maioria, áreas de matos, de moderada qualidade, incluindo, no troço final, uma área de
maior valor cénico promovida pela presença de um afluente do rio Torno e de
afloramentos rochosos de maior notabilidade, que se reflete na sua maior sensibilidade
visual.
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O troço TLN8, com uma extensão de apenas 530 m, coincide com uma área de moderada
a elevada visibilidade na estrema norte da cumeada de Chã, incluindo, essencialmente,
matos sem grande relevância cénica, apresentando genericamente moderada
sensibilidade visual.
O troço TLN9, com uma extensão de sensivelmente 4,7 km, desenvolve-se numa área
de moderada a elevada visibilidade ao longo das encostas das cumeadas de Chã e
Choupica, atravessando o rio Torno/Louredo, alternando entre uma orientação paralela
e perpendicular à encosta, com predomínio da primeira orientação. Inclui
essencialmente áreas de matos, alguns com afloramentos rochosos, e florestas de
pinheiro bravo, integrando também algumas folhosas, interferindo assim com áreas de
moderada e elevada qualidade e sensibilidade visual.

Fotografia 5.32 – Vertentes percorridas pelos troços TLS7 e TLS9

O troço TLS10, com uma extensão de sensivelmente 5,8 km, desenvolve-se numa zona
de moderada a elevada visibilidade ao longo do flanco ocidental da cumeada de Chã,
adotando um percurso essencialmente paralelo à encosta. Integra no troço inicial uma
área dominada por matos, de moderada qualidade e reduzida visibilidade, incluindo
uma área de elevada qualidade e sensibilidade associada ao vale do rio Poio. No troço
final os matos manifestam-se pontuados por afloramentos rochosos de maior
notabilidade, apresentando, consequentemente, maior qualidade e sensibilidade visual.
O troço TLS11, com uma extensão de sensivelmente 4,1 km, desenvolve-se numa zona
de vertente de reduzida visibilidade entre os cumes de S. Jorge e Facho, atravessando o
rio Torno, alternando entre a orientação paralela e perpendicular à encosta, com um
ligeiro predomínio da segunda orientação. Integra essencialmente matos, com e sem
afloramentos rochosos, e algumas manchas florestais de produção e de folhosas, bem
como áreas agrícolas e de pastagem. Inclui assim áreas de moderada a elevada
qualidade e, essencialmente, moderada suscetibilidade, evidenciando-se como mais
sensíveis as manchas de carvalhos e o atravessamento do rio Torno, embora muito
próximo da área degradada associada à construção da barragem de Gouvães.
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Fotografia 5.33 – Rio Poio atravessado pelo corredor TLN10 e área de matos
percorrida pelo corredor TLS11

O troço TLN12, com uma extensão de sensivelmente 6,6 km, desenvolve-se numa zona
de moderada a elevada visibilidade na vertente norte do cume de Facho e ao longo do
flanco sudoeste da cumeada de Bulgueira, assumindo uma orientação, na sua maioria,
paralela às curvas de nível. Integra sobretudo matos e florestas de pinheiro bravo,
manifestando essencialmente moderada qualidade e sensibilidade visual, interferindo
com zonas mais sensíveis associadas a bosques de folhosas presentes nas zonas de
talvegue.
O troço TLN13, com uma extensão de sensivelmente 3,5 km, desenvolve-se numa zona
de moderada a reduzida visibilidade ao longo da vertente nordeste da cumeada FachoChoupica, assumindo uma orientação, na sua maioria, paralela às curvas de nível.
Integra sobretudo matos e florestas de pinheiro bravo, de moderada qualidade e
sensibilidade visual, incluindo parte de uma expressiva mancha de folhosas que reveste
as vertentes do ribeiro do Ouro e algumas áreas agrícolas na envolvente de Santa Marta
da Montanha, que se assumem como áreas de maior valor cénico e, consequentemente,
mais suscetíveis.
O troço TLN14, com uma extensão de sensivelmente 1,1 km, percorre uma área de
moderada a reduzida visibilidade na vertente nordeste do cume de Chã, desenvolvendose, na sua maioria, perpendicular à encosta. Integra essencialmente matos e rocha
aflorante de moderada qualidade e sensibilidade visual, incluindo duas áreas mais
sensíveis associadas a dois talvegues escavados na rocha, de elevada qualidade visual.
O troço TLN15, com uma extensão de sensivelmente 1,5 km, corresponde ao troço com
origem na Subestação B que se desenvolve numa área de moderada visibilidade ao
longo da vertente norte do cume de Antas, alternando entre uma orientação paralela e
perpendicular à encosta. Integra sobretudo áreas de matos com rocha aflorante, de
moderada qualidade e sensibilidade visual, incluindo algumas áreas mais suscetíveis
associadas a zonas de afloramentos mais notáveis e pastagens e manchas de folhosas
associadas às zonas de talvegue.
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Fotografia 5.34 – Zonas de desenvolvimento dos troços TLN14 e do TLN15

Complementarmente foram quantificadas as áreas em cada classe de qualidade e
sensibilidade visual incluídas em cada combinação de corredores considerada,
parâmetros que traduzem a suscetibilidade da paisagem à introdução de um novo
elemento.
Quadro 5.98 - Quantificação dos principais parâmetros considerados na avaliação das
características da paisagem por combinação de corredores: CL.PETS
QUALIDADE VISUAL
CORREDORES

TLS01+02+03+04+05+06
TLS01+02+07+08+09+06
TLS01+02+07+08+14+05+06
TLS01+02+03+11+12
TLS01+02+03+11+13+06
TLS10+08+09+06
TLS10+08+14+05+06
TLS15+02+03+04+05+06
TLS15+02+07+08+09+06
TLS15+02+07+08+14+05+06
TLS15+02+03+11+12
TLS15+02+03+11+13+06

Muito
reduzida e
Moderada
reduzida
STA.PETS - PC Gouvães
9
344
14
322
9
350
18
402
8
336
14
261
9
289
STB.PETS - PC Gouvães
9
298
14
277
9
305
18
356
8
290

Elevada

Muito
elevada

111
129
142
177
165
146
159

51
68
37
51
71
73
42

59
77
90
125
113

44
61
30
44
64
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CORREDORES

TLS01+02+03+04+05+06
TLS01+02+07+08+09+06
TLS01+02+07+08+14+05+06
TLS01+02+03+11+12
TLS01+02+03+11+13+06
TLS10+08+09+06
TLS10+08+14+05+06
TLS15+02+03+04+05+06
TLS15+02+07+08+09+06
TLS15+02+07+08+14+05+06
TLS15+02+03+11+12
TLS15+02+03+11+13+06

SENSIBILIDADE VISUAL
Muito
reduzida e
Moderada
Elevada
reduzida
STA.PETS - PC Gouvães
19
344
151
24
317
192
20
347
171
32
398
218
20
335
224
18
260
215
14
291
194
STB.PETS - PC Gouvães
12
302
95
18
275
136
14
305
114
26
356
162
14
293
168

Da análise anterior, conclui-se que os corredores propostos incluem essencialmente
matos, com ou sem afloramentos rochosos, sendo estas ocupações afetadas apenas
pontualmente pela implementação dos apoios, cujas localizações serão selecionadas de
modo a não coincidirem com afloramentos de características mais notáveis.
A faixa de proteção da linha irá adquirir maior relevância visual nas zonas em que
atravessar manchas florestais, sobretudo quando se desenvolver em encostas com
orientação perpendicular às curvas de nível, evidenciando-se como mais gravosas, neste
aspeto, as combinações que incluam os troços TLS3, TLS6, TLS11 e TLS14. No que se
refere à afetação de vegetação com valor cénico e ecológico, prevê-se que as manchas
de folhosas incluídas nos corredores possam ser evitadas ou atravessadas pela futura
linha, evitando o impacte visual e estrutural decorrente.
Os corredores afetam diretamente sobretudo áreas de moderada qualidade e
sensibilidade visual, sendo as áreas de elevada qualidade e sensibilidade a classe
seguinte mais representativa. As áreas mais suscetíveis incluídas nos corredores
coincidem, regra geral, com as situações fisiográficas mais singulares ou com ocupações
de maior valor cénico, verificando-se uma reduzida representatividade das áreas
incluídas na classe de muito elevada qualidade visual, que representam as áreas com
características naturais nesta paisagem.
No que se refere à avaliação da intrusão visual gerada pelas linhas, foram geradas as
bacias visuais dos diferentes corredores tendo em conta a altura prevista para os apoios
e a altura média de um observador (ver DESENHO 25.6 – Bacia Visual dos Corredores
das Linhas Elétricas-PETS), identificando, deste modo, quais os focos de observadores
na envolvente potencialmente afetados e, de acordo com a distância a que se
encontram, a magnitude da intrusão visual a que estão sujeitos, e, consequentemente,
quais os corredores que implicam a maior intrusão visual no ambiente visual.
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A análise de visibilidade realizada para cada um dos corredores encontra-se
sistematizada na tabela presente no ANEXO VII – Análise da Intrusão Visual dos
Corredores da Linha Elétrica do Parque Tâmega Sul, tendo-se sintetizado os resultados
na tabela seguinte.
Quadro 5.99 – Avaliação da intrusão visual gerada pelos diferentes corredores: CL.PETS

CORREDORES

TLS01+02+03+04+05+06
TLS01+02+07+08+09+06
TLS01+02+07+08+14+05+06
TLS01+02+03+11+12
TLS01+02+03+11+13+06
TLS10+08+09+06
TLS10+08+14+05+06
TLS15+02+03+04+05+06
TLS15+02+07+08+09+06
TLS15+02+07+08+14+05+06
TLS15+02+03+11+12
TLS15+02+03+11+13+06

INTRUSÃO VISUAL
Muito
Nula
reduzida e
Moderada
reduzida
STA.PETS - PC Gouvães
12

Elevada

11

5

4

11
10
11
12
14
7
11
10
9
13
8
13
STB.PETS - PC Gouvães
13
11
13
11
11
12
12
11
13
10

5
6
8
6
3
6

6
3
3
5
7
5

4
3
5
6
4

4
5
4
3
5

Da análise elaborada, constata-se que, dos 32 focos de observadores presentes na área
de influência visual dos corredores (31 povoações e 1 ponto de interesse), cerca de
metade encontra-se resguardada da intrusão visual gerada pela futura Linha,
independentemente do corredor selecionado, função do obstáculo ao alcance visual
determinado pela morfologia do terreno, ou sujeito a uma intrusão visual reduzida,
tendo em conta a distância que se encontram da futura estrutura. Verifica-se também
que:
•

No que se refere às combinações a ligar à STA.PETS - PC Gouvães:
o

No máximo 7 pontos de observação se encontram sujeitos a uma intrusão
visual elevada;

o

No máximo 8 pontos de observação se encontram sujeitos a uma intrusão
visual moderada;

o

Em média 11 pontos se encontram sujeitos a uma intrusão visual
reduzida;

o

Em média 11 pontos se encontram não se encontram sujeitos a uma
intrusão visual;
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•

No que se refere às combinações a ligar à STA.PETS - PC Gouvães:
o

No máximo 5 pontos de observação se encontram sujeitos a uma intrusão
visual elevada;

o

No máximo 6 pontos de observação se encontram sujeitos a uma intrusão
visual moderada;

o

Em média 11 pontos se encontram sujeitos a uma intrusão visual
reduzida;

o

Em média 12 pontos se encontram não se encontram sujeitos a uma
intrusão visual.

Ressalva-se que a análise da visibilidade dos diferentes corredores foi gerada para a
situação mais desfavorável, não tendo em conta as características da envolvente dos
corredores propostos e de cada um dos pontos de observação, isto é, a presença de
volumetrias geradas pela ocupação do solo que se assumem como obstáculos visuais,
impedindo ou atenuando a visibilidade prevista na cartografia.
Por fim, de modo a avaliar a afetação do valor cénico da paisagem, foram ainda
quantificadas as classes de qualidade visual afetadas indiretamente pela implementação
do projeto, ou seja, as áreas de elevado e muito elevado valor cénico que poderão sofrer
um decréscimo da sua qualidade pela exposição às novas intrusões visuais introduzidas
no território, neste caso, a Linha Elétrica. Essa análise encontra-se sintetizada no quadro
seguinte.
Quadro 5.100 –Quantificação da Qualidade Visual abrangida pelas bacias visuais dos
corredores das linhas elétricas: CL.PETS

COMBINAÇÕES CORREDORES

ÁREAS DE QUALIDADE VISUAL (HA)
Muito
Muito
reduzida e Moderada
Elevada
elevada
reduzida

Área de influência visual da totalidade
358
dos corredores
STA.PETS - PC Gouvães
TLS01+02+03+04+05+06
190
TLS01+02+07+08+09+06
213
TLS01+02+07+08+14+05+06
212
TLS01+02+03+11+12
208
TLS01+02+03+11+13+06
183
TLS10+08+09+06
219
TLS10+08+14+05+06
219

6424

6667

2015

3103
3359
3371
3986
3196
3438
3583

2788
2822
2843
3759
3329
2890
3064

687
888
735
904
731
988
878
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ÁREAS DE QUALIDADE VISUAL (HA)
Muito
COMBINAÇÕES CORREDORES
Muito
reduzida e Moderada
Elevada
elevada
reduzida
STB.PETS - PC Gouvães
TLS15+02+03+04+05+06
202
3111
1838
716
TLS15+02+07+08+09+06
225
3397
1911
922
TLS15+02+07+08+14+05+06
224
3397
1922
768
TLS15+02+03+11+12
208
3935
2697
908
TLS15+02+03+11+13+06
183
3144
2267
735

Quadro 5.101 – Análise da afetação indireta das classes de Qualidade elevada e muito
elevada no interior das áreas classificadas: CL.PETS
ÁREA

Áreas Classificadas
Rede Natura 2000

Qualidade

Elevada

TLS01+02+03+04+05+06
TLS01+02+07+08+09+06
TLS01+02+07+08+14+05+06
TLS01+02+03+11+12
TLS01+02+03+11+13+06
TLS10+08+09+06
TLS10+08+14+05+06

5287
5434
6386
6607
5185
3946
5286

TLS15+02+03+04+05+06
TLS15+02+07+08+09+06
TLS15+02+07+08+14+05+06
TLS15+02+03+11+12
TLS15+02+03+11+13+06

Muito
Elevada

Parque Natural
Elevada

STA.PETS - PC Gouvães
0
567
0
593
0
755
0
722
0
527
0
470
0
665
STB.PETS - PC Gouvães
0
4095
611
0
4242
637
0
5194
799
0
5415
766
0
5864
819

Reserva da Biosfera

Muito
Elevada

Elevada

Muito
Elevada

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Da análise do quadro anterior, verifica-se, que independentemente do corredor
selecionado se verifica, regra geral, uma maior afetação de áreas de moderada
qualidade visual, assumindo a classe elevada também elevada representatividade na
bacia visual das diferentes combinações. Verifica-se nas combinações a ligar à STA.PETS,
uma afetação da classe elevada entre os 42 e os 57% da totalidade das áreas incluídas
nesta classe na área de influência visual dos corredores, e uma afetação da classe muito
elevada entre os 34 e os 49%. Nas combinações a ligar à STB.PETS, a afetação da classe
elevada situa-se entre os 28 e os 41% e da classe muito elevada entre os 36 e os 45%.
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A afetação relevante de áreas de elevada e muito elevada qualidade visual confirma a
presença de um território marcado por condições fisiográficas e ocupações de elevado
valor cénico, porém, já perturbadas pela presença de outros elementos dissonantes,
como Linhas Elétricas, Subestações e Aerogeradores, prevendo-se sobretudo um
acréscimo da degradação visual da área de estudo.
Focando as diferentes combinações, verifica-se que as que implicam uma maior
afetação de áreas de elevada qualidade visual são constituídas pelos seguintes
corredores TLS01+02+03+11+12, TLS01+02+03+11+13+06, TLS15+02+03+11+12 e
TLS15+02+03+11+13+06, verificando-se que são as combinações TLS01+02+03+11+12,
TLS01+02+07+08+14+05+06, TLS15+02+03+11+12 e TLS15+02+03+11+13+06 que
afetam uma maior áreas de elevada e muito elevada qualidade visual no interior da área
classificada como Sítio da Rede Natura 2000.
Tendo em conta o exposto, considera-se que a linha elétrica do Parque Eólico Tâmega
Sul implicará, independentemente da combinação de corredores selecionada, um
impacte visual e estrutural negativo direto, certo, permanente, de magnitude
moderada e significativo, tendo em conta a afetação de forma gravosa de um número
reduzido de observadores, relativamente à totalidade de pontos de observação
presentes na área de influência visual, mas verificando-se uma afetação significativa de
áreas de elevada e muito elevada qualidade visual.
De forma global, importa ainda valorizar que as opções que partam da STB.PETN
representam uma menor extensão de linha (cerca de menos 2,5 km de linha) e, como
tal, dos impactes acima a ela associados de forma genérica e global.
A análise elaborada permitiu para além de avaliar o impacte global da implementação
da Linha Elétrica no território, avaliar os impactes por corredor e, consequentemente,
por combinação, permitindo uma hierarquização das alternativas propostas por
magnitude da transformação que irão gerar no ambiente visual. A análise encontra-se
sintetizada no quadro seguinte.
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Quadro 5.102 – Síntese dos impactes visuais e estruturais induzidos por cada corredor: CL.PETS
Síntese de Impactes
Qualidade Visual (área em ha por classe)
Combinações para a Linha Elétrica

Bacia Visual
Elevada
Muito Elevada

Áreas Classificadas
Elevada
Muito Elevada

TLS01+02+03+04+05+06
TLS01+02+07+08+09+06
TLS01+02+07+08+14+05+06
TLS01+02+03+11+12
TLS01+02+03+11+13+06
TLS10+08+09+06
TLS10+08+14+05+06

2788
2822
2843
3759
3329
2890
3064

687
888
735
904
731
988
878

5287
5434
6386
6607
5185
3946
5286

TLS15+02+03+04+05+06
TLS15+02+07+08+09+06
TLS15+02+07+08+14+05+06
TLS15+02+03+11+12
TLS15+02+03+11+13+06

1838
1911
1922
2697
2267

716
922
768
908
735

4095
4242
5194
5415
5864

Intrusão Visual

Afetação direta
Elevada
Muito Elevada

STA.PETS - PC Gouvães
567
111
593
129
755
142
722
177
527
165
470
146
665
159
STB.PETS - PC Gouvães
611
59
637
77
799
90
766
125
819
113

Magnitude (relativo à distância)
Moderada
Elevada

Hierarquia
Crescente de 1 a 7

51
68
37
51
71
73
42

5
5
6
8
6
3
6

4
6
3
3
5
7
5

2
3
6
7
4
1
5

44
61
30
44
64

4
3
5
6
4

4
5
4
3
5

1
2
3
5
4
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA SOLUÇÃO A 400 KV VS. SOLUÇÃO A 60 KV
No que se refere à seleção de uma Linha a 400 kV ou a 60 kV, verifica-se que a Linha
elétrica a 400 kV se assume mais favorável, uma vez que apesar de apresentar uma
tensão mais elevada se prevê induzir menores impactes estruturais e visuais
relativamente à alternativa a 60 kV. Note-se que as duas opções de linha elétrica não se
diferenciam pelo traçado, nem pelo número de apoios necessários.
No que se refere aos impactes estruturais, a Linha a 60 kV implica, pela maior altura
necessária à colocação de um maior número de cabos (12+2), maciços de fundação
maiores - mais largos, mais profundos, com o triplo do volume de escavação e pouco
mais de o dobro de cimentação –, bem como a construção de mais uma subestação,
relativamente à solução a 400 kV, o que se traduz numa maior área intervencionada,
implicando consequentemente uma maior afetação de vegetação e também alterações
na morfologia do terreno mais relevantes.
Relativamente aos impactes visuais, a Linha a 60kV, ao exigir apoios mais altos, implica
que seja mais visível, e, ao exigir mais uma subestação, determina uma maior
artificialização da paisagem e a introdução de um maior número de elementos exógenos
no território, induzindo necessariamente uma intrusão visual mais gravosa que a sua
alternativa.
5.13.5

FASE DE DESATIVAÇÃO
Na fase de desativação prevê-se que o desmantelamento apresente impactes
semelhantes aos esperados para a fase de construção.
A desativação do Parque Eólico, com remoção da totalidade das estruturas e materiais
associados e adequada recuperação paisagística, implicará, pela eliminação dos
elementos exógenos introduzidos do território, um impacte positivo, considerando o
conjunto dos seus elementos constituintes:
•

•

Projeto do Parque eólico
o

Aerogeradores e sua plataforma e maciço de fundação

o

Acessos

o

Rede de MT

Subestações
o

Subestação alternativa A

o

Subestação alternativa B
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•

Linha elétrica
o

Solução de evacuação a 400 kV

o

Solução de evacuação a 60 kV
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5.14

ANÁLISE DE VULNERABILIDADES E RISCOS RELEVANTES

5.14.1

CONSIDERAÇÕES GERAIS
As alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro no
RJAIA, vieram consagrar a necessidade de proceder à avaliação não só os riscos do
Projeto para o ambiente, mas também os riscos do ambiente sobre o Projeto, avaliandose a sua vulnerabilidade e resiliência perante situações de risco de acidentes graves e de
catástrofe e os efeitos daí decorrentes. Assim, apresenta-se neste capítulo a referida
análise de risco, onde serão tidas em linha de conta as recomendações do Manual de
Avaliação de Impacte Ambiental na vertente de proteção civil, nomeadamente para
projetos de Parques Eólicos e Infraestruturas de Transporte de Energia (ANPC, 2008).
O risco pode ser definido como o produto da probabilidade de ocorrência de um evento
(cenário de acidente) e a potencial consequência negativa do mesmo sobre o ambiente
natural, humano e socioeconómico (UNE 150008:2008). O conceito de risco pode
também ser traduzido pela seguinte fórmula de cálculo (Houdijk, 2012):
Impacte

𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 × 𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 × 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 × 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
Perigo

Vulnerabilidade do meio ambiente

Tendo em conta a tipologia de Projeto em análise e a sua localização e envolvente, bem
como a análise anterior às várias componentes ambientais, cabe avaliar riscos externos
ao Projeto e riscos intrínsecos ao Projeto, que advêm da sua instalação e
funcionamento.
Foi ainda consultado o documento de Avaliação Nacional de Risco (PROCIV, 2019),
adotada pela Comissão Nacional de Proteção Civil, o qual realiza a identificação e
caracterização dos perigos de génese natural, tecnológica ou mista, suscetíveis de afetar
o território nacional, tendo-se considerado para análise os riscos aplicáveis ao Projeto
em estudo.
Relativamente aos riscos externos e tal como apresentado no documento de,
consideram-se:
•

Riscos naturais – relacionados com fenómenos meteorológicos adversos,
condições hidrológicas extremas (secas, cheias e inundações) e fenómenos de
geodinâmica interna e externa (sismos e movimentos de massa em vertentes);

•

Riscos tecnológicos – relacionados com acidentes em infraestruturas (p. ex.
acidentes rodoviários, acidentes aéreos, colapso de túneis, pontes, rutura de
barragens);

•

Riscos mistos – relacionados com a atmosfera, sendo exemplo os incêndios
florestais.
1177

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Tendo por base a análise anterior relativa aos vários fatores ambientais, considera-se
que na área do Projeto e envolvente existem riscos naturais – decorrentes de
meteorologia adversa, condições hidrológicas extremas, sismos e movimentos de massa
em vertentes – e riscos mistos, decorrentes do risco de incêndios em condições
meteorológicas adversas.
Relativamente aos riscos tecnológicos, considera-se que os riscos potencialmente
existentes, dado o enquadramento geográfico do projeto, se prendem com o seguinte:
•

Rutura de Barragens

•

Acidentes em infraestruturas que utilizam explosivos

•

Acidentes rodoviários

•

Acidentes no transporte terrestre de mercadorias perigosas.

De referir que não foram identificadas outras infraestruturas que possam afetar o
Projeto, como por exemplo grandes instalações industriais abrangidas pela Diretiva
SEVESO.
No que se refere aos riscos inerentes à instalação do Projeto dos Parques Eólicos do
Tâmega e Linhas Elétricas a este associado, tendo em conta as atividades de construção
identificadas no capítulo 2.5, considera-se que as mesmas não são suscetíveis de induzir
riscos sobre o ambiente ou saúde humana, principalmente pelo afastamento dos
recetores sensíveis.
Relativamente aos riscos intrínsecos ao Projeto dos Parques Eólicos na fase de
exploração, consideram-se para análise as seguintes fontes de perigo:
•

Incêndios, com origem nos equipamentos elétricos dos aerogeradores (por
exemplo, por curto-circuito);

•

Falhas mecânicas no equipamento, nomeadamente, falhas no travão e no
sistema de refrigeração, levando a sobreaquecimento, que pode originar um
incêndio.

No subcapítulo 2.4.2.6 apresentam-se os riscos associados à presença e funcionamento
das linhas de muito alta tensão associadas aos projetos dos parques eólicos, incluindo
os que decorrem de circunstâncias adversas e externas à infraestrutura. Foram
identificadas as seguintes situações de risco:
•

Incêndios;

•

Queda de cabos (condutores ou de guarda) ou de apoios;

•

Contactos acidentais com elementos em tensão;

•

Tensões induzidas;
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•

Obstáculos a ligar à terra e dimensionamento do circuito de terra associado

De entre as situações de risco identificadas, destacam-se os incêndios e a queda de
cabos ou de apoios, como as situações que podem comportar riscos mais elevados para
o ambiente e que podem estar associados a eventos naturais extremos, não sendo
expetável a ocorrência de acidentes graves decorrentes do projeto, tendo em conta as
características do mesmo.
5.14.2

ANÁLISE DOS RISCOS EXTERNOS – RISCOS NATURAIS
Os impactes identificados e relacionados com a ocorrência de fenómenos
meteorológicos extremos assumem um carácter relevante e devem desde o primeiro
momento ser avaliados com vista a ser possível preconizar todas as medidas que
contribuam para a adaptação do Projeto a estas situações, mitigando os potenciais
efeitos adversos.
Importa referir sobre os eventos meteorológicos extremos, que estes estão diretamente
relacionados com o fenómeno das Alterações Climáticas, sendo relevante para a
presente análise ter em consideração a análise realizada ao nível do presente estudo no
que respeita a esta vertente, elaborada com base nas previsões meteorológicas para a
região onde se insere o Projeto. Assim, foi consultada a Estratégia Municipal de
Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC) de Montalegre e Vila Real que se considera
serem representativas da área de estudo do Parque Eólico Tâmega Norte e do Parque
Eólico Tâmega Sul, respetivamente, e linhas elétricas a estes associados.
A EMAAC Montalegre foi elaborada no âmbito foi projeto ClimAdaPT.Local. São
expostos de seguida os principais impactes associados a eventos climáticos atualmente
observados no município, dos quais se destacam, com relevância para a Análise de Risco:
•

Aumento do risco e ocorrência de incêndios rurais e florestais, danos para a
vegetação, degradação de habitats e diminuição do efetivo animal/vegetal,
devido às temperaturas elevadas e ondas de calor;

•

Ocorrência de precipitação excessiva, que provocam deslizamento de vertentes
e inundações, resultando em danos em infraestruturas, danos em edifícios e/ou
conteúdo dos mesmos, condicionamento de tráfego e encerramento de vias;

•

Fenómenos de gelo, geada e neve, que têm como consequências os danos em
infraestruturas, danos para a vegetação, danos na produção agrícola
condicionamento de tráfego e encerramento de vias.

O concelho de Vila Real, publicou em 2019 a sua Estratégia Municipal de Adaptação às
Alterações Climáticas (EMAAC Vila Real), sendo neste âmbito identificados os seguintes
principais impactes associados a eventos climáticos:
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•

Ocorrência de precipitação excessiva que originam danos em edifícios, danos
para as cadeias de produção, danos para as infraestruturas e inundações;

•

Danos nas cadeias de produção como resultado de fenómenos de
trovoadas/raios e queda de granizo;

•

Fenómenos de gelo, geada e neve que conduzem a alterações nos estilos de
vida, danos em infraestruturas, cheias, danos para a saúde, deslizamentos de
vertentes e danos em edifícios;

•

Danos para a saúde (doença, ferimentos, morte, etc.) como resultado da
intensidade da neblina/nevoeiro;

•

Ocorrência de temperaturas elevadas e ondas de calor com consequências
como a redução da qualidade do ar, que conduz ao aumento de problemas
respiratórios, a ocorrência de incêndios florestais, doenças relacionadas com
calor excessivo;

No que se refere ao risco de inundação, e pela análise dos Planos de Gestão dos Riscos
de Inundação das Regiões Hidrográficas do Cávado, Ave e Leça e do Douro, foi possível
verificar que a área de estudo não se insere em nenhuma das áreas identificadas como
com risco potencial significativo de inundação. Adicionalmente, e no que se refere à
proximidade do projeto, particularmente os corredores de linha elétrico do PETN que
constituem o elemento de projeto mais próximo de um rio principal, com o rio Tâmega
no local onde se implantará a futura Albufeira de Daivões (Sistema Eletroprodutor do
Tâmega), e uma vez que a futura barragem determinará a frequência e a intensidade
das cheias no rio Tâmega, será expectável que o controlo nesta região seja impactado
mediante o funcionamento da barragem de Daivões. Face ao exposto, e no que se refere
aos elementos de projeto situados a proximidade do rio principal (rio Tâmega),
considera-se que o risco de inundação será reduzido a nulo. No que se refere ao risco
de inundação nas restantes linhas de água abrangidas pela área do projeto, considerase também que o risco de inundação será reduzido face à reduzida dimensão e regime
de escoamento das referidas linhas de água.
No que se refere ao risco de deslizamento de vertentes, e de acordo com a informação
disponibilizada pela PROCIV no seu geovisualizador de informação de risco, pode
verificar-se que globalmente a área de estudo do Projeto dos Parques Eólicos do Tâmega
apresenta suscetibilidade moderada a este fenómeno, em tudo relacionada com o facto
de a localização dos parques estar principalmente centrada em regiões de cumeada.
Assim, e considerando a maior probabilidade de ocorrência de precipitações intensas,
classifica-se o risco de deslizamento de vertentes na área de estudo global do Projeto
como moderado a reduzido, nas regiões de menor altitude onde serão implantadas as
linhas elétricas do projeto.
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Relativamente ao risco de incêndio, através da análise da Figura 5.21 e Figura 5.22, é
verificável que a área de estudo onde se desenvolvem os projetos dos Parques Eólicos
do Tâmega e Linhas Elétricas associadas é classificada com uma perigosidade de
incêndio variável entre muito baixa a muito alta. Assim, atendendo a que o projeto
induzirá à criação de faixas de gestão de combustível associada aos diferentes
elementos de projeto que o compõem, e com maior expressão para faixa de servidão e
de gestão de combustível associadas às linhas elétricas do projeto, e dado que permitirá
a beneficiação da rede de acessos local, verifica-se que o projeto potenciará a
diminuição da probabilidade de ocorrência de incêndios florestais, pelo que o risco de
incêndio poderá ser classificado como reduzido a moderado.
De realçar que a ocorrência de incêndios constitui um risco para o funcionamento do
Projeto uma vez que pode pôr em causa a continuidade do serviço, nomeadamente no
que se refere à interrupção do transporte de energia. Associadas a esta situação
considera-se que o principal impacte resulta da articulação em termos de hibridação
com o Sistema Eletroprodutor do Tâmega uma vez que as linhas elétricas do projeto, em
situação de incêndio com interrupção do serviço de transporte de energia, não
permitiriam o escoamento da energia produzida para os Postos de Corte de Daivões e
Gouvães. No entanto, tal como referido, o risco de incêndio classifica-se como reduzido
a moderado pelo que se considera ser pouco provável a ocorrência de uma interrupção
no serviço de transporte de energia.
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Figura 5.21 – Análise de Risco de incêndio existente na área de estudo do PETN e CL.PETN
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Figura 5.22 – Análise de Risco de incêndio existente na área de estudo do PETN e CL.PETN
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No que se refere ao agravamento de fenómenos climáticos extremos, nomeadamente
ventos fortes, precipitação excessiva e trovoadas, de referir que as opções de conceção
adotadas para as linhas elétricas associadas ao projeto (distâncias aos obstáculos na
vizinhança de uma linha largamente superiores aos valores de segurança) permitem
concluir que serão minimizados os riscos de queda de condutores ou apoios. De referir
que apesar de os impactes decorrentes da atuação destes fenómenos extremos sob os
aerogeradores ser de magnitude mais reduzida, foram asseguradas também condições
de segurança adequadas aquando da definição da localização dos mesmos. Pela análise
do geovisualizador da PROCIV constata-se que a suscetibilidade a ventos fortes é
classificada principalmente elevada nas regiões de cumeada, onde serão implantados os
aerogeradores de ambos os parques, e de moderada a reduzida na área de estudo dos
corredores das linhas elétricas.
Assim, e no que se refere à área de implantação dos aerogeradores, considera-se que o
risco de danos em infraestruturas decorrentes do aumento previsto de fenómenos
climáticos extremos é classificado como moderado face, por um lado, à elevada
suscetibilidade verificada nos locais de implantação e, por outro, face à reduzida
suscetibilidade dos próprios equipamentos, dimensionados para implantação em
regiões de cumeada com condições climáticas adversas. No que se refere à área das
linhas elétricas o risco poderá também ser classificado como de moderado a reduzido,
com impactes associados principalmente à interrupção do transporte de energia.
No que se refere ao aumento do gelo/geada e nevoeiro/neblina na área de estudo do
projeto, considera-se que estes fenómenos poderão induzir a uma maior insegurança
rodoviária pela diminuição do atrito nas vias que integram o projeto e pela diminuição
da visibilidade nas mesmas. Não obstante, e dado que será garantida a devida
beneficiação de acessos existentes e a concessão de novos acessos de acordo com as
normas de segurança do produtor dos aerogeradores considerados no projeto,
considera-se que o risco de acidentes rodoviários é reduzido. Adicionalmente,
considera-se também que o risco de danos nas infraestruturas do projeto,
nomeadamente nos aerogeradores localizados em zonas de cumeada e, portanto, com
maior suscetibilidade a aumento de gelo e geada, é reduzido pelo facto de serem
infraestruturas dimensionadas para posterior implantação em localizações adversas.
A intensidade sísmica é um parâmetro que permite avaliar as vibrações sísmicas
sentidas num certo local tendo em conta os efeitos produzidos em pessoas, objetos e
estruturas. Esta propriedade foi avaliada na componente Geologia e Geomorfologia
(secção 4.4.6) e, de acordo com a Carta de Intensidade Sísmica (escala internacional,
período e 1901-1972) observada em Portugal Continental a área de estudo dos projetos
situa-se entre as zonas V e IV (Figura 4.34 a)). Relativamente à Carta de Isossistas de
Intensidades Máximas (escala de Mercalli Modificada de 1956, período de 1755-1996),
a área de estudo situa-se entre as zonas VI e V, mas maioritariamente na zona VI (Figura
4.34 b)).
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De acordo com a referida escala, nos sismos de grau V (forte) o sismo é sentido fora de
casa, pode ser avaliada a direção do movimento, as pessoas são acordadas, os líquidos
oscilam e alguns extravasam, pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou
são derrubados; as portam oscilam, fecham-se ou abrem-se; os estores e quadros
movem-se; os pêndulos dos relógios param ou iniciam ou alteram o seu estado de
oscilação. Nos sismos de grau VI (bastante forte) o sismo é sentido por todos, muitos
assustam-se e correm para a rua. As pessoas sentem a falta de segurança. Os pratos, as
louças, os vidros das janelas, partem-se. Os objetos ornamentais (pratos, livros…) caem
das prateleiras; os quadros caiem das paredes; as mobílias mexem-se ou tombam.
Pequenos sinos tocam (igrejas, escolas). As árvores e os arbustos são visivelmente
agitados ou ouve-se o respetivo ruído.
Tendo por base os critérios do Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de
Edifícios e Pontes (RSAEEP), conclui-se que a zona onde se insere a área de estudo
apresenta um coeficiente de sismicidade α de 0,3 (um dos mais reduzidos de Portugal
Continental) e corresponde à zona sísmica 1.6, relativamente à ação sísmica do Tipo 1 –
Sismos distantes, de grande magnitude e com epicentro no mar – e à zona 2.5 no que
se refere à ação de Tipo 2 – sismos locais, de magnitude moderada e pequena distância
focal, apresentando assim, mais uma vez os valores menos críticos de Portugal
Continental.
Assim, considerando a caracterização da vulnerabilidade sísmica do local de
implementação do Projeto e a tipologia do mesmo, considera-se o risco de sismo é
reduzido dado os usos da envolvente do Projeto.
Por fim, constituem ainda riscos tecnológicos ao projeto os associados à presença de
outros parques eólicos nas imediações do projeto. Os potenciais efeitos sobre o projeto
prendem-se com a interrupção da circulação na rede de acessos estabelecida uma vez
que existe uma fração da extensão total da rede de acessos coincidente com a rede de
acessos de outros parques eólicos e localizados juntos a aerogeradores destes. Assim,
em caso de queda de aerogeradores de outros parques, a circulação poderá ser
interrompida. No entanto, atendendo ao facto de, por um lado, a probabilidade de
ocorrência de queda de aerogeradores nestes parques eólicos ser reduzida e, por outro,
atendendo ao facto de que os corredores das linhas elétricas em análise e posições de
aerogeradores terem sido definidas atendendo às condições de seguranças necessárias
para a garantia da compatibilidade face a estes outros parques eólicos existentes,
considera-se que o risco sobre o projeto dos Parques Eólicos do Tâmega se classifica
como reduzido a nulo.
5.14.3

ANÁLISE DOS RISCOS EXTERNOS – RISCOS TECNOLÓGICOS
No que respeita aos riscos tecnológicos, e tal como referido anteriormente, o principal
risco tecnológico na área do projeto poderá estar relacionado com as Albufeiras de
Daivões e Gouvães, localizadas junto ao projeto dos CL.PETN e área do projeto do PETS
e CL.PETS, respetivamente. O risco tecnológico associado a estas albufeiras, atualmente
em construção no âmbito do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, prende-se com risco
de rutura das duas barragens.
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Não obstante a proximidade do projeto, considera-se que este risco será moderado face
ao facto de, no caso dos CL.PETN apenas os últimos troços da linha elétrica se
encontrarem nas imediações da futura barragem de Daivões, pelo que os efeitos seriam
locais e concentrados nesta região (apesar da possível eventual interrupção do
transporte de energia para o Posto de Corte de Daivões), apenas com impactes no
projeto da linha elétrica associada ao PETN. No que se refere à proximidade do projeto
do PETS e CL.PETS, considera-se que o risco será também moderado pelo facto de, por
um lado, se tratar de uma albufeira de menores dimensões e, por conseguinte, com
menores efeitos em caso de rutura, e pelo facto de os únicos elementos de projeto
potencialmente suscetíveis a este efeito se referirem a apoios de linha elétrica, rede de
média tensão e acessos localizados a uma cota superior à do vale do rio onde se sentirão
os efeitos do alagamento por rutura da futura barragem de Gouvães.
Assim, globalmente, considera-se o risco de rutura das duas barragens que integram o
Sistema Eletroprodutor do Tâmega como reduzido.
Há ainda a referir o risco tecnológico associado à presença de áreas com utilização de
explosivos na imediação do Projeto. Esta situação ocorre na Pedreira de Gouvães,
localizada junto ao aerogerador TS24 do PETS e TLS11 do CL.PETS, e que se integra no
projeto do SET. Pelo facto de esta pedreira ter a sua exploração associada à construção
das barragens do projeto do SET, verifica-se que o seu período de exploração poderá ser
apenas coincidente com o período de construção e exploração do projeto dos Parques
Eólicos do Tâmega num período de 1 ou 2 anos. Por este motivo, e apesar de a
possibilidade de ocorrência de incidentes com o explosivos utilizados nesta área de
exploração poderem refletir-se em impactes para o TS24 (ainda que de reduzida
expressão face à distância de mais de 900 m à Pedreira de Gouvães) e linha elétrica (caso
seja selecionado o troço alternativo TLS11), considera-se que pela curta duração da
atividade na Pedreira, a probabilidade de ocorrência é reduzida, pelo que o risco
tecnológico pode ser classificado como reduzido para o projeto.
Há ainda a referir o risco tecnológico associado a acidentes rodoviários que, atendendo
à presença da A7 na área de estudo do Projeto, com suscetibilidade elevada a este risco
(de acordo com o geovisualizador da PROCIV) se pode classificar como reduzido a nulo
face à proximidade de apenas elementos da linha elétrica do CL.PETS e um acesso e rede
de média tensão (sob o tabuleiro da A7) nas imediações desta infraestrutura rodoviária.
Assim, considera-se que o possível potencial impacte se prende com a interrupção do
transporte de energia associado à queda de apoios ou de condutores e que o mesmo
tem uma probabilidade de ocorrência reduzida a nula face à adoção das distâncias de
segurança estabelecidas na proximidade de infraestruturas rodoviárias desta tipologia
para o projeto da linha elétrica.
A mesma analogia, que permite concluir pela existência de um risco praticamente nulo
sobre o projeto, poderá ser concluída para o risco Risco de Acidentes com Matérias
Perigosas em Rodovia, e em particular na A7.
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5.14.4

ANÁLISE DOS RISCOS INTRÍNSECOS AO PROJETO
Durante a fase de exploração do Projeto o risco de incêndio associado ao
funcionamento e presença dos aerogeradores no PETN e PETS é muito reduzido. Mesmo
em caso de avaria elétrica (curto-circuito) as proteções, previstas em projeto para estes
elementos, conduzem à sua imediata eliminação. Em particular, a conceção do Projeto
irá incorporar as normas técnicas e os regulamentos de segurança aplicáveis a
instalações elétricas, sendo ainda por sua vez submetido à aprovação por parte da
entidade licenciadora competente na matéria – DGEG. Por outro lado, durante a
execução da obra serão adotadas as melhores práticas de construção.
De facto o risco de incêndio associado a parques eólicos, não é superior a qualquer outro
tipo de instalação que tenha uma fonte energia renovável, não se justificando a
necessidade de se ponderar a aplicação de proteções extra, comparativamente a outras
instalações elétricas.
No que diz respeito a falhas mecânicas, considera-se, pela experiência na gestão e
implantação de outros parques eólicos que é reduzida a probabilidade de ocorrência de
falhas mecânicas com consequências significativas.
No que se refere ao risco de incêndio associado às linhas elétricas que integram o
projeto, considera-se que o mesmo é reduzido considerando que a possibilidade da
linha estar na origem do incêndio seria reduzida, face às medidas implementadas para
minimizar este risco, como a definição de uma faixa de servidão, rondas periódicas à
linha e gestão da faixa de combustível.
Face ao exposto considera-se que as fontes de perigo internas do Projeto dos Parques
Eólicos do Tâmega e Linhas Elétricas associadas representam um risco reduzido para o
ambiente e população, pela reduzida probabilidade de ocorrência de incidentes, assim
como pela existência de poucos recetores sensíveis na envolvente do Projeto.
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5.15

AVALIAÇÃO DE IMPACTES CUMULATIVOS
A consideração dos impactes cumulativos para a zona de intervenção, decorrentes da
articulação com outros projetos preconizados para a zona em avaliação (projetados ou
já existentes), tem em conta os impactes decorrentes da relação temporal de
implementação e exploração dos mesmos bem como os efeitos cumulativos em algumas
componentes ambientais. Conhecidas à data de elaboração do presente documento,
foram tidas em consideração algumas infraestruturas já existentes nas imediações da
área de estudo, bem como outras em fase de projeto ou licenciamento, conforme
apresentado no DESENHO 29 (Volume III – Peças Desenhadas)100.
No Quadro 5.103 seguinte apresenta-se uma síntese dos projetos existentes e previstos
na envolvente próxima da área de estudo, bem como o seu enquadramento face ao
projeto agora em avaliação, os quais poderão provocar impactes cumulativos aquando
da instalação da nova infraestrutura e com especial enfoque na afetação de usos de solo
e exposição de recetores sensíveis e espécies de fauna.
Enquadrados o conjunto de projetos que se identificaram como passíveis de provocar
impactes cumulativos, importa assinalar que, tal como referido na secção 5.1, o
presente EIA distingue entre a avaliação de cumulatividade de impactes induzidos por
projetos passados ou presentes e projetos previstos ou futuros, sendo a primeira
abordagem efetuada de forma intrínseca na avaliação de impactes de cada
especialidade, uma vez que esta tem necessariamente subjacente uma análise da
influência do projeto em avaliação sobre uma situação de referência caracterizada e
marcada pelos projetos passados e existentes passíveis de gerar impactes cumulativos,
sem a qual esta estaria incompleta. No caso do efeito cumulativo a gerar por efeitos
futuros, este é avaliado de forma individualizada na presente secção.
Mais se assinala que, também na avaliação comparativa de corredores, a avaliação de
impactes cumulativos está contemplada na mesma. Conforme apresentado na secção
9.1, todos os fatores considerados como possíveis causadores de impactes cumulativos
(infraestruturas lineares, parques eólicos, entre outros) foram devidamente
considerados e quantificados na análise. Mais, alguns indicadores específicos foram
incorporados por forma a espelhar e contabilizar a influência cumulativa destes
impactes, nomeadamente ao nível do ambiente sonoro para representar a potencial
influência cumulativa negativa da presença de linhas elétricas em zonas de maior
probabilidade de impacte sobre recetores sensíveis (presença de linhas elétricas em
zonas de estrangulamento à passagem da linha por ocupação sensível), e, ao nível de
fatores como paisagem, biodiversidade, uso e ocupação do solo, entre outros, o
aproveitamento de espaços-canal de infraestruturas existentes e/ou projetadas, de
forma servir como indicador que materialize o efeito de redução da magnitude de
impactes cumulativos da presença conjunta deste tipo de infraestruturas ao invés de
gerar um novo impacte individualizado numa outra área territorial pela introdução de
um novo espaço-canal (por oposição ao “alargamento” de espaços-canal existentes).

100

No DESENHO 29 foram representadas infraestruturas e projetos tendo em conta a sua presença na área
de estudo e a informação cedida pelas entidades (com limite geográfico restrito aos dados cedidos).
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Quadro 5.103 -Identificação e enquadramento das infraestruturas já existentes e projetadas, consideradas de maior relevo para análise de impactes cumulativos
considerando a infraestrutura proposta em causa
INFRAESTRUTURAS EXISTENTES E
PROJETADAS QUE JUSTIFICAM A ANÁLISE DE
AVALIAÇÃO DE IMPACTES CUMULATIVOS100

Infraestruturas da Rede de Transporte de
Energia Existente

Rede de Distribuição de Energia Existente101

Rede Viária Existente: nomeadamente
Autoestradas e estradas nacionais –
Infraestruturas existentes

101

ENQUADRAMENTO FACE À NOVA INFRAESTRUTURA A CONSTRUIR
(PROJETO EM ANÁLISE)
Linhas Elétricas da Rede Nacional de Transporte licenciadas, que correspondem a duas Linhas Elétricas de Muito Alta Tensão:
• Linha Freira–Ribeira de Pena, a 400 kV (linha ainda não construída, mas já licenciada) – intersetada pelos troços TLN3, TLN13
e TLN10
• Linha Ribeira de Pena–Vieira do Minho 1-2, a 400 kV (linha em fase de licenciamento / AIA) – intersetada pela área afeta à
instalação de rede de média tensão e acessos no PETN e troços TLN15, TLN14 e TLN1
Linha Elétrica de Muito Alta Tensão do Sistema Eletroprodutor do Tâmega:
• Linha a 400 kV que liga o Posto de Corte de Daivões à Subestação de Ribeira de Pena – intersetada pelos troços TLN3 e TLN4
Subestações da Rede Nacional de Transporte:
• Subestação de Ribeira de Pena
Postos de Corte do Sistema Eletroprodutor do Tâmega:
• Posto de Corte de Daivões
Posto de Corte de Gouvães
Linhas de energia de BT, MT e AT : 60 kV e <60 kV – intersetadas pelo acesso TN16-TN28, acesso TN14-TN15, acesso TN02TN10/TN11, acesso TN29-TN30, TLN1, TLN3, TLN4, TLN5, TLN7, TLN9, TLN10, TLN11, TLN12, TLN13, TLN14, TLN15, TLN17, acesso
a TS39, acesso TS39-TS38, acesso TS32-TS23, acesso TS22-TS21, acesso a TS21/TS20, acesso TS21-TS27, acesso TS27-TS26, acesso
TS19-TS25, acesso TS19-TS18, TLS1, TLS2, TLS3, TLS4, TLS5, TLS6, TLS7, TLS9, TLS10, TLS11, TLS12, TLS13, TLS14, TLS15
Como itinerários principais atravessados por alguns troços alternativos referem-se:
• A7 – intersetada pela rede de MT de ligação ao TS32, TLS5, TLS9 e TLS11
• Estradas nacionais destacam-se: EN206 (intersetada pela rede de MT de ligação ao TS32, TLN4, TLN10, TLS4, TLS5, TLS9 e
TLS11) e ER311 (intersetada pelo acesso e rede de média tensão ao TN10/TN11)

Não foi cedida informação editável quanto a estas redes, pelo que a sua consulta e identificação foi feita diretamente a partir da carta militar
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INFRAESTRUTURAS EXISTENTES E
PROJETADAS QUE JUSTIFICAM A ANÁLISE DE
AVALIAÇÃO DE IMPACTES CUMULATIVOS100

Parques Eólicos existentes

Sistema Eletroprodutor do Tâmega

ENQUADRAMENTO FACE À NOVA INFRAESTRUTURA A CONSTRUIR
(PROJETO EM ANÁLISE)
• Lomba do Vale (Concelhos de Cabeceiras de Basto e Montalegre) – Fora da área de estudo do Projeto e a cerca de 1 km do
TN01;
• Lomba da Seixa (Concelho de Montalegre) – Dentro da área de estudo do PETN, nomeadamente junto ao acesso TN16TN28. O acesso deste parque eólico será beneficiado de modo a integrar a rede de acessibilidades do PETN. Será ainda
instalada neste acesso uma vala de cabos;
• Lomba da Seixa II (Concelho de Montalegre) – Fora da área de estudo do Projeto e a cerca de 1 km do TN28;
• Bulgueira (Concelhos de Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar) – Fora da área de estudo do projeto, a cerca de 100 m do
troço alternativo TLS12 do CL.PETS e a cerca de 850 m do TS39;
• Trandeiras (Concelho de Vila Pouca de Aguiar) – Fora da área de estudo do projeto e a cerca de 300 m ao acesso de ligação
ao TS39;
• Alvão (Concelhos de Ribeira de Pena e Vila pouca de Aguiar) – Existem aerogeradores deste parque eólico fora das áreas de
estudo do Projeto (entre os troços alternativos TLS7 e TLS10 e a pelo menos 120 m destes troços) e no interior da área de
estudo do PETS, nomeadamente junto ao acesso TS29-TS18. O acesso deste parque eólico que se integra na área de estudo
do PETS será beneficiado de modo a integrar a rede de acessibilidades do PETS. Será ainda instalada neste acesso uma vala
de cabos;
• Serra do Alvão (Concelho de Ribeira de Pena) – Dentro da área de estudo do PETS, nomeadamente junto ao acesso TS29TS18. O acesso deste parque eólico será beneficiado de modo a integrar a rede de acessibilidades do PETS. Será ainda
instalada uma vala de cabos neste acesso;
• Meroicinha II (Concelho de Vila Real) – Fora das áreas de estudo do Projeto e a cerca de 500 m do TS18;
• Gevancas II (Concelho de Mondim de Basto) – Fora das áreas de estudo do Projeto, a cerca de 500 m do TS7 e a cerca de 100
m do acesso a este aerogerador;
• Alto do Marco (Concelho de Mondim de Basto) – Dentro da área de estudo do PETS, nomeadamente do acesso TS6-TS7. O
acesso deste parque eólico será beneficiado de modo a integrá-lo na rede de acessos do PETN, assim como será instalada
vala de cabos
Infraestruturas do SET, incluindo as futuras albufeiras de Daivões e Gouvães
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Conforme mencionado e espelha a peça desenhada, todos os elementos existentes –
subestação de Ribeira de Pena e Postos de Corte de Daivões e Gouvães, linhas da rede
de distribuição (BT/MT/AT), rodovias existentes, parques eólicos e componentes do SET
(ainda que em construção) – foram avaliados nas secções antecedentes à presente,
como componentes já integrantes da situação de referência sobre a qual se irão produzir
os impactes do Projeto.
Assim, aborda-se em seguida os impactes cumulativos do Projeto com as infraestruturas
e projetos previstos/licenciados para o curto/médio prazo, pelo que importa sobretudo
perceber o seu comportamento em fase de exploração, fase em que se centra a análise
de impactes cumulativos que se segue, perspetivando a presença no território de todas
as infraestruturas.
Para o efeito, levou-se em consideração aqueles descritores que ou tiveram impactes
significativos identificados no presente EIA – ambiente sonoro, biodiversidade,
paisagem, conformidade com IGTs e condicionantes ao uso do solo e socioeconomia.
Tal parte do pressuposto que para descritores com impactes pouco significativos ou sem
significância também o seu impacte cumulativo foi avaliado como muito reduzido ou
mesmo nulo, associado ao agora avaliado.
AMBIENTE SONORO
No ambiente sonoro considera-se que existem potencialmente impactes cumulativos
entre diferentes fontes quando as respetivas áreas de potencial influência acústica se
sobrepõem e têm influência significativa para alterar cumulativamente o ambiente
sonoro de referência dos recetores sensíveis existentes.
Não sendo possível, nesta fase, prever todos os impactes cumulativos relacionados com
a futura Linha dada a presente fase de projeto, no que diz respeito ao ambiente sonoro,
é, no entanto, possível identificar infraestruturas previstas cujo funcionamento pode
implicar um acréscimo dos níveis sonoros apercebidos pelas populações e que importa
acautelar. Na área de influência dos corredores das linhas LMAT do PETN são conhecidos
os seguintes projetos:
•

Linha Freira–Ribeira de Pena, a 400 kV (linha ainda não construída, mas já
licenciada) – intersetada pelos troços TLN3, TLN13 e TLN10;

•

Linha Ribeira de Pena–Vieira do Minho 1-2, a 400 kV (linha em fase de
licenciamento / AIA) – intersetada pela área afeta à instalação de rede de média
tensão e acessos no PETN e troços TLN15, TLN14 e TLN1;

•

Linha de MAT da IBERDROLA, a 400 kV (SET) - abrange os troços TLN3 e TLN4.

Os traçados das referidas Linhas LMAT a 400 kV intersetam os corredores alvo de
avaliação (CL.PETS) em locais suficientemente distantes dos recetores sensíveis
existentes para serem capaz de alterar o respetivo ruído de referência, pelo que se
considera que não são geradores de impactes cumulativos.
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O mesmo ocorre em termos do potencial impacte cumulativo de autoestradas e
estradas nacionais em conjunto com o Projeto em análise, ou seja, mesmo Bustelo que
seria a povoação mais próxima que poderia sofrer algum efeito cumulativo encontra-se
a 500 m da interseção das duas infraestruturas. Não obstante, assinala-se que a
circulação de veículos e as emissões sonoras resultantes são em geral dominantes
durante o período diurno e início do período do entardecer, face às emissões sonoras
originadas pelo funcionamento da Linha. Durante o período noturno, dependendo dos
casos, a predominância do ruído gerado pelas Autoestradas e Estradas Nacionais pode
ser ou não dominante principalmente em condições de tráfego reduzido e elevada
humidade, com incremento do ruído da Linha pelo efeito de coroa, mas tal dependerá
também da distância da Linha aos recetores
Neste contexto, dado que na área de influência acústica dos projetos em avaliação não
são conhecidos projetos ou atividades ruidosas que possam vir a influenciar o ambiente
sonoro decorrente, para além das fontes de ruído existentes já caracterizadas através
das medições experimentais e consideradas na avaliação de impacte, considera-se que
no ambiente sonoro não são expectáveis impactes cumulativos relevantes.
BIODIVERSIDADE
Em termos ecológicos, a análise dos impactes cumulativos registados sobre as
comunidades biológicas pretende destacar os principais projetos presentes na área de
estudo que, em conjunto, com o projeto em avaliação poderão representar um aumento
da significância de um dado impacte.
Tendo em consideração que no caso dos aerogeradores e linhas elétricas de muito alta
tensão os impactes mais significativos resultam da perturbação e mortalidade por
colisão de aves e mamíferos voadores (quirópteros), importa observar a ocorrência de
outros projetos que sejam igualmente responsáveis por episódios de mortalidade de
aves e quirópteros na área envolvente.
As três linhas projetadas no território e identificadas no DESENHO 29 poderão ocasionar
impactes cumulativos ao nível da Biodiversidade, uma vez que a presença de novas
linhas elétricas de alta tensão consubstancia um maior número de obstáculos e planos
de condutores e poderá aumentar a probabilidade de ocorrência de colisões e
consequente probabilidade de morte das aves e quirópteros. O impacte cumulativo
expectável será negativo, direto, de reduzida magnitude, local, provável, reversível,
permanente, imediato, pouco significativo e mitigável.
Na zona de aproximação à subestação de Daivões este impacte ganha uma significância
acrescida, atendendo à elevada densificação de linhas aí existente, pelo que o projeto
proposto representa um incremento não só às linhas existentes, mas também com a
linha de 400 kV que irá interligar o Posto de Corte de Daivões à Subestação de Ribeira
de Pena. O número de linhas que aí pulula acrescida das novas previstas cria diversos
planos e obstáculos difíceis de navegar pelas espécies avifaunísticas, com a agravante
da futura presença da albufeira de Daivões atrair um conjunto superior de aves
aquáticas, também elas sujeitas a este impacte.
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Não obstante, essa elevada significância cumulativa poderia ser atenuada se fosse
adotada a proposta de aproveitamento de espaço canal e o alinhamento planimétrico
entre ambas as linhas na secção terminal da linha do Projeto com a linha de 400 kV de
ligação a Ribeira de Pena, mantendo assim duas linhas paralelas num mesmo espaço
territorial e com planos horizontais de condutores análogos.
Assim considera-se que se potencia ao máximo o aproveitamento do espaço-canal da
linha a construir com a linha de evacuação do PETN, com o desenvolvimento em paralelo
e à mesma altimetria nesta secção final muito condicionada, concentrando assim o
impacte na menor faixa territorial possível e em planos verticais iguais, minimizando a
extensão territorial e a secção vertical onde a mortalidade por colisão possa incidir.
A criação de diferentes espaços-canal “duplica” a probabilidade territorial da ocorrência
destes impactes, pelo que o impacte cumulativo associado ao afastamento dos
corredores de linhas teria maior significância.
Quanto à possível fragmentação do habitat de Lobo (Canis lupus), dado o carácter
generalista da espécie, e tendo em conta as observações da monitorização e
acompanhamento ambiental, onde se encontraram de forma reiterada indícios que
denotam a presença de exemplares no entorno de parques eólicos próximos, considerase que as novas infraestruturas não representarão um efeito significativo sobre a
espécie, adaptando-se à sua presença, mesmo considerando a presença de novos eixos
de linhas de MAT.
Importa ainda salientar que a justaposição de espaços-canal de infraestruturas (e aqui
salienta-se sobretudo a presença de linhas elétricas e outras infraestruturas lineares,
uma vez que criam faixas de servidão com consequência direta no coberto vegetal)
previne a fragmentação de habitats, ou melhor, a sua multiplicação. Com efeito, a
justaposição de espaços-canal e, consequentemente, das faixas de servidão, previnem
que ocorram faixas demarcadas que representem uma descontinuidade de habitats,
que neste caso se materializa em faixas que têm uma extensão muito significativa. Esta
fragmentação soma-se assim à já existente, e não há formação de um segundo espaçocanal.
Pelo exposto, espera-se que ocorram impactes cumulativos negativos deste projeto
relativamente aos restantes, mas prevê-se que estes impactes sejam pouco
significativos, se adotada (no cenário de seleção do corredor preferencial adiante
proposto) a partilha de espaço-canal da linha de evacuação do PETN e a linha de ligação
a 400 kV entre o PC Daivões e SE Ribeira de Pena.
As albufeiras a constituir no âmbito do Sistema Eletroprodutor do Tâmega poderão
servir como lugar de descanso e alimentação para espécies aquáticas (limícolas,
anátidas, ardéidas, cicónidas, láridos, entre outras) que, umas pelo seu tamanho, outras
pelo seu carácter gregário podem ser consideradas espécies suscetíveis de colisões
contra aerogeradores e linhas elétricas. Das três albufeiras previstas, provavelmente
apenas a albufeira de Gouvães terá características atrativas para estas espécies
(rodeada por terrenos planos onde se podem formar limos e vegetação aquática.
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Assim, e apenas para o PETS, poderão verificar efeitos cumulativos associados à
atratividade da área gerada pela nova albufeira de Gouvães e a presença de
aerogeradores e linhas de MAT do projeto PETS, no âmbito dos movimentos migratórios
que se produzem em certas épocas do ano.
Estas espécies são preferencialmente diurnas pelo que o impacte só se produziria em
condições de baixa visibilidade (nevoeiro, dias de desfavoráveis condições
meteorológicas) quando as aves não são capazes de evitar a presença dos
aerogeradores e condutores. Tendo assim em conta a limitação temporal e associação
a certas condições ambientais, pode-se concluir que os episódios de mortalidade
associada a estas espécies e movimentos seriam pouco frequentes, originando um
PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ETNOLÓGICO
Ao nível do Património Cultural, os potenciais impactes cumulativos decorrerão da
relação do presente plano em estudo com os projetos relativos às Linhas de Muito Alta
Tensão Freira–Ribeira de Pena, Ribeira de Pena–Vieira do Minho 1-2 e Posto de Corte
de Daivões¬Subestação de Ribeira de Pena, assim com o Sistema Electroprodutor do
Tâmega.
Assim, analisando os impactes sob uma perspetiva cumulativa, verifica-se uma maior
acentuação da afetação de ocorrências patrimoniais em conjugação com o projeto do
SET, e em especial com as albufeiras dos aproveitamentos hidroelétricos de Daivões e
Gouvães (face até à área abrangida), sendo que, em termos relativos, considera-se que
o projeto agora em estudo terá um impacte residual.
A concretização de todos os projetos acima mencionados significará uma evidente
perda física de contextos de interesse patrimonial, fundamentais para a compreensão
da estruturação e transformação do território e para a construção da paisagem atual,
testemunhos remanescentes que nos permitem a possibilidade de estudar e
compreender o modo de vida das populações na zona em estudo, nomeadamente as
formas de habitar, de ocupar, de explorar e de interagir com este território, que se vai
ele próprio moldando constantemente pelas práticas culturais, sejam elas atividades de
subsistência, representações sociais ou marcadores simbólicos .
Ainda assim, considera-se que dada a natureza dos contextos identificados –
maioritariamente constituída por elementos associados a estruturas produtivas, de
transformação e de mobilidade local de cronologia moderna e contemporânea e
contextos arqueológicos de maior interesse patrimonial presentemente em muito mau
estado de conservação – que as mitigações previstas para os demais projetos aliadas às
propostas de minimização a aplicar nos parques eólicos, poderão, se devidamente alvo
de estudo integrado, significar inclusivamente um contributo significativo para o
conhecimento da região.
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PAISAGEM
Identificam-se como projetos suscetíveis de produzir impactes cumulativos no descritor
Paisagem as linhas elétricas de muito alta tensão (MAT) já previstas na sequência da
construção da Subestação de Ribeira de Pena - Linha Freira–Ribeira de Pena102 e Linha
Ribeira de Pena–Vieira do Minho 1-2 103-, e os elementos introduzidos no âmbito do
Sistema Eletroprodutor do Tâmega, com maior relevância Linha de MAT da
IBERDROLA104 e os postos de corte de Gouvães e Daivões, aos quais ligarão as linhas
elétricas propostas no âmbito do presente projeto.
Os impactes cumulativos a nível da paisagem estão relacionados com a crescente
artificialização do território, com a afetação de áreas de valor cénico relevante e com
sobreposição das bacias visuais dos elementos propostos com infraestruturas previstas,
uma vez que nestas áreas se afigura um aumento da intrusão visual pela presença de
vários elementos exógenos.
Refere-se que o impacte cumulativo do presente projeto com as infraestruturas
existentes foi avaliado na análise da situação de referência e na avaliação de impactes,
considerando-se que a presença de elementos exógenos no território, torna a área de
estudo menos suscetível à intervenção, ainda que de forma ligeira, dado o valor cénico
da paisagem em análise.
Nesta paisagem, ainda caracterizada pela sua forte componente natural, assiste-se
atualmente a uma crescente artificialização promovida pela presença de inúmeros
parques eólicos no topo das cumeadas e, sobretudo, pelas obras associadas ao SET,
antecipando-se uma artificialização mais intensa com a implementação de todas as
componentes deste empreendimento e com o funcionamento da subestação de Ribeira
de Pena, potenciando o surgimento de mais linhas elétricas, num território que, num
passado recente, se manifestava ainda relativamente preservado no que se refere as
estas estruturas.
Os futuros planos de água do SET, embora artificiais, não se assumirão, regra geral, como
elementos dissonantes na paisagem, mas a faixa destituída de vegetação decorrente da
oscilação do nível da água, assumir-se-á como mais uma área artificializada/degradada.
As baciais visuais dos observadores e as áreas de elevada qualidade visual já atualmente
comprometidas visualmente por outros parques eólicos, preveem-se sujeitas a um
acréscimo da intrusão visual existente, prevendo-se que na zona central da área de
estudo, a presença das componentes do presente projeto seja atenuada pelas
estruturas previstas já referidas.

102

Linha ainda não construída, mas já licenciada

103

Linha em fase de licenciamento

104

Linha prevista
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Tendo em conta o contexto visual da paisagem e a análise dos impactes gerados pelos
parques propostos, considera-se, face à dimensão do empreendimento do SET na área
de intervenção, que serão as linhas elétricas, sobretudo a do PETN, cruzada pelas futuras
linhas licenciadas e em licenciamento, os elementos potenciadores de impactes
cumulativos, prevendo-se que estes sejam de magnitude moderada e significativos, uma
vez que, por exemplo no caso das linhas elétricas, só excecionalmente na secção final
da futura linha do PETN será possível acompanhar o espaço-canal de duas das linhas
projetadas (Ligação PC Daivões e SE Ribeira de Pena e Linha Freira–Ribeira de Pena). A
Linha Ribeira de Pena–Vieira do Minho 1-2 insere-se num eixo semiperpendicular à
orientação natural do projeto da linha de evacuação do PETN, aumentando assim o
efeito de intrusão que o conjunto das infraestruturas produz.
Acresce ainda o impacte cumulativo, também significativo, associado à fase de
construção do presente projeto, implicando uma intensificação dos impactes visuais e
estruturais caso esta fase se inclua no período de obras do SET, e uma extensão dos
impactes caso não coincida ou se prolongue no tempo.
Importa referir, que do ponto de vista da paisagem, a localização ideal para introduzir
os necessários elementos exógenos no território é em áreas atualmente artificializadas
e na proximidade de estruturas semelhantes/intrusões visuais negativas existentes,
minimizando e circunscrevendo ao máximo os elementos e áreas de caráter dissonante
e artificial na paisagem.
IGTS E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO
A potencial ocorrência de impactes cumulativos a este nível é análoga à análise
anteriormente feita ao nível da biodiversidade, no sentido da expressão territorial de
infraestruturas como linhas elétricas, autoestradas e outras infraestruturas em termos
de servidões non aedificandi e faixas de proteção, que limitam o uso de solo nessas
faixas.
Assim, a justaposição destas infraestruturas previne, à semelhança do anterior, que se
multiplique a faixa territorial com uso condicionando pelos respetivos regimes. Não se
prevê assim a ocorrência de impactes cumulativos significativos, ainda que só seja
possível prever essa justaposição na secção final de aproximação ao Posto de Corte de
Daivões, dado o posicionamento das duas linhas MAT previstas para essa localização,
permitindo localmente minimizar o efeito negativo adicional atribuível à nova
infraestrutura.
Salienta-se a este propósito que a faixa de proteção da linha implica apenas um
condicionamento limitado aos usos do solo, mas que de todas as formas se justapõe às
outras servidões lineares existentes associadas às infraestruturas existentes – faixas de
proteção das linhas elétricas da RNT existentes e faixa non aedificandi da Autoestrada.
Por fim, importa ainda assinalar o impacte cumulativo significativo e positivo associado
à integração das faixas de servidão na rede de faixas de gestão de combustível. Em
conjunto com faixas criadas por outras infraestruturas, os parques eólicos e suas
componentes e as linhas de evacuação potenciam o efeito conjunto da materialização
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destas faixas num território de índole fortemente florestal e, nessa lógica, muito
propensa à ocorrência de incêndios.
CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS/SOCIOECONOMIA
O principal efeito a assinalar nestas componentes, que se interligam neste aspeto em
particular, é o contributo conjunto e a hibridização entre os projetos dos Parques Eólicos
do Tâmega Norte e Sul e o Sistema Eletroprodutor do Tâmega, permitindo o
aproveitamento/partilha de infraestruturas, com ganhos a nível de eficiência energética
e de recursos.
O conjunto dos projetos dão um forte contributo para a geração a partir de fontes
renováveis e para o reforço da capacidade nacional de produção por essa via,
contribuindo de forma significativa para o cumprimento de metas nacionais e europeias
ao nível de geração renovável, consequentemente para a redução da emissão de gases
com efeito de estufa, e a criação/dinamização do tecido económico para a fileira da
produção energética renovável e serviços associados. Ainda que o impacte seja limitado
à escala nacional (ainda que a nível socioeconómico essa importância a nível municipal,
dada a menor escala, reflete-se com um peso mais pronunciado), o conjunto já pode
representar um quantitativo interessante e que aporta com mais significado para esses
desígnios de cariz nacional. O efeito cumulativo gerado constitui-se também assim como
significativo, quer à escala nacional, quer regional/local.
Um outro impacte prende-se com a afetação de usos do solo, em particular aqueles
produtivos para os proprietários dos terrenos sobrepassados pelas linhas elétricas. Com
efeito, a passagem de linhas elétricas restringe ou pode restringir os usos dos terrenos
sobrepassados, influindo assim direta e/ou indiretamente sobre o rendimento
produtivo dos mesmos para os proprietários e população local.
Nesta perspetiva, os impactes serão cumulativos quando o desenvolvimento da linha
elétrica acompanhe localmente outras infraestruturas que impliquem
condicionamentos ao uso do solo, como é o caso das outras três linhas de MAT previstas
para o território do PETN e CL.PETN. Este impacte cumulativo potencialmente negativo
reveste-se de uma baixa significância, tão mais reduzida quanto se desenvolva a nova
linha na proximidade das infraestruturas pré-existentes ou previstas, de forma a
expandir faixas de servidão/condicionamento existentes (no caso das linhas permitindo
inclusive a sua sobreposição parcial), como tal, uma magnitude inferior quando
combinadas que a criação de um novo corredor afastado do existente) ao invés da
criação de corredores novos, que abrangem e impactam assim uma área territorial
maior.
Por outro lado, estas faixas de servidão conjuntas implicarão ações de desmatação
cumulativas de espécies florestais de crescimento rápido, reduzindo ainda mais o
potencial local de sequestro de CO2 local. Este impacte cumulativo é contudo de
reduzida magnitude e significância, já que a representatividade destas áreas florestais é
diminuta na área de estudo.
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6

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

6.1

CONSIDERAÇÕES GERAIS
Nos capítulos anteriores procedeu-se à caracterização do ambiente afetado pelos
projetos e à identificação e avaliação dos impactes expectáveis decorrentes dos mesmos
sobre esse ambiente. Partindo deste contexto, pretende-se, no presente capítulo,
definir as medidas de mitigação ambiental necessárias, de modo a evitar, minimizar ou
compensar os impactes negativos identificados, e potenciar os impactes positivos.
A definição destas medidas segue uma lógica de proporcionalidade em relação à
importância dos impactes detetados. Assim, enquanto a resposta aos impactes pouco
importantes pode constituir-se apenas em medidas de boas práticas ambientais, para
os impactes de maior importância poderão ser necessárias medidas mais específicas.
Nesta sequência, é, primeiramente, proposto um conjunto de medidas de caráter
transversal aos vários descritores ambientais analisados. Secundariamente, e sempre
que considerado relevante são propostas medidas de carácter mais específico, tendo
em conta os impactes identificados em cada domínio temático.
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6.2

MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL E/OU TRANSVERSAIS

6.2.1

FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO
Ger 1

No cenário recomendado na avaliação de aproveitamento dos troços finais
TLN03 e TLN04 na aproximação ao PC de Daivões, propõe-se avaliar da
viabilidade de aproveitamento do espaço canal da linha PC Daivões – SE
Ribeira de Pena, prevenindo assim localmente a dispersão de linhas
elétricas de MAT e respetiva multiplicidade de novos planos de colisão para
avifauna e quirópteros numa zona já densificada em termos de linhas
elétricas [CL.PETN].

Ger 2

A IBERDROLA deverá demonstrar em fase de Projeto de Execução, e em
plena articulação com a empreitada do Sistema Eletroprodutor do Tâmega,
a compatibilidade entre os dois projetos e o faseamento das duas
empreitadas e entradas em operação, nomeadamente as datas previstas
para desativação/desmantelamento de áreas de apoio à obra (estaleiros,
pedreiras, escombreiras, entre outras áreas intervencionadas), e ponderar,
caso viável tecnicamente, a ocupação destas áreas caso já estejam libertas
aquando da fase de construção das linhas elétricas, para a implantação
preferencial de apoios [CL.PETN, CL.PETS].

Ger 3

Em fase de Projeto de Execução, deverá ser desenvolvido e apresentado o
Plano de Acessos das respetivas linhas elétricas, o qual deve privilegiar o
uso de caminhos e acessos já existentes (ou áreas intervencionadas no
âmbito de outras empreitadas), prevenindo o derrube de muros e paredes
de granito e a ocupação de áreas agrícolas produtivas. Este deve
posteriormente ser articulado, negociado e ajustado em função da
negociação com proprietários e edilidades e localização definitiva de apoios
e que tenha em consideração as medidas propostas na secção 6.2.3.4
[CL.PETN, CL.PETS]:
▪ No caso de acessos existentes em terra batida, mas cuja plataforma se
apresenta irregular, com evidências de erosão e com algum grau de
desagregação da plataforma, não cumpra com a largura requerida e/ou
sejam caminhos florestais ou agrícolas (de utilização pontual e por
maquinaria, sem definição clara no terreno), estes serão alvo de
beneficiação, através da regularização e/ou alargamento (por via da
desmatação) do acesso já existente, infraestruturação hidráulica
necessária, sendo necessário, em algumas situações, proceder ao
abate de exemplares arbóreos;
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▪

Ger 4

Perante a inviabilidade de utilizar acessos pré-existentes ou proceder à
beneficiação de acessos existentes, serão criados e abertos novos
acessos. A abertura do acesso será iniciada com a desarborização,
desmatação e decapagem do solo, reduzindo a área de intervenção ao
mínimo indispensável. Segue-se a definição e regularização da
plataforma do acesso, com uma largura de cerca de 4 m conforme
supramencionado (incluindo bermas e valetas se necessário), e sua
sinalização (impedindo e prevenindo a circulação fora deste). No caso
de cruzamento com linhas de água, devem ser asseguradas as
necessárias infraestruturas hidráulicas (passagens hidráulicas, valas de
drenagem, etc.) para satisfazer não só as condições de segurança do
acesso, mas para prevenir os constrangimentos à livre circulação das
águas e potenciais impactes a jusante do acesso.

O desenvolvimento do projeto de execução das linhas elétricas deverá ter
em consideração as seguintes recomendações:
▪ Deve ser maximizado tanto quanto possível, no interior do corredor
preferencial, o afastamento do traçado da linha (e implantação de
apoios) a zonas habitadas (quer habitações isoladas, quer aglomerados
populacionais) ou espaços sociais, bem como espaços turísticos ou de
lazer para usufruto da população.
▪ Sempre que for possível, devem ser aproveitados os espaços-canal de
infraestruturas lineares existentes (rodovias, ferrovias, linhas elétricas)
e alinhamentos de parques eólicos (aqueles a construir ou outros já
existentes) e/ou outras infraestruturas não sensíveis e compatíveis
com o RSLEAT, prevenindo a criação de novos impactes em zonas não
perturbadas (exceto no caso em que os impactes cumulativos
resultantes dessa opção sejam mais desfavoráveis que a opção pela
abertura de um novo espaço-canal para a passagem da linha).
▪ Nos casos em que o traçado da linha seja implantado de forma a
acompanhar espaços-canal existentes de infraestruturas, deve ser
assegurada a justaposição possível (no cumprimento das servidões e
normativos legais aplicáveis), evitando a duplicação (não coincidente)
de espaços-canal, ao invés do alargamento do existente; desta forma,
previne-se a criação de potenciais enclaves (por exemplo habitats ou
usos do solo relevantes e habitações isoladas) entre os dois espaçoscanal criados.
▪ Evitar as zonas de vale ou, caso seja imprescindível, atravessar
perpendicularmente e no troço mais estreito possível os vales de/e
linhas de água, afastando os apoios quer da linha de água quer das suas
margens e de zonas com galeria ripícola.
▪ Evitar a sobreposição com massas de água, quer pela potencial
necessidade de assegurar o acesso a meios aéreos de combate a
incêndio, quer pela sua relevância como pontos de conetividade
ecológica para espécies avifaunísticas.
▪ Evitar as zonas de maior altitude ou de maior exposição visual
(cumeadas e zonas abertas).
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▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Privilegiar a instalação dos apoios em situação de meia encosta,
sempre que possível.
Evitar que a colocação dos apoios incida sobre afloramentos rochosos
notáveis.
Quando não for possível evitar a ocupação de áreas agrícolas, optar
pela implantação apoios em áreas agrícolas com culturas temporárias
(regadio e sequeiro) em detrimento de áreas agrícolas com culturas
permanentes (vinha, olival, pomar).
Procurar, em situações de ocupação agrícola, seguir a matriz linear
existente, adotando a colocação dos apoios ao longo das linhas de
cultura, nos limites dos campos ou de caminhos existentes.
Em áreas florestais privilegiar o atravessamento de povoamentos de
espécies de crescimento rápido (eucalipto, pinheiro bravo ou mistos)
em detrimento de povoamentos de maior valor ecológico e paisagístico
(ex: povoamentos de sobreiro ou carvalhos). A colocação de apoios
deve igualmente seguir, sempre que possível, limites de propriedades
e caminhos existentes. Exceção deve ser feita quando estes
povoamentos representam um habitat de relevo para espécies
faunísticas ameaçadas ou correspondem a áreas alvo de medidas
compensatórias no âmbito do SET.
Deve ser evitada a interferência com áreas de implementação de
medidas compensatórias do SET. Para o troço TLS4, de forma
específica, se for selecionado como preferencial, dada a coincidência
com área de medida compensatória MC8, e caso não exista nenhuma
possibilidade técnica de desenvolvimento do traçado definitivo sem
afetação da área compensada, deve ser ponderada a relocalização
desta área como alternativa ou avaliada a necessidade de reforço da
medida numa nova área.
Os apoios devem ser implantados preferencialmente em áreas sem
habitats naturais. Quando tal é impossível, deve dar-se preferência a
habitats arbustivos e herbáceos em detrimento de florestas autóctones
e comunidades rupícolas.
Deve ser considerado o levantamento completo de servidões,
restrições e condicionantes, sintetizado na diversa cartografia temática
do EIA a esse respeito, na definição dos apoios de linha e traçado de
projeto, incluindo ainda de forma preventiva aspetos relativos a
ordenamento do território (espaços turísticos existentes e futuros,
áreas definidas em planos de ordenamento do território e/ou usos
futuros, espaços de interesse paisagístico), RAN, REN, ocorrências
patrimoniais identificadas no interior da área de estudo e sua
envolvente, áreas de recursos geológicos. No caso particular da
incerteza associada a áreas de visadas de vértices geodésicos, postos
de vigia, áreas de servidão radioelétrica e zonas de pedreira não
cartografadas ou de situação indefinida, entre outros, deve ser feita/
requerida comunicação/ pedido de autorização/ pedido de parecer
prévio à elaboração do Projeto de Execução às entidades competentes,
que clarifique a conformidade do corredor preferencial proposto com
as ditas condicionantes ou outra entretanto em vigor.
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▪

6.2.2

Instalar balizagem e sinalização diurna e noturna dos elementos da
linha de transporte, sempre que se verifique necessário, no
cumprimento da Circular de Informação Aeronáutica (CIA) n.º 10/03,
de 6 de maio.

FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO
Ger 5

Elaborar o Plano de Gestão Ambiental de Obra (PGAO), onde se inclua o
planeamento da execução de todos os elementos das obras e a
identificação e pormenorização das medidas de minimização a
implementar na fase da execução e respetiva calendarização. As medidas
apresentadas para a fase de construção dos projetos, bem como as medidas
que vierem a decorrer do processo de AIA, devem ser incluídas nesse PGAO,
sempre que se verificar necessário, e sem prejuízo de outras que se venham
a verificar necessárias. Deve ainda o Plano de Gestão Ambiental de Obra
conter os seguintes planos [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS]:
▪ Planta de Condicionantes à obra, incluindo todas as identificadas em
sede de EIA;
▪ Planta de Estaleiro, com a identificação e localização do estaleiro e
outras áreas de apoio de obra;
▪ Plano de Acessibilidades de Obra e Desvios de Trânsito, quando
aplicável, com o objetivo de identificar (incluindo através de planta de
acessibilidades em fase de obra) e justificar os acessos de obra
preferenciais preconizados, desvios de trânsito e percursos
alternativos (viários e pedonais) e medidas de condicionamento de
tráfego e outras aplicáveis para as atividades previstas da empreitada;
▪ Plano de Gestão de Origens de Água e Efluentes e de Resíduos;
▪ Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição;
▪ Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, que inclua o
enquadramento e amenização paisagística dos impactes associados às
frentes de obra e áreas de trabalho, bem como a recuperação biofísica
das áreas afetadas pela empreitada, quando aplicável;
▪ Plano de ações de formação e de sensibilização ambiental para o
pessoal afeto à empreitada.

Ger 6

Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas,
designadamente à população residente na área envolvente, mediante
comunicação às Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia interessadas. A
informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização
da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais
afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades
[PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
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Ger 7

O programa/plano de trabalhos deverá possuir um detalhe mínimo mensal
e terá de ser aprovado pelo Dono da Obra. Este deve contemplar, entre
outros, os seguintes aspetos [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS]:
▪ Prever a realização dos trabalhos de forma a reduzir ao mínimo o
período de tempo em que ocorram movimentos de terras, devendo
esta fase decorrer preferencialmente na época seca, de modo a
minimizar a erosão dos solos e o transporte sólido nas linhas de água;
▪ Concentrar, em cada fase de obra preconizada, no espaço e no tempo
a realização de todos os trabalhos de forma a evitar a sua dispersão
pela envolvente, especialmente os que causem maior perturbação;
▪ Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda a
períodos de excecional afluência à área e/ou acessos utilizados em
obra, como festividades municipais, eventos e espetáculos de
programação previsível;
▪ Restringir os trabalhos ao período diurno na proximidade a povoações
e recetores sensíveis isolados.

Ger 8

Implementar um mecanismo de atendimento ao público para
esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações [PETN,
CL.PETN, PETS, CL.PETS].

Ger 9

Previamente ao início da obra devem ser promovidas ações de
sensibilização ambiental para os trabalhadores envolvidos na obra, de
modo a que estes sejam devidamente informados da conduta a ter durante
o período em que a obra decorre e focadas nas atividades de obra
suscetíveis de provocar impactes ambientais e medidas de minimização e
boas práticas a assegurar no decurso dos trabalhos [PETN, CL.PETN, PETS,
CL.PETS].

Ger 10 Comunicar o início da construção à autoridade de AIA e ICNF (este no caso
específico do PETS e CL.PETS, em zona de Rede Natura 2000), de forma a
possibilitar o desempenho das suas competências no acompanhamento e
pós-avaliação.
6.2.3

FASE DE CONSTRUÇÃO
Ger 11 Implementação do Plano de Gestão Ambiental de Obra e todos os planos
que o acompanham [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS]
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6.2.3.1

IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS ESTALEIROS, PARQUES DE MATERIAIS, OUTRAS ÁREAS DE APOIO À OBRA E
FRENTES DE OBRA

Ger 12 O estaleiro, parques de materiais e maquinaria e outras áreas de apoio à
obra (incluindo, quando necessário, áreas de empréstimo e /ou áreas de
deposição de terras sobrantes) devem localizar-se em áreas já utilizadas
para o mesmo fim, em áreas degradadas ou impermeabilizadas/de reduzido
coberto vegetal ou áreas que futuramente ficarão afetas a infraestruturas
permanentes, privilegiando locais de declive reduzido e com acesso
próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de
acessos.
Não devem ser ocupados os seguintes locais e deverão ser salvaguardas o
maior número de vertentes ambientais possíveis [PETN, CL.PETN, PETS,
CL.PETS]:
▪ Áreas do domínio público hídrico (afastamento de 10 m das margens
de cursos de água principais e linhas de água não navegáveis);
▪ Perímetros de proteção de captações;
▪ Áreas inseridas no sistema nacional de áreas classificadas ou outras
áreas com estatuto de proteção (exceto no caso do PETS, onde essa
alternativa não é viável);
▪ Áreas de Reserva Agrícola Nacional e/ou Reserva Ecológica Nacional;
▪ Outras áreas de habitats ou biótopos de espécies sensíveis e de
espécies com relevância do ponto de vista da conservação, tanto
florísticas como faunísticas;
▪ Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;
▪ Proximidade de áreas urbanas/habitadas e/ou turísticas;
▪ Zonas de proteção do património;
▪ Outras condicionantes, restrições de utilidade pública e servidões
administrativas aplicáveis.
Ger 13 O estaleiro, parques de materiais e maquinaria (quando não inseridos na
área de estaleiro) e outras áreas de apoio à obra deslocalizadas
(nomeadamente áreas de empréstimo e áreas de deposição de terras
sobrantes), devem ser previstos para localizações o mais próximas possível
das frentes de obra, para minimizar impactes indiretos associados ao seu
transporte [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 14 Na fase inicial da obra devem ser claramente identificados os locais a
intervencionar devendo os mesmos ser delimitados com sinalização bem
visível [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 15 A área afeta aos estaleiros e a todos os trabalhos relacionados com a
execução da obra, deverá ser reduzida ao mínimo possível, selecionando as
áreas estritamente indispensáveis para a sua correta implementação,
salvaguardando o maior número de vertentes ambientais possível [PETN,
CL.PETN, PETS, CL.PETS].
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Ger 16 Vedação das zonas de estaleiro, áreas de apoio e frentes de obra,
interditando o seu acesso a terceiros e animais para redução do risco de
acidentes, de acordo com a legislação aplicável [PETN, CL.PETN, PETS,
CL.PETS].
Ger 17 As operações construtivas que comportem potencial risco de acidente,
como a implantação de aerogeradores e apoios, devem ser devidamente
sinalizadas e, se necessário, vedadas, para assegurar a proteção de pessoas,
culturas e gado [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 18 Quando não existir, executar uma rede de drenagem periférica nas
plataformas de implantação dos estaleiros [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 19 Proceder, no caso em que os apoios sejam implantados em zonas de declive
acentuado, à drenagem periférica na área de trabalho, de forma a reduzir
o escoamento sobre os locais onde ocorrerá a mobilização do solo [PETN,
CL.PETN, PETS, CL.PETS].
6.2.3.2

DESMATAÇÃO, LIMPEZA E DECAPAGEM DOS SOLOS
Ger 20 A desmatação, limpeza e decapagem dos solos deve ser limitada à área
estritamente necessário, mitigando quanto possível a afetação de solos de
elevada aptidão agrícola, procedendo-se assim que possível à
reconstituição do coberto vegetal das zonas intervencionadas, tendo como
referência as seguintes áreas [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS]:
▪ Estaleiro e áreas de apoio à obra limitadas e vedadas em todo o seu
entorno;
▪ Acessos e valas técnicas deverão afetar uma faixa reduzida ao mínimo
indispensável (para cada lado das infraestruturas lineares; quando
coincidentes ou justapostas, considerar a infraestrutura mais exterior)
para circulação de maquinaria e pessoal;
▪ Área de trabalho para implantação de aerogeradores deve ser
estritamente limitada aos limites da plataforma e sua faixa exterior de
trabalho para definição de taludes de aterro e escavação;
▪ Subestações deverão limitar as áreas de trabalho ao acesso
temporário/interno definitivo às áreas;
▪ Apoios de linha elétrica deverão garantir uma afetação máxima de
400 m2, minimizando tanto quanto possível essa área, em particular em
zonas florestais ou de uso agrícola, para minimizar os
constrangimentos sobre parcelas produtivas, prevenindo custos
económicos adicionais para proprietários.
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Ger 21 Decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua utilização na
reintegração de áreas intervencionadas. A decapagem deve ser efetuada
em todas as zonas onde ocorram mobilizações do solo e de acordo com as
características do solo. Excetua-se a reutilização de terras dos locais onde
se registe a presença de espécies exóticas invasoras; esta não poderá ser
utilizada como terra vegetal, devendo ser encaminhada para destino
adequado [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 22 Limitar as ações de desmatação nos acessos a melhorar e/ou a construir,
bem como para a implantação da rede de média tensão, às áreas
indispensáveis [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 23 As zonas selecionadas para desmatação e poda ou corte de árvores (em
particular para a definição da faixa de proteção à linha e gestão de
combustível) devem ser assinaladas com marcas visíveis (por exemplo, fitas
coloridas), permitindo a identificação das áreas de intervenção em qualquer
instante [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 24 Não é permitida a colocação de cravos, cavilhas, correntes ou sistemas
semelhantes em árvores e arbustos, bem como deixar raízes a descoberto
e sem proteção, nomeadamente em valas e escavações. É proibida
qualquer operação que mutile ou danifique exemplares de sobreiro e
outras espécies arbóreas de especial interesse, ainda que dispersos, bem
como quaisquer ações que conduzam ao seu perecimento ou evidente
depreciação (como sejam a remoção de terra vegetal ou mobilizações de
fundo do solo) [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 25 A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem
ser removidos e devidamente encaminhados para destino final,
privilegiando-se a sua reutilização sempre que não forem detetadas na
proximidade espécies alóctones com conhecido comportamento invasor e
risco ecológico, de forma a evitar a sua propagação. No caso de operações
de rechega e destino de outros resíduos resultantes da exploração florestal,
deve promover-se a articulação com o proprietário e acordadas as ações a
tomar [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 26 O material lenhoso decorrente da abertura de faixa e da definição de faixas
de gestão de combustível, que não seja estilhaçado, deve ser prontamente
retirado do local, a fim de não constituir um foco/meio de propagação de
fogo. Este pode ser aproveitado e cedido para usufruto/consumo das
populações locais, sempre que sobre ele não incida obrigações legais [PETN,
CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 27 Efetuar a desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores com
mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas, a fim de minimizar
o risco de incêndio [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
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Ger 28 Acompanhamento integral e contínuo da obra, por arqueólogo, com efeito
preventivo em relação à afetação de vestígios arqueológicos incógnitos e
com destaque para áreas de estaleiro, acessos e outras áreas funcionais da
obra que não tenham sido prospetadas em fase de EIA. Este
acompanhamento consiste na observação, por arqueólogo, das operações
de remoção e revolvimento de solo (desmatação e decapagens superficiais
em ações de preparação ou regularização do terreno) e de escavação no
solo e subsolo. Os achados móveis colhidos no decurso da obra deverão ser
colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do
património cultural [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
6.2.3.3

ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
Ger 29 Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos
estejam limpos, evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas [PETN,
CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 30 Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as
movimentações de terras e a exposição de solos nos períodos de maior
pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido
[PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 31 A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de
elevada pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para
assegurar a estabilidade das frentes de obra [PETN, CL.PETN, PETS,
CL.PETS].
Ger 32 À medida que frentes de obra vão sendo finalizadas, deve iniciar-se a
recuperação/integração paisagística de áreas com solo descoberto com a
maior brevidade possível, de modo a prevenir a erosão, respeitando o
faseamento e progressão da obra [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 33 Sempre que das atividades de construção resultem terras sobrantes,
nomeadamente da abertura de caboucos, estas deverão ser
preferencialmente utilizadas para nivelamentos pontuais que sejam
necessários, aterros para definição das plataformas de aerogeradores e das
subestações e taludes de aterro de acessos, recobrimento de caboucos
(caso possuam características geotécnicas adequadas) e fundações ou
espalhamento junto dos apoios, após a execução dos maciços de fundação,
de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora
da área de intervenção e a necessidade de recorrer a terras de empréstimo
[PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 34 Nos períodos de chuva, as terras vegetais deverão ser cobertas com
material impermeável durante o armazenamento temporário [PETN,
CL.PETN, PETS, CL.PETS].
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Ger 35 Conduzir as obras de construção das fundações dos apoios localizados em
áreas de condicionantes territoriais de forma a não serem afetadas áreas
suplementares de solos integrados nessas áreas, evitando a afetação de
áreas circundantes e não deixando no local elementos grosseiros
provenientes da escavação [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 36 Não armazenar, ainda que temporariamente, os materiais resultantes das
escavações e da decapagem dos solos, a menos de 10 m das linhas de água
[PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 37 Nas zonas em que sejam executados trabalhos que possam afetar as linhas
de água, deverão ser implementadas medidas que visem interferir o
mínimo possível no regime hídrico, no coberto vegetal preexistente e na
estabilidade das margens. Nunca poderá ser interrompido o escoamento
natural da linha de água, devendo por isso ser considerada a adoção de um
dispositivo hidráulico apropriado que garanta a manutenção de um caudal,
cujo débito deverá corresponder ao da linha de água intercetada. Todas as
intervenções em domínio hídrico devem ser previamente licenciadas no
âmbito do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (e suas alterações), e
Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro [PETN, PETS].
Ger 38 Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deverá recorrer-se a
técnicas de pré-corte e ao uso de microrretardadores, atenuando desta
forma a intensidade das vibrações produzidas.
6.2.3.4

CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE ACESSOS
Ger 39 Privilegiar o uso de caminhos (rodovias, caminhos municipais, caminhos
rurais ou acessos/áreas de circulação de máquinas agrícolas) já existentes
para aceder aos locais da obra [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 40 Limitar as ações de desmatação nos acessos a melhorar e/ou a construir, às
áreas indispensáveis [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 41 Na abertura de novos acessos deverá [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS]:
▪ assegurarem-se dispositivos/valas que facilitem a escorrência natural
das águas, nomeadamente nas áreas em que atravessam zonas de
depressão;
▪ reduzir-se ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte
de vegetação e as movimentações de terras;
▪ evitar-se a destruição de vegetação ripícola;
▪ reduzir-se a afetação de culturas;
▪ minimizar o máximo possível de interferência com condicionantes
territoriais;
▪ evitar a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e
paisagístico;
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▪
▪

contornar, sempre que possível, as áreas de habitats naturais
cartografados;
prevenir a interferência com ocorrências patrimoniais identificadas.

Ger 42 Efetuar a abertura de acessos em colaboração com os proprietários/
arrendatários dos terrenos a afetar. Caso não possa ser evitada a
interrupção de acessos e caminhos, deverá ser encontrada, previamente à
interrupção, uma alternativa adequada, de acordo com os interessados,
garantindo o acesso às propriedades [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 43 Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização
de obras na via pública, tendo em consideração a segurança e a
minimização das perturbações na atividade dos proprietários e populações
[PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 44 Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto
não fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal
utilização por parte dos proprietários e população local [PETN, CL.PETN,
PETS, CL.PETS].
Ger 45 Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser
desativados, intervencionado no sentido de garantir a reposição da situação
inicial (salvo outro acordo entre os proprietários e o promotor). Para isso, o
solo deve ser escarificado, e quando aplicável reposta a camada vegetal do
solo para recobrir a camada superficial. Os muros de pedra terão de ser
repostos, bem como todas as eventuais infraestruturas danificadas
(vedações, passagens hidráulicas, etc.). Caso a área seja para requalificação,
deve proceder-se à criação de condições para a regeneração natural da
vegetação, através da descompactação do solo [PETN, CL.PETN, PETS,
CL.PETS].
Ger 46 Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de
pessoas e maquinaria fora destes [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
6.2.3.5

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E FUNCIONAMENTO DE MAQUINARIA
Ger 47 A movimentação indiscriminada de máquinas fora dos limites afetos/
definidos para a empreitada não é permitida, apenas em casos excecionais
[PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 48 Deverão ser adotadas medidas no domínio da sinalização informativa e da
regulamentação do tráfego nas vias atravessadas pela Empreitada, visando
a segurança e informação durante a fase de construção [PETN, CL.PETN,
PETS, CL.PETS].
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Ger 49 Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para
proceder ao transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro,
das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino
adequado, prevenindo ou minimizando a passagem no interior dos
aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis (como, por
exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas) [PETN,
CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 50 Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, o percurso deverá
ser o mais curto possível, selecionando as zonas de menor centralidade e
com menor número de habitações expostas e deverão ser adotadas
velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras e os
riscos de acidentes [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 51 Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo
particulado em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a
impedir a dispersão de poeiras [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 52 Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os
equipamentos que originem o menor ruído possível [PETN, CL.PETN, PETS,
CL.PETS].
Ger 53 Nos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento
não deve exceder em mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, de
acordo com o nº 1 do artigo 22º do RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007) [PETN,
CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 54 Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem
homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se
encontrem em bom estado de conservação/manutenção [PETN, CL.PETN,
PETS, CL.PETS].
Ger 55 Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos
afetos à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento
e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de
contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às
normas relativas à emissão de ruído. As revisões e manutenção da
maquinaria não deverão ser realizadas no local de trabalho, mas em oficinas
licenciadas [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS]].
Ger 56 Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade
de habitações se restringem ao período diurno (das 8h00 às 20h00) e nos
dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. As atividades ruidosas só
poderão ter lugar fora do período referido com a emissão de licença
especial de ruído [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
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6.2.3.6

GESTÃO DE PRODUTOS, EFLUENTES E RESÍDUOS
Ger 57 Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos e Origens de Água
e Efluentes, considerando todos os resíduos suscetíveis de serem
produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em
conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de
responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais
adequados para os diferentes fluxos de resíduos, bem como as águas
residuais passíveis de ser produzidas e sua gestão [PETN, CL.PETN, PETS,
CL.PETS].
Ger 58 Estabelecer um local de armazenamento adequado dos diversos tipos de
resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para destino final ou
recolha por operador licenciado. Sugere-se a definição inicial da zona de
gestão de resíduos da subestação a montante na fase de obra, para
temporariamente servir esse propósito [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 59 Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos,
de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em
vigor, dimensionando em número, tipo e capacidade os adequados
equipamentos de recolha para os resíduos produzidos. Deve ser prevista a
contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível
a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas
de água e zonas de máxima infiltração [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS]].
Ger 60 Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser
armazenados em recipientes adequados e estanques, para posterior envio
a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem [PETN, PETS].
Ger 61 Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e
respetivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento [PETN,
CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 62 Implementação de um adequado sistema de recolha e tratamento de águas
residuais, o qual deverá ter em atenção as diferentes características dos
efluentes gerados durante a fase de obra e atender aos seguintes
pressupostos [PETN, PETS]:
▪ Privilegiar a reutilização da água proveniente da limpeza de qualquer
tipo de maquinaria, que contenha cascalho, areia, cimento, ou inertes
similares, após tratamento. Os inertes que resultem do processo de
tratamento devem ser recolhidos e encaminhados para destino final
adequado. As águas de lavagem associadas ao fabrico de betões
(exceto betuminoso) deverão ser encaminhadas para um local único e
impermeabilizado, afastado das linhas de água, para que, quando
terminada a obra, se possa proceder ao saneamento de toda a área
utilizada e ao encaminhamento para destino final adequado dos
resíduos resultantes;
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▪

▪

▪

As águas que contenham, ou potencialmente possam conter,
substâncias químicas, assim como as águas com elevada concentração
de óleos e gorduras, devem ser conduzidas para um depósito estanque,
sobre terreno impermeabilizado, devendo posteriormente ser
encaminhadas para destino final adequado;
Os efluentes domésticos devem ser devidamente recolhidos em
tanques ou fossas estanques (e posteriormente encaminhados para
tratamento), sugerindo-se a instalação logo a montante da obra das
fossas séticas que servirão as subestações;
A recolha dos efluentes provenientes de instalações sanitárias do tipo
“móvel” deve garantir a frequência necessária à manutenção das boas
condições de higiene, devendo ser realizada por uma empresa
licenciada para o efeito.

Ger 63 A zona de armazenamento de produtos perigosos e o parque de
estacionamento de viaturas e maquinaria devem ser drenados para uma
bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem
natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos,
combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as
águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de
hidrocarbonetos. Sugere-se a utilização da futura área afeta à subestação
para este fim [PETN, PETS].
Ger 64 Os estaleiros e as diferentes frentes de obra deverão estar equipados com
todos os materiais e meios necessários, previamente aprovados pelo Dono
da Obra, que permitam responder em situações de incidentes/acidentes
ambientais, nomeadamente derrames de substâncias poluentes [PETN,
CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 65 Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo deve
proceder-se à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de
um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para
destino final ou recolha por operador licenciado [PETN, CL.PETN, PETS,
CL.PETS].
6.2.4

FASE FINAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS
Ger 66 Proceder, após a conclusão dos trabalhos, à limpeza dos locais de estaleiro,
parque de materiais e outras áreas afetadas pelas ações de obra, com
reposição das condições existentes antes do início das obras [PETN,
CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 67 Efetuar a descompactação dos solos e áreas utilizadas temporariamente
durante a obra de forma a criar condições favoráveis à regeneração natural
do coberto vegetal e favorecer a recuperação de habitats [PETN, CL.PETN,
PETS, CL.PETS].
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Ger 68 Efetuar a recuperação de caminhos existentes que tenham sido utilizados
para aceder aos locais em obra e que possam ter sido afetados [PETN,
CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 69 Efetuar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas,
equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas
adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra [PETN, CL.PETN, PETS,
CL.PETS].
Ger 70 Os muros, sebes vivas, vedações, marcos de propriedade e outras divisórias
afetadas devem ser devidamente reparados [PETN, CL.PETN, PETS,
CL.PETS].
Ger 71 Proceder à limpeza das linhas de água de forma a anular qualquer obstrução
total ou parcial, induzida pela obra, bem como de todos os elementos
hidráulicos de drenagem que possam ter sido afetados pelas obras de
construção [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 72 Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística das áreas
degradadas, garantindo a utilização de espécies nativas, típicas da região,
na recuperação das áreas intervencionadas, tendo por base o elenco
florístico apresentado no presente estudo [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
6.2.5

FASE DE EXPLORAÇÃO
Ger 73 As ações relativas à exploração e manutenção dos Parques Eólicos e suas
linhas elétricas associadas deverão restringir-se às áreas já
ocupadas/intervencionadas [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 74 Desenvolver e aplicar um plano de manutenção de faixa, que previna a
proliferação de espécies exóticas e invasoras e promova um coberto vegetal
de valor ecológico sempre e onde possível, compatibilizando-o com os usos
pré-existentes e recorrendo a espécies autóctones [CL.PETN, CL.PETS].
Ger 75 Assegurar ações de manutenção periódica, com a frequência adequada ao
tipo de infraestrutura/equipamento/área em causa [PETN, CL.PETN, PETS,
CL.PETS].
Ger 76 Recolher e encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das
operações de manutenção e reparação de equipamentos para operadores
de gestão de resíduos devidamente licenciados, com especial enfoque na
adequada recolha e armazenamento, transporte e envio para destino final
apropriado de resíduos perigosos [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 77 Implementar as medidas de mitigação adequadas mediante os resultados
dos Planos de Monitorização propostos [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
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6.2.6

FASE DE DESATIVAÇÃO
Ger 78 Desenvolver um estudo ambiental prévio às ações de desativação dos
parques eólicos e seus componentes que inclua, em particular, um plano de
gestão das ações de obra de desativação a seguir [PETN, PETS].
Ger 79 Desenvolver e aplicar um plano de recuperação paisagística para a zona dos
parques eólicos, adaptado ao uso futuro a dar à área ou à retoma da sua
condição pristina. Devem ser eliminadas não só todas as estruturas, redes
de infraestruturas e resíduos, mas repor a fisiografia prévia, com retirada
das plataformas de aterro/lajes de soleira, remobilização dos solos através
da sua descompactação e escarificação. Nas áreas a recuperar deverão ser
utilizadas apenas espécies de flora autóctones, nomeadamente aquelas
elencadas no presente estudo [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
Ger 80 Prever o acompanhamento arqueológico de todos trabalhos que impliquem
o potencial afetação de solos, assim como de demolições ou
desconstruções de estruturas, podendo, após avaliação do técnico – através
de emissão de nota técnica especifica a submeter à tutela – dispensar a
continuidade do acompanhamento.
Ger 81 Nesta fase, todo o tipo de recursos e ocorrências sensíveis – vegetação e
habitats ecologicamente relevantes, ocorrências patrimoniais, entre outros
– deverão ser sinalizados e devidamente salvaguardados, visando garantir
a sua preservação integral, passíveis de afetação negativa, direta ou
indireta, por agentes da empreitada, devendo-se esta medida manter até à
desmobilização total da empreitada/frente de obra.
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6.3

MEDIDAS DE ÂMBITO ESPECÍFICO

6.3.1

CONFORMIDADE COM IGTS, SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS, RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA E
OUTRAS CONDICIONANTES AO USO DO SOLO

6.3.1.1

FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO
OT 1

Evitar/minimizar na medida do possível a implantação de apoios das linhas
elétricas e, sempre que tecnicamente viável evitar/minimizar a
sobrepassagem, das seguintes classes de ordenamento dos respetivos
PDM, conforme os troços que sejam adotados no futuro como corredor
preferencial [CL.PETN, CL.PETS]:
▪ Áreas potenciais de exploração de recursos geológicos (Montalegre –
TLN14)
▪ Área de proteção prioritária (Ribeira de Pena – TLS1, TLS5, TLS9, TLS10
TLS13)
▪ Área de proteção complementar (Ribeira de Pena – TLS1, TLS5, TLS9,
TLS10, TLS13)
▪ Área florestal e silvopastoril de produção (Ribeira de Pena – TLS6, TLS9,
TLS11, TLS12, TLS13)
▪ Área florestal e silvopastoril de produção (Ribeira de Pena – TLS6,
TLS12, TLS13, TLS9)
▪ Estrutura Ecológica Municipal em solo rural (Ribeira de Pena – TLS1,
TLS6, TLS5, TLS9, TLS10, TLS12, TLS13)
▪ Área potencial de indústria extrativa (Ribeira de Pena – TLS9, TLS12,
TLS13)
▪ Estrutura Ecológica Municipal (Vila Pouca de Aguiar – TLS1, TLS2, TLS3,
TLS4, TLS7, TLS8, TLS9, TLS10, TLS11, TLS13, TLS14, TLS15)

OT 2

Assegurar que o traçado de linha elétrica e implantação de apoios não
coincide com as seguintes classes de ordenamento [CL.PETN, CL.PETS]:
▪ PDM de Cabeceiras de Basto “Solo Urbano - Área de Urbanização
Programada de Nível III”, para o Troço TLN5, caso o mesmo venha a ser
selecionado.
▪ PDM de Ribeira de Pena ”Solo Urbano - Espaço Urbanizado: Área de
Matriz Rural Concentrada”, respetivamente para os Troços TLS5 e
TLS13, caso venham a ser selecionados.

OT 3

Em sede de Projeto de Execução deve ser assegurada a integral articulação
com o projeto e infraestruturas do Sistema Eletroprodutor do Tâmega,
nomeadamente ao nível compatibilidade para a implantação de apoios de
linha elétrica/sobrepassagem das linhas elétricas nos troços alternativos
TLN3, TLN4, TLN9, TLN10 e TLN13 do PETN, os troços TLS5, TLS6, TLS9,
TLS11 e TLS12 o PETS, caso estes venham a ser selecionados, e ainda
acessos, rede de média tensão e aerogeradores TS31, TS33 e TS34 do PETS
que se inserem em área de suspensão dos PDM afetas a este projeto
[CL.PETN, PETS, CL.PETS].
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OT 4

Garantir que a implantação final das subestações alternativas de 400/60 kV
(ST400/60.PETN-1 e ST400/60.PETN-2), no cenário de adoção da solução de
evacuação a 60 kV, fora de áreas com perigosidade de incêndio alta e muito
alta.

OT 5

Aquando a definição do traçado da linha elétrica deverá garantir-se o
cumprimento da zona de defesa estabelecido (raio de 30m) aos pontos de
água de rede de combate a incêndios acessível por meios terrestres, no que
se refere à implantação de apoios, e no caso do troço TLN14 e TLS9, caso
estes venham a ser selecionados, e de 100 m no caso dos pontos de
combate a incêndio mistos e aéreos, aplicável ao traçado do troço TLS4,
caso este venha a ser selecionado [CL.PETN, CL.PETS].

OT 6

Em articulação com a Guarda Nacional Republicana, deve ser aferida a
situação do posto de vigia identificado na proximidade do aerogerador
TN16, dado que não foi identificado por esta entidade como infraestrutura
sob sua gestão no âmbito da defesa da floresta contra incêndios, e
confirmando-se que é uma infraestrutura em operação, proceder ao ajuste
do acesso, rede de média tensão, limite poente da plataforma do
aerogerador e áreas de trabalho temporárias tendo em conta a presença
das infraestruturas existentes [PETN]. Nesse pressuposto, deve ser
garantido parecer prévio favorável da Guarda Nacional Republicana
relativamente à implantação do aerogerador TN16, sua plataforma, acesso
e rede de média tensão a este associado, na proximidade do posto de vigia
aí situado, e ainda relativamente à garantia de visibilidade nos restantes de
postos de vigia existentes na envolvente da área de projeto [PETN].

OT 7

Garantir a obtenção de parecer junto da Direção-Geral de Recursos da
Defesa Nacional por forma a validar a posição dos aerogeradores TS37 e
TS38 relativamente ao feixe hertziano e respetivo elipsóide da 1ª zona de
Fresnel [PETS].

OT 8

Para as subestações STA.PETN, STA.PETS e STB.PETS, em função da solução
escolhida, deverá ser assegurada a sua compatibilidade com o regime da
REN, por via de:
▪ Relocalização para áreas não classificadas como REN;
▪ Garantir a emissão de declaração de ação de relevante interesse
público para o projeto.

OT 9

Garantir a não implantação de apoios da linha elétrica em áreas de RAN,
nomeadamente nos troços alternativos de linha elétrica que abrangem
estas áreas, caso os mesmos venham a ser selecionados [CL.PETN, CL.PETS].

1217

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

OT 10

Evitar sempre que possível a implantação de apoios da linha elétrica em
áreas de REN, nomeadamente nos troços alternativos de linha elétrica que
abrangem estas áreas, caso os mesmos venham a ser selecionados
[CL.PETN, CL.PETS].

OT 11

Garantir a não afetação de domínio público hídrico aquando a definição do
traçado e respetivos apoios das linhas elétricas [CL.PETN, CL.PETS].

OT 12

Garantir a não implantação de apoios de linhas elétricas na faixa de servidão
associada a condutas adutoras existentes, nomeadamente no que se refere
aos troços alternativos TLS5, TLS9 e TLN10, caso sejam selecionados
[CL.PETN, CL.PETS].

OT 13

Garantir a aprovação da IP – Infraestruturas de Portugal para a instalação
de rede de média tensão e acessos na zona de servidão de infraestruturas
rodoviárias, nomeadamente para a instalação da rede de média tensão de
ligação ao TS32 e TN10/T11 e ainda acesso existente ao TN10/TN11
[CL.PETN, CL.PETS].

OT 14

Considerar o cumprimento do Regulamento de Segurança de Linhas
Elétricas de Alta Tensão (Decreto Regulamentar nº 1/92 de 18/2) junto das
infraestruturas rodoviárias e infraestruturas de transporte e distribuição de
energia abrangidas pelos troços alternativos dos corredores de linha
elétrica, caso sejam selecionados. E ainda relativamente a infraestruturas
subterrâneas, nomeadamente rede de distribuição de gás, caso a rede da
Sonorgás seja abrangida pelos elementos do projeto [CL.PETN, CL.PETS].

OT 15

Garantir que o traçado da linha elétrica do PETN, nomeadamente nos troços
TLN3, TLN13, TLN10, TLN15, TLN27 e TLN1, caso venham a ser selecionados,
e caso as linhas da REN identificadas sejam ambas licenciadas, é ajustado
de modo a que se distancie, no mínimo, 45 metros do eixo de qualquer das
linhas da REN. Por outro lado, caso venha a ser estudada alguma alternativa
que preveja cruzamentos com as linhas REN S.A., deverá ser garantida uma
distância mínima “D” entre condutores nas condições máximas de
exploração definidas no RSLEAT, dada pela fórmula D= 1,5+0,01U+0,005L
em que U, em kV, será a tensão da nossa linha e L, em metros, a distância
entre o ponto de cruzamento e o apoio mais próximo da linha superior
[CL.PETN].

OT 16

Aferir com a REN, S.A. a compatibilidade entre o alinhamento previsto e
respetivos apoios da Linha Ribeira de Pena–Vieira do Minho 1-2 e o
posicionamento do aerogerador TN27 [PETN].
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6.3.1.2

OT 17

Garantir a não colocação de apoios de linha elétrica na zona de obstrução
do feixe hertziano identificado, nomeadamente no que se refere ao troço
alternativo TLS1, caso venha a ser selecionado, e garantir o cumprimento
do Decreto-Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro considerando a
necessidade de proteção desta zona [CL.PETS].

OT 18

Garantir a balizagem aeronáutica de aerogeradores linhas elétricas, de
acordo com Circular de Informação Aeronáutica 10/2003 de 6 de maio e
sempre que aplicável [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].

OT 19

Aferir a compatibilidade do projeto com o Aproveitamento Hidroagrícola de
Vila Pouca de Aguiar, identificado como projeto potencial em parecer
emitido pela DRAP Norte [CL.PETS].

OT 20

Garantir a articulação do projeto com os concessionários responsáveis
pelos parques eólicos existentes identificados e considerar ainda o
cumprimento do Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta
Tensão (Decreto Regulamentar nº 1/92 de 18/2) junto das áreas dos
Parques Eólicos existentes identificados [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].

OT 21

Averiguar junto da entidade licenciadora (DGEG) a viabilidade de
sobrepassagem da linha elétrica através troço TLN17, caso este venha a ser
selecionado, nas pedreiras do Alto do Crespo e de Moimenta [CL.PETN].

OT 22

Averiguar junto da entidade licenciadora (DGEG) o limite real definido para
a Pedreira de Fraga do Pão de modo a validar a posição do aerogerador
TS32 e acesso 8PETS].

FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO
OT 23

Obtenção de parecer/autorização/apreciação/licenciamento por parte das
seguintes Câmaras Municipais e relativamente à ocupação de classes de
ordenamento pelos seguintes elementos de projeto [PETN, PETS]:
▪ Áreas potenciais de exploração de recursos geológicos (Montalegre –
aerogeradores TN17, TN19, TN20, acessos, rede de média tensão)
▪ Solo rural e respetivas subclasses (Boticas – aerogerador TN21,
acessos, rede de média tensão)
▪ Solo rural (espaço agrícola): área de proteção prioritária e área de
proteção complementar (Ribeira de Pena – aerogeradores TS02-TS06,
TS07-TS10, TS12, TS14, TS15- TS17, STA.PETS, acessos e rede de média
tensão e aerogeradores TS01, TS11-TS13, TS26-TS28, TS29-TS31, TS32,
TS34, TS35, STA.PETS, estaleiro, acessos e rede de média tensão,
respetivamente)
▪ Solo rural (espaço florestal): área florestal e silvopastoril de produção
e área florestal de produção condicionada (Ribeira de Pena –
aerogeradores TS36-TS39, acessos e rede de média tensão e
ST400/60.PETS, acessos e rede de média tensão, respetivamente)
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▪

▪
▪

▪

Estrutura Ecológica Municipal em solo rural (Ribeira de Pena –
aerogeradores TS02-TS06, TS07-TS10, TS12, TS14, TS15-TS17, STA.PTS,
ST400/60.PETS, estaleiro, acessos e rede de média tensão)
Área potencial de indústria extrativa (Ribeira de Pena – aerogeradores
TS29, TS30, TS35, acessos e rede de média tensão)
Estrutura Ecológica Municipal (Vila Pouca de Aguiar – aerogeradores
TS36-TS38, TS32-T35, TS19-TS25, STB.PETS, acessos, rede de média
tensão e central de betão do PETS)
Espaço natural (Mondim de Basto – acessos e rede de média tensão).

OT 24

Proceder à comunicação prévia à CCDR-Norte das intervenções associadas
ao parque eólico e linhas de transporte [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].

OT 25

Garantir a obtenção de parecer da Comissão Municipal Defesa da Floresta
dos municípios de Montalegre (STB.PETN), Cabeceiras de Basto (STA.PETN),
Ribeira de Pena (STA.PETS) e Vila Pouca de Aguiar (STB.PETS) para a
implantação das respetivas subestações, caso sejam selecionadas, e ainda
garantir a adoção de medidas relativas à contenção de possíveis fontes de
ignição de incêndios nos edifícios das subestações e respetivos acessos
[PETN, PETS].

OT 26

Obtenção de parecer (vinculativo) do ICNF para a ocupação de áreas de
integradas nas redes primárias de Faixas de Gestão de Combustível [PETN,
CL.PETN, PETS, CL.PETS].

OT 27

Requerer título de utilização de recursos hídricos, ao abrigo do Decreto-Lei
n.º 226-A/2007, de 31 de maio (e suas alterações), e Portaria n.º 1450/2007,
de 12 de novembro, para todas as atividades construtivas associados aos
projetos do PETN e PETS que envolvam a interseção de linhas de água, quer
ocupação temporária, em fase de construção, quer permanentemente, em
fase de exploração [PETN, PETS].

OT 28

Deve ser prevista a comunicação ao ICNF na fase prévia ao licenciamento
relativa à afetação de Áreas de Regime Florestal [PETN, CL.PETN, PETS,
CL.PETS].

OT 29

Obter autorização por parte da Direção Geral do Território relativamente à
ocupação da zona de proteção de dois vértices geodésicos por elementos
do PETN e de modo a validar a não obstrução das visibilidades após
definição o traçado e localização de apoios de cada uma das linhas elétricas
do projeto, que deverá ter em conta as visadas identificadas e a sua não
interseção [PETN].

OT 30

Realizar, em fase prévia à construção, uma comunicação à Direção-Geral de
Recursos da Defesa Nacional onde seja apresentado o projeto com
indicação das coordenadas de implantação e altitude máxima dos
aerogeradores e dos apoios da ligação à rede elétrica.
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6.3.1.3

FASE DE CONSTRUÇÃO
OT 31

Em área de Parque Natural do Alvão, deverão ser mitigados tanto quanto
possível os trabalhos de escavação e aterro associados à beneficiação do
acesso existente e instalação da rede de média tensão [PETS].

OT 32

Nos acessos e rede de média tensão a construir em área de Estrutura
Ecológica Municipal da Câmara Municipal de Mondim de Basto deverão ser
consideradas as recomendações do Anexo 6 do regulamento do PDM deste
município, nomeadamente:
▪ Respeitar as características morfológicas e o coberto vegetal
existentes, devendo a modelação de terrenos, reduzir-se ao mínimo
indispensável, privilegiando sempre a conservação e valorização do
coberto vegetal, nas suas diferentes expressões (maciços arbóreo arbustivos, matos, sebes de compartimentação e na vedação de
propriedades);
▪ Preservar a vegetação autóctone existente;
▪ Controlar e erradicar espécies exóticas, invasoras e de risco ecológico,
nos termos da legislação em vigor;
▪ Preservar e valorizar charcos permanentes ou sazonais e prados e
matos húmidos;
▪ Sempre que for necessário encerrar minas ou outras cavidades onde
ocorram ou possam ocorrer morcegos, recorrer a estruturas que não
impeçam a sua utilização por aqueles animais.

OT 33

Na abertura da faixa de proteção associada às linhas elétricas, apenas
deverão ser abatidas ou decotadas as árvores que interfiram com o
funcionamento e com a segurança da linha elétrica, normalmente áreas de
eucalipto ou pinheiro (correspondem a espécies florestais de crescimento
rápido), evitando-se o abate de espécies protegidas, autóctones ou de
interesse ecológico ou económico [CL.PETN, CL.PETS].

OT 34

Assegurar o integral cumprimento da regulamentação em matéria de
defesa da floresta contra incêndios, em particular a implementação das
seguintes faixas de gestão de combustível para cada um dos elementos e
projeto [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS]:
▪ Aerogeradores – gestão de combustível numa faixa correspondente à
projeção vertical máxima das pás acrescidos de uma faixa de largura de
50 m para cada um dos lados;
▪ Subestações – gestão de combustível numa faixa de largura com o
mínimo de 10 m e o máximo de 50 m, medida a partir da alvenaria
exterior do edifício;
▪ Acessos - gestão do combustível numa faixa lateral de terreno
confinante numa largura não inferior a 10 m;
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▪

6.3.1.4

Linhas elétricas de muita alta e alta tensão – gestão do combustível
numa faixa correspondente à projeção vertical dos cabos condutores
exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10 m para
cada um dos lados.

OT 35

O corte e/ou decote de sobreiros, azinheiras, olival, povoamentos de
eucalipto, pinheiro-bravo ou mistos deverão ser previamente autorizados
nos termos da legislação em vigor [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].

OT 36

Reduzir as intervenções em área de RAN e REN ao mínimo indispensável,
em particular nas áreas a ocupar temporariamente para a implantação dos
elementos de projeto [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].

FASE DE EXPLORAÇÃO
OT 37

A gestão de combustível nas faixas de gestão de combustível criadas,
deverá dar cumprimento ao seguinte:
▪ Para efeitos de gestão de combustíveis no âmbito das redes
secundárias de gestão de combustível envolventes aos edifícios,
aglomerados populacionais, equipamentos e infraestruturas, aos
estratos arbóreos, arbustivos e subarbustivos, não integrados em áreas
agrícolas, com exceção das áreas de pousio e de pastagens
permanentes, ou de jardim, aplicam-se os seguintes critérios:
▪ No estrato arbóreo a distância entre as copas das árvores deve ser no
mínimo de 10 m nos povoamentos de pinheiro bravo e eucalipto,
devendo estar desramadas em 50 /prct. da sua altura até que esta
atinja os 8 m, altura a partir da qual a desramação deve alcançar no
mínimo 4 m acima do solo;
▪ No estrato arbóreo, nas espécies não mencionadas na alínea anterior,
a distância entre as copas das árvores permitidas deve ser no mínimo
de 4 m e a desramação deve ser de 50 /prct. da altura da árvore até
que esta atinja os 8 m, altura a partir da qual a desramação deve
alcançar no mínimo 4 m acima do solo;
▪ No estrato arbustivo a altura máxima da vegetação não pode exceder
50 cm;
▪ No estrato subarbustivo a altura máxima da vegetação não pode
exceder 20 cm.
▪ No caso de infraestruturas da rede viária às quais se associem
alinhamentos arbóreos com especial valor patrimonial ou paisagístico,
ainda que das espécies previstas na alínea a) do n.º I, deve ser garantida
na preservação do arvoredo o disposto no número anterior numa faixa
correspondente à projeção vertical dos limites das suas copas acrescida
de uma faixa de largura não inferior a 10 m para cada lado.
▪ Nas faixas de gestão de combustíveis envolventes aos edifícios devem
ainda ser cumpridos, cumulativamente, os seguintes critérios:
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▪

▪

▪
▪

▪

6.3.1.5

As copas das árvores e dos arbustos devem estar distanciadas no
mínimo 5 m da edificação, evitando-se ainda a sua projeção sobre a
cobertura do edifício.
Excecionalmente, no caso de arvoredo de especial valor patrimonial ou
paisagístico pode admitir-se uma distância inferior a 5 m, desde que
seja reforçada a descontinuidade horizontal e vertical de combustíveis
e garantida a ausência de acumulação de combustíveis na cobertura do
edifício.
Sempre que possível, deverá ser criada uma faixa pavimentada de 1 m
a 2 m de largura, circundando todo o edifício.
Não poderão ocorrer quaisquer acumulações de substâncias
combustíveis, como lenha, madeira ou sobrantes de exploração
florestal ou agrícola, bem como de outras substâncias altamente
inflamáveis.
No caso de faixas de gestão de combustível que abranjam arvoredo
classificado de interesse público, zonas de proteção a edifícios e
monumentos nacionais, manchas de arvoredo com especial valor
patrimonial ou paisagístico ou manchas de arvoredo e outra vegetação
protegida no âmbito da conservação da natureza e biodiversidade, tal
como identificado em instrumento de gestão florestal, ou outros
instrumentos de gestão territorial ou de gestão da Rede Natura 2000,
pode a comissão municipal de defesa da floresta aprovar critérios
específicos de gestão de combustíveis.

FASE DE DESATIVAÇÃO
Nada a assinalar.

6.3.2

CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

6.3.2.1

FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO
AC 1

6.3.2.2

Na fase de Projeto de Execução, definir um traçado de linha que minimize
tanto quanto possível a desmatação de povoamentos florestais,
promovendo no âmbito do Plano de Manutenção de Faixa, quando possível,
a incorporação de espécies florestais que recuperem algum do potencial de
absorção de CO2 e que sejam compatíveis com o RSLEAT e legislação em
matéria de defesa da floresta contra incêndios [CL.PETN, CL.PETS].

FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO
Nada a assinalar.

6.3.2.3

FASE DE CONSTRUÇÃO
Nada a assinalar.
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6.3.2.4

FASE DE EXPLORAÇÃO
AC 2

6.3.2.5

Implementar um plano de manutenção de fugas dos equipamentos das
subestações, para cumprimento do Regulamento (UE) n.º 517/2014, de 16
de abril, e Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 de novembro. Sempre que
detetadas fugas, devem ser identificadas as causas e reparados os
equipamentos no imediato, e num prazo máximo de 1 mês da sua deteção,
devem ser efetuadas novamente as intervenções no equipamento para
deteção de novas fugas, a fim de verificar se o problema foi eliminado
[PETN, PETS].

FASE DE DESATIVAÇÃO
Nada a assinalar.

6.3.3

BIODIVERSIDADE

6.3.3.1

FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO
Bio 1

Avaliação da instalação de medidas anticolisão em aerogeradores [PETN,
PETS]. Salienta-se que até ao momento não existem medidas efetivas,
totalmente comprovadas, para diminuir a colisão da avifauna e/ou
quirópteros com os aerogeradores; apesar de existirem diferentes estudos
em outros países, a sua efetividade ainda não pôde ser comprovada em
outros lugares e com outras espécies.

Bio 2

Definir e implementar medidas anticolisão para linhas elétricas [CL.PETN,
CL.PETS].
Seguindo as indicações do Manual de apoio à análise de projetos relativos
à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica
(ICNB, 2019) a melhor medida para diminuir a colisão é a redução do
número de planos e a sinalização da linha. A solução de evacuação por linha
elétrica base tem uma estrutura de apoios tipo QRS com um único plano de
condutores de 400kV.
Assim, em fase de Projeto de Execução, a sinalização da linha deverá ser
prevista segundo os termos do Protocolo ICNB (2019), instalando-se
dispositivos anticolisão nos vãos que possam representar mais perigo para
as aves: 1) vãos com presença de territórios reprodutores de espécies com
elevado estatuto de conservação e elevado risco de colisão como Circus
pygargus e Circus cyaneus (TLS11, TLS12, TLS13); 2) vãos sobre grandes rios
(TLN3, TLN4, TLN10); 3) vãos em ecotonos entre diferentes habitats ou que
atravessem zonas florestais (TLN8, TLN9, TLN10, TLN17, TLS4, TLS5, TLS6,
TLS9, TLS12, TLS13) já que são lugares utilizados pelas rapinas nas suas
ações de alimentação em maior grau.
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Deve prever-se assim a aplicação de sinalização intensiva, com sinalizadores
de espiral de fixação dupla de 35 cm de diâmetro (Espirais de Sinalização
Dupla), de cor vermelha e branca, alternando as referidas cores dispostos
alternadamente em cada cabo de terra para que em perfil resulte numa
sinalização de 1 BFD em cada 5 metros (de 10 em 10 metros,
alternadamente em cada cabo de terra) (configuração recomendada por
ICNB, 2019).
Bio 3

Não se prevê a instalação de medidas antieletrocussão para linhas elétricas,
uma vez que para a solução base a 400 kV e com apoios-tipo QRS, o risco
de eletrocussão é mínimo, pelo que de acordo com recomendações de ICNB
(2019) não se considera necessária a instalação de medidas
antieletrocussão especificas.
Não obstante, caso se opte pelo desenvolvimento da solução a 60 kV,
devem nesse caso ser definidas as medidas anti-pouso e de proteção aos
elementos naqueles apoios que se encontrem nos vãos de maior risco
anteriormente categorizados. As medidas de antieletrocussão a instalar
podem ser [CL.PETN, CL.PETS]:
▪ Instalação de elementos que aumentem a separação entre os
condutores e a armação dos apoios. Tal pode ser conseguido
aumentando o número de isoladores da cadeia ou utilizando isoladores
rígidos poliméricos com elementos para evitar que as aves pousem
neles;
▪ Colocando elementos que impeçam ou dificultem o pouso das aves nos
pontos de perigo (dispositivos “antipouso”) como varetas com cabeças
rotativas movidas pelo vento ou suportes com elementos refletores
similares aos utilizados para sinalizadores anticolisão. Evitar o uso dos
elementos penetrantes antipouso que podem produzir danos na
avifauna;
▪ Isolamento dos elementos adicionais presentes em apoios nesses vãos
como transformadores, arcos, seccionadores, etc.

Bio 4

Prevenir/minimizar a afetação de afloramentos rochosos, que propiciam a
presença de espécies casmofíticas com a relocalização/desvio, se viável,
para zonas de clareira dos seguintes aerogeradores: TN05, TN21, TN22,
TS08, TS15 e TS18 [PETN, PETS].

Bio 5

Prever o ajuste e relocalização de áreas de apoio à obra (estaleiros, zonas
de deposição temporária de terras, centrais de betão) para área sem
presença de espécies vegetais com estatuto de proteção e habitats de
interesse comunitário [PETN, PETS].

Bio 6

Proceder ao ajuste generalizado do traçado de valas e novos acessos a
construir, em fase de projeto de execução, em função de dados
topográficos e de campo mais precisos apenas disponíveis nessa fase, de
forma a mitigar tanto quanto possível a afetação de habitats de interesse
comunitário [PETN, PETS].
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6.3.3.2

Bio 7

A instalação dos apoios da Linha Elétrica não deve ser feita em zonas com
presença de espécies vegetais com estatuto de proteção. Assim, em fase de
Projeto de Execução, os locais previstos para a colocação dos apoios que
não foram prospetados durante esta fase do projeto deverão ser, caso
possível, prospetados, devendo ser verificado que as estruturas
temporárias como acessos, locais de deposição de terras, etc., não afetarão
as referidas espécies vegetais [CL.PETN, CL.PETS].

Bio 8

Na definição do projeto de execução das linhas elétricas, ter em
consideração a presença de parcelas compensatórias florestais no âmbito
do SET, evitando a sua afetação [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].

Bio 9

Deverá evitar-se a afetação de exemplares arbóreos de espécies
autóctones, como carvalhos (Quercus robur e Q. pyrenaica), sobreiros
(Quercus suber), bétulas (Betula sp.), castanheiros (Castanea sativa),
amieiros (Alnus glutinosa), freixos (Fraxinus angustifolia), salgueiros (Salix
sp.), entre outros. [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].

Bio 10

Evitar, no âmbito da construção do ramal de acesso ao aerogerador TS15,
danificar a colónia de Thymelaea broteriana aí presente, e promover um
plano de restauração que permita à espécie colonizar as margens da futura
via [PETS].

FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO
Bio 11

No âmbito das ações de sensibilização para trabalhadores e encarregados
envolvidos nas obras, devem ser destacados os aspetos ligados à ecologia,
de forma a garantir a não afetação das espécies mais importantes para
conservação e o reconhecimento de espécies exóticas invasoras para
melhor prevenir a sua disseminação, e a conduta relativamente a medidas
de minimização a implementar [PETN, PETS, CL.PETN, CL.PETS].

Bio 12

Anteriormente à fase de construção serão identificadas e sinalizadas as
populações ou exemplares de flora catalogada presentes na área de
atuação, com o objetivo de evitar a sua afetação [PETN, PETS, CL.PETN,
CL.PETS].

Bio 13

Elaborar um Plano de Gestão de Espécies Invasoras [PETN, PETS, CL.PETN,
CL.PETS] e um Plano de Manutenção de Faixa [CL.PETN, CL.PETS].
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Bio 14

6.3.3.3

No âmbito do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) –
ver descritor paisagem – e Plano de Manutenção de Faixa, deve ter-se em
conta as características ecológicas da área. Sugere-se assim a utilização dos
elementos florísticos típicos da região e dos habitats em questão, podendo
inclusive nalguns casos corresponder a compensação pela perda de habitat
provocada pelo projeto, nomeadamente correspondentes aos habitats
4030pt3, 6510, 9230pt2, 8230pt1, 7140pt2, 4020pt1, 9230pt2, 9230pt1,
6410pt1, 91E0*pt2, 9260pt1 e 9260pt2 [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].

FASE DE CONSTRUÇÃO
Bio 15

Evitar o excesso de poeiras que possa danificar a vegetação da área
envolvente e causar impactos sobre a vegetação [PETN, PETS, CL.PETN,
CL.PETS].

Bio 16

O terreno será supervisionado e será delimitada a área que é estritamente
necessária desmatar, controlando as operações de poda e desmatamento
[PETN, PETS, CL.PETN, CL.PETS].

Bio 17

Na seleção de zonas para a reunião de materiais e de manutenção serão
favorecidas as áreas desprovidas de vegetação ou, na sua ausência, zonas
que apresentem vegetação de interesse natural reduzido [PETN, PETS,
CL.PETN, CL.PETS].

Bio 18

Evitar-se-á a criação de barreiras à passagem dos animais como
consequência das obras previstas. Caso os taludes gerados pela abertura de
caminhos provoquem um efeito barreira à travessia dos animais serão
estabelecidas zonas de escape [PETN, PETS, CL.PETN, CL.PETS].

Bio 19

Evitar-se-á qualquer tipo de perturbação ou perseguição dos animais que
se mantenham na proximidade das obras [PETN, PETS, CL.PETN, CL.PETS].

Bio 20

Com a finalidade de evitar possíveis atropelamentos, limitar-se-á a
velocidade de circulação na zona de obra a 20 km/h no caso de maquinaria
pesada, e 40 km/h para os veículos ligeiros [PETN, PETS, CL.PETN, CL.PETS].

Bio 21

Evitar-se-á a afetação de lagoas e charcas da área envolvente e, e por
conseguinte, da fauna presente nas mesmas, em particular anfíbios, através
de um perímetro de proteção a materializar em obra [PETN, PETS, CL.PETN,
CL.PETS].

Bio 22

Em caso de ser necessário, será avaliada a possibilidade de levar a cabo
translocações de posturas e populações anfíbias nas charcas que corram
maior risco de alteração em fase de obra [PETN, PETS, CL.PETN, CL.PETS].
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Bio 23

Será levado a cabo um controlo periódico de avifauna e quirópteros
presentes na área circundante do parque eólico para detetar alterações na
sua etologia [PETN, PETS, CL.PETN, CL.PETS].

Bio 24

Na faixa de proteção à Linha Elétrica deverão ser removidas apenas
espécies de crescimento rápido existentes no local, bem como espécies
exóticas invasoras, promovendo uma gestão que preserve as espécies
arbóreas autóctones presentes, de acordo com o Plano de Gestão de
Espécies Invasoras e Plano de Manutenção de Faixa [CL.PETN, CL.PETS].

Bio 25

Caso se verifiquem áreas de nidificação de espécies sensíveis, passíveis de
sofrer perturbação na reprodução e/ou perdas de posturas no âmbito das
intervenções de construção previstas, deverão essas ações de obra ser
interditas durante a época de reprodução [PETN, PETS, CL.PETN, CL.PETS].
No caso do aerogerador TS18 [PETS] que afeta o enclave de nidificação de
um casal de Monticola saxatilis, espécie “Em Perigo” segundo o Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006) propõe-se a
implementação de um período de paragem biológica das ações de obra
deste aerogerador durante o período de reprodução desta espécie estival
(meados de abril a final de julho). Durante este período deverá ser
minimizada a presença humana no enclave e não se realizarão ações de
construção de acessos, aerogeradores e quaisquer outras ações de obra.
No caso do aerogerador TS36 [PETS], e tendo em conta a presença na sua
envolvente de um ninho de Circus pygargus, espécie “Em Perigo” segundo
o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006), propõese o mesmo grupo de medidas que para o TS18.

Bio 26

De forma a não atrair ou perturbar a comunidade de quirópteros e
carnívoros existente na área de estudo, em especial o lobo, as obras na
proximidade das alcateias devem ser realizadas preferencialmente durante
o período diurno.

Bio 27

Iniciar logo após a construção as atividades de limpeza, modelação e
recuperação (com plantação e sementeira de espécies vegetais da região,
caso se verifique necessário) das áreas de estaleiro, plataformas de
aerogeradores e outras áreas intervencionadas no âmbito da obra, que não
sejam necessárias na fase de exploração do projeto [PETN, PETS, CL.PETN,
CL.PETS].
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6.3.3.4

Bio 28

Deverá ser protegida e preservada a vegetação arbórea e arbustiva
existente na envolvente dos locais da obra e acessos, através da
implementação de medidas cautelares a definir no início da obra.
Destacam-se como sensíveis os indivíduos adultos de espécies arbóreas
autóctones que deverão ser assinalados sempre que exista o risco de uma
possível afetação desnecessária. A sinalização deve ser mantida durante o
período em que a obra decorre junto às áreas a intervencionar. Deverá ser
evitado o abate de árvores, sobretudo quando se tratem de quercíneas
[PETN, PETS, CL.PETN, CL.PETS].

Bio 29

Interditar a plantação de espécies invasoras, nomeadamente de eucalipto,
nas zonas periféricas (conforme Plano de Gestão de Espécies Exóticas e
Invasoras a desenvolver) [PETN, PETS, CL.PETN, CL.PETS].

Bio 30

Fazer um controlo e sempre que possível erradicação de núcleos ou
indivíduos isolados de espécies invasoras, de forma a evitar a sua expansão
na área de influência do projeto e zona envolvente (conforme Plano de
Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras a desenvolver) [PETN, PETS,
CL.PETN, CL.PETS].

Bio 31

A localização dos núcleos ou indivíduos de invasoras, a serem alvo de
controlo e erradicação, deve ser sinalizada para um fácil acompanhamento
da sua evolução durante a fase de obra e as medidas de controlo aplicadas
devem ser replicadas sempre que se observe a regeneração das plantas ou
o surgimento de novos locais com espécies invasoras (conforme Plano de
Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras a desenvolver) [PETN, PETS,
CL.PETN, CL.PETS].

Bio 32

Assegurar que o solo a remover e a utilizar noutras áreas, com
probabilidade de conter sementes de espécies invasoras, deverá ser
adequadamente tratado (aplicação de herbicida, técnicas de fogo
controlado) de modo a destruir as sementes existentes ou despoletar a sua
germinação para posterior erradicação das plântulas de invasoras que
surjam, de acordo com medidas a definir no Plano de Gestão de Espécies
Exóticas e Invasoras [PETN, PETS, CL.PETN, CL.PETS].

Bio 33

Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada
atenção especial à sua origem, por forma a que as mesmas não alterem a
ecologia local e introduzam plantas invasoras [PETN, PETS, CL.PETN,
CL.PETS].

FASE DE EXPLORAÇÃO
Bio 34

Assegurar a rigorosa e regular vigilância, controlo e manutenção da faixa de
proteção da Linha Elétrica, com especial enfoque nas espécies de
crescimento rápido e espécies exóticas [CL.PETN, CL.PETS].
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6.3.3.5

Bio 35

Fazer um controlo anual de espécies invasoras na área afeta ao projeto de
forma a controlar o seu processo de expansão (medidas de compensação),
conforme irá definir o Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras
[PETN, PETS, CL.PETN, CL.PETS].

Bio 36

Implementação de Plano de Monitorização da Mortalidade de Avifauna e
Quirópteros, para estabelecer o real impacto dos Parques Eólicos e suas
linhas sobre estes grupos faunísticos [PETN, PETS, CL.PETN, CL.PETS]. Esta
monitorização terá como objetivos conhecer a abundância de aves
suscetíveis a colisão/ eletrocussão na área, a frequência de voo das aves
através da infraestrutura (parque eólico e linhas elétricas) e a mortalidade
real na infraestrutura mediante a procura ativa dos cadáveres no entorno
dos aerogeradores e da linha elétrica de distribuição.

Bio 37

Tendo em conta os resultados do acompanhamento e monitorização dos
impactes dos Parques e suas linhas sobre as aves e quirópteros e, no caso
desta monitorização revelar uma incidência assinalável sobre estes grupos
faunísticos, deverá ser feito um seguimento específico da fauna afetada
(usos do território, espécies afetadas, migrações, etc.) para procurar
estabelecer as causas da mesma e colocar de parte que se trate de uma
circunstância pontual. Uma vez determinada a causa, estabelecer-se-ão as
medidas corretoras necessárias, como a imposição de paragens biológicas
na geração de energia nos períodos ou circunstâncias que aumentem o
risco de colisão ou outras medidas semelhantes que minimizem o risco de
incidência sobre a fauna [PETN, PETS, CL.PETN, CL.PETS].

Bio 38

No caso de ocorrerem casos de mortalidade por atropelamento, avaliar-seá a necessidade de instalar passagens de fauna [PETN, PETS, CL.PETN,
CL.PETS].

FASE DE DESATIVAÇÃO
Nada a assinalar.

6.3.4

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

6.3.4.1

FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO
Geo 1

Recomenda-se que se reavalie, em fase de Projeto de Execução, os
componentes de projeto de forma a evitar a interceção daqueles
afloramentos rochosos que preservam aspetos da morfologia granítica
(blocos, caos de blocos, tor, afloramentos com diáclases) nos casos em que
estes se destacam da paisagem, estejam pouco representados na região e
em que haja alternativa de localização tecnicamente viável [PETN, CL.PETN,
PETS, CL.PETS].
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Geo 2

6.3.4.2

Nos casos em que algum elemento de projeto intercete áreas de antigas
explorações mineiras (fossos e/ou valas) exploradas de forma artesanal, ou
que se desenvolva na sua envolvente imediata, recomenda-se como
medida compensatória a conveniente recuperação paisagística/selagem
dessas áreas degradadas. A sua identificação deve ser feita em fase prévia
à obra e a concretização no decurso da empreitada [PETN, CL.PETN, PETS,
CL.PETS].

FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO
Nada a assinalar.

6.3.4.3

FASE DE CONSTRUÇÃO
Nada a assinalar.

6.3.4.4

FASE DE EXPLORAÇÃO
Nada a assinalar.

6.3.4.5

FASE DE DESATIVAÇÃO
Nada a assinalar.

6.3.5

SOLOS

6.3.5.1

FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO
Nada a assinalar.

6.3.5.2

FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO
Ped 1

Escolher os locais de implantação dos apoios, sempre que possível, em solos
sem aptidão agrícola [CL.PETN, CL.PETS].
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6.3.5.3

6.3.5.4

FASE DE CONSTRUÇÃO
Ped 2

No final da obra, nos locais onde ocorreu a compactação dos solos com
remoção do coberto vegetal, em áreas afetadas pela abertura de acessos
temporários e circulação de viaturas e máquinas no interior da área afeta
aos Parques Eólicos (e na serventia aos locais dos apoios das linhas
elétricas), deverá proceder-se a operações de descompactação e
arejamento dos solos, recorrendo quando justificável a escarificação e
gradagem superficiais, de modo a favorecer a infiltração e as condições
adequadas para a recuperação da vegetação e proteção da erosão
[CL.PETN, CL.PETS].

Ped 3

Garantir a limpeza e restabelecimento das condições naturais dos solos
afetados pelas obras de modo a favorecer a infiltração e as condições
adequadas para a recuperação da vegetação e proteção da erosão [PETN,
PETS, CL.PETN, CL.PETS].

FASE DE EXPLORAÇÃO
Nada a assinalar.

6.3.5.5

FASE DE DESATIVAÇÃO
Nada a assinalar.

6.3.6

RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA

6.3.6.1

FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO
RH 1

Salvaguardar em sede de Projeto de Execução as linhas de água e respetivo
domínio hídrico diretamente afetados pelo projeto. Sempre que inviável
proceder a uma alteração da localização, deverá ser ponderada a
relocalização/desvio através de infraestruturas de drenagem devidamente
dimensionadas para assegurar o escoamento natural, como valetas e/ou
passagens hidráulicas [PETN, PETS].

RH 2

As valetas de drenagem não deverão ser em betão, exceto nas zonas de
maior declive, ou em outras desde que devidamente justificado [PETN,
PETS].
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6.3.6.2

RH 3

Assegurar a salvaguarda do perímetro de proteção imediato das captações
subterrâneas para abastecimento público definidos do PDM de Cabeceira
de Bastos e, para outras cujo perímetro seja desconhecido, considerar um
afastamento mínimo de 100 m das referidas captações; no caso das
captações subterrâneas para abastecimento público, assegurar ainda um
afastamento de pelo menos 60 m, e finalmente um afastamento superior a
10 m relativamente às restantes captações/ pontos de água identificados
para uso privado. Não obstante, recomenda-se ainda que seja realizada
uma campanha de campo com o objetivo de averiguar as corretas
localizações das captações de água inventariadas, tanto para consumo
privado como para consumo humano [PETN, PETS].

RH 4

No caso da linha elétrica, planear a localização dos apoios salvaguardando
o domínio publico hídrico das linhas de água da cartografia militar na escala
1:25.000, bem como salvaguardando o perímetro de proteção imediato das
captações subterrâneas para abastecimento público e um afastamento
superior a 10 m relativamente às restantes captações/ pontos de água
identificados no DESENHO 14.2 do Volume III – Peças Desenhadas [CL.PETN,
CL.PETS].

FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO
Nada a assinalar.

6.3.6.3

FASE DE CONSTRUÇÃO
RH 5

Caso as estruturas do Parque Eólico ou os apoios da Linha Elétrica virem a
ser implantados relativamente próximos de linhas de escorrência
preferencial, garantir o armazenamento de terras a mais de 20 m de linhas
de escoamento preferencial para evitar arrastamento nos períodos
pluviosos [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].

RH 6

Realização de todas as intervenções de obra de modo a preservar todas as
infraestruturas hidráulicas ou de aproveitamento de recursos hídricos
existentes (condutas, redes de drenagem e regadio, etc.) [PETN, PETS].

RH 7

Definir um programa eficaz de humedecimento do pavimento de terra
batida, nos locais em obra e apenas na proximidade de zonas
habitadas/frequentadas por pessoas e principalmente durante a época seca
[PETN, PETS].

RH 8

Proceder à lavagem de betoneiras na central de betonagem e efetuar a
descarga das águas resultantes em locais destinados para o efeito. Se for
absolutamente necessário, após betonagem dos maciços de fundação dos
aerogeradores e dos apoios poderá proceder-se à lavagem de resíduos de
betão das calhas das autobetoneiras junto das terras a utilizar
posteriormente no aterro das fundações [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].
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RH 9

6.3.6.4

FASE DE EXPLORAÇÃO
RH 10

6.3.6.5

Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de
drenagem que tenham sido eventualmente afetados pelas obras de
construção [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].

Implementar um programa de fiscalização, com frequência a determinar
(no mínimo com ações de manutenção e limpeza prévias às épocas de
chuva) para levar a cabo ações regulares de desobstrução e limpeza de
todos os elementos hidráulicos de drenagem implementados [PETN, PETS].

FASE DE DESATIVAÇÃO
RH 11

As ações de reposição da situação inicial deverão ter em conta quer a
recuperação da fisiografia local inicial e seu regime de escoamento, ou nos
casos em que houve reposicionamento ou desvio de linhas de água para
implantação de projeto, reduzir o seu grau de artificialização, caso exista, e
promover esse escoamento com renaturalização da sua configuração
[PETN, PETS].

6.3.7

QUALIDADE DO AR

6.3.7.1

FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO

6.3.7.2

QAr 1

Recomenda-se a deslocalização da Central de Betão e estaleiro de obra a
instalar no PETN, para que fique mais afastada dos recetores existentes.
Esta medida minimizará impactes não só a nível da qualidade do ar, mas
também do ruído e consequentemente, da Saúde Humana.

QAr 2

Em fase de Projeto de Execução, no desenho do acesso à STB.PETN (caso
seja a opção adotada) deve-se ter em conta uma opção que evite a
passagem por Carvalho, por exemplo adotando um acesso a partir do
acesso ao aerogerador TN14 e que acompanhe acessos ou áreas já
intervencionadas pré-existentes [PETN].

QAr 3

Em fase de Projeto de Execução, no desenho do acesso à STA.PETS (caso
seja a opção adotada) deve-se ter em conta uma opção que evite a
passagem pelo centro de Alvadia, por exemplo adotando um acesso a partir
da inflexão logo no cruzamento da EN313 para Alvadia para sudeste [PETS].

FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO
Nada a assinalar.
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6.3.7.3

FASE DE CONSTRUÇÃO
Nada a assinalar.

6.3.7.4

FASE DE EXPLORAÇÃO
Nada a assinalar.

6.3.7.5

FASE DE DESATIVAÇÃO
Nada a assinalar.

6.3.8

AMBIENTE SONORO

6.3.8.1

FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO
AS 1

Devem ser adotadas nas subestações soluções estruturais e construtivas
dos órgãos e edifícios, e instalação de sistemas de insonorização dos
equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos mais
ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no
Regulamento Geral do Ruído [PETN, PETS].

AS 2

Na definição final das áreas de estaleiro e apoio à obra deve ser assegurado
o afastamento de recetores identificados ou de outros edifícios
habitacionais, ou com sensibilidade ao ruído. Neste contexto, recomendase o reposicionamento do estaleiro e central de betão junto da STA.PETN
para norte da subestação ou outra localização que cumpra estes desígnios
e minimize a interferência com outros regimes de condicionamento legais
e o impacte sobre outros recursos.

AS 3

Consideram-se necessárias Medidas de Minimização de Ruído sempre que
se prevê a ultrapassagem do valor limite de exposição (artigo 11.º do RGR)
ou do critério de incomodidade (artigo 13.º). Nesta ótica, e uma vez que
para alguns aerogeradores do PETN e PETS se prospetiva incumprimento
dos limites do Critério de Incomodidade para o seguinte conjunto de
recetores
▪ RN25 e RN26 (aerogerador TN6), RN40 e RN42 (aerogerador TN11),
RN78, RN79, RN80 e RN81 (aerogeradores TN25 e TN32) [PETN], e
▪ RS25, RS26, RS27, RS28, RS29 e RS30 (aerogeradores TS21 e TS22),
RS40 e RS43 (aerogerador TS22), RS76 e RS77 (aerogeradores TS38 e
TS39) [PETS]
deverão ser consideradas as seguintes medidas a implementar de forma a
assegurar o cumprimento dos referidos limites legais (critério de
incomodidade, artigo 13º do RGR):
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▪

AS 4

6.3.8.2

Elaboração de estudos mais aprofundados, baseados em dados
atualizados meteorológicos e outros entretanto obtidos para projeto
de execução, para conclusão relativamente às ações a tomar para
reduzir a emissão sonora dos aerogeradores TN6; TN11, TN25, TN32 e
TN33 [PETN] e TS21; TS22, TS38 e TS39 [PETS]. Para o efeito foi
determinado através do modelo de simulação acústica a potência
sonora máxima, para que os níveis sonoros de ruído ambiente
decorrente junto dos recetores sensíveis cumpram os limites do
critério de incomodidade; no entanto sugere-se que com base no
aprofundamento dos estudos acima indicados, layout final, e
modelação sejam aferidas as medidas necessárias por forma a garantir
cumprimento dos níveis sonoros.

Relativamente às linhas elétricas, ainda que se prospetive o cumprimento
dos limites legais aplicáveis, e que o impacte seja não significativo,
recomenda-se que a eventual colocação de bolas sinalizadoras e
dispositivos de balizagem aérea seja sempre que possível afastada o mais
possível dos recetores sensíveis existentes, e que seja dada primazia a
dispositivos com design capaz de suprir eventual emissão sonora devido ao
efeito do vento nestes dispositivos [CL.PETN, CL.PETS].

FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO
Nada a assinalar.

6.3.8.3

FASE DE CONSTRUÇÃO
Nada a assinalar.

6.3.8.4

FASE DE EXPLORAÇÃO
Nada a assinalar.

6.3.8.5

FASE DE DESATIVAÇÃO
Nada a assinalar.

6.3.9

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

6.3.9.1

FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO
OS 1

Garantir/minimizar a não implantação de apoios das linhas elétricas do
projeto nas seguintes classes de ocupação do solo:
▪ Áreas de outros carvalhos e castanheiros;
▪ Áreas com vegetação ripícola;
▪ Áreas húmidas.
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6.3.9.2

FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO
Nada a assinalar.

6.3.9.3

FASE DE CONSTRUÇÃO
Nada a assinalar.

6.3.9.4

FASE DE EXPLORAÇÃO
Nada a assinalar.

6.3.9.5

FASE DE DESATIVAÇÃO
Nada a assinalar.

6.3.10

SOCIOECONOMIA

6.3.10.1 FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO
SE 1

Em fase de Projeto de Execução deve ser aferido e ajustado o traçado da
rede de média tensão que interliga o núcleo TN06-TN10 ao núcleo TN24TN28, que atualmente se sobrepõe a habitação sita imediatamente a norte
da EM1700-1, em Moscoso [PETN].

6.3.10.2 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO
SE 2

Programa de comunicação à população e proprietários direcionado para a
melhor compreensão do projeto e seus riscos, incluindo, por exemplo, as
ações seguintes [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS]:
▪ Ações de sensibilização e esclarecimento para a população local e
proprietários com o objetivo de dar a conhecer projeto, seus critérios
de dimensionamento e margens de segurança assumidas,
conformidade com padrões legais e normativos restritivos, potenciais
efeitos e comportamentos de risco/ procedimentos corretos a adotar
na proximidade de aerogeradores e linhas elétricas; podem ser criados
grupos focais para o efeito e/ou promovidas sessões setoriais;
▪ Produzir e distribuir materiais de divulgação que, de forma explícita,
clara e em linguagem não técnica, aumente o grau de conhecimento
acerca dos parques eólicos e linhas elétricas, seus efeitos e interação
na sua proximidade, em particular junto da população próxima e
proprietários abrangidos pela faixa de servidão da linha elétrica;
▪ Disponibilização online de todo o material de divulgação preparado.
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SE 3

A calendarização dos trabalhos deve ter em conta a minimização das
perturbações das atividades agrícolas (atendendo aos períodos de cultivo e
ao estado de desenvolvimento das culturas existentes), exclusivamente no
que diz respeito a explorações agrícolas envolventes e que necessitam de
se servir dos acessos abrangidos pela área de implantação da central, bem
como explorações agrícolas potencialmente afetadas pelos acessos aos
apoios [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].

SE 4

Apresentar e discutir com as edilidades e proprietários os novos acessos a
construir, de forma a inclui-los na decisão e ponderar alternativas que
possam ser sugeridas e que permitam o benefício de outros stakeholders
[PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].

6.3.10.3 FASE DE CONSTRUÇÃO
SE 5

Assegurar que será seguida uma política de promoção para o emprego e
desenvolvimento económico local, priorizando sempre que possível [PETN,
CL.PETN, PETS, CL.PETS]:
▪ contratação de população residente nos municípios abrangidos
aquando da contratação de pessoal direto;
▪ contratação de empresas situadas nos municípios abrangidos ou na
região próxima para os trabalhos de montagem e instalação
eletromecânica, de acordo com os padrões de qualidade exigíveis para
estes fins;
▪ contratação de serviços a empresas locais.

SE 6

Manter contacto regular e envolver as edilidades e a população local na fase
de planeamento e comunicação das ações de obra e das áreas a perturbar
em termos de acessibilidades e movimentações associadas à obra, de forma
a garantir a preservação e redução dos impactes sobre as práticas
ancestrais de trabalho agrícola e pecuário (que caracterizam e determinam
o dia-a-dia de algumas povoações rurais, nomeadamente áreas de
pastagem da exploração pecuária artesanal da espécie Barrosã), de que
áreas dos concelhos de Montalegre e Boticas são características (tendo
inclusive parte do seu território classificado pela UNESCO como “Sistema
Importante do Património Agrícola Mundial”, ainda que não abrangendo
formalmente a área de estudo [PETN, CL.PETN].

6.3.10.4 FASE DE EXPLORAÇÃO
SE 7

Esclarecer os proprietários de parcelas com uso agrícola e florestal acerca
das limitações que incidem sobre as formas de exploração do solo na faixa
de segurança [CL.PETN, CL.PETS].

6.3.10.5 FASE DE DESATIVAÇÃO
Nada a assinalar.
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6.3.11

SAÚDE HUMANA

6.3.11.1 FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO
Nada a assinalar.
6.3.11.2 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO
Nada a assinalar.
6.3.11.3 FASE DE CONSTRUÇÃO
SH 1

Recomenda-se que a armazenagem de combustível seja feita no estaleiro
B, no caso do PETN, e no estaleiro A, no caso do PETS, que correspondem
aos estaleiros que ficam mais afastado de recetores, para minimizar
consequências para a população da ocorrência de uma explosão.

SH 2

Recomenda-se a elaboração de um Plano de Emergência no âmbito da obra,
que inclua medidas de gestão de riscos de acidente.

SH 3

O Plano de Gestão de Resíduos gerados na obra deve incluir as diretrizes
para uma correta manutenção do espaço de depósito de resíduos, para
evitar que ocorra a proliferação de vetores transmissores de doenças.

SH 4

Na formação e preparação dos trabalhadores da obra deve ser incluída a
sensibilização para uma correta gestão dos resíduos, nomeadamente, os
que contêm uma componente orgânica.

6.3.11.4 FASE DE EXPLORAÇÃO
SH 5

Limitar as emissões sonoras dos aerogeradores para os valores mínimos
tecnicamente possíveis.

6.3.11.5 FASE DE DESATIVAÇÃO
Nada a assinalar.
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6.3.12

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ETNOLÓGICO

6.3.12.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES E DE ABORDAGEM METODOLÓGICA
TIPO DE MEDIDAS A ADOTAR
Em virtude das ações geradoras de impactes sobre os elementos patrimoniais, face à
inevitabilidade de ajustes do projeto que visem a não afetação dos contextos de
interesse patrimonial, foi preconizado um conjunto de medidas que se deverão adequar
a cada uma das circunstâncias específicas da ocorrência a afetar. Assim, as medidas de
minimização propostas a ser potencialmente implementadas são:
•

Acompanhamento (arqueológico) – Consiste na observação, por arqueólogo,
das ações de obras geradoras de impacte;

•

Prospeção (arqueológica) – As áreas funcionais da obra (estaleiros, centrais de
betão depósitos de terras, áreas de empréstimo, outras áreas), deverão ser alvo
de prospeção prévia ao início da empreitada, caso se situem fora das zonas
prospetadas no decurso deste EIA;

•

Registo Nível 1 – Esta ação consiste na elaboração de memória descritiva
(constando nela informações relativas à sua identificação, ao contexto
geomorfológico e ambiental, às fontes de informação, aos acessos à ocorrência
e à sua descrição pormenorizada, tal como do responsável pelo preenchimento
do documento), na representação fotográfica e cartográfica (onde se deverá
projetar a OP sobre a base do projeto, CMP e ortofoto), das ocorrências de
interesse patrimonial que possam ser destruídas em consequência da execução
do projeto ou sofrer danos decorrentes da proximidade em relação à frente
obra;

•

Registo Nível 2 – Esta ação consiste na elaboração de memória descritiva
(constando nela informações relativas à sua identificação, ao contexto
geomorfológico e ambiental, às fontes de informação, aos acessos à ocorrência
e à sua descrição pormenorizada, tal como do responsável pelo preenchimento
do documento), na representação fotográfica, cartográfica (onde se deverá
projetar a OP sobre a base do projeto, CMP e ortofoto) e gráfica (baseada em
levantamento ortofotogramétrico), das ocorrências de interesse patrimonial
que possam ser destruídas em consequência da execução do projeto, ou sofrer
danos decorrentes da proximidade em relação à frente obra;
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•

Registo Nível 3 – Esta ação consiste na elaboração de memória descritiva
(constando nela informações relativas à sua identificação, ao contexto
geomorfológico e ambiental, às fontes de informação, aos acessos à ocorrência
e à sua descrição pormenorizada, tal como do responsável pelo preenchimento
do documento), na representação fotográfica, cartográfica (onde se deverá
projetar a OP sobre a base do projeto, CMP e ortofoto), gráfica (baseada em
levantamento ortofotogramétrico), e de uma pesquisa histórica de maior
profundidade, das ocorrências de interesse patrimonial que possam ser
destruídas em consequência da execução do projeto ou sofrer danos
decorrentes da proximidade em relação à frente obra;

•

Escavações e sondagens arqueológicas – Esta medida refere-se à realização de
sondagens e/ou escavações arqueológicas, ou outros estudos;

•

Decapagens Mecânicas – Nos casos em que existe uma probabilidade reduzida
de ocorrência de vestígios arqueológicos, devido a uma proximidade, mas não
coincidência com um sítio arqueológico;

•

Sinalização – Nas proximidades da frente de obra deverão ser delimitadas com
fita sinalizadora todas as ocorrências de interesse patrimonial, passíveis de
afetação, mesmo que indireta, na fase de construção (nomeadamente devido à
circulação de máquinas, à instalação de áreas de depósito ou outras);

•

Conservação/Proteção – As ocorrências imóveis identificadas devem, tanto
quanto possível, e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas,
podendo esta medida concretizar-se com a delimitação e sinalização de áreas
de proteção às ocorrências que se que se situem fora da área de construção;

•

Trasladação – Em caso de se verificar a inevitabilidade da afetação de
determinadas ocorrências, dever-se-á proceder à sua relocalização/
transladação para locais a definir em conjunto com a tutela e as edilidades
locais;

•

Valorização – A valorização patrimonial abrange um conjunto de medidas
relacionadas com o estudo, a fruição pública (turístico-didática) e a conservação
ativa, in situ, das ocorrências de maior interesse patrimonial.

JUSTIFICAÇÃO METODOLÓGICA DAS MEDIDAS PROPOSTAS
No intuito de mitigar os potenciais impactos do PETN e PETN e suas ligações à RESP
sobre o património cultural foram determinadas medidas de minimização de âmbito
geral, tais como propostas de conceção do projeto considerando a salvaguarda dos
contextos patrimoniais, de prospeção arqueológica, de acompanhamento arqueológico
e de sinalização/proteção física das OP.
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De igual modo foram apresentadas medidas de mitigação de âmbito específico.
Decorrente da observação e consequente avaliação dos resultados obtidos, considerase que as ações a realizar nas áreas postas em análise, face à natureza dos contextos
identificados – maioritariamente constituída por elementos associados a estruturas
produtivas, de transformação e de mobilidade local de cronologia moderna e
contemporânea – não terão impactes negativos relevantes sobre elementos de
património cultural significativo, não obstante a elevada quantidade e densidade de
ocorrências no território a afetar. Como medida de minimização foram genericamente
propostas, para estes contextos, a realização de registos de Nível 1, 2 e 3, cada um com
a sua especificidade e grau de pormenor. Destacam-se entre as medidas preconizadas,
a proposta para realização de registo de nível 3 da OP61 – marco de divisão
administrativa / de propriedade do Alto do Fontão, e para as transladações das OP59 e
OP60 – alminhas do Alto do Fontão, e da OP61.
Ainda de âmbito particular considera-se essencial a realização de sondagens
arqueológicas de avaliação/ escavação arqueológica da OP138 – possível monumento
funerário sob tumulus do Pinduradouro, assim como fundamental a escavação
arqueológica integral e possível estudo monográfico da OP10 – monumento funerário
sob túmulos do Alto do Padim. Assinale-se que ambos os locais estão bastante
deteriorados face a questões ambientais e humanas:
•

o possível monumento do Pinduradouro (OP138) por agentes climatéricos
bastante adversos e pela vegetação arbustiva, e,

•

no que concerne ao monumento do Alto do Padim (OP10), a situação é mais
crítica, sendo que, para além das adversidades climatéricas e constante
crescimento de vegetação arbustiva que se verifica no local, observamos que
parte do tumulus foi destruído por um caminho que por aí passa e que, não
longe do local, é frequente a prática de plantação arbórea (tal como se verifica
em campo e nas imagens mais antigas do Google Earth).
Crê-se que face ao atual estado do monumento funerário, em conjugação com
as ameaças a que se encontra sujeito, serem adequadas as propostas de
mitigação apresentadas.

Perante o exposto, e com base nas análises efetuadas na avaliação de impactes e
medidas de minimização propostas, no que concerne ao património, conclui-se que, não
obstante se verificar a presença de contextos de valor arquitetónico e arqueológico no
espaço a incidir pelo projeto dos Parque Eólicos de Alto Tâmega, estes não deverão
constituir um entrave à construção do mesmo, reiterando a necessidade de respeito e
concretização das medidas de minimização apresentadas para a salvaguarda do
património em seguida propostas.
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6.3.12.2 FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO
No sentido de definir as potenciais medidas de minimização a adotar, distingue-se
genericamente os tipos de impactes em dois grupos, nomeadamente, correspondendo
o primeiro aos impactes resultantes da implantação dos aerogeradores e infraestruturas
anexas e, o segundo, a todas as outras ações relacionadas com a implementação dos
parques eólicos e linhas de transporte de energia que poderão apresentar impactes
sobre o património.
Esta definição fundamenta-se parcialmente no facto de se desconhecer, nesta fase, a
localização das infraestruturas associadas à obra relativa às linhas, nomeadamente
apoios, estaleiros, acessos, etc. Neste sentido recomenda-se que:
Pat 1

A conceção do projeto de linha deve ter em consideração a salvaguarda dos
contextos patrimoniais aquando da definição da implantação dos apoios,
da localização de estaleiros e de locais de apoio à obra, e da criação de
acessibilidades para chegar aos locais de implantação dos apoios das linhas.
Dever-se-á privilegiar a maximização de situações de utilização e/ou
beneficiação de locais já utilizados/ afetados anteriormente e
presentemente não utilizadas ou em abandono, tais como antigos espaços
de exploração, infraestruturas industriais, culturais e ou lazer, caminhos ou
acessos existentes, etc., de forma a minimizar a afetação de solos e
vegetação, pelo que a desmatação, a afetação de solos e as demolições de
estruturas de cariz “tradicional” deverão ser efetuadas apenas se
estritamente necessário [CL.PETN, CL.PETS].

Pat 2

O projeto particular das linhas – apoios e suas infraestruturas de apoio (ex.
caminhos de acesso) – deverá acautelar por todos os meios a não afetação
dos elementos patrimoniais identificados, fundamentalmente, das OP244,
OP280, OP281 e OP282 – Núcleos habitacionais de Água Levada, da
Choupica, da Aldeia do Ouro e de Castanheira, e ainda, da OP172 – habitat
pré-histórico do Alto do Penedo Grande, da OP173 – povoado do Outeiro
dos Mouros, da OP272 – sitio do Picoto e da OP155 – Mamoas das Lameiras
[CL.PETN, CL.PETS].

Pat 3

Em virtude das lacunas atuais relativamente a definições de alguns
elementos integrantes do projeto, dado a atual fase de projeto, considerase fundamental a prospeção arqueológica sistemática intensiva de todos os
elementos constituintes em fase de Projeto de Execução [PETN, PETS,
CL.PETN, CL.PETS].

6.3.12.3 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO
Pat 4

Ainda em momento prévio à construção considera-se pertinente a
realização de sondagens arqueológicas de avaliação na OP 138 – possível
monumento funerário sob tumulus do Pinduradouro, podendo, em
consequência dos resultados obtidos, passar a escavação arqueológica
integral da presumível estrutura [PETS].
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Pat 5

No mesmo sentido assume-se como fundamental a escavação arqueológica
integral da OP10 – monumento funerário sob túmulos do Alto do Padim,
assim como a sua valorização através de estudo monográfico [PETS].

6.3.12.4 FASE DE CONSTRUÇÃO
As mitigações a realizar nesta fase dividem-se fundamentalmente em dois grandes
grupos de medidas – umas de âmbito genérico a nível das componentes de projeto
aplicáveis, e outras de âmbito específico, alocadas a elementos de projeto específicos.
Em termos de medidas de cariz mais genérico a nível patrimonial tem-se:
Pat 6

Acompanhamento arqueológico de todas as fases e elementos
constituintes da obra (de influência direta e indireta), das ações de
desmatação, limpeza, decapagem, escavação, ripagem de taludes, abertura
de valas, e, adicionalmente, para os demais trabalhos que impliquem a
potencial afetação de solos, assim como de demolições ou desconstruções
de estruturas. Este acompanhamento deverá ser executado de forma
contínua, estando o número de arqueólogos dependente das frentes de
trabalho simultâneas, e da distância entre elas, de forma a garantir um
acompanhamento arqueológico adequado. Será dever do arqueólogo
responsável pelos trabalhos avaliar eventuais impactes gerados pela
execução do projeto em curso nas frentes de obra, e preconizar,
justificando técnica e cientificamente, novas medidas de minimização que
se venham a revelar necessárias [PETN, PETS, CL.PETN, CL.PETS].

Pat 7

Prospeção arqueológica sistemática, fundamentalmente das zonas de
reduzida visibilidade decorrente da vegetação existente, após as ações de
desmatação, de forma a colmatar eventuais lacunas de conhecimento, das
áreas de estaleiros, centrais de betão, zonas de empréstimo e de depósito
de inertes, novos acessos, áreas de acesso provisório e definitivo,
previamente ao início dos trabalhos de movimentação de terras [PETN,
PETS, CL.PETN, CL.PETS].

Pat 8

Sinalização e proteção física das ocorrências patrimoniais, visando garantir
a preservação integral destes elementos patrimoniais passíveis de afetação
negativa, direta ou indireta, por agentes da empreitada, devendo-se
manter até à aprovação e execução das respetivas medidas de minimização
(no caso de ter afetação direta), ou, até à determinação de ausência de
qualquer potencial impacte negativo que o projeto de construção em causa
possa ter sobre a referida OP [PETN, PETS, CL.PETN, CL.PETS].
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Pat 9

No decorrer dos trabalhos dever-se-á, visando a estreita articulação entre
a vertente do património cultural e as ações de obra em curso, conceber
uma Carta de Condicionantes Patrimoniais – base de dados dos contextos
patrimoniais em articulação com os elementos constituintes de obra – que
deverá ter atualizações frequentes (mínimas mensais) funcionando como
órgão de gestão para o património do Projeto [PETN, PETS, CL.PETN,
CL.PETS].

Quanto às medidas de âmbito específico a implementar nesta fase, as mesmas deverão
incidir no cumprimento das medidas seguintes, globalmente centradas na execução dos
Registos (de Nível 1, de Nível 2 ou de Nível 3) das ocorrências patrimoniais em seguida
indicadas, assim como nas trasladações das OP59 e O 60 – alminhas do Alto do Fontão,
e OP 61 – marco de divisão administrativa/ de do propriedade Alto do Fontão. Em
virtude da representatividade das estruturas de cariz agro-pastoril, caracterizada
fundamentalmente pelas propriedades rurais, considera-se pertinente a elaboração do
registo de Nível 2 de alguns destes contextos – por amostragem particular de casos
distintos e incidindo a representação gráfica sobre aspetos como a organização espacial
da propriedade e da relação/articulação de estruturas que a mesma comporta, assim
como nos paramentos murários (tanto de limite e divisão da propriedade como de
socalcos que nela se integrem).
A análise das incidências do Projeto, em correlação com os contextos de interesse
patrimonial identificados, permitiu verificar que, face ao projeto em estudo, 99
ocorrências localizam-se na área passível de incidência direta do projeto (AID), e, 137
OP implantam-se ainda em zonas com potencial incidência, definidas como área de
incidência (AI) face à atual ausência de definição do projeto.
Neste sentido, considerando o interesse patrimonial das ocorrências enquadradas nas
duas situações supramencionadas, a sua potencial afetação e o conjunto de medidas de
minimização a implementar, fez-se uma avaliação individual para cada um dos contextos
patrimoniais em causa e, visando uma mais fácil análise dos 3 vetores atrás referidos,
elaborou-se quadros-síntese por área de estudo, que redundam nas medidas específicas
propostas no seu seguimento de modo a salvaguardar os elementos patrimoniais em
causa.
Quadro 6.1 – Medidas de minimização propostas para as ocorrências patrimoniais
identificadas no âmbito do PETN
Nº
VALOR
TOPÓNIMO
TIPOLOGIA
REGISTO
PATRIMONIAL
Aerogeradores e sua plataforma e maciço de fundação
240
Portela Velha
Propriedade rural
Médio/baixo
244
Alto do Picoto
Propriedade rural
Médio/baixo
246
Alto do Picoto
Propriedade rural
Médio/baixo

FONTE
IMPACTE

TN01
TN04
TN05

MEDIDAS
MINIMIZAÇÃO
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
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Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
IMPACTE

47

Alto do Picoto

Caminho / Via

1 - Baixo

TN05

56

Outeiro Quebrado

Caminho / Via

1 - Baixo

TN11

67

Alto do Recosto

Pedreira

1 - Baixo

TN15

68

Alto da Corneta

Muro propriedade

1 - Baixo

TN16

78

Lomba do Vale

Exploração mineira

1 - Baixo

TN21

81

Fonte Fria

Propriedade rural

2Médio/baixo

TN25

85

Alto da Riba da
Veiga

Levada

1 - Baixo

TN28

42

Chão do Fojo

Muro propriedade

1 - Baixo

53

Lodeiro de Arque

Propriedade rural

57

Castelos

Propriedade rural

58

Lomba da Ladeira

Caminho / Via

1 - Baixo

59

Alto do Fontão

Alminha

3 - Médio

TN15 Acesso

60

Alto do Fontão

Alminha

3 - Médio

TN15 Acesso

61

Alto do Fontão

Marco de divisão
administrativa /
propriedade

4Médio/elevado

TN15 Acesso

62

Alto do Fontão

Propriedade rural

65

Alto do Fontão

Propriedade rural

66

Alto do Fontão

Propriedade rural

2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo

21

Alto da Corneta

Capela

3 - Médio

69

Alto da Corneta

Marco geodésico

1 - Baixo

70

Tabuadela

Propriedade rural

2Médio/baixo

71

Tabuadela

Alminha

1 - Baixo

TN15 Acesso
TN15 Acesso
TN15 Acesso
TN16 Acesso
TN16 Acesso
TN17 Acesso
TN17 Acesso

MEDIDAS
MINIMIZAÇÃO
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1

Acessos

2Médio/baixo
2Médio/baixo

TN03 Acesso
TN10 Acesso
TN13 Acesso
TN15 Acesso

Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 2 /
Trasladação
Registo de
Nível 2 /
Trasladação
Registo de
Nível 3 /
Trasladação
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
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Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

VALOR
PATRIMONIAL
2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo

73

Tabuadela

Exploração mineira

74

Tabuadela

Exploração mineira

82

Fonte Fria

Propriedade rural

88

Cavada

Propriedade rural

89

Alto do Toubarrão

Propriedade rural

90

Alto da Carvalha

Propriedade rural

91

Cavada

Marco viário

92

Alto do Toubarrão

Propriedade rural

93

Alto da Carvalha

Propriedade rural

95

Alto da Carvalha

Abrigo

98

Alto da Carvalha

Propriedade rural

99

Antas

Marco viário

1 - Baixo

100

Antas

Marco viário

1 - Baixo

101

Antas

Marco viário

1 - Baixo

302

Portela Velha

Propriedade rural

303

Alto da Chã do Fojo

Propriedade rural

305

Outeiro da Chavelha

Propriedade rural

306

Outeiro da Chavelha

Conjunto de
parcelas agrícolas

1 - Baixo

Rede MT

308

Outeiro da Chavelha

Caminho / Via

1 - Baixo

Rede MT

309

Outeiro da Chavelha

1 - Baixo

Rede MT

310

Lodeiro de Arque

1 - Baixo

Rede MT

311

Lodeiro de Arque

1 - Baixo

Rede MT

1 - Baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo

FONTE
IMPACTE
TN18 Acesso
TN19 Acesso
TN25 Acesso
TN31 Acesso
TN31 Acesso
TN31 Acesso
TN31 Acesso
TN31 Acesso
TN31 Acesso
TN32 Acesso
TN34 Acesso
TN34 Acesso
TN34 Acesso
TN34 Acesso

MEDIDAS
MINIMIZAÇÃO
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1

Rede de MT

Conjunto de
parcelas agrícolas
Conjunto de
parcelas agrícolas
Caminho / Via

2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo

Rede MT
Rede MT
Rede MT

Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
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Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
IMPACTE

312

Lodeiro de Arque

Conjunto de
parcelas agrícolas

1 - Baixo

Rede MT

318

Moscoso

Propriedade rural

319

Moscoso

Propriedade rural

322

Moscoso

Propriedade rural

324

Ribeiro dos Piares

Caminho / Via

1 - Baixo

Rede MT

325

Ribeiro dos Piares

Ponte

3 - Médio

Rede MT

326

Ribeiro dos Piares

Caminho / Via

3 - Médio

Rede MT

328

Ribeiro de Béços

Propriedade rural

2Médio/baixo

Rede MT

329

Ribeiro de Béços

Ponte

3 - Médio

Rede MT

331

Ribeiro de Béços

Grafismos
rupestres

2Médio/baixo

Rede MT

Conjunto de
parcelas agrícolas

1 - Baixo

STB.PETN

Registo de
Nível 1

Grafismos
rupestres
Grafismos
rupestres

2Médio/baixo
2Médio/baixo

STN400/
60-2
STN400/
60-2

Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1

2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo

Rede MT
Rede MT
Rede MT

MEDIDAS
MINIMIZAÇÃO
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 1

Subestações 400/30 kV
287

Lomba da Ladeira

Subestações 400/60 kV
Cabeço do Marco
297
Branco
Cabeço do Marco
298
Branco

Quadro 6.2 – Medidas de minimização propostas para as ocorrências patrimoniais
identificadas no âmbito do CL.PETN
Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
IMPACTE

155

Mamoas das
Lameiras

4Médio/elevado

TLN01

156

Ribeiro do Fre

3 - Médio

TLN01

157

Lameiras

Propriedade rural

2Médio/baixo

TLN01

158

Chã do Penedo

Ponte

3 - Médio

TLN03

159

Corgas

Complexo
hidráulico

2Médio/baixo

TLN03

TIPOLOGIA
Monumento
funerário sob
tumulus
Complexo
molinológico

MEDIDAS
MINIMIZAÇÃO
Escavação
arqueológica/V
alorização
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 1
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Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
IMPACTE

160

Sobreira

Represa

1 - Baixo

TLN03

161

Sobreira

Mancha de
socalcos

2Médio/baixo

TLN03

162

Sobreira

Caminho / Via

1 - Baixo

TLN03

163

Sobreira

Propriedade rural

164

Sobreira

Pontão

165

Rabiçais

Mancha de
socalcos

2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo

166

Rabiçais

Caminho / Via

1 - Baixo

167

Cachão

168

Quebradas

Mancha de
socalcos
Mancha de
socalcos

2Médio/baixo
2Médio/baixo

169

Quebradas

Escadaria

1 - Baixo

TLN04

170

Quebradas

3 - Médio

TLN04

171

Quebradas

3 - Médio

TLN04

172

Alto do Penedo
Grande

Habitat

3 - Médio

TLN04

173

Outeiro dos Mouros

Povoado

3 - Médio

TLN04

174

Raposeiras

Propriedade rural

175

Raposeiras

Propriedade rural

176

Cavada

Ponte

177

Tapado

Propriedade rural

178

Ribeiro das Lamas

179

Ribeiro das Lamas

180

Ribeiro das Lamas

181

Ribeiro das Lamas

182

Ribeiro das Lamas

Complexo
molinológico
Complexo
molinológico

Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico

2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo

TLN03
TLN03
TLN03
TLN03
TLN04
TLN04

TLN05
TLN06
TLN05
TLN06

3 - Médio

TLN06

3 - Médio

TLN06

3 - Médio

TLN07

3 - Médio

TLN07

3 - Médio

TLN07

MEDIDAS
MINIMIZAÇÃO
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 2
Sondagens
arqueológicas
Sondagens
arqueológicas
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 2
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Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
IMPACTE

183

Ribeiro das Lamas

Complexo
molinológico

3 - Médio

TLN07

184

Porto Fojo

Propriedade rural

185

Tapadas Novas

Propriedade rural

186

Cunhas

187

Casulo

188

Cabanas de Cima

189

Cabanas de Baixo

Recinto cercado

190

Cerca do Casulo

Caminho / Via

191

Cerca do Casulo

192

Bouça

193

Bouça

194

Complexo
hidráulico
Mancha de
socalcos
Mancha de
socalcos

2Médio/baixo
2Médio/baixo
1 - Baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo

TLN07
TLN09
TLN10
TLN10
TLN10
TLN10

1 - Baixo

TLN10

1 - Baixo

TLN10

1 - Baixo

TLN10

Propriedade rural

2Médio/baixo

TLN10

Bouça

Exploração mineira

1 - Baixo

TLN10

195

Arosa

Propriedade rural

2Médio/baixo

TLN10

196

Arosa

Caminho / Via

1 - Baixo

TLN10

197

Arosa

Conjunto de
parcelas agrícolas

1 - Baixo

TLN10

198

Veiga

Propriedade rural

2Médio/baixo

TLN10

199

Veiga

Caminho / Via

1 - Baixo

TLN10

200

Tapadas Novas

1 - Baixo

TLN13

201

Tapadas Novas

1 - Baixo

TLN13

202

Tapadas Novas

TLN13

203

Tapadas novas

204

Béços

0 - Nulo
2Médio/baixo
2Médio/baixo

Mancha de
dispersão de
materialidades
Complexo
hidráulico

Complexo
hidráulico
Marco de divisão
administrativa /
propriedade
Achado isolado
Mancha de
socalcos
Passagem
hidráulica

TLN13
TLN14

MEDIDAS
MINIMIZAÇÃO
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Não Aplicável
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
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Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

205

Béços

Propriedade rural

206

Béços

Propriedade rural

207

Béços

Propriedade rural

208

Raposeiras

Propriedade rural

209

Ribeiro dos Piares

Ponte

210

Ribeiro dos Piares

Complexo
molinológico

211

Relvas

Propriedade rural

212

Relvas

Propriedade rural

213

Ribeiro de Béços

Propriedade rural

214

Esteves

Propriedade rural

215

Fraga da Giesta

Propriedade rural

VALOR
PATRIMONIAL
2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo

FONTE
IMPACTE

3 - Médio

TLN15

2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo

TLN09
TLN09
TLN14
TLN09
TLN15

TLN09
TLN09
TLN09
TLN15
TLN09

MEDIDAS
MINIMIZAÇÃO
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1

Quadro 6.3 – Medidas de minimização propostas para as ocorrências patrimoniais
identificadas no âmbito do PETS
Nº
VALOR
TOPÓNIMO
TIPOLOGIA
REGISTO
PATRIMONIAL
Aerogeradores e sua plataforma e maciço de fundação
2120
Serra do Corgo
Mariola
Médio/baixo
2126
Castelo da Ínsua
Mariola
Médio/baixo

FONTE
IMPACTE

TS09
TS14

135

Bouça do Rei

Muro propriedade

1 - Baixo

TS19

136

Ramalho

Muro propriedade

1 - Baixo

TS20

10

Alto de Padim

4Médio/elevado

TS24

138

Pinduradouro

3 - Médio

TS25

139

Pinduradouro

TS25

144

Favais

Indeterminado
2Médio/baixo

Monumento
funerário sob
tumulus
Monumento
funerário sob
tumulus?
Indeterminado
Grafismos
rupestres

TS28

MEDIDAS
MINIMIZAÇÃO
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Escavação
arqueológica /
Valorização
Sondagens
arqueológicas
Não Aplicável
Registo de
Nível 2
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Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

VALOR
PATRIMONIAL
2Médio/baixo

FONTE
IMPACTE

148

Alto do Ribeiro Seco

Mariola

119

Serra do Corgo

Mariola

2Médio/baixo
2Médio/baixo

2Médio/baixo

TS08 Acesso
TS17 Acesso
TS36 Acesso
TS39 Acesso
TS39 Acesso
TS39 Acesso
TS39 Acesso
TS39 Acesso
TS39 Acesso

133

Carvoeira

Cercado

147

Trandeiras

Caminho / Via

1 - Baixo

38

Portela

Caminho / Via

1 - Baixo

149

Rechã

Propriedade rural

150

Rechã

Propriedade rural

151

Alto do Ribeiro Seco

Propriedade rural

152

Alto do Ribeiro Seco

Muro propriedade

1 - Baixo

153

Rechã

Propriedade rural

337

Coutada

Conjunto de
parcelas agrícolas

1 - Baixo

Rede MT

338

Coutada

Propriedade rural

339

Coutada

Pontão

340

Coutada

341

Rio Póio

342

Rio Póio

343

Rio Póio

344

Tapa

345

Tapa

346

TS39

MEDIDAS
MINIMIZAÇÃO
Registo de
Nível 1

Acessos

2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo

Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1

Rede de MT

Conjunto de
parcelas agrícolas
Conjunto de
parcelas agrícolas
Complexo
hidráulico
Conjunto de
parcelas agrícolas
Conjunto de
parcelas agrícolas

2Médio/baixo
2Médio/baixo

Rede MT
Rede MT

1 - Baixo

Rede MT

1 - Baixo

Rede MT

1 - Baixo

Rede MT

1 - Baixo

Rede MT

1 - Baixo

Rede MT

Caminho / Via

1 - Baixo

Rede MT

Tapa

Conjunto de
parcelas agrícolas

1 - Baixo

Rede MT

347

Veiga

Levada

1 - Baixo

Rede MT

348

Veiga

Conjunto de
parcelas agrícolas

1 - Baixo

Rede MT

Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
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Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

349

Veiga

351

Veiga

352

Veiga

355

Alto de São Jorge

358

Veiga do Chão
Dourado

360

Viduedo

361

Viduedo

362

Viduedo

363

Viduedo

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
IMPACTE

1 - Baixo

Rede MT

1 - Baixo

Rede MT

1 - Baixo

Rede MT

1 - Baixo

Rede MT

1 - Baixo

Rede MT

4Médio/elevado

Rede MT

1 - Baixo

Rede MT

1 - Baixo

Rede MT

Ponte

2Médio/baixo

Rede MT

TIPOLOGIA
Conjunto de
parcelas agrícolas
Muro de
propriedade
Conjunto de
parcelas agrícolas
Conjunto de
parcelas agrícolas
Conjunto de
parcelas agrícolas
Núcleo
habitacional
Conjunto de
parcelas agrícolas
Conjunto de
parcelas agrícolas

MEDIDAS
MINIMIZAÇÃO
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 3
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1

Subestações 400/30 kV
288

Coutada

Propriedade rural

2Médio/baixo

STA.PETS

Registo de
Nível 1

289

Coutada

Conjunto de
parcelas agrícolas

1 - Baixo

Área
temp.
estaleiro

Registo de
Nível 1

Colmeal

1 - Baixo

ST400/ 60

3 - Médio

ST400/ 60

2Médio/baixo

ST400/ 60

Subestações 400/60 kV
299

Fonte do Mouro

300

Fonte do Mouro

301

Fonte do Mouro

Grafismos
rupestres
Mancha de
socalcos

Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 1

Quadro 6.4 – Medidas de minimização propostas para as ocorrências patrimoniais
identificadas no âmbito do CL.PETS
Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

216

Lamas

Propriedade rural

217

Lamas

Propriedade rural

218

Pinduradouro

219

Pinduradouro

Complexo
molinológico
Complexo
molinológico

VALOR
PATRIMONIAL
2Médio/baixo
2Médio/baixo

FONTE
IMPACTE

3 - Médio

TLS03

3 - Médio

TLS03

TLS01
TLS01

MEDIDAS
MINIMIZAÇÃO
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 2
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Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

220

Pinduradouro

TIPOLOGIA

Moinhos da Pedra
da Loura
Moinhos da Pedra
da Loura
Moinhos da Pedra
da Loura

Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico

231

Fonte do Mouro

Levada

232

Fonte do Mouro

Propriedade rural

233

Fonte do Mouro

234

Fonte do Mouro

235

Fonte Erma

236

Fonte do Mouro

237

Choupica

238

221
222

Moinhos da Pedra
da Loura
Moinhos da Pedra
da Loura

223

Moinhos do Bustelo

224

Moinhos do Bustelo

225

Moinhos do Bustelo

226

Moinhos do Bustelo

227

Moinhos do Bustelo

228
229
230

Mancha de
socalcos
Complexo
hidráulico

VALOR
PATRIMONIAL

FONTE
IMPACTE

3 - Médio

TLS03

3 - Médio

TLS04

3 - Médio

TLS04

3 - Médio

TLS05

3 - Médio

TLS05

3 - Médio

TLS05

3 - Médio

TLS05

3 - Médio

TLS05

3 - Médio

TLS05

3 - Médio

TLS05

3 - Médio

TLS05

1 - Baixo

TLS06

2Médio/baixo
2Médio/baixo

TLS06
TLS06

1 - Baixo

TLS06

Indeterminado

1 - Baixo

TLS07

Mancha de
socalcos
Mancha de
socalcos

2Médio/baixo
2Médio/baixo

Choupica

Mina de água

1 - Baixo

239

Cabeço do Marco
Branco

Grafismos
rupestres

240

Travessa

Casa e propriedade

241

Travessa

Propriedade rural

2Médio/baixo
2Médio/baixo
2Médio/baixo

242

Água Levada

Represa

1 - Baixo

TLS09
TLS09
TLS09
TLS09
TLS09
TLS09
TLS09

MEDIDAS
MINIMIZAÇÃO
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
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Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

243

Água Levada

Abrigo

244

Água Levada

Núcleo
habitacional

245

Água Levada

Propriedade rural

246

Água Levada

Caminho / Via

1 - Baixo

247

Água Levada

248

Água Levada

Grafismos
rupestres
Mancha de
socalcos

2Médio/baixo
2Médio/baixo

249

Bouça da Giesta

Caminho / Via

1 - Baixo

250

Bouça da Giesta

Propriedade rural

251

Bouça da Giesta

Mancha de
socalcos

2Médio/baixo
2Médio/baixo

252

Bouça da Giesta

Caminho / Via

1 - Baixo

TLS09

253

Fontão

Propriedade rural

2Médio/baixo

TLS09

254

Fontão

Caminho / Via

1 - Baixo

TLS09

255

Favais

Passagem
hidráulica

256

Favais

Casa e propriedade

2Médio/baixo
2Médio/baixo

257

Veiga de Baixo

Levada

1 - Baixo

TLS11

258

Veiga de Baixo

Indeterminada

Indeterminado

TLS11

259

Veiga de Baixo

Propriedade rural

2Médio/baixo

TLS11

260

Veiga de Baixo

3 - Médio

TLS11

261

Veiga de Baixo

3 - Médio

TLS11

262

Veiga de Baixo

Propriedade rural

2Médio/baixo

TLS11

263

Veiga de Baixo

Complexo
molinológico

3 - Médio

TLS11

264

Veiga de Baixo

Caminho / Via

1 - Baixo

TLS11

265

Veiga de Baixo

Pesqueira

2Médio/baixo

TLS11

Complexo
molinológico
Complexo
molinológico

VALOR
FONTE
PATRIMONIAL IMPACTE
2TLS09
Médio/baixo
4TLS09
Médio/elevado
2TLS09
Médio/baixo
TLS09
TLS09
TLS09
TLS09
TLS09
TLS09

TLS10
TLS10

MEDIDAS
MINIMIZAÇÃO
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 3
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
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Nº
REGISTO

TOPÓNIMO

TIPOLOGIA

VALOR
PATRIMONIAL
2Médio/baixo

FONTE
IMPACTE

266

Alto de Pandim

Propriedade rural

267

Alto de Pandim

Estruturas
ribeirinhas

1 - Baixo

TLS11

268

Alto de Pandim

Propriedade rural

269

Castelos

Propriedade rural

270

Castelos

Levada

1 - Baixo

TLS12

271

Castelos

Abrigo

2Médio/baixo

TLS12

272

Castelos

Casa

1 - Baixo

TLS12

273

Picoto

Povoado

3 - Médio

TLS12

274

Castanheira

Exploração mineira

1 - Baixo

TLS12

275

Castanheira

Anexo agrícola

2Médio/baixo

TLS12

276

Castanheira

Complexo
hidráulico

1 - Baixo

TLS12

277

Castanheira

Exploração mineira

1 - Baixo

TLS12

278

Cima do Ouro

Exploração mineira

1 - Baixo

TLS12

279

Alto Espritas

Exploração mineira

1 - Baixo

TLS12

280

Choupica

281

Aldeia do Ouro

282

Castanheira

4Médio/elevado
4Médio/elevado
4Médio/elevado

283

Ribeiro do Viduedo

284

Ribeiro do Viduedo

285

Ribeiro do Viduedo

286

Ribeiro do Viduedo

Núcleo
habitacional
Núcleo
habitacional
Núcleo
habitacional
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico
Complexo
molinológico

2Médio/baixo
2Médio/baixo

TLS11

TLS11
TLS12

TLS13
TLS13
TLS13

3 - Médio

TLS14

3 - Médio

TLS14

3 - Médio

TLS14

3 - Médio

TLS14

MEDIDAS
MINIMIZAÇÃO
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Sondagens
arqueológicas
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 1
Registo de
Nível 3
Registo de
Nível 3
Registo de
Nível 3
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 2
Registo de
Nível 2
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Pat 10

Medidas específicas de salvaguarda das 59 ocorrências patrimoniais
associadas à implementação do PETN, de acordo com o Quadro 6.1 [PETN]:
▪ Registo de Nível 1 das ocorrências patrimoniais 40, 42, 44, 46, 47, 53,
56, 57, 58, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 78, 81, 82, 85, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 95, 98, 99, 100, 101, 287, 297, 298, 302, 305, 306, 308,
309, 310, 311, 312, 318, 319, 322, 324, 328 e 331.
▪ Registo de Nível 2 das ocorrências patrimoniais 21, 59, 60, 325, 326 e
329.
▪ Registo de Nível 3 da ocorrência patrimonial 61.
▪ Trasladação das ocorrências patrimoniais 21, 59, 60 e 61.

Pat 11

Medidas específicas de salvaguarda das 61 ocorrências patrimoniais
abrangidas pelo CL.PETN, no pressuposto que a implantação da linha pode
(ainda que de forma improvável) afetar direta ou indiretamente as mesmas,
associadas à implementação da linha elétrica de ligação ao PC de Daivões,
de acordo com o Quadro 6.2 [CL.PETN]:
▪ Registo de Nível 1 das ocorrências patrimoniais 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 169, 174, 175, 176, 177, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214 e 215.
▪ Registo de Nível 2 das ocorrências patrimoniais 156, 157, 158, 170, 171,
178, 179, 180, 181, 182, 183 e 210.
▪ Sondagens Arqueológicas de Avaliação nas ocorrências patrimoniais
172 e 173.
▪ Escavação Arqueológica e subsequente estudo da ocorrência
patrimonial 155.

Pat 12

Medidas específicas de salvaguarda das 45 ocorrências patrimoniais
associadas à implementação do PETS, de acordo com o Quadro 6.3 [PETS]:
▪ Registo de Nível 1 das ocorrências patrimoniais 38, 119, 120, 126, 133,
135, 136, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 288, 289, 299, 301, 337,
338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 351, 352,
355, 358, 361, 362, 363 e 368.
▪ Registo de Nível 2 das ocorrências patrimoniais 144 e 300.
▪ Sondagens Arqueológicas de Avaliação nas ocorrências patrimoniais
138.
▪ Escavação Arqueológica e subsequente estudo da ocorrência
patrimonial 10.

Pat 13

Medidas específicas de salvaguarda das 71 ocorrências patrimoniais
abrangidas pelo CL.PETS, no pressuposto que a implantação da linha pode
(ainda que de forma improvável) afetar direta ou indiretamente as mesmas,
associadas à implementação da linha elétrica de ligação ao PC de Gouvães,
de acordo com o Quadro 6.4 [CL.PETN]:
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▪

▪

▪
▪
Pat 14

Registo de Nível 1 das ocorrências patrimoniais 216, 217, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249,
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 262, 264, 265, 266,
267, 268, 269, 270. 271, 272, 274, 275, 276, 277, 278 e 279.
Registo de Nível 2 das ocorrências patrimoniais 218, 219, 220, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 260, 261, 263, 283, 284,
285 e 286.
Registo de Nível 3 das ocorrências patrimoniais 244, 280, 281 e 282.
Sondagens Arqueológicas de Avaliação na ocorrência patrimonial 273.

As fichas e relatórios elaborados deverão ser aprovados pela tutela
previamente à afetação do contexto patrimonial inventariado. A ausência
de cumprimento das medidas particulares, e consequente anuência pelo
órgão de tutela, deverá implicar a não autorização para a afetação de
qualquer OP de projeto [PETN, PETS, CL.PETN, CL.PETS].

6.3.12.5 FASE DE EXPLORAÇÃO
Nada a assinalar.
6.3.12.6 FASE DE DESATIVAÇÃO
Nada a assinalar.
6.3.13

PAISAGEM

6.3.13.1 FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO
Pai 1

Os aerogeradores deverão apresentar um revestimento com pintura sem
brilho, de modo a diminuir o contraste e evitar os reflexos. Os edifícios de
comando e outras estruturas construídas deverão adotar, sempre que
possível, uma volumetria e revestimento semelhantes à tipologia de
construções da zona. A utilização de pedra natural atenua, em algumas
situações, a presença destas construções no ambiente visual [PETN, PETS].

Pai 2

Nos acessos a construir e nas plataformas de montagem não deverão ser
utilizados materiais impermeabilizantes, exceto quando estritamente
necessário, no caso de acessos, por razões técnicas e de segurança [PETN,
PETS].

Pai 3

Nos acessos a construir deverão ser utilizados inertes de origem local ou
com a mesma coloração da rocha na envolvente, para que o seu traçado
não assuma demasiado contraste relativamente às zonas adjacentes [PETN,
CL.PETN, PETS, CL.PETS].
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Pai 4

No caso das linhas elétricas, evitar, sempre que possível, a colocação de
apoios na proximidade de linhas de água, em manchas de folhosas, zonas
de afloramentos rochosos e outras áreas de elevada e muito elevada
qualidade visual. Evitar também a colocação destas estruturas nas áreas
agrícolas de maior valor ou com recurso a rega por pivot e/ou colheita
mecanizada, de forma a não inviabilizar a sua exploração. No
desenvolvimento das linhas em áreas agrícolas, privilegiar a colocação de
apoios nas estremas, junto a vias ou caminhos, e, em zonas florestais de
pinheiro bravo e eucalipto, evitar as zonas de orla, comumente mais
diversificadas e não beneficiando da dissimulação visual proporcionada
pela ocupação arbórea [CL.PETN, CL.PETS].

Pai 5

Definir uma rede de acessibilidades, para implementação da linha elétrica,
que recorra preferencialmente às vias e caminhos existentes [CL.PETN,
CL.PETS].

Pai 6

Relocalizar/desviar, se viável, as plataformas dos aerogeradores TN02,
TN05, TN06, TN07, TN09, TN19, TN21, TN22, TN25 e TN26 no Parque Eólico
Tâmega Norte e os aerogeradores TS01, TS08, TS11, TS14, TS15, TS17, TS18,
TS24 e TS28 do Parque Eólico Tâmega Sul, de modo a não afetarem áreas
de elevado valor cénico, nomeadamente zonas de afloramentos rochosos e
de vegetação relevante [PETN, PETS].

Pai 7

Se selecionada a STB.PETN, evitar, se possível, a afetação das sebes vivas e
muros de pedra solta e implementar uma cortina arbóreo-arbustiva que
dissimule a sua presença para o foco de observadores na proximidade
[PETN].

Pai 8

Se selecionada a STA.PETS, evitar, se possível, a afetação da mancha de
carvalhal, e, no caso da seleção da STB.PETS, evitar o afloramento rochoso
[PETS].

Pai 9

Elaborar Projetos de Integração Paisagística para as subestações, de modo
a minimizar os impactes visuais decorrentes da sua presença. Analisar a
necessidade de integração de outras componentes de projeto.

6.3.13.2 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO
Pai 10

Elaborar um Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) que
assegura a reconstituição, no mínimo, da situação de referência prévia às
ações de obra [PETN, PETS].
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Pai 11

Elaborar um plano de reconversão da vegetação existente (a incorporar no
âmbito do Plano de Manutenção de Faixa) na faixa de proteção sob as linhas
elétricas propostas recorrendo a vegetação autóctone presente nas
formações locais, nomeadamente quercíneas, minimizando a expressão da
faixa e Linha no território e compensando e valorizando a paisagem
degradada pela obra e pela introdução de elementos exógenos. As espécies
selecionadas deverão ter porte reduzido e/ou crescimento lento, de modo
a cumprir as distâncias mínimas de segurança entre os cabos condutores e
a vegetação. Esta medida permite, simultaneamente, valorizar a paisagem
e evitar a proliferação de espécies de crescimento rápido, que afetam a
exploração das infraestruturas. Esta medida coaduna-se ainda com as
medidas de gestão preconizadas para as unidades de paisagem abrangidas
pela área de estudo, nomeadamente a conservação e incentivação da
plantação de matas autóctones, controlando a florestação com resinosas;
o revestimento com vegetação (matos e matas) das áreas mais frágeis
(problemas de erosão do solo e reduzida fertilidade) e a implementação de
sistemas florestais com fins múltiplos, nomeadamente produção, proteção
e valorização dos recursos naturais (DGODTU, 2004).

6.3.13.3 FASE DE CONSTRUÇÃO
Pai 12

Minimizar o período de obra de modo a que o distúrbio e perturbação visual
tenham a menor duração possível. Em particular, minimizar, tanto quanto
possível, o prazo que medeia a realização da desmatação e recuperação
paisagística/recuperação das condições pré-existentes das áreas afetas à
obra [PETN, CL.PETN, PETS, CL.PETS].

Pai 13

Sempre que a salvaguarda de exemplares arbóreos existentes no interior
da área de intervenção se afigurar possível, estes deverão ser devidamente
identificados com cintas e resguardados por vedações que abranjam, no
mínimo, uma área coincidente com a projeção da copa. As árvores na
proximidade da área de intervenção, que possam ser acidentalmente
afetadas, deverão ser, no mínimo, identificadas com cintas de modo a não
serem afetadas pelas movimentações de máquinas e viaturas ou outras
ações no decorrer da obra.

Pai 14

Caso sejam detetadas espécies alóctones invasoras identificadas no Anexo
II do Decreto-Lei nº92/2019 de 10 de julho de 2019 na área de intervenção,
deverá proceder-se à sua erradicação através de metodologias adequadas
e por pessoal especializado neste tipo de intervenção.

Pai 15

Nas áreas sujeitas a alteração da topografia natural (plataformas, acessos,
etc.) as pendentes adotadas não devem exceder a razão 1/2 (v/h) e devem
estabelecer uma concordância harmoniosa com o terreno natural na
envolvente.
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Pai 16

Implementar o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas. Todas as
áreas degradadas pelo decorrer da obra deverão ser recuperadas,
nomeadamente as áreas envolventes aos aerogeradores (plataforma de
montagem), os taludes de aterro e escavação das plataformas da
subestação e dos acessos beneficiados ou propostos, a área de estaleiro, as
áreas de depósito de materiais diversos e inertes, os acessos temporários,
a faixa associada ao traçado das valas de cabos e a área envolvente aos
apoios da linha elétrica. Preconiza-se, no mínimo, a limpeza,
descompactação e colocação de uma camada de terra vegetal,
preferencialmente obtida por decapagem. Esta terra constitui um banco de
sementes da vegetação pré-existente, contribuindo para a regeneração
natural da vegetação degradada pelo decorrer da obra.

Pai 17

Implementar o projeto de integração paisagística das subestações.

Pai 18

Implementar o plano de reconversão das faixas de proteção sob as linhas
elétricas propostas, no âmbito da implementação do Plano de Manutenção
de Faixa.

6.3.13.4 FASE DE EXPLORAÇÃO
Pai 19

Monitorização da regeneração natural da vegetação, preconizando-se
medidas adicionais de recuperação e valorização da paisagem no caso de,
ao fim de um ano, a recuperação natural da vegetação existente se
manifestar deficiente.

6.3.13.5 FASE DE DESATIVAÇÃO
Pai 20

6.3.14

Eliminação de todas as estruturas e limpeza de todos os materiais e
resíduos, quer na área dos parques eólicas quer noutras zonas onde se
verifique a acumulação indevida; a modelação do terreno, eliminando
todas as plataformas criadas para implantação das estruturas, e a
mobilização dos solos, promovendo a sua descompactação.

ANÁLISE DE VULNERABILIDADES E RISCOS RELEVANTES

6.3.14.1 FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO
Nada a assinalar.
6.3.14.2 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO/LICENCIAMENTO
VR 15

Deverão ser cumpridas, na medida do possível e sempre que aplicável, as
recomendações para parques eólicos e infraestruturas de transporte de
energia apresentadas pela ANPC no Manual de Avaliação de Impacte
Ambiental na vertente de Proteção Civil para a fase de projeto.
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6.3.14.3 FASE DE CONSTRUÇÃO
VR 16

Deverão ser cumpridas, na medida do possível e sempre que aplicável, as
recomendações para parques eólicos e infraestruturas de transporte de
energia apresentadas pela ANPC no Manual de Avaliação de Impacte
Ambiental na vertente de Proteção Civil para a fase de execução.

6.3.14.4 FASE DE EXPLORAÇÃO
VR 17

Deverão ser cumpridas, na medida do possível e sempre que aplicável, as
recomendações para parques eólicos e infraestruturas de transporte de
energia apresentadas pela ANPC no Manual de Avaliação de Impacte
Ambiental na vertente de Proteção Civil para a fase de exploração.

6.3.14.5 FASE DE DESATIVAÇÃO
Nada a assinalar.
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7

AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMPACTES
O presente capítulo pretende aglutinar e apresentar com clareza a avaliação global
qualitativa dos impactes ambientais do projeto, resultado das análises anteriormente
efetuadas – identificação e caracterização de impactes por áreas temáticas,
recomendação das respetivas de minimização e potenciação e impactes residuais
resultantes.
De forma a facilitar a consulta e permitir a rápida visualização de impactes, esta
avaliação é apresentada sob a forma de uma matriz-síntese, cujo formato permite a
apresentação simultânea da informação relativa a todas as variáveis envolvidas,
permitindo uma fácil leitura dos dados e a diferenciação por cores dos impactes
residuais como destaque final da avaliação global:
•

Eixo vertical – descritores estudados e respetivos impactes identificados;

•

Eixo horizontal – avaliação de impactes por cada um dos critérios de avaliação
pré-definidos.
Impacte negativo pouco significativo
Impacte negativo significativo
Impacte negativo muito significativo

Impacte positivo pouco significativo
Impacte positivo significativo
Impacte positivo muito significativo

Embora a matriz permita uma visualização rápida da avaliação global do projeto, a sua
análise e interpretação deverá ter em consideração que a mesma corresponde, por
definição, a uma visão simplificada dos impactes identificados, não dispensando
portanto a consulta das análises detalhadas apresentadas nos textos setoriais do
relatório síntese.
Salienta-se que os resultados expostos na matriz em termos de significância
contemplam já as possibilidades de minimização dos impactes identificados,
correspondendo assim, grosso modo, ao significado residual dos impactes ambientais
do projeto. No entanto, deve ressalvar-se que o procedimento de avaliação de impactes
residuais envolve sempre alguma incerteza, uma vez que é difícil precisar a eficácia de
algumas medidas, dependente de múltiplos fatores que por sua vez se podem revestir
de grande variabilidade. Mesmo a resposta dos fatores ambientais para os quais se
previram possíveis alterações não é um processo linear, introduzindo assim um fator
adicional de complexidade. Tendo em conta estas limitações, matrizes como a que é
apresentada devem ser essencialmente encaradas a título indicativo, tendo em
consideração que procuram fazer, essencialmente, um balanço aproximado do projeto
em termos do significado dos impactes residuais.
Uma vez que se pretende uma avaliação global focada nos impactes residuais, isto é,
após implementação de medidas, importa focar essa análise abrangente e única sob a
perspetiva dos impactes muito significativos e significativos, sendo estes os decisivos
para a decisão sobre a viabilidade ambiental do projeto.
Seguindo a lógica de todo o EIA, apresentam-se matrizes por parque eólico.
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Quadro 7.1 – Matriz-síntese de impactes residuais: Parque Eólico Tâmega Norte

Natureza

Tipo

Área de
influência

Probabilidade

Duração

Reversibilidade

Desfasamento
temporal

Carácter

Magnitude

Significância

CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTES RESIDUAIS

Perda de habitat de reprodução de cruza-bicos (TN1-TN5) e habitat de
reprodução de Circus pygargus [PE]

-

Dir

L

C

P

Irrev

I

Spl

R

S

Movimentação de terras e respetiva alteração da morfologia local [PE]

-

Dir

L

C

P

Irrev

I

Spl

M

S

-

Dir

L

Prov

T

Rev

I

Cum

R

PS-S

-

Dir

L

C

T

Rev

I

Spl

R

PS-S

-

Dir

L

C

T

Rev

I

Spl

R

PS-S

-

Dir

L

C

P

Rev

LP

Spl

R/M

PS-S

Dir/
Ind

L

C

T

Rev

I

Cum

M

S

M

S

ÁREA TEMÁTICA

IMPACTE

CONSTRUÇÃO
Biodiversidade
Geologia e
geomorfologia
Qualidade do ar/
Saúde humana
Ambiente sonoro
Ambiente sonoro/
Saúde humana
Uso e ocupação do solo

Exposição de recetores sensíveis (a norte de Uz) a aumento de concentração de
partículas pelo funcionamento da central de betão [PE/STA.PETN]
Exposição de recetor sensível (norte de Moscoso) a emissões acústicas
provindas de ações de obra associadas à rede de média tensão [MT]
Exposição de recetor sensível (norte de Uz) a emissões acústicas provindas da
operação da central de betão [PE/STA.PETN]
Alteração permanente do uso florestal por corte dos elementos arbóreos para
instalação de aerogeradores [PE] e transformação do uso agrícola para uso
industrial associado à implantação de subestações [STB.PETN]

Socioeconomia

Criação de emprego [PE/LE]

+

Paisagem

Intrusão visual e perturbações visuais provocada pelo estaleiro B [PE/SE],
circulação de maquinaria e pesados de obra [PE/SE]

-
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Área de
influência

Probabilidade

Duração

Reversibilidade

Desfasamento
temporal

Carácter

Magnitude

Significância

IMPACTE

Tipo

ÁREA TEMÁTICA

Natureza

CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTES RESIDUAIS

+

Ind

Nac

C

P

Rev

LP

Cum

M

S

-

Dir

L

Prov

P

Rev

I

Cum

R

PS-S

+

Ind

Nac

C

P

Rev

LP

Cum

M

S

+

Dir

Reg/
Nac

C

P

Rev

MP/
LP

Cum

M-E

S

-

Dir

L

C

P

Rev

I

Cum

M

PS-S

EXPLORAÇÃO
Clima e alterações
climáticas
Biodiversidade
Qualidade do ar
Socioeconomia
Paisagem

Geração de energia oriunda de fonte renovável evitando emissão de gases com
efeito estufa associados a queima de combustíveis fósseis [PE]
Lesões e mortalidade de avifauna por colisão com aerogeradores [PE] e
condutores de linha elétrica [LE] em más condições meteorológicas
Contributo para evitar a emissão de poluentes atmosféricos associados à
produção de energia por queima de combustíveis fósseis [PE]
Diversificação do tecido económico municipal e contributo para o
cumprimento de metas de geração renovável de eletricidade e neutralidade
carbónica [PE]
Impacte visual e estrutural [STB.PETN]

Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit]

Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind]
Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp]
Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev]
Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R]
Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum]

PE: Parque Eólico; SE: Subestação; AC: acesso; MT: rede de média tensão; LE: linha elétrica
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Quadro 7.2 – Matriz-síntese de impactes residuais: Parque Eólico Tâmega Sul

Área de
influência

Probabilidade

Duração

Reversibilidade

Desfasamento
temporal

Carácter

Magnitude

Significância

IMPACTE

Tipo

ÁREA TEMÁTICA

Natureza

CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTES RESIDUAIS

-

Dir

L

C

P

Irrev

I

Spl

R

S

-

Dir

L

C

P

Irrev

I

Spl

R

S

-

Dir

L

C

P

Irrev

I

Spl

M

S

-

Dir

L

C

T

Rev

I

Spl

R

PS-S

-

Dir

L

C

P

Rev

LP

Spl

R/M

PS-S

Dir/
Ind

L

C

T

Rev

I

Cum

M

S

M

S

CONSTRUÇÃO
Biodiversidade
Biodiversidade
Geologia e
geomorfologia
Ambiente sonoro

Uso e ocupação do solo

Perda de habitat 7140pt2 (TS7) e de habitat de nidificação de Circus pygargus,
Circus cyaneus e Monticola saxatilis [PE]
Perda de habitat 9230pt2 e 7140pt2 [STA.PETS]
Movimentação de terras e respetiva alteração da morfologia local [PE]
Exposição de recetores sensíveis (sudoeste de Viduedo) a emissões acústicas
provindas de ações de obra associadas à rede de média tensão [MT]
Alteração permanente do uso florestal por corte dos elementos arbóreos para
instalação de aerogeradores [PE], acessos [AC], rede de média tensão [MT] e
transformação de áreas de espécies florestais ecologicamente relevantes para
uso industrial associado à implantação de subestações [STA.PETN]

Socioeconomia

Criação de emprego [PE/LE]

+

Paisagem

Intrusão visual e perturbações visuais provocada pelo estaleiro A [PE/SE],
circulação de maquinaria e pesados de obra [PE/SE]

-

1266

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Área de
influência

Probabilidade

Duração

Reversibilidade

Desfasamento
temporal

Carácter

Magnitude

Significância

IMPACTE

Tipo

ÁREA TEMÁTICA

Natureza

CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTES RESIDUAIS

+

Ind

Nac

C

P

Rev

LP

Cum

M

S

-

Dir

L

Prov

P

Rev

I

Cum

R

PS-S

+

Ind

Nac

C

P

Rev

LP

Cum

M

S

+

Dir

Reg/
Nac

C

P

Rev

MP/
LP

Cum

M-E

S

-

Dir

L

C

P

Rev

I

Cum

M

PS-S

EXPLORAÇÃO
Clima e alterações
climáticas
Biodiversidade
Qualidade do ar
Socioeconomia
Paisagem

Geração de energia oriunda de fonte renovável evitando emissão de gases com
efeito estufa associados a queima de combustíveis fósseis [PE]
Lesões e mortalidade de avifauna por colisão com aerogeradores [PE] e
condutores de linha elétrica [LE] em más condições meteorológicas
Contributo para evitar a emissão de poluentes atmosféricos associados à
produção de energia por queima de combustíveis fósseis [PE]
Diversificação do tecido económico municipal e contributo para o
cumprimento de metas de geração renovável de eletricidade e neutralidade
carbónica [PE]
Impacte visual e estrutural [STA.PETS]

Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]
Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]
Duração: Temporário [T] | Permanente [P]
Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]
Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]
Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit]

Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind]
Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp]
Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev]
Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R]
Carácter: Carácter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum]

PE: Parque Eólico; SE: Subestação; AC: acesso; MT: rede de média tensão; LE: linha elétrica
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A matriz evidencia, e para ambos os parques, que, embora se evidenciem efeitos
desfavoráveis significativos, e com relevância à escala local, também se verificam vários
efeitos positivos em contraponto, com especial foco na ocorrência de efeitos positivos
sobretudo na fase de exploração, que está intrinsecamente subjacente ao cumprimento
dos principais objetivos do projeto.
Um outro aspeto decisivo e que importa relevar é a hibridização que se promove com
este projeto, numa perspetiva de partilha de infraestruturas já existentes, prevenindo
assim a multiplicação de novas áreas de impacte, concentrando novos espaços-canal
que previnem a multiplicação e dispersão de efeitos no território.
Os principais efeitos adversos que mantêm uma significância moderada derivam
diretamente da perda de habitats de interesse comunitário para instalação das
componentes de projeto, da necessária alteração da morfologia local para definição do
maciço de fundação de cada aerogerador e da intrusão visual subjacente à circulação de
maquinaria e pesados de obra.
Os demais impactes negativos, classificados genericamente como pouco significativos a
sem significância (e como tal não evidenciados nesta tabela), são mitigáveis com o
conjunto de medidas de minimização identificadas no capítulo 6 no decurso da normal
gestão e mitigação ambiental em ambiente de obra, bem como no caso dos grupos
ecológico com a proposta de diversos planos de monitorização.
O capital de efeitos positivos do projeto é assinalável, identificando-se como principais
e mais significativos efeitos positivos do projeto a criação de emprego na fase de
construção, à escala do município (ainda que de efeito temporário), mas sobretudo e
em fase de exploração o concretizar do objetivo que justifica e sustenta os projetos –
dar uma resposta e contributo à estratégia nacional de reforço da geração de energia
por via renovável com recurso a produção eólica, que gera reflexos diretos e indiretos
associados ao contributo para a substituição do uso de combustíveis fósseis por fontes
renováveis para produção de energia, em particular a redução da dependência
energética externa, a redução da emissão de gases de efeito estufa e prossecução da
neutralidade carbónica, bem como a nível local pela introdução/diversificação do tecido
económico (com reforço desta fileira a nível municipal e regional e necessidades de
serviços a ela associados).
Reforça-se que a implementação das medidas preconizadas, podendo assegurar-se esse
aspeto pela garantia de implementação de um Plano de Gestão Ambiental conforme
proposto que inclua e configure a inclusão mandatória de todas as medidas e programas
de monitorização propostos para a fase de obra, é decisiva para conter os demais
impactes negativos identificados como pouco significativos a sem significância após
aplicação de medidas.
Nesta fase de projeto, importa sobretudo dar especial destaque ao conjunto muito
alargado de recomendações e propostas de ajuste de projeto, por forma a contribuir
para a otimização ambiental do Projeto em fase de Projeto de Execução, bem como para
a sua conformidade com instrumentos de gestão territorial (em particular PDM) e
servidões administrativos, restrições de utilidade pública e outras condicionantes
incidentes no território e potencialmente conflituantes com o projeto.
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Como complemento a esta avaliação global para os Parques Eólicos Tâmega Norte e
Tâmega Sul, importa ainda concluir sobre a avaliação comparativa determinada para
algumas das componentes de projeto.
Conforme preconizado metodologicamente para o presente exercício de avaliação de
impacte ambiental, abordou-se duas das componentes de projeto – subestações e
tensão de evacuação das linhas elétricas a adotar – duma perspetiva comparativa de
soluções alternativas, cumprindo o principal desígnio de um Estudo Prévio, de avaliar
soluções diferenciadas a montante do desenvolvimento do projeto para assegurar uma
maturação devidamente fundamentada e sólida, da qual se retirará ganhos em fase de
Projeto de Execução, e uma mais robusta base de informação para a tomada de decisão.
PROPOSTA DE SUBESTAÇÃO PREFERENCIAL A ADOTAR NA SOLUÇÃO A DESENVOLVER
EM PROJETO DE EXECUÇÃO
Ao nível das duas opções de localização de subestação avaliadas em sede de EIA para
cada parque eólico, resume-se no quadro seguinte, de forma expedita, os descritores
que contribuíram para a seleção da solução menos desfavorável e o sentido dessa
análise. Ainda que a maioria dos impactes verificáveis para ambas as subestações sejam
comuns, dado que resultam de soluções tipificadas que têm efeitos análogos
independentemente da localização, existem aspetos diferenciadores diretamente
associado ao seu posicionamento territorial que levam à conclusão daquela que se
afigura como a menos desfavorável.
Independentemente da análise efetuada no quadro, que não deixa de ter subjacente a
questão que agora se abordará, em ambos os parques se optou por soluções de
subestação mais e menos afastadas do ponto final de evacuação (posto de corte
respetivo), o que desde logo tem implícito que a subestação mais próxima terá um
conjunto de impactes indiretos associados à respetiva linha de evacuação mais favorável
para a solução que mais reduza a distância dessa linha, considerando a perspetiva
simplista que a uma menor extensão de linha corresponde uma menor incidência de
impactes ou, no mínimo, uma menor magnitude.
O quadro espelha que a STA.PETN e STB.PETS se apresentam como as soluções menos
desfavoráveis tendo em conta o conjunto de descritores avaliados no presente EIA.
Assim, não só a análise individualizada do território de incidência destas infraestruturas
evidencia estas opções como preferenciais, como como foi referido, correspondem
simultaneamente às opções de localização que justificam traçados menos extensos de
linhas de transporte por linha de 400 kV. Não obstante, verifica-se que estas soluções
podem ainda ser otimizadas aquando da sua definição final:
•

Por exemplo no caso da STA.PETN, seguir o conjunto de medidas e
recomendações feitas no presente EIA, com destaque para a relocalização da
sua central de betão para norte, assegurando afastamento ao recetor sensível
que se localiza a sul, e melhor ajuste para mitigar tanto quanto possível a
afetação de habitats de interesse comunitário;
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•

No caso da STB.PETS, ponderar ajustes que minimizem a elevada magnitude de
movimentação de terras que se verifica.

Quadro 7.3 – Avaliação comparativa de soluções alternativas de localização de subestação

DESCRITORES

SOLUÇÃO PREFERENCIAL
PETN
STA.PETN
STB.PETN

Clima e alterações
climáticas
Biodiversidade
Geologia e geomorfologia
Solos
Recursos hídricos
Qualidade do ar
Ambiente sonoro
Uso e ocupação do solo
Socioeconomia
Saúde humana
Património
Paisagem
CONCLUSÃO
✓
✓✓
✓✓✓

SOLUÇÃO PREFERENCIAL
PETS
STA.PETS
STB.PETS

✓

✓
✓✓

✓
✓
✓

✓✓
✓✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

STA.PETN

STB.PETS

Residualmente favorável
Moderadamente favorável
Significativamente favorável

PROPOSTA DE TENSÃO DE EVACUAÇÃO PREFERENCIAL DA ENERGIA GERADA NOS
PARQUES EÓLICOS E RESPETIVAS INFRAESTRUTURAS
Finalmente, quanto à linha elétrica, naturalmente que os seus impactes são avaliados
numa perspetiva de probabilidade de forma preliminar, dado que ainda não é conhecido
o traçado de projeto e implantação de apoios.
A análise fundamental em sede de EIA em fase de Estudo Prévio é a avaliação
comparativa de corredores para seleção e sugestão do corredor preferencial a validar
como menos desfavorável e sobre o qual será então desenvolvido o Projeto de Execução
das linhas de evacuação dos Parques Eólicos Tâmega Norte e Tâmega Sul. Remete-se
para a consulta da secção 9 o desenvolvimento dessa análise específica.
Não obstante, foi colocada para avaliação uma solução tecnológica à evacuação da
energia produzida nos parques eólicos por intermédio de linha de 400 kV – a evacuação
por linha de 60 kV.
Para esta análise, feita de forma muito preliminar, optou-se por um exercício de
simplificação, com o necessário suporte técnico, em que dada a produção que é
necessária escoar, se comparou diretamente e com a possível otimização da eficiência
energética e económica de ambas as soluções o tipo de apoio de ambas as soluções, a
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configuração de fases de ambas as soluções, a “pegada” territorial de ambas as soluções
e, finalmente, as suas principais emissões de cariz ambiental, no pressuposto que ambas
as soluções adotariam um traçado igual e um número de apoios análogo.
À semelhança do ocorrido para subestações, apresenta-se também um quadro-síntese
que identifica, por descritor, qual a solução menos desfavorável apontada, face às
características estruturais e técnicas das infraestruturas de cada solução.
Quadro 7.4 – Avaliação comparativa de soluções alternativas tecnológicas de evacuação da
produção energética

DESCRITORES
Clima e alterações
climáticas
Biodiversidade
Geologia e geomorfologia
Solos
Recursos hídricos
Qualidade do ar
Ambiente sonoro
Uso e ocupação do solo
Socioeconomia
Saúde humana
Património
Paisagem
CONCLUSÃO
✓
✓✓
✓✓✓

SOLUÇÃO PREFERENCIAL
PETN
400 kV
60 kV

SOLUÇÃO PREFERENCIAL
PETS
400 kV
60 kV

✓
✓✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
Solução de evacuação a
400 kV

✓
✓✓
✓✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
Solução de evacuação a
400 kV

Residualmente favorável
Moderadamente favorável
Significativamente favorável

Com exceção dos descritores cujas análises se sustentam na análise das emissões
decorrentes do funcionamento das linhas – que evidenciam como padrão valores de
emissão inferiores (ainda que o diferencial não seja muito significativo) para a solução a
60 kV, uma vez que estão ligados à tensão da linha (a título de exemplo, o efeito coroa
ocorre apenas na linha de MAT, efeito coroa esse que gera a emissão de ruído e de
ozono por ionização da massa de ar circundante ao condutor), a esmagadora maioria
dos descritores avalia a solução a 400 kV como preferencial. Se no plano teórico uma
solução a 60 kV pode ser menos impactante a nível territorial, de recursos e de
influência sobre a componente humana, face ao elevado quantitativo energético cuja
transporte tem de ser assegurado, a configuração dessa solução de 60 kV representa
infraestruturas – apoio e condutores – majorados e, inclusive, com uma configuração
mais “pesada” e intrusiva que a solução a 400 kV.
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Esta página foi deixada propositadamente em branco
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8

MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL DOS IMPACTES

8.1

CONSIDERAÇÕES GERAIS
Atendendo aos valores ecológicos em presença na área de influência do Projeto e dos
impactes identificados, bem como para assegurar o acompanhamento da
implementação e eficácia das medidas de minimização propostas, justifica-se prever a
monitorização de alguns grupos biológicos, nomeadamente:
•

Flora e habitats;

•

Avifauna;

•

Quirópteros;

•

Lobo.

Adicionalmente, propõe-se ainda a monitorização do ambiente sonoro, tendo em conta
a identificação de impactes potencialmente significativos e para atestar da eficácia das
medidas de minimização propostas para mitigar a sua significância e assegurar o
cumprimento integral do Regulamento Geral do Ruído.
Apresentam-se em seguida os Planos de Monitorização referentes a estas componentes.
Tendo em consideração que o projeto em análise se encontra em fase de Estudo Prévio,
os planos de monitorização a seguir apresentados pretendem apenas definir as linhas
gerais a assegurar. Assim, em fase de RECAPE devem ser desenvolvidos Planos de
Monitorização com maior detalhe e contemplando os elementos finais do Projeto.
Mais, remete-se para as fases procedimentais seguintes de AIA a elaboração de
diretrizes de Plano de Gestão Ambiental de Obra (RECAPE), sua revisão prévia ao início
da obra e implementação em fase de obra (pós-avaliação).
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8.2

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO

8.2.1

PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA FLORA E HABITATS

8.2.1.1

OBJETIVOS
O Plano de Monitorização da Flora e Habitats tem como objetivos:

8.2.1.2

•

Inventariar e cartografar as populações das espécies com elevado valor
conservacionista que possam ser afetadas pelo projeto;

•

Definir as espécies alvo de monitorização;

•

Avaliar o estado de conservação das populações da espécie alvo e caracterizálas;

•

Avaliar as alterações das populações da espécie alvo nas proximidades das áreas
afetadas pelo projeto e capacidade de recuperação nos locais afetados
temporariamente;

•

Aferir os impactes decorrentes da implantação do projeto sobre as espécies
alvo, analisando a sua evolução nas áreas direta ou indiretamente afetadas pelo
projeto e em áreas de controlo, não afetadas;

•

Avaliar o estado de conservação dos habitats naturais da área de estudo,
apurando nomeadamente a ocorrência/dominância de espécies exóticas
invasoras;

•

Avaliar a capacidade de recuperação dos habitats naturais nos locais afetados
temporariamente;

•

Avaliar a eficácia das medidas de minimização implementadas.

PARÂMETROS A MONITORIZAR
Em cada parcela de monitorização de flora deverá proceder-se à recolha de dados
relativos aos seguintes parâmetros:
•

Número da parcela, data, local e técnico;

•

Dimensões da parcela;

•

Registo fotográfico, com indicação da data na foto;

•

Tipo de habitat presente e sua classificação de acordo com o D.L. n.º140/99, de
24 de abril, com redação dada pelo D.L. n.º49/2005, Anexo B-I:
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8.2.1.3

•

estratos presentes: arbóreo, arbustivo, herbáceo, liquénico ou briofítico
terrestre ou epifítico;

•

altura dos estratos presentes;

•

estimativa total de cobertura e estimativa de cobertura por estrato (%);

•

Inventário florístico, segundo o método de Braun-Blanquet, que define uma
escala de 7 categorias de abundância/dominância para cada espécie numa dada
parcela:
o

R – Indivíduos raros ou isolados;

o

+ – indivíduos pouco abundantes, de muito fraca cobertura;

o

1 – indivíduos bastante abundantes mas de fraca cobertura;

o

2 – indivíduos muito abundantes ou cobrindo pelo menos 5% da área
mínima;

o

3 – número qualquer de indivíduos cobrindo 25% a 50% da área mínima;

o

4 – número qualquer de indivíduos cobrindo 50% a 75% da área mínima;

o

5 – número qualquer de indivíduos cobrindo mais de 75% da área mínima.

•

Estado de conservação do habitat com identificação de focos de perturbação;

•

Presença e quantificação qualitativa da regeneração natural das espécies
caracterizadoras do habitat;

•

Estado fenológico das espécies alvo (vegetativo, em floração, em frutificação);

•

Estimativa do número de exemplares.

LOCAIS DE AMOSTRAGEM
Os locais de amostragem deverão ser definidos em função da distribuição das
populações/núcleos populacionais a monitorizar, e das áreas a afetar. Para cada espécie
a monitorizar deverão ser tidas em conta duas zonas onde se registarão diferentes graus
de afetação previsível: as áreas a intervencionar diretamente, sujeitas a impactes
diretos, e as suas áreas envolventes, cujos impactes serão indiretos, assim como uma
zona controlo, onde não se prevejam impactes relacionados com as instalações e
funcionamento do Projeto.
Em cada uma destas áreas (intervenção direta, indireta e área controlo) deverão ser
efetuadas um mínimo de 20 parcelas de monitorização para cada um dos parques
eólicos projetados PETN e PETS.
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8.2.1.4

FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM
A monitorização da flora e habitats abrange as fases do Projeto: pré-construção,
construção e exploração.
Na fase de pré-construção deve ser estabelecida a situação de referência, e definidas as
espécies alvo a monitorizar, na fase de construção o acompanhamento do estado das
populações e na fase de exploração anualmente ao longo dos primeiros três anos, de
forma a perceber a evolução das populações das espécies alvo e dos habitats.
Após este período deverá ser avaliada a adequabilidade da periodicidade proposta e, se
os resultados comprovarem a recuperação das populações, deverá ser equacionado o
termo do Plano.
A calendarização da amostragem deverá ser ajustada à programação das obras de
construção do Projeto, devendo decorrer, no mínimo, no ano imediatamente anterior
ao início das obras (Ano 0).
Em cada ano de monitorização deverá apenas haver uma campanha de amostragem,
devendo esta ser efetuada no período mais favorável à sua observação, ou seja, que
contemple o período de floração e / ou frutificação.

8.2.1.5

PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS E CRITÉRIOS PARA REVISÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO
O plano de monitorização deverá abranger as fases de pré-construção (um ciclo anual),
construção (enquanto durar a empreitada) e exploração (com a duração mínima de três
anos), devendo após este período ser reavaliada a necessidade de continuidade da
monitorização. Deverão ser elaborados relatórios anuais com os resultados de cada ciclo
anual, e no caso do 2º relatório e seguintes estes deverão incluir uma análise
comparativa da evolução temporal.
O plano de monitorização deverá seguir a estrutura e especificações estabelecidas no
Anexo V da Portaria 395/2015, de 4 de novembro.

8.2.2

PLANO DE MONITORIZAÇÃO DE AVIFAUNA

8.2.2.1

OBJETIVOS
•

Inventariar e caracterizar a comunidade avifaunística em presença na área de
estudo;

•

Avaliar a utilização feita por esta comunidade da área de implementação do
Projeto e sua envolvente;
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8.2.2.2

•

Avaliar o efeito da implementação destas infraestruturas sobre as comunidades
de fauna mais suscetíveis aos impactes, isto é, determinar a mortalidade
induzida pelos aerogeradores e das LMAT em causa sobre as comunidades de
avifauna;

•

Avaliar a eficácia das medidas de minimização implementadas.

PARÂMETROS A MONITORIZAR
O plano de monitorização deverá ser implementado nas fases de pré-construção,
construção (enquanto durar a empreitada) e exploração. Na fase de exploração, o plano
de monitorização deverá ter uma duração mínima de três anos, após os quais se
reavaliará a necessidade de continuidade da monitorização.
Os parâmetros que se propõe monitorizar são os seguintes:
•

•

Fase de pré-construção e construção:
o

Diversidade específica;

o

Índices de abundância relativa.

Fase de Exploração:
o

Estimativa da Mortalidade por colisão

o

Fatores de correção;

o

Taxas de atravessamento (número de aves, ou número de bandos, em
voo que atravessam a LMAT/aerogeradores);

o

Diversidade específica;

o

Índices de abundância relativa.

Os fatores de correção a determinar são as taxas de detetabilidade e taxas de remoção
por necrófagos. Tendo em consideração que a área de desenvolvimento da linha
atravessa áreas classificadas como críticas, considera-se que estes fatores de correção
deverão preferencialmente ser calculados com base em informação do local.
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DETERMINAÇÃO DA MORTALIDADE
A determinação da mortalidade apenas se aplica à fase de exploração.
No troço coincidente com a classificação de área crítica para aves de rapina (ICNB/Atual
ICNF, 2010), para estimar a taxa de mortalidade deverá ser prospetada toda a extensão
da linha. Na restante extensão da mesma deve ser prospetada no mínimo 20% da linha,
abrangendo os biótopos mais importantes para as espécies alvo, nomeadamente os
coincidentes com matos, folhosas, afloramentos rochosos, agrícola, galeria ripícola e rio.
Além disso, serão feitas prospeções em redor de todos os aerogeradores que
constituem os Parques Eólicos.
ESTUDO DE FREQUÊNCIA DE VOO DAS AVES ATRAVÉS DA LINHA E AEROGERADORES
A determinação de taxas de atravessamento apenas se aplica à fase de exploração.
Para estimar as taxas de atravessamento deverão ser realizadas contagem visuais do
número de aves que passam por uma seção de linha elétrica. Estas contagens devem ser
realizadas em pontos fixos, cuja localização deverá ser distribuída pelos biótopos mais
importantes para as espécies alvo. Deverão ainda ser propostos pontos de controlo, na
envolvente da área de estudo, que abranjam biótopos semelhantes.
As taxas de atravessamento devem ser calculadas nos troços prospetados, para onde é
calculada a taxa de mortalidade. Devem ser calculadas para cada época do ano
abrangida nas amostragens.
DETERMINAÇÃO DA DIVERSIDADE E ABUNDÂNCIA DA COMUNIDADE
Para caracterizar a comunidade de aves e determinar a sua abundância propõe-se a
realização de contagens em pontos fixos de observação e escuta na área de estudo, cuja
localização deverá ter em consideração os biótopos mais importantes para as espécies
alvo. Deverão ainda ser propostos pontos de controlo, na envolvente da área de estudo,
que abranjam biótopos semelhantes.
8.2.2.3

LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM
No que respeita à avaliação da mortalidade, propõe-se a realização de prospeções em
redor de todos os aerogeradores que constituem os Parques Eólicos. A área de
prospeção depende da altura da torre e do diâmetro das pás, devendo ser sempre
superior à abrangida pelo raio da pá mais pelo menos 5m. O procedimento corresponde
à afetação de um observador que realizará percursos aleatórios a pé pela área a
prospetar durante um tempo significativo.
Para a prospeção de cadáveres ao longo da linha elétrica, deverão ser amostrados troços
da linha em zonas onde esta tarefa seja possível (está condicionada pelo tipo de habitat
e orografia do terreno) e de forma a cobrir o maior número de biótopos possível.
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Para tal será necessário efetuar uma visita a toda a extensão da linha anteriormente ao
início da prospeção, de modo a selecionar os locais prospetáveis. Os observadores
estimarão a percentagem de troços onde não é possível conduzir uma prospeção eficaz
(por exemplo, vegetação muito densa, plano de água, cercado com animais domésticos).
Se esse valor ultrapassar 20% os troços deverão ser eliminados.
No caso das áreas críticas, segundo o Manual de apoio à análise de projetos relativos a
instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica (ICNB,
2010a), deverá, sempre que possível, prospetar-se a totalidade da linha. Nas áreas
críticas a extensão da linha monitorizada deve ser definida tendo em conta os valores
presentes. Nas restantes áreas deverá ser prospetada cerca de 20% da extensão total
das linhas, através de transectos com aproximadamente 3 km de extensão, os quais
serão percorridos com o intuito de detetar cadáveres ou vestígios de aves e quirópteros
(ICNB, 2010a).
Estas amostragens devem ser realizadas durante a totalidade da fase de exploração
monitorizada.
Os testes de decomposição/remoção de cadáveres devem ser realizados sob condições
climatéricas diferentes, na medida em que estas podem influenciar a decomposição e
desaparecimento dos cadáveres – época “fria” (dezembro-fevereiro) e época “quente”
(maio-julho). Cada campanha deve ser realizada durante 10 dias, sendo a verificação dos
cadáveres diária durante esse período (ICNB, 2010a). Este test solo será feito no
primeiro ano de monitorização.
Para avaliar qual a frequência de voo através da linha e para estimar índices de
abundância das aves serão realizados censos nas mesmas épocas em que as campanhas
de prospeção vão ser efetuadas (invernada, nidificação, dispersão de juvenis e migração
pós- reprodutora) com duas campanhas de amostragem por época. Dever-se-á efetuar,
pelo menos, 2 pontos por biótopo, distribuídos pelos mesmos troços da linha onde se
realizam os transectos de mortalidade.
Para caracterizar a comunidade de aves e determinar a sua abundância, serão realizados
pontos fixos de observação e transectos de aves nas mesmas épocas que em outras
atividades, realizadas durante a monitorização do estudo prévio (invernada,
reprodução, dispersão e migração pós-reprodutora) com duas campanhas de
amostragem por época. No caso dos pontos de escuta de noturnas serão feitas 2
campanhas anuais associadas às épocas de reprodução e fenologia das diferentes
espécies de aves noturnas presentes na zona de estudo:
•

inverno (janeiro a março) – época de reprodução do Bufo-real (Bubo bubo) e
Coruja-do-mato (Strix aluco);

•

primavera (maio e julho) – época de reprodução das restantes espécies.

As estações de amostragem serão distribuídas pelas zonas de estudo e na zona controlo.
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8.2.2.4

TÉCNICAS E MÉTODOS DE ANÁLISE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
DETERMINAÇÃO DA MORTALIDADE
A prospeção de mortalidade nos parques eólicos deverá ser, preferencialmente,
realizada através de transectos paralelos. O observador deve adequar a sua velocidade
de deslocação e a distância entre transectos à visibilidade que o habitat lhe proporciona,
cobrindo o máximo de área prospetável possível. Consoante as características do
habitat, alternativamente, poderão ser realizados percursos em “zig-zag”, ou dividindo
a área em quadrantes, progredindo sequencialmente entre cada um deles, utilizando
qualquer um dos métodos anteriores.
A área atravessada pela linha elétrica deverá ser devidamente cartografada de modo a
identificar e delimitar os habitats aí existentes. As áreas de amostragem devem ser
selecionadas de modo a cobrir o maior número de habitats possível, mas deverão
consistir em locais onde seja possível efetuar uma prospeção eficaz. A prospeção ao
longo dos transectos deverá ser realizada por um ou dois observadores que, através de
observação direta, deverão analisar uma área que abranja pelo menos 10 a 20m para
cada lado, dependendo do habitat presente. Os observadores deverão deslocar-se de
cada lado da linha, a 5m da projeção no solo do cabo condutor exterior.
Todos os restos de animais encontrados deverão ser identificados no local e devem ser
registadas as seguintes informações:
1) Determinação da espécie, sexo e idade do indivíduo e tipo de item encontrado (p.
ex. ave inteira, uma asa, penas, ossos);
2) Localização dos animais mortos (com recurso a um GPS);
3) Causa provável da morte;
4) Data aproximada da morte (5 categorias, segundo o indicado por ICNB (2010):
categoria 1 – 1 a 2 dias; categoria 2 – 3 dias a 1 semana; categoria 3 –1 a 2
semanas; categoria 4 – 2 a 4 semanas, categoria 5 – mais de 1 mês);
5) Fotografia digital do cadáver;
6) Estado do tempo do dia da deteção e dos dias anteriores à campanha.
Todos os cadáveres e/ou restos encontrados são identificados, registados e recolhidos
(removido do local), de modo a evitar duplicação dos registos em visitas posteriores.
Os dados recolhidos durante as prospeções de mortalidade serão inseridos no SIG do
projeto. Esta informação permitirá identificar, por um lado, locais com maior risco de
colisão e, por outro, confrontar os dados recolhidos durante as observações com a
localização dos acidentes por colisão.
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A mortalidade detetada durante as campanhas de prospeção não se trata da
mortalidade real provocada pelos aerogeradores, uma vez que são vários os parâmetros
que condicionam as prospeções e a própria mortalidade dos indivíduos. Para se obter
um valor de mortalidade mais fiável é fundamental estimar a mortalidade real, através
da ponderação de 2 fatores de correção: a taxa de detetabilidade do observador e a taxa
de decomposição/remoção de cadáveres.
O desenho experimental dos testes de detetabilidade deverá considerar i) a estrutura
dos habitats ao longo da linha (densidade de cobertura e altura da vegetação), ii) a
dimensão das espécies suscetíveis de serem vítimas de colisão, iii) a época do ano, caso
se justifique.
Estas variáveis deverão ser categorizadas, com recurso a análises estatísticas, de modo
a ser possível replicá-las convenientemente e validar estatisticamente os resultados
obtidos.
Resultados estatísticos significativos implicam a utilização de um grande número de
amostras e de réplicas por habitat, pelo que, para evitar o sacrifício desnecessário de
animais deverão ser utilizados objetos ou modelos semelhantes a aves (e.g. pequeno
10-15cm, médio 15-20 cm e grande porte 30-40 cm). Serão colocados cerca de 10
modelos de cada classe de tamanho de forma aleatória por cada biótopo previamente
identificado. A localização específica dos cadáveres será, assim, definida a priori, antes
das saídas de campo em que se realizarão os testes de detetabilidade.
Os observadores deverão ser também considerados como um fator nas análises
efetuadas, pelo que deverá ser utilizado o maior número possível, preferencialmente
com algum grau de experiência na tarefa.
Os habitats existentes na área de prospeção de cada troço das linhas deverão ser
cartografados detalhadamente e inseridos num projeto SIG (Sistema de Informação
Geográfica), uma vez que a taxa de detetabilidade variará consoante o grau de
visibilidade dos diferentes habitats. Os troços da linha prospetados poderão ter
diferentes taxas de detetabilidade, sendo muito importante considerar este fator.
Para os testes de decomposição/remoção de cadáveres deverão ser considerados como
fatores a analisar i) a dimensão dos cadáveres (deverá ser categorizada), ii) a época do
ano, iii) o habitat, caso se justifique.
Deverá ser colocado um número limitado de cadáveres em simultâneo, de modo a não
provocar um efeito artificial de atração de predadores e necrófagos. Esta situação
poderá sobrestimar a taxa de remoção e, consequentemente, a taxa de mortalidade.
Distâncias de 1km entre cadáveres são razoáveis, considerando-se que 500m será o
mínimo viável.
A observação dos cadáveres deverá ser efetuada diariamente durante 15 dias.
Deverão ser utilizados cadáveres de espécies silvestres, como perdizes, codornizes e
outras que sejam criadas em cativeiro, preferencialmente mortos no próprio dia em que
vão ser colocados.
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Os dados obtidos no trabalho de campo deverão ser tratados e deverá ser apresentado,
por época do ano e habitat (caso se justifique), o número médio de dias e respetivo
desvio padrão que cada classe de tamanho de cadáver permanece na área de estudo.
Esta tentativa pode ser avaliada posteriormente por estimadores de autocorrelação
espacial (I de Moran) dos períodos sucessivos de remoção, que deverá ser avaliado em
função da distribuição espacial dos cadáveres na área em estudo.
As estimativas da mortalidade real (M) serão produzidas tendo por base os estimadores
de Huso (2010) e Korner-Nievergelt et al. (2011), por serem aqueles que à data
produzem estimativas menos enviesadas (Korner-Nievergelt et al. 2011) e com aplicação
dos fatores de correção obtidos dos testes de decomposição/remoção de cadáveres e
de detetabilidade.
ESTUDO DE FREQUÊNCIA DE VOO DAS AVES ATRAVÉS DA LINHA
O método de amostragem a utilizar para determinação das taxas de atravessamento,
baseia-se na contagem, em pontos fixos, durante uma hora, do número de aves que
atravessam uma secção de linha elétrica entre dois apoios (vão de extensão conhecida).
Durante este período de amostragem, são registados todos os contactos visuais de aves
detetadas a atravessar o vão em estudo, identificadas as espécies (sempre que possível)
e respetivas quantidades (com referência se é um bando ou não), deverão ainda ser
registadas as alturas de voo das aves em relação aos cabos da linha: por cima, por baixo,
entre os cabos condutores/de guarda, assim como as aves pousadas nos apoios. Nos
pontos de controlo, as alturas serão estimadas (uma vez que não haverá a linha como
referência).
Sempre que possível, o local de contagem deverá ser numa das extremidades do vão,
ou seja, próximo de um apoio, que permita uma boa visibilidade da totalidade do vão a
amostrar.
DETERMINAÇÃO DA DIVERSIDADE E ABUNDÂNCIA DA COMUNIDADE
A seguinte metodologia será utilizada para a caracterização da comunidade de aves da
zona de estudo com o objetivo de conhecer as espécies presentes e determinar a sua
abundância e distribuição.
A. TRANSECTOS DE CENSO DE AVIFAUNA
Serão efetuados transectos de censo que são itinerários de 3 km (aprox.), percorridos a
pé por um observador que, com a ajuda de ótica adequada, procede ao registo de todos
os contatos de aves vistas ou ouvidas, em voo ou pousadas ao longo do seu percurso. O
método concreto utilizado será o do transecto finlandês desenvolvido por Järvinen e
Väisänen (1975; 1976) de amostragem quantitativa no qual se anotam os exemplares
detetados de cada espécie dentro ou fora de uma banda de amostragem para ambos os
lados do itinerário de 25 m de largura paralelamente à linha de progressão.
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Fundamenta-se no estudo das funções de distribuição das probabilidades de deteção
dos exemplares amostrados em ambos os lados de uma linha de progressão, assumindo
que a probabilidade de deteção é função da distância entre observador e contato
(Tellería, 1986).
Em cada transecto, registar-se-á todo e qualquer exemplar de aves localizado em fichas
específicas e cartografia elaborada ex profeso. Em cada observação será anotada a
espécie e se esta se encontra dentro ou fora da banda. Em acréscimo, para além de
localizar as espécies-alvo (espécies de interesse comunitário ou com estado de
conservação delicado, espécies aquáticas, espécies muito pouco frequentes ou
singulares, espécies exóticas), a sua posição exata será georreferenciada sobre
ortofotoimagem detalhada. Toda esta informação foi incorporada num Sistema de
Informação Geográfica (S.I.G.) para a sua posterior análise.
Em cada itinerário anotam-se as características climáticas (vento, temperatura,
nebulosidade, precipitação,…), a descrição dos habitats dominantes na área envolvente
e a duração do período de observação.
As monitorizações serão sempre efetuadas em condições meteorológicas favoráveis
(sem chuva, sem ventos fortes) e preferencialmente pela manhã, nas horas do dia de
maior atividade das aves.
B. PONTOS DE OBSERVAÇÃO DAS AVES DE RAPINA
Serão efetuados pontos fixos de observação (PFOs) que são enclaves dominantes do
terreno em zonas de elevada visibilidade, a partir das quais um observador, com recurso
a ótica de grande qualidade procede ao registo e georreferenciamento de cada
exemplar de aves de rapina detetado (observado ou escutado).
Permanecer-se-á durante um período de 2 horas em cada ponto de observação durante
o qual se registam todos os exemplares de aves de rapina localizados em fichas
específicas e cartografia elaborada ex profeso. Em cada observação regista-se:
•

Número de indivíduos e espécie (se possível sexo e idade também);

•

Descrição breve do comportamento e representação do movimento exato que
descrevem os exemplares sobre ortofotoimagem georreferenciada;

•

Hora da localização.

Em cada ponto anotam-se as características climáticas (vento, temperatura,
nebulosidade, precipitação,…), a descrição dos habitats dominantes na área envolvente
e a duração do período de observação.
Toda a informação será incorporada num Sistema de Informação Geográfica (S.I.G.)
mediante o qual se analisam aspetos relacionados com a ocupação, fenologia e uso do
território.
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As monitorizações serão sempre efetuadas em condições meteorológicas favoráveis
(sem chuva, sem ventos fortes) e, preferencialmente, nas horas do dia com maior
atividade das aves de rapina.
C. ESTAÇÕES DE ESCUTA DE AVIFAUNA NOTURNA
Serão efetuadas estações de escuta, com chamamentos sonoros das diferentes espécies
de avifauna noturna presentes na zona de atuação. As gravações digitais de cantos de
cada espécie (usando um mp4 com faixas de cada chamamento) são emitidas e seguidas
de um período de espera para induzir a resposta das aves. Repetem-se os mesmos
chamamentos por três vezes para cada uma das espécies, efetuando uma pausa cada
vez que se mudava de espécie com o objetivo de não interferir no seu comportamento,
aplicando-se uma ordem na emissão dos chamamentos para não interferir na resposta
normal das espécies ao chamamento territorial. A ordem utilizada será: Mocho
d´orelhas (Otus scops)> Mocho-galego (Athene noctua)> Coruja-das-torres (Tyto alba)>
Coruja-do-mato (Strix aluco)> Bufo-pequeno (Asio otus)> Bufo-real (Bubo bubo) >
Noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus).
Em cada estação registam-se todos os exemplares de aves localizados em fichas
específicas e cartografia elaborada ex profeso. De cada observação anota-se a espécie e
o número de indivíduos escutados (ou vistos) de cada espécie. Em acréscimo, para cada
estação registam-se igualmente as características climáticas (vento, temperatura,
nebulosidade, precipitação,…), a localização exata (coordenadas UTM) e a descrição dos
habitats dominantes onde se localizam as estações. Toda a informação será incorporada
num Sistema de Informação Geográfica (S.I.G.) para a sua posterior análise.
As monitorizações serão sempre efetuadas em condições meteorológicas favoráveis
(sem chuva, sem ventos fortes sem nebulosidade intensa) e durante as primeiras horas
do anoitecer, horas de maior atividade das aves noturnas.
RELAÇÃO DOS DADOS COM O PROJETO
Com base em todos os dados recolhidos durante o período de funcionamento do
projeto, será possível avaliar não só quais as espécies que são mais afetadas por esta
infraestrutura como também os habitats/biótopos ou épocas do ano mais sensíveis.
Comparando a mortalidade verificada durante as campanhas com a frequência com que
as aves atravessam a linha/aerogeradores, é possível estimar qual a sua probabilidade
de colisão. Estas taxas de colisão podem ser explicadas pela abundância das diferentes
aves para o respetivo habitat.
Os dados obtidos no trabalho de campo deverão ser tratados e inseridos num Sistema
de Informação Geográfica (SIG) de modo a construir um mapa com os locais onde foram
encontrados animais mortos. O uso do GPS será indispensável para que o registo da
localização dos cadáveres seja rigoroso. O SIG deverá incluir também a construção de
uma carta de biótopos com todos os habitats tipo classificados para a área de estudo.
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Será assim possível efetuar um mapa que indique os locais de mortalidade e determinar
se existem “pontos críticos”, ou seja, se há zonas da linha onde se verifiquem mais
mortes. Sobrepondo estes dados com a carta de biótopos, frequência de voo através
das linhas e índices de abundância será possível tentar explicar por que razão as mortes
se concentram nesses locais. Esta análise poderá ser efetuada com base em estatística
descritiva e através dos métodos já apresentados.
8.2.2.5

PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS E CRITÉRIOS PARA REVISÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO
O plano de monitorização deverá abranger as fases de pré-construção (um ciclo anual),
construção (enquanto durar a empreitada) e exploração (com a duração mínima de três
anos), devendo após este período ser reavaliada a necessidade de continuidade da
monitorização. Deverão ser elaborados relatórios anuais com os resultados de cada ciclo
anual, e no caso do 2º relatório e seguintes estes deverão incluir uma análise
comparativa da evolução temporal.
O plano de monitorização deverá seguir a estrutura e especificações estabelecidas no
Anexo V da Portaria 395/2015, de 4 de novembro.

8.2.3

PLANO DE MONITORIZAÇÃO DE QUIRÓPTEROS

8.2.3.1

OBJETIVOS
O presente plano de monitorização tem por objetivo avaliar os impactes que a
construção e exploração do Projeto tem na comunidade de quirópteros. Os objetivos
específicos da monitorização devem ser:

8.2.3.2

•

determinar a mortalidade anual associada ao Projeto

•

identificar alterações na comunidade presente na área do Estudo, em termos de
um eventual efeito de exclusão,

•

acompanhar a utilização de abrigos de quirópteros existentes nas proximidades
do Projeto.

PARÂMETROS A MONITORIZAR
Para estimar a mortalidade associada ao parque será necessário determinar os
seguintes parâmetros:
•

Número de indivíduos encontrados mortos em redor dos aerogeradores;

•

Taxa de remoção/decomposição de cadáveres, por predadores e necrófagos;

•

Taxa de detetabilidade de cadáveres pelos observadores.
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Nas amostragens com ultrassons (detetores estáticos e estações de amostragem), os
parâmetros a recolher são:
•

Número de passagens e tempo de utilização (segundos) por ponto de
amostragem;

•

Número de espécies por ponto de amostragem.

No caso de serem detetados abrigos de quirópteros, os parâmetros a recolher serão os
seguintes:

8.2.3.3

•

Número de indivíduos;

•

Espécies presentes (sempre que possível);

•

Presença/ausência de vestígios (guano, cadáveres, marcas no teto);

•

Localização e descrição do tipo do abrigo (casa, gruta, mina, etc).

LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM
Para responder a estes objetivos será necessário desenvolver as seguintes tarefas ao
longo do programa de monitorização:
•

Prospeção de cadáveres em redor dos aerogeradores e LMAT – fase de
exploração;

•

Testes para o cálculo de taxas de detetabilidade (por parte dos observadores) e
taxas de decomposição e de remoção (por parte de predadores necrófagos) –
fase de exploração;

•

Amostragem de ultrassons na área do Projeto e numa área controlo – fase
anterior à obra, fase de construção e de exploração;

•

Inventariação e monitorização dos abrigos existentes na área envolvente ao
Projeto – fase anterior à obra, fase construção e de exploração. A prospeção de
abrigos deverá ser realizada na fase de pré-construção, para definição dos
abrigos que deverão ser alvo de monitorização nas fases seguintes.

As campanhas de monitorização para determinação da utilização do espaço deverão
decorrer mensalmente, entre março e outubro, na fase de pré-construção, construção
e exploração.
No que respeita à prospeção de abrigos, estabelecem-se 3 épocas de amostragem:
maternidade de Myotis (abril-maio), maternidade de outras espécies (junho-julho) e
hibernação (janeiro-fevereiro).
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Na fase exploração a monitorização deverá decorrer durante os três primeiros anos.
Após este período deverá ser avaliada a adequabilidade da periodicidade proposta, e
em função dos resultados obtidos propor a continuidade da monitorização ou o seu
término.
A área de estudo das estações de amostragem de ultrassons distribuir-se-á pela área de
estudo dos parques eólicos assim como pela zona controlo (até uma faixa envolvente
de 10 km de largura). Por sua vez, a prospeção de abrigos realizar-se-á no buffer de 2 km
dos parques eólicos conforme o realizado na fase de estudo prévio.
8.2.3.4

TÉCNICAS E MÉTODOS DE ANÁLISE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
DETERMINAÇÃO DA MORTALIDADE
No que respeita à avaliação da mortalidade, propõe-se a mesma metodologia que a
descrita no plano de monitorização da avifauna, a qual deverá ser efetuada
mensalmente, entre os meses de março e outubro, distribuídos pelos biótopos
presentes, ao longo de 3 anos de exploração.
Os morcegos detetados deverão ser congelados ou mantidos em álcool e, se necessário,
podem ser remetidos ao ICNF, para identificação.
De forma a otimizar o trabalho de campo, os testes de detetabilidade da avifauna e
quirópteros devem ser realizados em simultâneo e com a mesma metodologia. Se se
verificar que não ocorrem diferenças significativas ao longo do ano na densidade e altura
da vegetação, os testes de detetabilidade podem ser efetuados apenas numa estação
do ano. No caso dos testes de decomposição e de remoção por parte de predadores
necrófagos utilizar-se-ão as mesmas épocas e metodologia das propostas para avifauna.
MONITORIZAÇÃO DOS ABRIGOS
Serão visitados potenciais abrigos de quirópteros que apresentem condições favoráveis
para a presença destes organismos num buffer de 2 km dos parques em três épocas:
maternidade de M. myotis, maternidade das restantes espécies e hibernação. Tratamse principalmente de minas de água, minas de minério, covas, edificações com
características apropriadas para a sua utilização por quirópteros, poentes, árvores
particulares, bosques maduros e zonas rochosas favoráveis.
Cada abrigo será caracterizado, georreferenciado e fotografado individualmente. Cada
abrigo será inspecionado, recorrendo a lanternas será efetuada uma busca de
exemplares de quirópteros, assim como de indícios de presença (guano, cadáveres,
etc.). A visita será realizada em silêncio de forma a não perturbar os animais. Nas visitas
realizadas durante o período de Reprodução será efetuado um esforço para detetar a
presença de crias, fêmeas lactantes ou outros indícios de reprodução.
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Quando detetada a presença de indivíduos nos abrigos, será feita uma contagem ou
estimativa do número de indivíduos presentes e, sempre que possível, estes serão
fotografados e identificados com recurso a guias de identificação morfológica:
•

Chave ilustrada simplificada de identificação das espécies de morcegos
presentes em Portugal Continental – Versão 1.1. (Rodrigues et al., 2011);

•

Illustrated Identification key to the bats of Europe (Dietz & von Helversen, 2004);

•

A Guide to British Bats (Jones & Walsh, 2001).

No caso dos abrigos que correspondem a áreas florestais de interesse e rochedos,
perante a impossibilidade da sua inspeção, a deteção das espécies será feita ao
anoitecer, segundo a metodologia descrita no ponto anterior (Atividade A: Estações de
escuta).
Toda a informação será recolhida sistematicamente mediante fichas específicas e
cartografia elaborada ex profeso, incorporando-se a mesma a um SIG.
USO DO ESPAÇO
A determinação do uso do espaço consiste na definição de pontos de escuta.
Serão feitos 20 pontos de escuta por área (dois parques e área controlo) mensais entre
março e outubro, de 10 minutos de duração cada uma, iniciando-se as escutas meia hora
após o pôr-do-sol e estendendo-se pelas 3-4 horas posteriores. As vocalizações de
quirópteros serão detetadas com a ajuda de um detetor de ultrassons Pettersson
Ultrasound Detetor D240x, com heteródino incorporado, o que permite a deteção de
morcegos em tempo real. Uma vez detetada a presença do morcego procede-se à
gravação dos sons com um gravador digital SONY DAT. Em cada estação efetuam-se
todas as gravações possíveis durante o tempo de amostragem.
Cada estação será caracterizada, georreferenciada, fotografada individualmente e será
feita a descrição dos habitats dominantes na área envolvente. Toda a informação será
recolhida sistematicamente mediante fichas específicas e cartografia elaborada ex
profeso, incorporando-se a mesma num Sistema de Informação Geográfica (SIG)
mediante o qual se analisam aspetos relacionados com a ocupação, fenologia e uso do
território.
Para a deteção automática ou passiva deve ser instalado um detetor na torre de
medição das condições meteorológicas dos parques eólicos.
Ao contrário dos detetores manuais, os automáticos podem operar continuamente sem
a necessidade de supervisão por dias ou até semanas, o que permite obter dados sobre
a presença de quirópteros muito mais ajustados à realidade. O maior número de registos
obtidos requer mais tempo para análise subsequente ou uso de programas de
identificação automática.
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Detetores automáticos (Anabat Express ou similar) serão utilizados, um em altura (no
mastro meteorológico) e outro ao nível do solo, durante o período de atividade (entre
março e outubro), dentro da poligonal do parque eólico. Em cada campanha, os
destinatários permanecerão ativos por pelo menos 7 dias.
As condições meteorológicas dos dias de amostragem devem ser adequadas, excluindo
os dias chuvosos, com neblina intensa, ventos fortes e temperaturas abaixo de 10ºC.
Em geral, a identificação ao nível de espécie/género será realizada com base nas
indicações constantes de Barataud (2015) por estas se ajustarem melhor à metodologia
de amostragem, ao modelo de detetor e software de análise utilizado. Para cada registo
serão medidos vários parâmetros dos pulsos analisados (frequência máxima, inicial e
final, largura de banda, duração de pulso…) e estes serão comparados com os diagramas
de entrada dupla que representam a dispersão destes valores em cada espécie. Utilizarse-ão igualmente como referência os valores apresentados na bibliografia, em
gravações de referência obtidas na zona objeto de estudo e em outras próprias.
Nos casos em que as gravações apresentem uma qualidade deficiente, mas em que a
mesmas possam ser atribuídas a um quiróptero, nestas serão designadas a proveniência
mais provável no caso de não existir possibilidade de se sobrepor a outra, ou ao género
ou grupo fónico. Como tal, quando não é possível determinar a espécie exata com base
nas características das suas vocalizações, identificar-se-ão as espécies de potencial
ocorrência que compõem o grupo fónico. Os grupos fónicos identificados podem ser
constituídos por duas ou mais espécies, podendo estas pertencer a diferentes géneros
e não tendo significado biológico ou ecológico (Marques & Rainho, 2006; Rainho et al.,
2013). Os pulsos de ecolocação não identificados com clareza serão classificados como
não identificados, sendo considerados apenas para a avaliação da atividade de
morcegos.
No caso específico da utilização do espaço em altura, realizar-se-á a triagem automática
prévia dos registos sonoros dos quirópteros para eliminar aqueles que consistam
unicamente em gravações de ruído dos quirópteros. Como a triagem terá lugar através
de processos automáticos, realizar-se-á igualmente uma validação posterior de pelo
menos 5% dos ficheiros classificados como ruído, para determinar a percentagem de
erro que os algoritmos retribuem na classificação das gravações. Se o número de
gravações com quirópteros for muito elevado realizar-se-á uma análise de uma amostra
significativa selecionada por métodos estatísticos e que garanta a análise de gravações
de todos os dias em que existirem registos de quirópteros.
A partir dos resultados das análises das gravações tanto obtidas ao nível do solo como
em altura serão calculados os seguintes parâmetros, com um tratamento estatístico
adequado:
•

Riqueza específica (S);

•

Índices de estrutura da comunidade de cada uma das estações e para cada
período do ano (índice de biodiversidade de Margalef, Shannon-Wiener, Pielou
e Simpson) mediante o uso do software estadístico PRIMER versão 6.1.6 (Clarke
& Gorley, 2006);
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•

Índices de atividade (número de encontros/h) por espécie, grupos de espécies
e/ou em termos globais, cada uma das estações e para cada período do ano
(mês).

Os dados meteorológicos também serão apresentados tendo em conta a variação entre
amostragens e período do ano (mês).
8.2.3.5

PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS E CRITÉRIOS PARA REVISÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO
O plano de monitorização deverá abranger as fases de pré-construção (um ciclo anual),
construção (enquanto durar a empreitada) e exploração (com a duração mínima de três
anos), devendo após este período ser reavaliada a necessidade de continuidade da
monitorização. Deverão ser elaborados relatórios anuais com os resultados de cada ciclo
anual, e no caso do 2º relatório e seguintes estes deverão incluir uma análise
comparativa da evolução temporal.
O plano de monitorização deverá seguir a estrutura e especificações estabelecidas no
Anexo V da Portaria 395/2015, de 4 de novembro.

8.2.4

PLANO DE MONITORIZAÇÃO DO LOBO

8.2.4.1

OBJETIVOS
O Plano de Monitorização do Lobo tem como objetivos:

8.2.4.2

•

Avaliar a presença de lobo na área de estudo;

•

Avaliar a utilização feita por esta população da área de implementação do
Projeto e sua envolvente;

•

Aferir os impactes resultantes da instalação e exploração do Projeto sobre esta
população;

•

Avaliar a eficácia das medidas de minimização implementadas.

PARÂMETROS A MONITORIZAR
•

Determinação da distribuição e abundância de lobo na área de estudo;

•

Determinação da distribuição e abundância das espécies presa na área de
estudo;

•

Determinação da distribuição e abundância de outros predadores na área de
estudo.

1290

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

8.2.4.3

LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM
Os locais de amostragem deverão ser distribuídos pelos biótopos presentes nas
quadrículas UTM 5x5km, com a instalação de duas armadilhas por cada quadrícula
(ICNB, 2009), que compreendem a área do projeto. Deverão ser selecionados caminhos
rurais que atravessam a área de estudo e, nestes, pontos de interseção entre caminhos,
cuja envolvência cubra a diversidade de biótopos em presença.
Na seleção dos pontos de amostragem deverão ainda ser consideradas as diretrizes
apresentadas no documento Orientações para monitorização dos efeitos de
infraestruturas sobre o lobo (ICNB, 2010b).
A monitorização do lobo abrange as fases do Projeto: pré-construção, construção e
exploração.
A monitorização do lobo deverá ser realizada em contínuo ao longo de todo o ano
(janeiro a dezembro) através de armadilhagem fotográfica.

8.2.4.4

MÉTODOS DE AMOSTRAGEM
A armadilhagem fotográfica consiste na utilização de equipamentos fotográficos digitais
automatizados com sensores de movimento e visão de infravermelhos, capazes de
fotografar inclusivamente animais em movimento através de uma elevada velocidade
de disparo ou através da gravação de vídeo. As câmaras escolhidas serão Câmaras tipo
Suntek 300 que dispõem de sensor de movimento, sensor de infravermelhos para fotos
noturnas e gravação de vídeo.
Serão instaladas em zonas de cruzamentos de caminhos, pontos de água ou zonas com
elevada densidade de rastos encontrados em caminhos florestais, caminhos ou trilhos
com presença de rastos de mamíferos. Para evitar o furto ou o estrago destes
dispositivos estes serão fixados através de peças metálicas a árvores de grande porte e
presos a cadeado com placas metálicas protetoras que acrescentavam atributos de
camuflagem aos dispositivos. As câmaras serão mantidas ativas em cada ponto durante
um mínimo de 12 dias por mês ao longo de 1 ano garantindo-se a duração das baterias
durante esse período e procedendo-se ao registo fotográfico de todos os exemplares de
mamíferos que passam diante das mesmas.
Em cada local de instalação das câmaras regista-se a sua posição exata com GPS,
descrevem-se detalhadamente os habitats dominantes na área envolvente, procede-se
ao registo fotográfico e anota-se a duração do período de permanência da câmara e o
chamariz usado.
As imagens recolhidas serão processadas de forma a extrair dados relativos à presença
de lobo, número de indivíduos e, sempre que possível, idade e sexo, assim como os
dados da presença e abundância de presas de lobo.
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Serão calculados os Índices Pontuais de Abundância (IPAs) de cada espécie que se
expressam através do número de mamíferos detetados por ponto realizado em relação
ao tempo de observação (Wilson & Delahay 2001). A partir das imagens de lobo será
efetuada uma estimativa do efetivo populacional, uma aproximação à sua distribuição
e à utilização sazonal do espaço, assim como a determinação da existência de sucesso
reprodutor da alcateia onde se situam os aerogeradores. Os dados interanuais deverão
ser comparados ao longo do tempo recorrendo a métodos estatísticos adequados.
8.2.4.5

PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS E CRITÉRIOS PARA REVISÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO
O plano de monitorização deverá abranger as fases de pré-construção (um ciclo anual),
construção (enquanto durar a empreitada) e exploração (com a duração mínima de três
anos), devendo após este período ser reavaliada a necessidade de continuidade da
monitorização. Deverão ser elaborados relatórios anuais com os resultados de cada ciclo
anual, e no caso do 2º relatório e seguintes estes deverão incluir uma análise
comparativa da evolução temporal.
O plano de monitorização deverá seguir a estrutura e especificações estabelecidas no
Anexo V da Portaria 395/2015, de 4 de novembro.

8.2.5

PLANO DE MONITORIZAÇÃO DE AMBIENTE SONORO
Ainda que com a implementação das medidas de minimização de ruído não se
prospetive a ultrapassagem dos limites legais aplicáveis no âmbito do RGR, nem a
ocorrência de impactes significativos, junto dos recetores sensíveis existentes na área
de potencial influência acústica do projeto, face aos resultados obtidos, julga-se
adequado propor um Plano de Monitorização para a fase de exploração dos Parques
Eólicos, com o objetivo de verificar a conformidade com os limites legais aplicáveis e a
averiguar a real afetação no ambiente sonoro envolvente.
A realização da monitorização dos níveis de ruído deverá ser realizada no âmbito do
Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, e
ser efetuada por Laboratório Acreditado pelo IPAC, seguindo o descrito na Norma NP
ISO 1996 – Acústica: Descrição, Medição e Avaliação do Ruído Ambiente – Partes 1 e 2,
e no Guia prático para medições de ruído ambiente, da Agência Portuguesa do
Ambiente.
Caso existam reclamações, o que não se prospetiva, deverá ser definido um plano de
monitorização específico, e efetuadas medições junto do recetor reclamante, nas
condições de atividade do Parque identificadas como geradoras de incomodidade.
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IDENTIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS A MONITORIZAR
A monitorização deve privilegiar períodos de pleno funcionamento dos aerogeradores,
a operar em condições meteorológicas favoráveis à propagação sonora para junto dos
conjuntos de recetores a avaliar (nomeadamente a velocidade de direção do vento),
mas garantindo condições de vento à superfície que não influenciem o ambiente sonoro
junto dos recetores, de forma a que o eventual ruído associado à aerodinâmica vegetal
não camufle o ruído particular dos aerogeradores.
Em caso de reclamação as medições devem ser realizadas nas condições de operação
dos aerogeradores e meteorológicas que o reclamante identifique como geradoras de
maior incómodo.
Devem ser medidos os parâmetros físicos que consubstanciam os requisitos legais de
boa prática aplicáveis, LAeq e LAr, com vista a avaliar os limites legais expressos nos artigos
11º e 13º do RGR (DL 9/2007), para os vários períodos legais: diurno, entardecer e
noturno.
Deverá ainda ser determinado o ruído residual (aerogeradores desligados), nas mesmas
condições meteorológicas (velocidade e direção do vento) em que for determinado o
ruído ambiente (aerogeradores em pleno funcionamento), de forma a permitir avaliar o
Critério de Incomodidade (artigo 13º do RGR) em condições ambientais semelhantes.
Recomenda-se determinar o ruído residual nos mesmos dias em que seja caracterizado
o ruído ambiente, efetuando para tal, se necessário, a paragem forçada dos
aerogeradores alvo de avaliação.
De forma a avaliar a representatividade do ruído residual medido em condições
ambientais semelhantes ao ruido ambiente, deve ser considerada a situação de
referência determinada no presente estudo.
Contudo caso os níveis de LAr (ruído ambiente) sejam inferiores a 45 dB(A), considera-se
não ser necessário determinar o ruído residual, pois de acordo número 5 do artigo 13º
do RGR, não são aplicáveis os limites associados ao Critério de Incomodidade.
Deverão ainda ser determinados pelo menos os seguintes parâmetros meteorológicos
e de funcionamento do parque eólico:
•

Aerogeradores: temperatura do ar; velocidade do vento; direção do vento;
velocidade do rotor (rpm);

•

Junto dos recetores / ponto de medição: temperatura do ar; velocidade do
vento; direção do vento; humidade relativa do ar.

LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM
Propõem-se a realização de medições junto dos conjuntos de recetores potencialmente
mais afetados indicados no Quadro 8.1 e no Quadro 8.2, cuja localização é apresentada
em planta nos Mapas de Ruído dos DESENHOS 28.1 a 28.8 (Volume IV).
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Propõe-se a realização de uma campanha de monitorização anual com o início da fase
de exploração, em época com condições representativa do mês mais crítico.
Caso os resultados permitam concluir o cabal cumprimento dos limites legais aplicáveis,
considera-se não ser necessário efetuar novas campanhas de monitorização nos anos
seguintes.
Caso existam reclamações, deverá ser definido um plano de monitorização específico e
efetuadas medições experimentais junto do recetor reclamante, nas condições
indicadas como geradoras de incomodidade.
Nos Quadro 8.1 e no Quadro 8.2 propõe-se a localização pontos de monitorização e dos
recetores a monitorizar. De notar que deve ser avaliada a fachada e piso mais
desfavorável de cada conjunto de recetores indicado, e se necessário, em função das
condições existentes nos locais, a localização proposta poderá ser ajustada.
Caso existam reclamações deverão ser efetuadas medições experimentais junto do
recetor reclamante.
Quadro 8.1 – Identificação dos pontos de medição para monitorização de ruído no PETN
PONTO MEDIÇÃO
Ponto N1
Ponto N2
Ponto N3
Ponto N4

RECETOR
RN05
RN26
RN27
RN41

Ponto N5

RN42

Ponto N6
Ponto N7
Ponto N8
Ponto N9

RN49
RN54
RN73
RN81

LOCALIDADE
Bagulhão
Toninha
Moscoso
Lodeiro de Arque
Habitação isolada a este de
Lodeiro de Arque
Carvalho
Póvoa
Tabuadela
Uz

COORDENADAS (ETRS89)
41°36'30.93"N; 7°57'26.87"W
41°34'23.86"N; 7°56'10.70"W
41°34'56.47"N; 7°55'36.91"W
41°35'58.99"N; 7°56'36.37"W
41°35'59.53"N; 7°55'59.62"W
41°36'37.82"N, 7°55'23.24"W
41°36'39.25"N; 7°56'15.43"W
41°37'45.17"N; 7°54'22.78"W
41°34'38.05"N; 7°53'23.87"W

Quadro 8.2 – Identificação dos pontos de medição para monitorização de ruído no PETS
PONTO MEDIÇÃO
Ponto S1
Ponto S2
Ponto S3
Ponto S4
Ponto S5
Ponto S6
Ponto S7
Ponto S8
Ponto S9

RECETOR
RS10
RS21
RS25
RS40
RS56
RS63
RS66
RS68
RS77

LOCALIDADE
Lamas
Favais
Pinduradouro
Gouvães da Serra
Bustelo
Choupica
Aldeia do Ouro
Aldeiadouro
Trandeiras

COORDENADAS (ETRS89)
41°26'59.54"N; 7°45'49.40"W
41°27'27.41"N; 7°46'17.25"W
41°28'19.83"N; 7°44'27.27"W
41°28'33.04"N; 7°43'52.53"W
41°30'35.73"N; 7°46'0.98"W
41°31'28.49"N; 7°45'11.40"W
41°31'25.33"N; 7°44'39.60"W
41°31'14.67"N; 7°44'6.28"W
41°31'7.60"N; 7°42'23.67"W
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MÉTODOS DE AMOSTRAGEM E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
As medições de LAeq e LAr devem ser efetuadas por laboratório acreditado, ao abrigo
do artigo 34.º do Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei 9/2007), e deverão ser
usados equipamentos de medição acústica de casse 1, de modelo(s) homologado(s) pelo
Instituto Português de Qualidade, e com a verificação metrológica devidamente
atualizada.
Para determinação da sensibilidade dos recetores sensíveis, devem efetuar-se
auscultações às pessoas que residam ou permaneçam nos locais suscetíveis de serem
afetados acusticamente pela atividade do projeto, de modo a, se necessário, ajustar a
localização dos pontos de monitorização.
Durante as medições devem ser tidas em consideração as recomendações expressas na
versão mais recente da legislação, normalização e diretrizes aplicáveis, nomeadamente:
•

Regulamento Geral do Ruído – Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro;

•

NP ISO 1996-1:2019 – Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído
ambiente. Parte 1: Grandezas fundamentais e métodos de avaliação.

•

NP ISO 1996-2:2019 – Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído
ambiente. Parte 2: Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído
ambiente.

•

Agência Portuguesa do Ambiente – Guia prático para medições de ruído
ambiente: no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP
ISO 1996. 2020.

•

REN – Especificação Técnica – Monitorização do Ambiente Sonoro de Linhas de
Transporte de Eletricidade. 2012.

RELATÓRIO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS
Os resultados das medições acústicas devem ser analisados por comparação com os
requisitos legais aplicáveis, nomeadamente os estabelecidos nos artigos 11º e 13º do
RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro).
Recomenda-se ainda, que na análise dos resultados obtidos seja avaliada com a devida
ponderação a relevância do ruído associado à aerodinâmica vegetal envolvente aos
pontos de medição (que em determinas condições de vento pode incrementar
significativamente os níveis médios globais ou mesmo camuflar os níveis de ruído
particular do projeto alvo de avaliação).
Embora não seja expectável, caso se verifique que os resultados obtidos na
monitorização não estão em conformidade com os limites legais aplicáveis, devem ser
dimensionadas medidas de minimização com vista ao cumprimento dos respetivos
limites legais.
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Em função dos resultados obtidos e das dificuldades sentidas em cada campanha,
deverá ser avaliada a necessidade de se efetuarem ajustes no programa de
monitorização.
Deve ser elaborado um Relatório de Monitorização por cada campanha de medição, em
conformidade com a estrutura estabelecida no Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4
de novembro.
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9

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DE CORREDORES DE LINHA ELÉTRICA E SELEÇÃO DO
CORREDOR PREFERENCIAL PARA PROJETO DE EXECUÇÃO
No presente capítulo procede-se a uma análise comparativa dos troços e respetivas
localizações alternativas avaliados ao longo do EIA para a implantação das linhas
elétricas de conexão a 400kV dos Parques Eólicos Tâmega Norte e Tâmega Sul à Rede
Elétrica de Serviço Público.
O objetivo é definir e analisar de forma clara as soluções alternativas para a conexão de
cada Parque Eólico, comparando-as entre si, de forma a concluir e selecionar a opção
de corredor que potencialmente gere menores impactes ambientais negativos no
cômputo geral dos vários descritores ambientais estudados e caracterizados – através
de um conjunto de fatores e indicadores representativos –, e que assim se apresentem
como as soluções menos desfavoráveis ambiental e socialmente.
Importa referir que, na fase de desenvolvimento do presente projeto (Estudo Prévio), o
traçado das linhas e respetiva localização dos apoios ainda não se encontram definidas,
não permitindo avaliar em toda a sua expressão, o impacte potencial a ser induzido pelo
projeto, questão que será devidamente avaliada em sede de RECAPE.
Na Figura 9.1 e Figura 9.2 seguintes apresentam-se o enquadramento dos
corredores/troços alternativos e sua localização.
Neste capítulo analisam-se corredores/troços com uma largura tipificada de 400 m
(alargada e reduzida em função das condições locais de cada corredor), identificando-se
afetações qualitativa e quantitativamente indicativas sobre um conjunto de
condicionantes e indicadores passíveis de representar/sofrer impactes pelo
atravessamento ou mesmo proximidade do projeto da linha elétrica, que,
eventualmente, com recurso a uma definição criteriosa de traçado e dos locais de
implantação dos apoios, poderão ser evitados.
Tal significa que a ocorrência mais frequente de um determinado valor natural ou
humano num determinado troço ou localização não resulta forçosamente numa maior
magnitude ou extensão de impacte aí verificado.
Deste modo, a análise comparativa agora apresentada assentará não só na potencial
ocorrência de impactes (não correspondente a uma transposição direta do mesmo, dada
a dificuldade de os precisar territorialmente na ausência de um traçado) no interior de
cada troço ou localização, mas também na probabilidade de esses impactes virem a
ocorrer perante uma definição de traçado ou em resultado da implementação de
medidas de minimização apresentadas na secção 6.
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Figura 9.1 – Enquadramento dos corredores alternativos CL.PETN e sua localização
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Figura 9.2 – Enquadramento dos corredores alternativos CL.PETS e sua localização
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9.1

DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA A ANÁLISE COMPARATIVA
No âmbito dos projetos em análise, encontram-se em avaliação um conjunto de troços
associados, alguns alternativos entre si, para a implantação das linhas elétricas de
conexão dos Parques Eólicos Tâmega Norte e Tâmega Sul.
No seguimento dos capítulos anteriores do EIA, estão em análise um total de 32 troços
– 17 no CL.PETN e 15 no CL.PETS.
Na presente secção definem-se os critérios e indicadores que sustentam a análise
comparativa, no pressuposto que se estão a avaliar corredores alternativos e não
traçados alternativos, ou seja, não são conhecidos os impactes concretos de cada
potencial traçado, pelo que se avaliam corredores pelo potencial e probabilidade de
impactes que ocorram em função da instalação de um traçado nesta fase desconhecido,
mas que permita que este se desenhe em fase posterior com a menor probabilidade de
impacte possível em função das alternativas disponíveis.

9.1.1

METODOLOGIA A ADOTAR
Tendo em conta que os Parques Eólicos se ligarão aos Postos de Corte de Daivões e
Gouvães, que por sua vez escoarão a energia produzida para a Rede Elétrica de Serviço
Público, e dado o amplo historial de uniformização metodológica para projetos de linha
de muito alta tensão da REN, S.A. em articulação com a Agência Portuguesa do
Ambiente, considera-se pertinente ter em consideração o Guia Metodológico para
Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte –
Linhas Aéreas – (REN, S.A./APA, 2008), emanado em conjunto pela REN, S.A. e APA, I.P.
A avaliação comparativa dos corredores identificados baseia-se sobretudo no exercício
de caracterização ambiental feito nos capítulos subsequentes, incluindo as tarefas
preliminares de consulta bibliográfica e cartográfica, bases de dados online e outras
fontes de informação secundária, bem como na coleta de informação junto de entidades
e serviços da administração públicas e outras entidades relevantes.
A análise comparativa foi feita com recurso a análise multicritério, selecionando, de
entre as alternativas, aquela menos desfavorável para o desenvolvimento do projeto,
ponderadas as vertentes ambientais e técnicas
Genericamente esta análise sustenta-se nas seguintes etapas:

1300

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Fase 1
Identificação e
caracterização de
condicionantes
ambientais, indicadores
e critérios de avaliação
para análise
comparativa dos
corredores em análise

9.1.2

Fase 2
Caracterização
individualizada dos
corredores alternativos,
atribuindo uma escala
valorativa a cada
critério considerado
Normalização intraindicador dos valores

Fase 3
Apresentação e
aplicação do modelo
de cálculo para seleção
do corredor menos
desfavorável
Apresentação e
discussão dos
resultados obtidos

Fase 4
Apresentação final do
corredor preferencial
selecionado

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO, HIERARQUIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS (FASE 1)
A seleção de critérios para identificação de condicionantes e proceder a análises
comparativas no âmbito de cada fator ambiental constitui uma abordagem da maior
importância para que seja adotada a alternativa que, no conjunto, se apresente como a
mais favorável ou como a menos impactante.
O efetivo interesse deste tipo de abordagem pressupõe a consideração das análises nos
diversos fatores ambientais, como forma de garantir uma perspetiva holística na tomada
de decisão. Contudo, é necessário que os critérios a considerar na análise sejam
diferenciadores, ou seja, apresentem diferenças que permitam efetivamente graduar as
alternativas, e que, cumulativamente, sejam também relevantes, isto é, sejam
suscetíveis, pela sua importância intrínseca, de terem peso para, efetivamente, ter
influência numa análise comparativa.
A definição de critérios para a análise comparativa de troços/corredores alternativos e,
finalmente, a proposta de corredores preferenciais (um por Parque Eólico), tem em
consideração os níveis de condicionamento-padrão definidos no guia metodológico da
REN, S.A., devidamente adaptados à situação específica da área em estudo e envolvente
próxima, para a definição/identificação de grandes condicionantes ambientais. Para o
efeito, foram definidos três critérios com níveis de avaliação específicos:
IMPEDITIVO/FORTEMENTE CONDICIONANTE:
Fatores que, por condicionamento legalmente estabelecido, podem potencialmente impedir a
instalação de linhas. Não obstante, estes fatores poderão ser reclassificados como fortemente
condicionantes, sempre que seja possível adequar o projeto e suas componentes aos regimes
legais de condicionamento que lhe estão associados, ainda que tal facto limite territorialmente
a área em que estes se podem desenvolver e, como tal, ou limita a área que minimiza os
potenciais impactes do projeto ou aconselham o estudo de outras alternativas;
FORTEMENTE CONDICIONANTE:
Fator cuja relevância ambiental, socioeconómica e/ou sociocultural pode originar impactes
significativos. Estes fatores requerem uma adequação do projeto aos regimes legais de
condicionamento que lhe estão associados, quer através de estudo de alternativas locais
tecnológicas e de localização no interior dos corredores de estudo para a fase de Projeto de
Execução (diferentes tipologias de apoios, ajuste de traçado pontuais considerando a exposição
orográfica, entre outros), quer através de um traçado otimizado de projeto e de implantação de
apoios, mesmo que a área territorial disponível para a minimização de impactes seja reduzida;
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RESTRITIVO:
Fator cuja importância ambiental, socioeconómica e/ou sociocultural pode originar impactes
moderadamente a pouco significativos, devendo a instalação de linhas ser considerada após
uma análise cuidada, no respeito das servidões e restrições associadas a cada elemento
condicionante ali existente em articulação com outras entidades, tendo ainda em conta a
possibilidade de minimização dos impactes identificados.

Relativamente a estes níveis de avaliação/condicionamento, de forma a facilitar a
análise, procedeu-se à atribuição de uma cor para cada nível considerado:
I
FC
R

Impeditivo
Fortemente Condicionante
Restritivo

No quadro seguinte sistematizam-se os fatores considerados como representativos das
principais condicionantes a avaliar, bem como os respetivos subfactores de
análise/indicadores específicos, e correspondência com os níveis de avaliação, vertente
socioambiental em análise e critérios de avaliação considerados.
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Quadro 9.1 – Identificação dos níveis de avaliação definidos (impeditivos, fortemente condicionantes e restritivos) para cada fator e subfactor/indicador, com correspondência da vertente socioambiental em causa e critérios/nota metodológica para a sua
avaliação, no âmbito da avaliação comparativa de corredores (a sombreado os que ocorrem na área de estudo)
SUB-FATORES DE ANÁLISE/
INDICADORES ESPECÍFICOS
PARA A ÁREA DE ESTUDO

NÍVEIS DE AVALIAÇÃO/
CONDICIONAMENTO

VERTENTE
SOCIOAMBIENTAL

Centros radioelétricos e áreas de
servidão radioelétrica

FORTEMENTE
CONDICIONANTE

Ordenamento do território e
condicionantes ao uso do solo

RESTRITIVO

Ordenamento do território e
condicionantes ao uso do solo

Quantificação da área afeta às servidões radioelétricas, nomeadamente a zona de desobstrução do feixe hertziano Marão-Minhéu.
Enquadramento e compatibilização no âmbito das servidões administrativas legalmente estabelecidas (salienta-se que sendo possível a
compatibilização da infraestrutura com as servidões radioelétricas se reduz o nível de avaliação de potencialmente impeditivo para fortemente
condicionante).
Quantificação do número de estações base da rede SIRESP; no projeto em apreço não foram identificados quaisquer elementos desta tipologia.
Enquadramento e compatibilização no respetivo regime de condicionamento.

FORTEMENTE
CONDICIONANTE

Ordenamento do território e
condicionantes ao uso do solo

Quantificação da área afeta a servidões aeronáuticas; no projeto em apreço não foram identificados quaisquer elementos desta tipologia.
Enquadramento e compatibilização no âmbito das servidões administrativas legalmente estabelecidas.







FATORES

Centros radioelétricos e ligações
hertzianas

Estações base da rede SIRESP e
zona de segurança
Aeroportos, aeródromos, heliportos
e outras instalações de apoio à
─
navegação aérea

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Edifícios escolares e campos
desportivos

─

FORTEMENTE
CONDICIONANTE

Ordenamento do território e
condicionantes ao uso do solo

Quantificação do número de edifícios escolares e campos desportivos; no projeto em apreço não foram identificados quaisquer elementos desta
tipologia.
O Decreto-Lei n.º11/2018, de 11 de fevereiro, determina no seu artigo 7.º a interdição da passagem de linhas elétricas sobre infraestruturas sensíveis,
aplicando-se os afastamentos do n.º 3, artigo 28.º do RSLEAT.
Enquadramento e compatibilização com as distâncias estabelecidas no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT), anexo
ao Decreto Regulamentar n.º 1/92, que apenas permite a passagem de linhas sobre estas infraestruturas em casos excecionais.

Instalações militares ou afetas à
defesa nacional

─

FORTEMENTE
CONDICIONANTE

Ordenamento do território e
condicionantes ao uso do solo

Quantificação da área afeta à servidão militar aeronáutica; no projeto em apreço não foram identificados quaisquer elementos desta tipologia
Enquadramento e compatibilização no âmbito da servidão aeronáutica estabelecida (75,45 m ou mais).

Vértices geodésicos e Estrelas de
Pontaria

─

FORTEMENTE
CONDICIONANTE

Ordenamento do território e
condicionantes ao uso do solo

Locais destinados ao
armazenamento e manipulação de
produtos explosivos

─

RESTRITIVO

Ordenamento do território e
condicionantes ao uso do solo

IMPEDITIVO

Ordenamento do território e
condicionantes ao uso do solo

FORTEMENTE
CONDICIONANTE

Biodiversidade

RESTRITIVO

Biodiversidade

Habitats sensíveis (habitats
naturais e seminaturais do Anexo
I da Diretiva Habitats)

FORTEMENTE
CONDICIONANTE

Biodiversidade

Espécies florísticas protegidas

FORTEMENTE
CONDICIONANTE

Biodiversidade

Locais destinados ao
armazenamento, transporte e
manuseamento de combustíveis
líquidos ou gasosos
Áreas do SNAC: Áreas Protegidas,
Áreas da Rede Natura 2000 (ZPE e
ZEC), IBAs (Zonas Importantes para
as Aves), Sítios RAMSAR, Reservas
da Biosfera

─

Zonas Especiais de Conservação
Reservas da Biosfera (zona de
transição)

Áreas de presença de espécies
florísticas e/ou habitats sensíveis

Quantificação do número de visadas de vértices geodésicos; no caso em apreço, não foram identificados quaisquer vértices geodésicos no interior dos
corredores.
Enquadramento e compatibilização no âmbito das servidões administrativas legalmente estabelecidas.
A classificação como impeditivo refere-se à possível obstrução da visibilidade nas estrelas de pontaria associadas a vértices geodésicos
Quantificação do número de locais das tipologias aplicáveis na proximidade de corredores (menos de 2 km); no caso em apreço, corresponde à área de
armazenamento situada dentro de Pedreira de Gouvães.
Enquadramento e compatibilização com as distâncias estabelecidas no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT), anexo
ao Decreto Regulamentar n.º 1/92.
Este fator classificado tipicamente como fortemente condicionante é classificado como restritivo dado que se encontra exterior ao corredor,
constituindo baixo risco, contudo importa contabilizar.

OCORRÊNCIA









Quantificação das infraestruturas das tipologias aplicáveis; no caso em apreço não foram identificados quaisquer elementos desta tipologia.
Enquadramento e compatibilização com as distâncias estabelecidas no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT), anexo
ao Decreto Regulamentar n.º 1/92, e regimes de condicionamento específicos de cada infraestrutura.
A classificação como impeditivo refere-se apenas à ocupação do solo, e não sobrepassagem de linhas.



Quantificação da área de ZEC atravessada.
Prevenir a interceção destas áreas no âmbito das diretivas comunitárias e sua transposição legal nacional.



Quantificação da zona de transição atravessada (no caso em apreço não se verifica a interseção de zona núcleo e tampão).
Enquadramento e compatibilização no âmbito das diretivas comunitárias e respetiva transposição legal nacional, atendendo ao regime de menor
condicionamento associado a áreas de transição.
Quantificação da área de habitats sensíveis e prioritários identificados em cada corredor.
A presença da linha pode constituir um fator adicional de ameaça quer para espécies florísticas sensíveis, quer para as espécies suportadas por habitats
sensíveis legalmente protegidos, pelo que são áreas a evitar.
Quantificação do número de espécies florísticas protegidas ocorrentes.
Para o efeito foram elencadas as espécies de flora protegidas e com interesse do ponto de vista da conservação potencialmente presentes - espécies
listas nos anexos II e IV da Diretiva Habitats e outras espécies com regimes de proteção específicos (como o sobreiro).
A presença da linha pode constituir um fator adicional de ameaça quer para espécies florísticas sensíveis, quer para as espécies suportadas por habitats
sensíveis legalmente protegidos, pelo que são áreas a evitar
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SUB-FATORES DE ANÁLISE/
INDICADORES ESPECÍFICOS
PARA A ÁREA DE ESTUDO

NÍVEIS DE AVALIAÇÃO/
CONDICIONAMENTO

VERTENTE
SOCIOAMBIENTAL

IMPEDITIVO

Património

FORTEMENTE
CONDICIONANTE

Usos do solo e
componente social

IMPEDITIVO

Ambiente sonoro

Situações de estrangulamento/
secção mínima disponível para
passagem de linha elétrica

FORTEMENTE
CONDICIONANTE

Ambiente sonoro

Áreas afetas a futuros usos
residenciais, urbanos ou turísticos

─

FORTEMENTE
CONDICIONANTE

Usos do solo e
componente social

Outras áreas sociais em meio não
urbano ou não edificadas (espaços
de festa, lazer, culto, etc.)

─

FORTEMENTE
CONDICIONANTE

Usos do solo e
componente social

─

FORTEMENTE
CONDICIONANTE

Ordenamento do território e
condicionantes ao uso do solo

RESTRITIVO

Usos do solo e
componente social

FORTEMENTE
CONDICIONANTE

FATORES
Património classificado ou em vias
de classificação e respetivas zonas
de proteção

─

Áreas urbanas

Povoações e edifícios habitados/
frequentados por pessoas (edifícios
isolados, grupos de edifícios e
núcleos urbanos)

Pontos de tomada de água para
combate a incêndios por meios
aéreos
Áreas agrícolas de regadio ou com
ocupação cultural com especial
importância económica (por
exemplo: vinha) ou com elevado
grau de mecanização

Recetores sensíveis/ zonas
sensíveis

Áreas de cultura de vinha

Pedreiras e sua zona de defesa
Pedreiras e outras zonas de
exploração potencialmente
desativadas
Áreas de Salvaguarda para
exploração de quartzo, feldspato
Indústria extrativa com explorações e lítio
Áreas potenciais para a
a céu aberto
exploração de minerais de
quartzo e feldspato
Área potencial de indústria
extrativa (PDM de Ribeira de
Pena)
Áreas potenciais de exploração
de recursos geológicos (PDM de
Montalegre)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Quantificação do número de elementos patrimoniais classificados e quantificação das respetivas áreas de proteção; no caso em apreço, não foram
identificados quaisquer elementos classificados ou em vias de classificação.
Enquadramento e compatibilização no âmbito das restrições legalmente estabelecidas.
Quantificação das seguintes componentes, considerando o caso em apreço: áreas urbanas (tendo em consideração espaços urbanos e urbanizáveis dos
PDM dos municípios abrangidos, no caso do projeto em apreço correspondem a Áreas de urbanização programada de Nível III de Cabeceiras de Basto e
Espaço urbanizado – Área de matriz rural concentrada de Ribeira de Pena), c identificação e número/ distância de situações de estrangulamento, onde
a secção mínima disponível de corredor para a potencial passagem da linha pode potenciar a exposição dos recetores aí localizados.
Para a contabilização de situações de estrangulamento, foram considerados os casos em que a secção de corredor disponível para a passagem da linha
é inferior a 150m, isto é, nos casos em que infraestruturas existentes como linhas elétricas ou autoestradas restringem o espaço disponível para a
passagem da linha, distância máxima possível nessas zonas de estrangulamento entre recetor e essas infraestruturas.
Prevenir a sobrepassagem e maximizar tanto quanto possível o afastamento à linha, devido à multiplicidade, sinergia e cumulatividade de impactes, e
pelo potencial de contestação social. Interessa ter especialmente ter em conta: habitações, equipamentos de saúde, culto, lazer, espaços públicos
muito frequentados, áreas turísticas.
O Decreto-Lei n.º11/2018, de 11 de fevereiro, determina no seu artigo 7.º a interdição da passagem de linhas elétricas sobre infraestruturas sensíveis
(unidades de saúde e equiparados, estabelecimentos de ensino, lares, asilos e afins, parques e zonas de recreio infantil, equipamentos desportivos,
edifícios residenciais e moradias para habitação permanente), aplicando-se os afastamentos do n.º 3, artigo 28.º do RSLEAT (afastamento mínimo de
22,5m – faixa de proteção de 45m a linhas MAT).
Quantificação das áreas; no caso em apreço, não foram identificadas quaisquer áreas.
Para além dos fatores anteriores (povoações e edifícios habitados/frequentados por pessoas e áreas afetas a futuros usos residenciais, urbanos ou
turísticos), acresce a potencial desvalorização da atratividade destas zonas como resultado da presença da linha aérea.

OCORRÊNCIA











Quantificação do número de áreas sociais (no caso em apreço, não foram identificados outros espaços de importância social).
Prevenir a afetação de zonas frequentadas pela população dada a sua grande valorização sociocultural.



Quantificação do número de pontos e respetiva zona alargada de proteção;
Áreas a evitar pela sua importância no combate a incêndios, por meios aéreos.



Quantificação da área de vinhas atravessada (foram consideradas as áreas enviadas pelo Instituto do Vinho e da Vinha, tendo as mesmas sido
atualizadas face à ocupação atual do terreno).
Prevenir a afetação de potencial produtivo e importância económica.



Ordenamento do território e
condicionantes ao uso do solo

Quantificação da área ocupada pela pedreira e sua zona de defesa.
Enquadramento e compatibilização no âmbito das servidões administrativas legalmente estabelecidas.



RESTRITIVO

Ordenamento do território e
condicionantes ao uso do solo

Quantificação de pedreiras cuja exploração não foi confirmada e carece de aferição junto dos proprietários e entidade licenciadora em sede de projeto
de execução relativamente à existência de regime condicionalmente aplicável. Este caso diz respeito unicamente à Pedreira de Corgo do Lombo.



RESTRITIVO

Recursos Geológicos

RESTRITIVO

Recursos Geológicos

RESTRITIVO

Ordenamento do território e
condicionantes ao uso do solo

RESTRITIVO

Ordenamento do território e
condicionantes ao uso do solo


Quantificação das áreas com potencial para exploração de recursos geológicos abrangidas pelo projeto.
Embora estas áreas não constituam uma área de exploração diretamente condicionada, importa compatibilizar a instalação da linha com as áreas
contratualizadas, entre o proponente e DGEG, em função do regime a ela afeto.
No que se refere às áreas potenciais de exploração identificadas em Montalegre, de referir que, de acordo com o regulamento do PDM, não são
permitidas intervenções que, pela sua natureza e dimensão, comprometam o aproveitamento e exploração dos recursos geológicos, ficando a decisão
de ocupação do lado da Câmara Municipal, condicionada à apresentação de estudos de prospeção.
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FATORES

Qualidade, Sensibilidade,
Frequência de Visibilidades e
exposição visual

Presença de elementos
patrimoniais arquitetónicos ou
arqueológicos

Áreas especialmente definidas em
Planos de Ordenamento do
Território

Áreas de presença de
espécies/habitat potencial de
espécies com estatuto de ameaça
em Portugal e na Europa

SUB-FATORES DE ANÁLISE/
INDICADORES ESPECÍFICOS
PARA A ÁREA DE ESTUDO

NÍVEIS DE AVALIAÇÃO/
CONDICIONAMENTO

VERTENTE
SOCIOAMBIENTAL

Áreas de elevado valor cénico

FORTEMENTE
CONDICIONANTE

Paisagem

Intrusão Visual

FORTEMENTE
CONDICIONANTE

Paisagem

Áreas de elevada sensibilidade
paisagística

FORTEMENTE
CONDICIONANTE

Paisagem

Frequência de visibilidade

RESTRITIVO

Paisagem

Quantificação das áreas de frequência de visibilidade moderada e elevada, correspondentes aos troços nos quais o traçado se assume mais exposto
aos observadores na envolvente, implicando impactes visuais mais relevantes.



Áreas de elevada exposição visual

RESTRITIVO

Paisagem

Quantificação da extensão da Linha Elétrica com desenvolvimento em zonas de festo e vertentes com orientação perpendicular às curvas de nível.
A Linha Elétrica e a respetiva faixa de proteção sob esta, assumem maior relevância na paisagem em estudo no desenvolvimento ao longo de linhas de
cumeada proeminentes e em vertentes quando o traçado assume uma orientação perpendicular às curvas de nível.



Quantificação do número de ocorrências patrimoniais não classificadas.
A potencial destruição desses valores deve ser evitada através do adequado planeamento da implantação de apoios. Sempre que não seja possível
evitar estas áreas, o grau de condicionamento depende da respetiva valoração e da possibilidade de medidas de minimização (sujeito a parecer da
DGPC).



Quantificação da área afeta a Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional, na ausência de outros espaços especialmente definidos em IGT,
não refletidos nos demais indicadores aqui presentes, que importa compatibilizar com as respetivas limitações ou condicionalismos e minimizar as
situações de conflito.
Deve ser evitada e/ou minimizada a ocupação destas áreas.
Enquadramento e compatibilização no âmbito das restrições legalmente estabelecidas.



Quantificação do número de espécies de avifauna com estatuto de ameaça e presença potencial na área do projeto.
A presença da linha poderá constituir um fator adicional de ameaça para algumas destas espécies.



Património não classificado

RESTRITIVO

Património

FORTEMENTE
CONDICIONANTE

Ordenamento do território e
condicionantes ao uso do solo

Presença potencial de espécies
de avifauna com estatuto de
ameaça incluindo rapinas e
outras espécies

RESTRITIVO

Biodiversidade

Abrigos de quirópteros
confirmados

RESTRITIVO

Biodiversidade

Área de ameaça/proteção a
alcateias de lobo

RESTRITIVO

Biodiversidade

Áreas de ameaça/proteção
relativas a aves de rapina
(territórios de reprodução de
rapinas ameaçadas e ninhos
confirmados de rapinas e buforeal)

FORTEMENTE
CONDICIONANTE

Biodiversidade

Áreas muito críticas para o risco
de colisão (CIBIO, 2020)

FORTEMENTE
CONDICIONANTE

Biodiversidade

RESTRITIVO

Biodiversidade

Áreas de RAN e REN

Presença de rapinas não
reprodutoras

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Quantificação das áreas de elevado valor cénico promovidas por situações fisiográficas singulares e pela ocupação do solo. Quantificação das áreas
afetadas diretamente pelos corredores propostos e pelas baciais visuais das diferentes combinações, medindo a afetação da integridade visual da
paisagem.
Quantificação da intrusão visual determinada por cada corredor, tendo em conta o número de observadores afetados visualmente e a distância a que
se encontram do futuro elemento exógeno.
A intrusão visual é um fator de degradação da paisagem, com incidência ao nível da perceção do seu valor e da qualidade de vida.
Quantificação das áreas mais suscetíveis à introdução de elementos exógenos, em função da ocupação do solo e da frequência de visibilidades –
evidenciam-se neste parâmetro as áreas com características naturais da paisagem.
As áreas de maior sensibilidade paisagística correspondem às áreas de maior valor cénico e visibilidade, das quais importa assegurar o maior
afastamento possível.

Quantificação do número de abrigos de quirópteros confirmados identificados a menos de1 km dos troços alternativos (na área do projeto em apreço
não foram identificados abrigos potenciais).
Evitar e maximizar o afastamento a estas zonas.
Quantificação das áreas de alcateia de lobo abrangidas pelo projeto em apreço.
A presença da linha poderá constituir um fator adicional de ameaça para algumas destas espécies, devendo ser evitada a coincidência com área já
identificadas como críticas ou de ameaça/proteção.
Quantificação da área de territórios de reprodução de rapinas ameaçadas, especialmente as mais ameaçadas e sensíveis a colisão com linhas (Circus
pygargus e Circus cyaneus); área de territórios de reprodução de outras rapinas ameaçadas (Circus aeruginosus, Pernis apivorus, Accipiter gentilis, Falco
subbuteo, Falco peregrinus); e área de territórios de reprodução de outras rapinas (Circaetus gallicus, Aquila pennata, Milvus migrans, Buteo buteo,
Accipiter nisus, Falco tinnunculus).
Quantificação do número de ninhos de rapinas e bufo real a menos de 1 km da área do projeto em apreço.
Dados de 2019.
Evitar e maximizar o afastamento destas áreas.
Quantificação das áreas muito críticas identificadas para as espécies identificadas em CIBIO (2020) para o risco de colisão com linhas MAT (focando o
cenário base proposto de linha a 400 kV), no caso em apreço identificou-se exclusivamente áreas associadas a Falco peregrinus.
Evitar e maximizar o afastamento a estas zonas.
Quantificação do número de espécies observadas de rapinas não reprodutoras.
A presença da linha poderá constituir um fator adicional de ameaça para algumas destas espécies.

OCORRÊNCIA
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SUB-FATORES DE ANÁLISE/
INDICADORES ESPECÍFICOS
PARA A ÁREA DE ESTUDO

NÍVEIS DE AVALIAÇÃO/
CONDICIONAMENTO

VERTENTE
SOCIOAMBIENTAL

RESTRITIVO

Usos do solo e
componente social

Quantificação da extensão de corredor que acompanha parques eólicos existentes e propostos.
Não existe nenhuma servidão ou restrição legal estabelecida para esta condicionante, mas a sua presença pode induzir efeitos cumulativos negativos
ao nível da perceção da população.



RESTRITIVO

Usos do solo e
componente social

Quantificação da área ocupada por infraestruturas afetas ao Sistema Eletroprodutor do Tâmega
Não existe nenhuma servidão ou restrição legal estabelecida para esta condicionante, mas a sua presença pode induzir efeitos cumulativos negativos
ao nível da perceção da população.



RESTRITIVO

Usos do solo e
componente social

Quantificação da extensão de corredor de linhas de MAT previstas para no interior dos corredores do projeto.
Não existe nenhuma servidão ou restrição legal estabelecida para esta condicionante, em face de ainda nenhuma das linhas abrangidas estar
totalmente construída (ainda que posteriormente se deva verificar a compatibilidade/ conformidade com o RSLEAT), mas a sua presença pode induzir
efeitos cumulativos negativos ao nível da perceção da população.



─

RESTRITIVO

Usos do solo e
componente social

Perímetros florestais/ áreas
sujeitas a Regime Florestal

RESTRITIVO

Usos do solo e
componente social

Áreas de eucaliptal e pinhal

RESTRITIVO

Usos do solo e
componente social

Parcelas de medidas
compensatórias florestais do SET

RESTRITIVO

Usos do solo

FATORES

Parques eólicos existentes e
propostos
Infraestruturas do Sistema
Zonas onde existam outros projetos
Eletroprodutor do Tâmega
com impacte social negativo
relevante
Linhas de MAT existentes/em
projeto/licenciamento/construçã
o

Áreas industriais

Perímetros florestais legalmente
estabelecidos e áreas florestais de
espécies de crescimento rápido

Travessia, cruzamento ou
proximidade de cursos de água e
planos de água

Cruzamento com infraestruturas
lineares

Quantificação das áreas industriais existentes (considerando as respetivas classes da COS e PDM; embora fosse feito o cruzamento de ambas as fontes
de informação, aferiu-se que o projeto não abrange nenhuma área desta tipologia de uso do solo).
Deve ser garantida a compatibilidade com instalações existentes ou previstas, nomeadamente a distância regulamentada pelo RSLEAT dos condutores
a edifícios (4,65 m para linhas de 220kV).
Quantificação da área de Regime Florestal existente.
A compatibilizar em função dos regimes de condicionamento associados.
Quantificação das áreas de eucaliptal e pinhal existentes (correspondentes às classes de ocupação do solo de: Florestas de eucaliptos, Florestas de
resinosas e Florestas de outras resinosas).
Deve ser garantida a minimização da afetação de áreas com potencial de exploração florestal.
Quantificações das áreas de medidas compensatórias do SET.
Deve ser garantida a minimização da afetação de áreas com potencial de exploração florestal

OCORRÊNCIA






RESTRITIVO

Quantificação da extensão das principais linhas de água cruzadas e inclusão qualitativa como elemento de valor cénico no respetivo fator.
Ordenamento do território e
A travessia e cruzamento referidos devem obedecer aos parâmetros estabelecidos no RSLEAT. A proximidade de planos de água está normalmente
condicionantes ao uso do solo/
associada a zonas de forte sensibilidade ecológica, nomeadamente como zonas de presença de espécies avifaunísticas e estabelecendo corredores e
Paisagem
conetividade ecológica entre massas de água próximas.

Linhas de MAT e Distribuição de
Eletricidade

RESTRITIVO

Ordenamento do território e
condicionantes ao uso do solo

Quantificação da extensão linear de linhas de MAT e linhas de distribuição de energia existentes.
A travessia e cruzamento referidos devem obedecer aos parâmetros estabelecidos no RSLEAT e nas respetivas servidões. Não existe nenhuma servidão
ou restrição legal estabelecida para as linhas de MAT, em face de ainda nenhuma das linhas abrangidas estar totalmente construída (ainda que
posteriormente se deva verificar a compatibilidade/ conformidade com o RSLEAT).



Estradas nacionais e
autoestradas

RESTRITIVO

Ordenamento do território e
condicionantes ao uso do solo

Quantificação da extensão linear de estradas nacionais e autoestradas existentes.
A travessia e cruzamento referidos devem obedecer aos parâmetros estabelecidos no RSLEAT e nas respetivas servidões.



Ferrovias

RESTRITIVO

Ordenamento do território e
condicionantes ao uso do solo

Quantificação da extensão linear da ferrovia existente; não aplicável dado que o projeto em apreço não abrange nenhuma área
A travessia e cruzamento referido devem obedecer aos parâmetros estabelecidos no RSLEAT e nas respetivas servidões.







─

Aproveitamento de espaço-canal de
grandes infraestruturas

Captações de água para
abastecimento público e seus
perímetros de proteção

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

-

FORTEMENTE
CONDICIONANTE

Biodiversidade/
Paisagem/
Usos do solo e
componente social

Quantificação da extensão de espaços-canal de grandes infraestruturas lineares existentes e previstos (Linhas de MAT e Parques Eólicos), de potencial
aproveitamento para justapor a nova infraestrutura, na perspetiva que um impacte cumulativo negativo da concentração de infraestruturas lineares
terá uma magnitude/significância inferior à criação de um impacte de uma nova infraestrutura numa zona não fragmentada/perturbada por outras
infraestruturas deste tipo, ou seja, por exemplo em termos de fragmentação de habitats, degradação paisagística, perceção social da artificialização da
paisagem é preferível concentrar uma nova infraestrutura junto de outras já existentes ("alargando" o corredor de impacte) ao invés de promover a
sua implantação em locais em perturbação visual, social e ecológica sem qualquer registo na situação atual (criando assim dois ou mais corredores de
impacte).

RESTRITIVO

Ordenamento do território e
condicionantes ao uso do solo

Quantificação da área dos respetivos perímetros de proteção abrangidos (perímetro de proteção imediata).
Deve ser evitada a ocupação das zonas de proteção imediata; as restantes zonas não são restritivas à tipologia de projeto em apreço, pelo que deverão
ser apenas minimizadas, se possível.
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9.2

IDENTIFICAÇÃO DE CONDICIONANTES TERRITORIAIS E SOCIOAMBIENTAIS (FASE 2)
No presente subcapítulo são identificados e qualificados os aspetos ambientais de
maior relevância a nível de sensibilidade e condicionalismos de cada troço alternativo
definido, que determinarão no seu conjunto os corredores alternativos para a posterior
definição dos corredores preferenciais para cada Parque Eólico, sobre o qual serão
desenvolvidos os projetos de execução (PE) das linhas de transporte.
Para a caracterização individual de cada troço alternativo em análise, procedeu-se à
identificação e quantificação das várias condicionantes ambientais consideradas nos
vários níveis de avaliação (fatores, indicadores e critérios inicialmente definidos), que
servirão como base de cálculo na fase posterior de análise, correspondente à Fase 3.
Nos quadros que se seguem são assim detalhados e caracterizados individualmente os
diversos fatores e subfactores/indicadores segundo escalas valorativas individualizadas
por indicador – número de ocorrências, áreas, extensão linear, etc. – que permite uma
análise qualitativa e quantitativa imediata para cada fator e subfactor/indicador.
Sendo essas escalas valorativas de valor absoluto e diferenciadas por fator, importa para
o exercício seguinte de comparação e para, dentro de cada indicador, apreender
diretamente a hierarquia valorativa de cada troço, proceder à normalização dos valores
absolutos em cada um dos indicadores individualizados, tomando por base 100 o valor
absoluto mais elevado do conjunto dos troços e normalizando os demais valores do
intervalo entre 0 (valor mínimo, menor grau de condicionamento) e 100 (valor máximo,
maior grau de condicionamento) 105, de acordo com a seguinte fórmula:
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚. =

(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠. −0)
𝑥 100
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠. 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑚á𝑥. −0)

em que,
Valor norm. – valor normalizado;
Valor abs. – corresponde ao valor absoluto do fator/condicionante do troço em análise
Valor abs. global máx. – corresponde ao valor absoluto máximo do fator/condicionante em
análise, considerando o conjunto total de troços em análise
0 – valor mínimo de normalização

105

O indicador “aproveitamento de espaços-canal de grandes infraestruturas lineares” constitui uma
exceção. Conforme definido anteriormente, este indicador pretende refletir as situações mais favoráveis,
para alguns aspetos socioambientais (não todos, como é o caso do ambiente sonoro), de potencial
aproveitamento de espaços-canal existentes para minimizar a magnitude e significância dos respetivos
impactes cumulativos. Desta forma, o troço onde a possibilidade de aproveitar espaços-canal existentes é
máxima (ou seja, o valor absoluto do fator/indicador é máximo) será normalizado com o valor 0 (representa
um menor grau de condicionamento), ao passo que neste caso os troços com o menor valor absoluto
(menor aproveitamento de espaços-canal) assumem-se como o cenário de maior condicionamento –
quando não existe qualquer possibilidade de aproveitamento terá o valor normalizado de 100. Tem-se:
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠. −𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠. 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑚á𝑥. )
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚. =
𝑥 100
(0 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠. 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑚á𝑥. )
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A normalização da escala valorativa permite assim trabalhar com valores adimensionais
para a hierarquização intra-indicador, mas também atribuir valores adimensionais ao
variado conjunto de indicadores (com as respetivas escalas diferenciadas) e permitir, na
fase seguinte, a sua análise comparativa numa base de avaliação comum e direta.
Grosso modo, considera-se assim que, em cada indicador – e a base de análise é feita
indicador a indicador – a normalização de valores permite hierarquizar os troços por
grau potencial de afetação/condicionamento/sensibilidade para esse dado indicador.
Ou seja, não é uma medida direta de impacte, uma vez que em sede de Estudo Prévio
não é possível quantificar com rigor os impactes de uma linha e apoios ainda
inexistentes, mas é uma medida de probabilidade de impacte e grau de
condicionamento que indicie maiores hipóteses para a sua ocorrência.
Importa ainda referir por fim que a análise se centra em termos de valores absolutos
por indicador, e não valores relativos. Com efeito, dado que se pretende obter o
corredor com o menor número e/ou grau de afetações negativas, a extensão do troço é
uma mera opção de desenho de alternativas para conseguir esse objetivo, ou seja, um
troço não deve ser mais valorizado por ser mais extenso (o que pode acontecer caso a
análise se centrasse numa avaliação de valores relativos, como densidades,
percentagens de afetação por área de troço, etc.), diminuindo potencialmente o peso
relativo das afetações que nele ocorrem – até porque o valor absoluto do impacte
tenderá a aumentar com a maior extensão dos troços.
De acordo com o Quadro 9.1 e sustentada na análise gráfica da Carta de Grandes
Condicionantes, apresentam-se em seguida os quadros-síntese da caracterização por
troço, incluindo:
•

Identificação dos fatores/indicadores aplicáveis a cada troço;

•

Identificação do nível de avaliação/condicionamento aplicável a cada indicador;

•

Quantificação do valor absoluto de cada indicador para cada troço (escala
valorativa com as diversas dimensões/unidades);

•

Valor normalizado por indicador para cada troço, considerando uma análise
intra-indicador.

No DESENHO 26 do Volume III (Peças Desenhadas), apresenta-se a Carta de Grandes
Condicionantes resultante de toda a avaliação e caracterização realizada ao longo do
presente EIA. Neste desenho apresentam-se as condicionantes ambientais
efetivamente relevantes e com “peso” que permitam a seleção dos troços onde se
verifica um menor grau de condicionamento e condições menos desfavoráveis para a
implantação dos projetos das linhas elétricas – como tal, e como é norma, representamse exclusivamente os graus mais elevados de condicionantes – fatores impeditivos e
fortemente condicionantes.
No Quadro 9.2 apresentam-se os Troços TLN1 ao TLN6, no Quadro 9.3 apresentam-se
os Troços TLN7 ao TLN12, no Quadro 9.4 apresentam-se os Troços TLN13 a TLN17, no
Quadro 9.5 apresentam-se os Troços TLS1 ao TLN6, no Quadro 9.6 apresentam-se os
Troços TLS7 ao TLS12 e no Quadro 9.7 apresentam-se os Troços TLS13 a TLS15.
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Quadro 9.2 – Caracterização/Quantificação dos Troços Alternativos TLN1 ao TLN6
FATORES/INDICADORES
SOCIOAMBIENTAIS

Biodiversidade

Zonas Especiais de Conservação
Reservas da Biosfera (zona de
transição)

Avaliação

TLN2
Valor
Norm.
0,0
─

FC

─

R

Gerês-Xurês: 3,0 ha

Habitats sensíveis (habitats
naturais e seminaturais do Anexo I
da Diretiva Habitats)

FC

6510: 4,04 ha
4030pt3: 43,96 ha
9230pt2: 4,95 ha

88,9

Espécies florísticas protegidas

FC

─

0,0

R

Presença potencial de 3
espécies: Pernis apivorus, Falco
subbuteo, Circus pygargus

R

─

Presença potencial de espécies de
avifauna com estatuto de ameaça
incluindo rapinas e outras
espécies
Abrigos de quirópteros
confirmados
Área de ameaça/proteção a
alcateias de lobo
Áreas de ameaça/proteção
relativas a aves de rapina:
territórios de reprodução de
rapinas ameaçadas
Áreas de ameaça/proteção
relativas a aves de rapina: ninhos
confirmados de rapinas e buforeal
Áreas muito críticas para o risco
de colisão (Falco peregrinus;
CIBIO, 2020)
Nº de espécies observadas de
rapinas não reprodutoras

Uso do solo e componente social

TLN1

NÍVEL
AVAL.

R

FC

Alcateia confirmada de lobos
(Nariz do Mondo): 101,0 ha
Dois territórios de reprodução
de Circus pygargus: 64ha e 31ha
Territórios de reprodução de
outras espécies de rapinas
ameaçadas:
F. subbuteo - 37 ha
P. apivorus – 52 ha

2,6

100,0

Avaliação

─

TLN3
Valor
Norm.
0,0
─

Avaliação

0,0

─

4030pt3:2,7 ha

4,5

4030pt3: 24,99 ha
8230pt1: 0,47 ha

─

0,0

Presença potencial de 3
espécies: Pernis apivorus,
Falco subbuteo, Circus
pygargus

100,0

TLN4
Valor
Norm.
0,0 ─
0,0

42,8

Avaliação

─

─

Presença de 1 espécie: Quercus
Presença de 1 espécie: Quercus
1,0
suber
suber
Presença potencial de 3
Presença potencial de 2
espécies: Pernis apivorus,
100,0 espécies: Pernis apivorus,
Falco subbuteo, Circus
Falco subbuteo
pygargus

TLN5
Valor
Norm.
0,0
─

Avaliação

TLN6
Valor
Norm.
0,0
─

Avaliação

Valor
Norm.
0,0

0,0

─

0,0

─

0,0

0,0

6510: 18,90 ha
4030pt3: 6,27 ha
8230pt1: 0,26 ha
9230pt2: 0,55 ha

43,6

9230pt2: 1,97 ha

3,3

1,0

─

0,0

─

0,0

66,7

─

0,0

─

0,0

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

53,7

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Alcateia confirmada de lobos
(Nariz do Mondo): 67,0 ha

35,6

Alcateia confirmada de lobos
(Nariz do Mondo): 22,0 ha

11,7

62,6

Território de reprodução Circus
pygargus: 16 ha
Territórios de reprodução de
outras espécies rapinas
ameaçadas:
F. subbuteo - 34 ha
P. apivorus – 34 ha

28,6

Território reprodução Circus
pygargus: 21 ha
Territórios de reprodução de
outras espécies de rapinas
ameaçadas:
F. subbuteo - 141 ha
P. apivorus (2) – 68 ha e 64 ha

11,9

─

0,0

─

0,0

Territórios de reprodução de
outras espécies de rapinas
100,0 ameaçadas:
F. subbuteo - 8 ha
P. apivorus – 27 ha

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

1 espécie observada: Gyps
fulvus

100,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Áreas urbanas

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

100,0

─

0,0

Áreas de cultura de vinha
Parques eólicos existentes e
propostos
Infraestruturas do Sistema
Eletroprodutor do Tâmega
Linhas de MAT existentes/em
projeto/licenciamento/construção
Perímetros florestais/ áreas
sujeitas a Regime Florestal

R

─
Extensão que acompanha
parques eólicos existentes: 3km

0,0

─

0,0

Área de Vinha (IVV): 1,15 ha

100,0 ─

0,0

Áreas de urbanização
programa de Nível III (PDM de
Cabeceiras de Basto): 0,65 ha
─

0,0

─

0,0

100,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R
R

─

0,0

─

0,0

Área de suspensão afeta ao
projeto abrangida: 7,9 ha

45,5

Área de suspensão afeta ao
projeto abrangida: 16,66 ha

96,0

─

0,0

─

0,0

R

Extensão de LMAT: 0,86 km

48,3

─

0,0

Extensão de LMAT: 1,78 km

100,0 Extensão de LMAT: 0,53 km

29,8

─

0,0

─

0,0

R

Área total de RF: 134,46 ha

31,4

Área total de RF: 34,43 ha

8,0

Área total de RF: 66,35 ha

15,5

Área total de RF: 13,88 ha

3,2

Área total de RF: 28,70 ha

6,7

Área total de RF: 12,26 ha

2,9

Áreas de eucaliptal e pinhal

R

Área de Floresta de outras
resinosas: 12,32 ha

48,1

─

0,0

Área de Florestas de eucalipto:
1,21 ha
Área de Floresta de resinosas:
2,22 ha

13,4

Área de Florestas de outras
resinosas: 0,01 ha
Área de Floresta de resinosas:
0,91 ha

3,6

Área de Florestas de outras
resinosas: 0,13 ha

0,5

─

0,0

Parcelas de medidas
compensatórias florestais do SET

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0
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Ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo

Património
cultural

Paisagem

Ambiente sonoro

FATORES/INDICADORES
SOCIOAMBIENTAIS

TLN1

NÍVEL
AVAL.

Avaliação

TLN2
Valor
Norm.

Avaliação

TLN3
Valor
Norm.

Avaliação

TLN4
Valor
Norm.

Avaliação

I

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Recetores potenciais no
interior do troço: 0
Recetores potenciais a <50m
do limite do troço: 4

Situações de estrangulamento/
secção mínima disponível para
passagem de linha elétrica

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

Áreas de elevado valor cénico

FC

Intrusão Visual

FC

Recetores sensíveis/ zonas
sensíveis

Áreas de elevada sensibilidade
paisagística
Frequência de visibilidade

Afetadas diretamente: 124 ha
Afetadas indiretamente: 1.437
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 1
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 2

73,3

50,0

Afetadas diretamente: 35 ha
Afetadas indiretamente: 660
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 0
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 2

32,6

0,0

Afetadas diretamente: 16 ha
Afetadas indiretamente: 1.019
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 1
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 3

48,6

50,0

Afetadas diretamente: 3,2 ha
Afetadas indiretamente: 594
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 1
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 1

TLN5
Valor
Norm.

Avaliação

TLN6
Valor
Norm.

Avaliação

Valor
Norm.

0,0

Recetores potenciais no
interior do troço: 0
Recetores potenciais a <50m
do limite do troço: 1

0,0

─

0,0

0,0

─

0,0

─

0,0

28,1

50,0

Afetadas diretamente: 66 ha
Afetadas indiretamente: 913
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 1
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 0

46,0

50,0

Afetadas diretamente: 22 ha
Afetadas indiretamente: 976
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 1
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 0

46,9

50,0

FC

Afetadas diretamente: 98 ha

64,1

Afetadas diretamente: 0,9 ha

0,6

Afetadas diretamente: 15 ha

9,8

Afetadas diretamente: 3 ha

2,0

Afetadas diretamente: 38 ha

24,8

Afetadas diretamente: 22 ha

14,4

R

Elevada: 41 ha

42,3

Elevada: 34,3 ha

35,4

Elevada: 57 ha

58,8

Elevada: 0 ha

0,0

0,0

Áreas de elevada exposição visual

R

89,7

Extensão linear de festos: 0 m
Desenvolvimento
perpendicular às curvas de
nível: 422 m

24,9

Extensão linear de festos: 0 m
Desenvolvimento
perpendicular às curvas de
nível: 1.447 m

85,4

Extensão linear de festos: 0 m
Desenvolvimento
perpendicular às curvas de
nível: 0 m

0,0

Elevada: 0,8 ha
Extensão linear de festos: 266
m
Desenvolvimento
perpendicular às curvas de
nível: 0 m

0,8

Extensão linear de festos: 948
m
Desenvolvimento perpendicular
às curvas de nível: 572 m

Elevada: 0 ha
Extensão linear de festos:
1.066 m
Desenvolvimento
perpendicular às curvas de
nível: 0 m

Travessia, cruzamento ou
proximidade de cursos de água e
planos de água

R

─

0,0

─

0,0

Extensão linear de linhas de
água principais:
Rio Tâmega: 0,22 km

39,3

Extensão linear de linhas de
água principais:
Rio Tâmega: 0,51 km

91,1

─

0,0

─

0,0

Património não classificado

R

Nº de OPs:9

64,3

─

0,0

N.º de OPs: 10

71,4

N.º de OPs: 7

50,0

N.º de OPs: 3

21,4

N.º de OPs: 3

21,4

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

FC

Nº de visadas intersetadas: 1

11,1

Nº de visadas intersetadas: 1

11,1

Nº de visadas intersetadas: 2

22,2

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

─

0,0

Pedreira de Corgo do Lombo:
4,41 ha

Pedreira de Corgo do Lombo:
0,48 ha

10,9

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

Área abrangida: 58,40 ha

31,1

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Área abrangida: 67,26 ha

35,8

Área abrangida: 19,51 ha

10,4

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

FC

Área de RAN: 9,69 ha
Área de REN: 132,44 ha

93,5

Área de REN: 21,72 ha

14,3

Área de REN: 103,89 ha

68,4

Área de RAN: 6,31 ha
Área de REN: 21,88 ha

18,5

Área de RAN: 29,59 ha
Área de REN: 20,91 ha

33,2

Área de REN: 2,26 ha

1,5

Centros radioelétricos e áreas de
servidão radioelétrica
Vértices geodésicos e Estrelas de
Pontaria
Locais destinados ao
armazenamento e manipulação
de produtos explosivos
Pedreiras e sua zona de defesa
Pedreiras e outras zonas de
exploração potencialmente
desativadas
Áreas de Salvaguarda para
exploração de quartzo, feldspato
e lítio
Áreas potenciais para a
exploração de minerais de quartzo
e feldspato
Área potencial de indústria
extrativa (PDM de Ribeira de
Pena)
Áreas potenciais de exploração de
recursos geológicos (PDM de
Montalegre)
Áreas de RAN e REN

100,0

62,9

15,7
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FATORES/INDICADORES
SOCIOAMBIENTAIS

TLN1

NÍVEL
AVAL.

Linhas de MAT e Distribuição de
Eletricidade
Estradas nacionais e autoestradas
Aproveitamento de espaço-canal
de grandes infraestruturas
Pontos de tomada de água para
combate a incêndios por meios
aéreos
Captações de água para
abastecimento público e seus
perímetros de proteção

R
R
FC

Avaliação
Extensão de LMAT: 0,86 km
Extensão de LBT/LMT: 0,46 km
─
Extensão que acompanha
parques eólicos existentes: 3km

TLN2
Valor
Norm.

Avaliação

TLN3
Valor
Norm.

Avaliação
Extensão de LMAT: 1,78 km
Exntesão de LBT/LMT: 1,19 km
─
Extensão que acompanha
LMAT: 1 km

TLN4
Valor
Norm.

Extensão de LMAT: 0,53 km
Extensão de LBT/LMT: 0,65 km
Extensão EN206: 0,06 km
Extensão que acompanha
LMAT: 0,5 km

TLN6

Avaliação

Valor
Norm.

39,7

Extensão de LBT/LMT: 0,41 km

13,8

─

0,0

5,8

─

0,0

─

0,0

83,3

─

100,0

─

100,0

Avaliação

Valor
Norm.

44,4

─

0,0

0,0

─

0,0

0,0

─

100,0
0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

100,0

─

0,0

─

0,0

Área afeta a perímetros de
proteção imediata abrangida:
0,16 ha

5,3

─

0,0

FC

─

0,0

─

R

Área afeta a perímetros de
proteção imediata abrangida:
0,98 ha

32,5

Área afeta a perímetros de
proteção imediata abrangida:
3,02 ha

100,0

Avaliação

TLN5
Valor
Norm.

0,0
66,7

Legenda:
I

Impeditivos

FC

Fortemente Condicionantes

R

Restritivo
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Quadro 9.3 – Caracterização/Quantificação dos Troços Alternativos TLN7 ao TLN12

Uso do solo e componente social

Biodiversidade

FATORES/INDICADORES
SOCIOAMBIENTAIS

TLN7

NÍVEL
AVAL.

Avaliação

TLN8
Valor
Norm.
0,0
─

Avaliação

TLN9
Valor
Norm.
0,0
─

Avaliação

TLN10
Valor
Norm.
0,0 ─

Avaliação

TLN11
Valor
Norm.
0,0
─

Avaliação

TLN12
Valor
Norm.
0,0
─

Avaliação

Valor
Norm.
0,0

Zonas Especiais de Conservação
Reservas da Biosfera (zona de
transição)
Habitats sensíveis (habitats
naturais e seminaturais do Anexo I
da Diretiva Habitats)

FC

─

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

FC

4030pt3: 36,83 ha
8230pt1: 1,20 ha

63,9

4030pt3: 5,45 ha
9260pt1 + pt2: 0,68 ha

10,3

4030pt3: 2,22 ha

3,7

9260pt1 + pt2: 2,91 ha

4,9

4030pt3: 7,30 ha
8230pt1: 0,34 ha

12,8

4030pt3: 5,26 ha

8,8

Espécies florísticas protegidas

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Presença de 2 espécies: Ruscus
aculeatus e Narcissus triandrus

2,0

─

0,0

─

0,0

R

Presença potencial de 2
espécies: Falco subbuteo, Circus
pygargus

66,7

Presença potencial de 1
espécies: Falco subbuteo

33,3

Presença potencial de 2
espécies: Pernis apivorus,
Falco subbuteo

66,7

Presença potencial de 2
espécies: Pernis apivorus,
Falco subbuteo

66,7

Presença potencial de 3
espécies: Pernis apivorus, Falco
subbuteo, Circus pygargus

Presença potencial de 2
espécies: Pernis apivorus, Falco
subbuteo

66,7

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

Alcateia confirmada de lobos
(Nariz do Mondo): 85,0 ha

45,2

─

0,0

─

0,0

─

0,0

36,2

─

0,0

FC

Territórios de reprodução de
outras espécies de rapina
ameaçadas:
F. subbuteo: 1,0 ha

0,3

Territórios de reprodução de
outras espécies de rapinas
ameaçadas:
F. subbuteo: 29,0 ha

9,9

Territórios reprodução de
outras espécies de rapinas
ameaçadas:
F. subbuteo: 29,0 ha
P. apivorus: 14,0 ha

14,6

Territórios reprodução de
outras espécies de rapinas
ameaçadas:
F. subbuteo: 15,0 ha
P. apivorus: 84,0 ha

33,7

26,2

Territórios de reprodução de
outras espécies de rapinas
ameaçadas:
F. subbuteo: 33,0 ha
P. apivorus: 11,0 ha

15,0

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

FC
R

─
Área de Vinha (IVV): 0,38 ha

0,0
33,0

─
─

0,0
0,0

─
─

0,0
0,0

─
─

0,0
0,0

─
─

0,0
0,0

─
─

0,0
0,0

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

─

0,0

Área de suspensão afeta ao
projeto abrangida: 0,45 ha

2,6

Área de suspensão afeta ao
projeto abrangida: 17,36 ha

100,0

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Extensão de LMAT: 1,20 km

67,4

─

0,0

─

0,0

R

Área total de RF: 69,61 ha

16,2

Área total de RF: 46,90 ha

10,9

Área total de RF: 428,69 ha

10,3

Área total de RF: 50,37 ha

11,7

Área total de RF: 32,99 ha

7,7

R

Área de Florestas de resinosas:
0,68 ha

2,6

100,0

─

0,0

─

0,0

R

Áreas de medidas
compensatórias do SET
(implementadas/em
implementação): 0,09 ha

0,0

100,0

─

0,0

─

0,0

Presença potencial de espécies de
avifauna com estatuto de ameaça
incluindo rapinas e outras
espécies
Abrigos de quirópteros
confirmados
Área de ameaça/proteção a
alcateias de lobo
Áreas de ameaça/proteção
relativas a aves de rapina:
territórios de reprodução de
rapinas ameaçadas
Áreas de ameaça/proteção
relativas a aves de rapina: ninhos
confirmados de rapinas e buforeal
Áreas muito críticas para o risco
de colisão (Falco peregrinus;
CIBIO, 2020)
Nº de espécies observadas de
rapinas não reprodutoras
Áreas urbanas
Áreas de cultura de vinha
Parques eólicos existentes e
propostos
Infraestruturas do Sistema
Eletroprodutor do Tâmega
Linhas de MAT existentes/em
projeto/licenciamento/construção
Perímetros florestais/ áreas
sujeitas a Regime Florestal
Áreas de eucaliptal e pinhal

Parcelas de medidas
compensatórias florestais do SET

2,7

─

0,0

Área de Florestas de outras
resinosas: 0,67 ha

1,0

Áreas de medidas
compensatórias do SET
(implementadas/em
implementação): 1,68 ha

18,8

─

100,0 Área total de RF: 44,24 ha
Área de Florestas de outras
resinosas: 11,78 ha
Área de Florestas de Resinosas:
13,83 ha
Áreas de medidas
compensatórias do SET
(implementadas/em
implementação): 8,94 ha

Alcateia confirmada de lobos
(Nariz do Mondo): 68,0 ha
Território reprodução Circus
pygargus: 1,0 ha
Territórios de reprodução de
outras espécies de rapinas
ameaçadas:
F. subbuteo: 27,0 ha
P. apivorus: 49,0 ha

100,0
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Ambiente sonoro

FATORES/INDICADORES
SOCIOAMBIENTAIS
Recetores sensíveis/ zonas
sensíveis

Paisagem
Património
cultural

Avaliação

TLN8
Valor
Norm.

Avaliação

TLN9
Valor
Norm.

Avaliação

TLN10
Valor
Norm.

Avaliação
Recetores potenciais no
interior do troço: 5
Recetores potenciais a <50m
do limite do troço: 2
1 situação: secção de 135m
(recetores consecutivos)
recetores imediatamente a sul
da EN206
Afetadas diretamente: 19 ha
Afetadas indiretamente: 638
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 2
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 2

TLN11
Valor
Norm.

I

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Situações de estrangulamento/
secção mínima disponível para
passagem de linha elétrica

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Áreas de elevado valor cénico

FC

Afetadas diretamente: 30 ha
Afetadas indiretamente: 643 ha

31,6

FC

Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 1
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 0

50,0

FC

Afetadas diretamente: 28 ha

18,3

Afetadas diretamente: 28 ha

0,0

Afetadas diretamente: 0,8 ha

0,5

Afetadas diretamente: 19 ha

12,4

R

Elevada: 57 ha

58,8

Elevada: 0,3 ha

0,2

Elevada: 18 ha

18,6

Elevada: 0 ha

0,0

Áreas de elevada exposição visual

R

Extensão linear de festos: 0 m
Desenvolvimento perpendicular
às curvas de nível: 726 m

42,8

Extensão linear de festos: 0 m
Desenvolvimento
perpendicular às curvas de
nível: 220 m

13,0

Extensão linear de festos: 0 m
Desenvolvimento
perpendicular às curvas de
nível: 370 m

21,8

Extensão linear de festos: 0 m
Desenvolvimento
perpendicular às curvas de
nível: 1.128 m

66,5

Travessia, cruzamento ou
proximidade de cursos de água e
planos de água

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Extensão linear de linhas de
água principais:
Rio Tâmega: 0,56 km

Património não classificado

R

N.º de OPs: 5

35,7

─

0,0

N.º de OPs: 1

7,1

N.º de OPs: 14

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

FC

─

0,0

─

0,0

─

R

─

0,0

─

0,0

FC

Pedreira de Alto do Crespo e sua
zona de defesa: 70,6 ha
Pedreira de Moimenta e sua
zona de defesa: 72,3

100,0

─

R

─

0,0

R

─

R

R

Intrusão Visual

Ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo

TLN7

NÍVEL
AVAL.

Áreas de elevada sensibilidade
paisagística
Frequência de visibilidade

Centros radioelétricos e áreas de
servidão radioelétrica
Vértices geodésicos e Estrelas de
Pontaria
Locais destinados ao
armazenamento e manipulação
de produtos explosivos
Pedreiras e sua zona de defesa
Pedreiras e outras zonas de
exploração potencialmente
desativadas
Áreas de Salvaguarda para
exploração de quartzo, feldspato
e lítio
Áreas potenciais para a
exploração de minerais de quartzo
e feldspato
Área potencial de indústria
extrativa (PDM de Ribeira de
Pena)

Avaliação

TLN12
Valor
Norm.

Avaliação

Valor
Norm.

100,0

─

0,0

─

0,0

100,0

─

0,0

─

0,0

30,5

Afetadas diretamente: 0 ha
Afetadas indiretamente: 53 ha

2,5

50,0

Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 0
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 0

0,0

Afetadas diretamente: 51 ha

33,3

Afetadas diretamente: 0 ha

0,0

Elevada: 46 ha
Extensão linear de festos: 476
m
Desenvolvimento
perpendicular às curvas de
nível: 425 m

47,4

Elevada: 14 ha

14,4

53,2

Extensão linear de festos: 0 m
Desenvolvimento
perpendicular às curvas de
nível: 325 m

19,2

100,0

─

0,0

─

0,0

100,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

0,0

─

0,0

─

0,0

Nº de visadas intersetadas: 1

11,1

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Área abrangida: 1,25 ha

0,7

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Área abrangida: 2,6 ha

1,4

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Afetadas diretamente: 1 ha
Afetadas indiretamente: 192
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 0
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 0

9,1

0,0

Afetadas diretamente: 1 ha
Afetadas indiretamente: 530
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 1
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 2

24,9

50,0

30,9

100,0

Afetadas diretamente: 53 ha
Afetadas indiretamente: 597
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 1
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 1
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FATORES/INDICADORES
SOCIOAMBIENTAIS

TLN7

NÍVEL
AVAL.

Avaliação

TLN8
Valor
Norm.

Avaliação

TLN9
Valor
Norm.

Avaliação

TLN10
Valor
Norm.

Áreas potenciais de exploração de
recursos geológicos (PDM de
Montalegre)

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Áreas de RAN e REN

FC

Área de REN: 59,21 ha

39,0

Área de REN: 18,39 ha

12,1

Área de REN: 14,51 ha

9,5

R

Extensão de LBT/LMT: 0,42 km

14,1

─

0,0

Extensão de LBT/LMT: 0,48 km

16,2

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

FC

─

100,0

─

100,0

─

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

Área afeta a perímetros de
proteção imediata abrangida:
2,04 ha

67,5

Área afeta a perímetros de
proteção imediata abrangida:
1,13 ha

37,4

─

0,0

Linhas de MAT e Distribuição de
Eletricidade
Estradas nacionais e autoestradas
Aproveitamento de espaço-canal
de grandes infraestruturas
Pontos de tomada de água para
combate a incêndios por meios
aéreos
Captações de água para
abastecimento público e seus
perímetros de proteção

Avaliação
─

TLN11
Valor
Norm.

Avaliação

TLN12
Valor
Norm.

Avaliação

Valor
Norm.

0,0

─

0,0

─

0,0

32,0

Área de RAN: 1,41 ha
Área de REN: 45,29 ha

30,7

Área de REN: 6,3 ha

4,1

81,5

Extensão de LBT/LMT: 2,62 km

88,2

Extensão de LBT/LMT: 0,54 km

18,2

100,0

─

0,0

─

0,0

100,0

─

100,0

─

100,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Área afeta a perímetros de
proteção imediata abrangida:
0,39 ha

12,9

─

0,0

Área de RAN: 8,43 ha
Área de REN: 40,25 ha
Extensão de LMAT: 1,20 km
Extensão de LBT/LMT: 1,22 km
Extensão EN206: 1,04 km

100,0 ─

Legenda:
I

Impeditivos

FC

Fortemente Condicionantes

R

Restritivo
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Quadro 9.4 – Caracterização/Quantificação dos Troços Alternativos TLN13 ao TLN17
FATORES/INDICADORES
SOCIOAMBIENTAIS

Biodiversidade

Zonas Especiais de Conservação
Reservas da Biosfera (zona de
transição)

Avaliação

FC

─

R

─

TLN14
Valor
Norm.
0,0
─

Avaliação

0,0

Gerês-Xurês: 114,0 ha

TLN15
Valor
Norm.
0,0
─

Avaliação

TLN16
Valor
Norm.
0,0 ─

Avaliação

TLN17
Valor
Norm.
0,0
─

Avaliação

100,0

Gerês-Xurês: 90,0 ha

78,9

─

0,0

─

86,3

6510: 6,46 ha
4030pt3: 13,24 ha
6410pt1: 4,97 ha
8230pt1: 2,20
9230pt2: 5,58 ha

54,5

4030pt3: 2,49ha
8230pt1: 1,12 ha

6,1

4030pt3: 56,96 ha
8230pt1: 2,57 ha

Valor
Norm.
0,0
0,0

Habitats sensíveis (habitats
naturais e seminaturais do Anexo I
da Diretiva Habitats)

FC

4030pt3: 0,22 ha

0,4

6510: 5,62 ha
4030pt3: 45,15 ha
6410pt1: 0,63 ha

Espécies florísticas protegidas

FC

Presença de 1 espécie: Quercus
suber

1,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

Presença potencial de 2
espécies: Pernis apivorus, Falco
subbuteo

66,7

─

0,0

Presença potencial de 1
espécies: Circus pygargus

33,3

─

0,0

Presença potencial de 2
espécies: Pernis apivorus, Falco
subbuteo

66,7

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

Alcateia confirmada de lobos
(Nariz do Mondo): 188,0 ha

Alcateia confirmada de lobos
(Nariz do Mondo): 171,0 ha

91,0

Alcateia confirmada de lobos
(Nariz do Mondo): 17,0 ha

9,0

FC

Territórios de reprodução de
outras espécies de rapinas
ameaçadas:
F. subbuteo: 37,0 ha
P. apivorus: 36,0 ha

24,8

─

0,0

─

0,0

─

0,0

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

FC
R

─
─

0,0
0,0

─
─

0,0
0,0

─
─

0,0
0,0

─
─

0,0
0,0

1 espécie observada: Gyps
fulvus
─
─

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

Área de suspensão afeta ao
projeto abrangida: 14,14 ha

81,5

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

Extensão de LMAT: 0,46 km

25,8

Extensão de LMAT: 0,52 km

29,2

Extensão de LMAT: 0,77 km

43,3

─

0,0

─

0,0

R

Área total de RF: 35,84 ha

8,4

Área total de RF: 141,35 ha

33,0

Área total de RF: 136,02 ha

31,7

Área total de RF: 16,21 ha

3,8

Área total de RF: 192,02 ha

44,8

7,4

Área de Florestas de outras
resinosas: 24,08 ha

94,0

Área de Florestas de outras
resinosas: 20,62 ha
Área de Florestas de resinosas:
3,46 ha

94,0

Área de Florestas de outras
resinosas: 0,34 ha

1,3

Área de Florestas de outras
resinosas: 0,43 ha
Área de Florestas de resinosas:
5,42 ha

22,8

7,5

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Áreas de medidas
compensatórias do SET (por
implementar): 4,33 ha

48,4

Presença potencial de espécies de
avifauna com estatuto de ameaça
incluindo rapinas e outras
espécies
Abrigos de quirópteros
confirmados
Área de ameaça/proteção a
alcateias de lobo
Áreas de ameaça/proteção
relativas a aves de rapina:
territórios de reprodução de
rapinas ameaçadas

Uso do solo e componente social

TLN13

NÍVEL
AVAL.

Áreas de ameaça/proteção
relativas a aves de rapina: ninhos
confirmados de rapinas e buforeal
Áreas muito críticas para o risco
de colisão (Falco peregrinus;
CIBIO, 2020)
Nº de espécies observadas de
rapinas não reprodutoras
Áreas urbanas
Áreas de cultura de vinha
Parques eólicos existentes e
propostos
Infraestruturas do Sistema
Eletroprodutor do Tâmega
Linhas de MAT existentes/em
projeto/licenciamento/construção
Perímetros florestais/ áreas
sujeitas a Regime Florestal
Áreas de eucaliptal e pinhal

R

Parcelas de medidas
compensatórias florestais do SET

R

Área de Florestas de eucalipto:
0,45 ha
Área de Florestas de resinosas:
1,44 ha
Áreas de medidas
compensatórias do SET
(implementadas/em
implementação): 0,67 ha

100,0

Alcateia confirmada de lobos
(Nariz do Mondo): 126,0 ha
Territórios de reprodução de
outras espécies de rapinas
ameaçadas:
F. subbuteo: 6,0 ha
P. apivorus: 1,0 ha

100,0

67,0

2,4

100,0
0,0
0,0
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Ambiente sonoro

FATORES/INDICADORES
SOCIOAMBIENTAIS

Paisagem
Património
cultural

Avaliação

TLN14
Valor
Norm.

Avaliação

TLN15
Valor
Norm.

Avaliação

TLN16
Valor
Norm.

Avaliação

TLN17
Valor
Norm.

Avaliação

I

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Recetores potenciais no
interior do troço: 0
Recetores potenciais a <50m
do limite do troço: 1

Situações de estrangulamento/
secção mínima disponível para
passagem de linha elétrica

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

Áreas de elevado valor cénico

FC

Afetadas diretamente: 2 ha
Afetadas indiretamente: 643 ha

30,3

FC

Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 1
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 1

50,0

FC

Afetadas diretamente: 1,6 ha

1,0

Afetadas diretamente: 153 ha

R

Elevada: 13 ha

13,4

Áreas de elevada exposição visual

R

Extensão linear de festos: 0 m
Desenvolvimento perpendicular
às curvas de nível: 0 m

0,0

Elevada: 3 ha
Extensão linear de festos:
1.695 m
Desenvolvimento
perpendicular às curvas de
nível: 0 m

Travessia, cruzamento ou
proximidade de cursos de água e
planos de água

R

─

0,0

─

Património não classificado

R

Nº de OPs: 4

28,6

FC

─

FC

Recetores sensíveis/ zonas
sensíveis

Intrusão Visual

Ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo

TLN13

NÍVEL
AVAL.

Áreas de elevada sensibilidade
paisagística
Frequência de visibilidade

Centros radioelétricos e áreas de
servidão radioelétrica
Vértices geodésicos e Estrelas de
Pontaria
Locais destinados ao
armazenamento e manipulação
de produtos explosivos
Pedreiras e sua zona de defesa
Pedreiras e outras zonas de
exploração potencialmente
desativadas
Áreas de Salvaguarda para
exploração de quartzo, feldspato
e lítio
Áreas potenciais para a
exploração de minerais de quartzo
e feldspato
Área potencial de indústria
extrativa (PDM de Ribeira de
Pena)
Áreas potenciais de exploração de
recursos geológicos (PDM de
Montalegre)
Áreas de RAN e REN

Afetadas diretamente: 164 ha
Afetadas indiretamente: 655
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 2
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 1

0,0

0,0

Afetadas diretamente: 164 ha
Afetadas indiretamente: 1.556
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 2
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 2

Afetadas diretamente: 17 ha
Afetadas indiretamente: 1.504
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 0
100,0
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 1

Afetadas diretamente: 145 ha

94,8

Afetadas diretamente: 17 ha

11,1

Afetadas diretamente: 98 ha

64,1

Elevada: 2 ha

2,1

5,2

38,2

Elevada: 97 ha
Extensão linear de festos: 291
m
Desenvolvimento
perpendicular às curvas de
nível: 965 m

100,0

Extensão linear de festos: 0 m
Desenvolvimento
perpendicular às curvas de
nível: 647 m

Elevada: 5 ha
Extensão linear de festos: 162
m
Desenvolvimento
perpendicular às curvas de
nível: 0 m

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Nº de OPs: 6

42,9

Nº de OPs: 12

85,7

─

0,0

Nº de OPs: 1

7,1

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Nº de visadas intersetadas: 9

Nº de visadas intersetadas: 6

66,7

Nº de visadas intersetadas: 2

22,2

Nº de visadas intersetadas: 2

22,2

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

Área abrangida: 188,03 ha

Área abrangida: 187,85 ha

99,9

Área abrangida: 17,35 ha

9,2

Área abrangida: 52,66 ha

28,0

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

Área abrangida: 36,94 ha

100,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

FC

Área de REN: 27,85 ha

18,3

Área de RAN: 16,23 ha
Área de REN: 63,25 ha

52,3

Área de RAN: 19,38 ha
Área de REN: 76,42 ha

63,0

Área de REN: 17,32 ha

11,4

Área de REN: 151,97 ha

38,5

100,0

100,0
3,1

100,0

100,0

100,0

80,8

71,4

0,0

9,6

Afetadas diretamente: 100 ha
Afetadas indiretamente: 2.029
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 2
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 3

Valor
Norm.

100,0

100,0

74,1

100,0
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FATORES/INDICADORES
SOCIOAMBIENTAIS

TLN13

NÍVEL
AVAL.

Linhas de MAT e Distribuição de
Eletricidade
Estradas nacionais e autoestradas
Aproveitamento de espaço-canal
de grandes infraestruturas
Pontos de tomada de água para
combate a incêndios por meios
aéreos
Captações de água para
abastecimento público e seus
perímetros de proteção

Avaliação

TLN14
Valor
Norm.

Avaliação

Avaliação

Avaliação

TLN17
Valor
Norm.

Avaliação

Valor
Norm.

R
FC

─

100,0

─

100,0

─

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

Área afeta a perímetros de
proteção imediata abrangida:
0,31 ha

10,3

─

0,0

─

0,0

Área afeta a perímetros de
proteção imediata abrangida:
0,61 ha

20,2

18,2
0,0

74,7
0,0

Extensão de LMAT: 0,77 km
Extensão de LBT/LMT: 0,02 km
─

TLN16
Valor
Norm.

Extensão de LMAT: 0,46 km
Extensão de LBT/LMT: 0,08 km
─

R

Extensão de LMAT: 0,52 km
Extensão de LBT/LMT: 1,70 km
─

TLN15
Valor
Norm.

26,6

─

0,0

Extensão de LBT/LMT: 0,63 km

21,2

0,0

─

0,0

─

0,0

100,0

─

100,0

100,0 ─

Legenda:
I

Impeditivos

FC

Fortemente Condicionantes

R

Restritivo
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Quadro 9.5 – Caracterização/Quantificação dos Troços Alternativos TLS1 ao TLS6
FATORES/INDICADORES
SOCIOAMBIENTAIS

Biodiversidade

Zonas Especiais de Conservação
Reservas da Biosfera (zona de
transição)

Avaliação

TLS2
Valor
Avaliação
Norm.
66,2 ZEC Alvão Marão: 17.1 ha

FC

ZEC Alvão Marão: 154.8 ha

R

─

Habitats sensíveis (habitats
naturais e seminaturais do Anexo I
da Diretiva Habitats)

FC

6510: 13,80 ha
4020pt1: 0,55 ha
4030pt3: 24,74 ha
6410pt1: 0,13 ha
7140pt2: 2,21 ha
8230pt1: 4,36 ha
91E0*pt2: 4,41 ha
9230pt2: 15,64 ha

61,8

Espécies florísticas protegidas

FC

─

0,0

R

Presença potencial de 3
espécies: Falco subbuteo, Falco
peregrinus, Pernis apivorus

R

─

Valor
Norm.
0,0

─

0,0

5,5

4030pt3: 6,66 ha
6410pt1: 0,29 ha
8230pt1: 0,31 ha

6,8

4030pt3: 40,28 ha
8230pt1: 1,46 ha
91E0*pt2: 1,32 ha
9230pt2: 1,95 ha

42,3

4030pt3: 38,26 ha
91E0*pt2: 6,46 ha

42,0

4030pt3: 4,54 ha

4,3

0,0

─

0,0

─

0,0

Presença de 2 espécies: Ruscus
aculeatus e Quercus suber

2,0

Presença de 1 espécie: Quercus
suber

1,0

50,0

Presença potencial de 1
espécies: Falco subbuteo

16,7

Presença potencial de 2
espécies: Falco subbuteo,
Circus aeruginosus

33,3

83,3

Presença potencial de 3
espécies: Accipiter gentilis,
Pernis apivorus, Loxia
curvirostra

50,0

Presença potencial de 1
espécies: Accipiter gentilis

16,7

─

0,0

─

0,0

─

0,0

100,0

Dentro do corredor: 0
A menos de 1km: 1

100,0

─

0,0

R

Alcateia confirmada de lobo
(Sombra): 138 ha

61,9

Alcateia confirmada de lobo
(Sombra): 17,0 ha

7,6

Alcateia confirmada de lobos
(Sombra): 41,0 ha

18,4

13,0

─

0,0

─

0,0

FC

Territórios de reprodução de
outras espécies de rapinas
ameaçadas:
F. subbuteo: 11,0 ha
F. peregrinus: 47,0 ha
P. apivorus: 28,0 ha

20,0

Territórios de reprodução de
outras espécies de rapinas
ameaçadas:
F. subbuteo: 15,0 ha

3,5

Territórios de reprodução de
outras espécies de rapinas
ameaçadas:
F. subbuteo: 13,0 ha
C. aeruginosus: 8,0 ha

4,9

16,3

Territórios de reprodução de
outras espécies de rapinas
ameaçadas:
A. gentilis: 143,0 ha
P. apivorus: 20,0 ha

37,9

Territórios de reprodução de
outras espécies de rapinas
ameaçadas:
A. gentilis: 21,0 ha

4,9

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

1 espécie observada: Gyps
fulvus

Áreas urbanas

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

32,4

─

0,0

Áreas de cultura de vinha

R

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

0,0

─

0,0

Parques eólicos existentes e
propostos

R

─
Extensão que acompanha
parques eólicos existentes:
0,7km

Espaço urbanizado – Área de
matriz rural concentrada (PDM
de Ribeira de Pena): 0,55 ha
─

46,7

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Áreas de eucaliptal e pinhal

4030pt3: 5,91 ha

Avaliação

0,0

Infraestruturas do Sistema
Eletroprodutor do Tâmega
Linhas de MAT existentes/em
projeto/licenciamento/construção
Perímetros florestais/ áreas
sujeitas a Regime Florestal

─

TLS6
Valor
Norm.
50,2 ─

─

Áreas de ameaça/proteção
relativas a aves de rapina: ninhos
confirmados de rapinas e buforeal
Áreas muito críticas para o risco
de colisão (Falco peregrinus;
CIBIO, 2020)
Nº de espécies observadas de
rapinas não reprodutoras

0,0

TLS5
Valor
Avaliação
Norm.
43,2 ZEC Alvão Marão: 117.4 ha
0,0

Abrigos de quirópteros
confirmados
Área de ameaça/proteção a
alcateias de lobo

─

TLS4
Valor
Avaliação
Norm.
17,6 ZEC Alvão Marão: 101.2 ha
─

Presença potencial de espécies de
avifauna com estatuto de ameaça
incluindo rapinas e outras
espécies

0,0

TLS3
Valor
Avaliação
Norm.
7,3
ZEC Alvão Marão: 141.1 ha

0,0

Áreas de ameaça/proteção
relativas a aves de rapina:
territórios de reprodução de
rapinas ameaçadas

Uso do solo e componente social

TLS1

NÍVEL
AVAL.

Presença potencial de 5
espécies: Accipiter gentilis,
Falco subbuteo, Circus
aeruginosus, Pernis apivorus,
Caprimulgus europaeus
Dentro do corredor: 0
A menos de 1km: 1
Alcateia confirmada de lobos
(Sombra): 29,0 ha
Territórios de reprodução de
outras espécies de rapinas
ameaçadas:
A. gentilis: 2,0 ha
F. subbuteo: 5,0 ha
C. aeruginosus: 13 há
P. apivorus: 50,0 ha

100,0

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Área de suspensão afeta ao
projeto abrangida: 4,28 ha

20,6

Área de suspensão afeta ao
projeto abrangida: 15,03 ha

72,2

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

Área total de RF: 77,52 ha

32,6

Área total de RF: 16,36 ha

6,9

Área total de RF: 35,22 ha

14,8

Área total de RF: 84,02 ha

35,4

Área total de RF: 112,63 ha

47,4

Área total de RF: 41,74 ha

17,6

R

Área de Floresta de outras
resinosas: 1,06 ha

1,5

─

0,0

Área de Floresta de outras
resinosas: 0,80 ha

4,8

Área de Floresta de outras
resinosas: 0,60 ha

58,9

Área de Floresta de outras
resinosas: 26,26 ha

87,0

Área de Floresta de outras
resinosas: 18,57 ha

53,3
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FATORES/INDICADORES
SOCIOAMBIENTAIS

TLS1

NÍVEL
AVAL.

Avaliação

TLS2
Valor
Norm.

Avaliação

TLS3
Valor
Norm.

Avaliação

TLS4
Valor
Norm.

Ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo

Património
cultural

Paisagem

Ambiente sonoro

Área de Florestas de resinosas:
2,59 ha

Avaliação
Área de Florestas de resinosas:
41,0 ha
Áreas de medidas
compensatórias do SET
(implementadas/em
implementação): 44,56 ha

TLS5
Valor
Norm.

Parcelas de medidas
compensatórias florestais do SET

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Recetores sensíveis/ zonas
sensíveis

I

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Situações de estrangulamento/
secção mínima disponível para
passagem de linha elétrica

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Áreas de elevado valor cénico

FC

Intrusão Visual

FC

Áreas de elevada sensibilidade
paisagística
Frequência de visibilidade

Afetadas diretamente: 79 ha
Afetadas indiretamente: 2.017
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 1
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 2

73,5

33,3

Afetadas diretamente: 1 ha
Afetadas indiretamente: 560
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 0
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 1

19,7

0,0

Afetadas diretamente: 20 ha
Afetadas indiretamente: 712
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 0
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 1

25,7

0,0

Afetadas diretamente: 20 ha
Afetadas indiretamente: 964
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 1
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 0

100,0

34,5

33,3

Avaliação
Área de Florestas de resinosas:
35,21 ha
Áreas de medidas
compensatórias do SET
(implementadas/em
implementação): 5,05 ha
Recetores potenciais no
interior do troço: 1
Recetores potenciais a <50m
do limite do troço: 2
─
Afetadas diretamente: 37 ha
Afetadas indiretamente: 932
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 2
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 2

TLS6
Valor
Norm.

11,3

Avaliação
Área de Florestas de resinosas:
19,10 ha
Áreas de medidas
compensatórias do SET
(implementadas/em
implementação): 0,76 ha

Valor
Norm.

1,7

20,0

─

0,0

0,0

─

0,0

34,0

66,7

Afetadas diretamente: 4 ha
Afetadas indiretamente: 639
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 1
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 2

22,5

33,3

FC

Afetadas diretamente: 75 ha

54,0

Afetadas diretamente: 0,9 ha

0,6

Afetadas diretamente: 18 ha

12,9

Afetadas diretamente: 19 ha

13,7

Afetadas diretamente: 34 ha

24,5

Afetadas diretamente: 4 ha

2,9

R

Elevada: 0 ha
Extensão linear de festos: 540
m
Extensão linear de linhas de
água principais:
Rio Louredo: 0,64 km

0,0

Elevada: 0 ha

0,0

Elevada: 0 ha

0,0

0,4

Elevada: 7 ha

5,1

Extensão linear de festos: 0 m

0,0

Extensão linear de festos: 0 m

0,0

6,6

Extensão linear de festos: 0 m

0,0

81,0

─

0,0

─

0,0

Elevada: 4 ha
Extensão linear de festos: 200
m
Extensão linear de linhas de
água principais:
Rio Louredo: 0,79 km

2,9

17,8

Elevada: 0,6 ha
Extensão linear de festos: 280
m
Extensão linear de linhas de
água principais:
Rio Louredo: 0,37 km

100,0

─

0,0

Áreas de elevada exposição visual

R

Travessia, cruzamento ou
proximidade de cursos de água e
planos de água

R

Património não classificado

R

Nº de OPs:10

50,0

─

0,0

Nº de OPs:3

15,0

Nº de OPs:2

10,0

Nº de OPs:8

40,0

Nº de OPs:10

50,0

Centros radioelétricos e áreas de
servidão radioelétrica

FC

Área da zona de desobstrução
(50 m) do feixe hertziano
Marão-Minhéu: 16,6 ha

100,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Area abrangida: 66,43 ha

25,0

Area abrangida: 55,22 ha

20,8

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Vértices geodésicos e Estrelas de
Pontaria
Locais destinados ao
armazenamento e manipulação
de produtos explosivos
Pedreiras e sua zona de defesa
Pedreiras e outras zonas de
exploração potencialmente
desativadas
Áreas de Salvaguarda para
exploração de quartzo, feldspato
e lítio
Áreas potenciais para a
exploração de minerais de quartzo
e feldspato
Área potencial de indústria
extrativa (PDM de Ribeira de
Pena)

9,2
46,8
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FATORES/INDICADORES
SOCIOAMBIENTAIS

TLS1

NÍVEL
AVAL.

Avaliação

TLS2
Valor
Norm.

Avaliação

TLS3
Valor
Norm.

Avaliação

TLS4
Valor
Norm.

Avaliação

TLS5
Valor
Norm.

Avaliação

TLS6
Valor
Norm.

Avaliação

Valor
Norm.

Áreas potenciais de exploração de
recursos geológicos (PDM de
Montalegre)

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Áreas de RAN e REN

FC

Área de RAN: 57,30 ha
Área de REN: 92,43 ha

64,5

Área de REN: 14,21 ha

6,1

Área de RAN: 1,17 ha

0,5

Área de RAN: 0,91 ha
Área de REN: 6,87 ha

3,4

Área de RAN: 15,69 ha
Área de REN: 74,73 ha

38,9

Linhas de MAT e Distribuição de
Eletricidade

R

Extensão LBT/LMT: 1,02 km

49,3

Extensão LBT/LMT: 0,28 km

13,5

Extensão LBT/LMT: 0,17 km

8,2

Extensão LBT/LMT: 0,52 km

25,1

Extensão LBT/LMT: 1,1 km

53,1

Estradas nacionais e autoestradas

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Extensão EN206: 0,09 km

3,6

Extensão EN206: 1,20 km
Extensão A7: 1,32 km

100,0

─

0,0

Aproveitamento de espaço-canal
de grandes infraestruturas

FC

Extensão que acompanha
parques eólicos existentes:
0,7km

68,2

─

100,0

─

100,0

─

100,0

─

100,0

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Área de servidão do ponto de
água misto: 0,1 ha

100,0

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

Área afeta a perímetros de
proteção imediata abrangida:
2,49 ha

56,6

─

0,0

Pontos de tomada de água para
combate a incêndios por meios
aéreos
Captações de água para
abastecimento público e seus
perímetros de proteção

100,0 ─

0,0

─
Área de RAN: 1,29 ha
Área de REN: 52,81 ha
Extensão de LMAT: 0,67 km
Extensão LBT/LMT: 0,52 km

0,0
22,7
57,5

Legenda:
I

Impeditivos

FC

Fortemente Condicionantes

R

Restritivo
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Quadro 9.6 – Caracterização/Quantificação dos Troços Alternativos TLS7 ao TLS12
FATORES/INDICADORES
SOCIOAMBIENTAIS

Biodiversidade

Zonas Especiais de Conservação
Reservas da Biosfera (zona de
transição)

Avaliação

FC

ZEC Alvão Marão: 101.0 ha

R

─

TLS8
Valor
Avaliação
Norm.
43,1 ZEC Alvão Marão: 21.2 ha
0,0

─

TLS9
Valor
Avaliação
Norm.
9,1
ZEC Alvão Marão: 48.7 ha
0,0

─

TLS10
Valor
Avaliação
Norm.
20,8 ZEC Alvão Marão: 234.0 ha
0,0

─

TLS11
Valor
Avaliação
Norm.
100,0 ZEC Alvão Marão: 167.4 ha

Avaliação

Valor
Norm.
0,0

─

0,0

─

74,3

4030pt3: 63,48 ha
6410pt1: 0,62 ha
8230pt1: 0,64 ha
91E0*pt2: 2,22 ha
9230pt2: 1,30 ha

64,1

4030pt3: 93,92 ha
9230pt2: 12,60 ha

1,0

─

0,0

Presença potencial de 2
espécies: Circus pygargus,
Loxia curvirostra

33,3

0,0

Dentro do corredor: 0
A menos de 1km: 1

100,0

45,7

Alcateia confirmada de lobos
(Minheu): 223 ha

100,0

100,0

Território de reprodução de
Circus pygargus; 18,0 ha

4,2

Habitats sensíveis (habitats
naturais e seminaturais do Anexo I
da Diretiva Habitats)

FC

4030pt3: 78,17 ha
8230pt1: 1,65 ha

74,9

4030pt3: 15,29 ha

14,4

4030pt3: 57,27 ha
91E0*pt2: 2,12 ha

55,8

Espécies florísticas protegidas

FC

─

0,0

─

0,0

Presença de 1 espécie: Quercus
suber

1,0

─

0,0

Presença potencial de espécies de
avifauna com estatuto de ameaça
incluindo rapinas e outras
espécies

R

Preença potencial de 2 espécies:
Falco subbuteo, Circus pygargus

33,3

Presença potencial de 2
espécies: Falco subbuteo,
Circus pygargus

16,7

Presença potencial de 3
espécies: Accipiter gentilis,
Circus pygargus, Loxia
curvirostra

50,0

Presença potencial de 4
espécies: Falco subbuteo,
Circus pygargus, Pernis
apivorus, Bubo bubo

66,7

Abrigos de quirópteros
confirmados

R

Dentro do corredor: 0
A menos de 1km: 1

100,0

Dentro do corredor: 0
A menos de 1km: 1

100,0

Dentro do corredor: 0
A menos de 1km: 1

100,0 ─

Área de ameaça/proteção a
alcateias de lobo

R

Alcateia confirmada de lobo
(Sombra): 52,0 ha

23,3

─

FC

Dois territórios de reprodução
de Circus pygargus: 18 ha e 6 ha
Territórios de reprodução de
outras espécies de rapinas
ameaçadas:
F. subbuteo: 101,0 ha

FC

Áreas de ameaça/proteção
relativas a aves de rapina: ninhos
confirmados de rapinas e buforeal
Áreas muito críticas para o risco
de colisão (Falco peregrinus;
CIBIO, 2020)
Nº de espécies observadas de
rapinas não reprodutoras
Áreas urbanas
Áreas de cultura de vinha

TLS12
Valor
Norm.
71,5 ─

0,0

6510: 6,72 ha
4020pt1: 0,55 ha
4030pt3: 28,56 ha
6410pt1: 0,14 ha
7140pt2: 2,21 ha
8230pt1: 17,78 ha
91E0*pt2: 4,07 ha
9230pt2: 19,16 ha

Áreas de ameaça/proteção
relativas a aves de rapina:
territórios de reprodução de
rapinas ameaçadas

Uso do solo e componente social

TLS7

NÍVEL
AVAL.

0,0

Presença de 1 espécie: Ruscus
aculeatus
Presença potencial de 6
espécies: Falco subbuteo, Pernis
apivorus, Circus aeruginosus,
Circus pygargus, Loxia
curvirostra, Caprimulgus
europaeus
─
Alcateia confirmada de lobos
(Sombra): 53,0 ha
(Minheu): 49,0 ha
Dois territórios de reprodução
de Circus pygargus: 78ha e 52ha
Territórios de reprodução de
outras espécies de rapinas
ameaçadas:
F. subbuteo: 110,0 ha
P. apivorus: 91,0 ha
C. aeruginosus: 99 ha

100,0

0,0

100,0

0,0

Alcateia confirmada de lobos
(Sombra): 140,0 ha

62,8

6,5

Território de reprodução de
Circus pygargus: 9,0 ha
Territórios de reprodução de
outras espécies de rapinas
ameaçadas:
A. gentilis: 170,0 ha

41,6

Dois territórios de reprodução
de Circus pygargus: 3ha e 50ha
Territórios de reprodução de
outras espécies de rapinas
ameaçadas
F. subbuteo: 33,0 ha
P. apivorus: 189,0 ha

64,0

─

0,0

─

0,0

Ninho de Bubo bubo a cerca de
920 m

100,0

Ninho de Circus Pygargus a
cerca de 200 m

21,7

Ninho de Circus Pygargus a
cerca de 700 m

76,1

0,0

─

0,0

─

0,0

Área muito crítica para o risco
de colisão: 13,7 ha

31,9

─

0,0

Área muito crítica para o risco
de colisão: 42,9 ha

100,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─
─
Extensão que acompanha
parques eólicos existentes:
1,5km

0,0
0,0

─
─

0,0
0,0

─
─

0,0
0,0

0,0
0,0

─
─

0,0
0,0

─

0,0

─

0,0

46,7

─

0,0

─
─
Extensão que acompanha
parques eólicos existentes:
0,9km

0,0
0,0

100,0

─
─
Extensão que acompanha
parques eólicos existentes: 0,7
km

0,0

─

29,1

Território de reprodução de
Circus pygargus: 18,0 ha
Territórios de reprodução de
outras espécies de rapinas
ameaçadas:
F. subbuteo: 10,0 ha

─

0,0

FC

─

R
FC
R

Parques eólicos existentes e
propostos

R

Infraestruturas do Sistema
Eletroprodutor do Tâmega

R

─

0,0

─

0,0

Área de suspensão afeta ao
100,0 ─
projeto abrangida: 20,81 ha

0,0

Área de suspensão afeta ao
projeto abrangida: 3,11 ha

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

R

Área total de RF: 77,97 ha

32,8

Área total de RF: 19,87 ha

8,4

Área total de RF: 154,84 ha

65,2

Área total de RF: 172,26 ha

72,5

Área total de RF: 80,11 ha

33,7

Área total de RF: 237,50 ha

100,0

R

─

0,0

─

0,0

Área de Floresta de outras

38,1

─

0,0

Área de Floresta de outras

6,3

Área de Floresta de outras

100,0

Linhas de MAT existentes/em
projeto/licenciamento/construção
Perímetros florestais/ áreas
sujeitas a Regime Florestal
Áreas de eucaliptal e pinhal

14,9

Área de suspensão afeta ao
projeto abrangida: 8,39 ha

60,0

40,3
0,0
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FATORES/INDICADORES
SOCIOAMBIENTAIS

TLS7

NÍVEL
AVAL.

Avaliação

TLS8
Valor
Norm.

Avaliação

TLS9
Valor
Norm.

Avaliação

TLS10
Valor
Norm.

Avaliação

TLS11
Valor
Norm.

resinosas: 12,97 ha
Área de Florestas de resinosas:
13,92 ha
─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

13,8

─

0,0

20,0

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Situações de estrangulamento/
secção mínima disponível para
passagem de linha elétrica

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

Áreas de elevado valor cénico

FC

Afetadas diretamente: 40 ha
Afetadas indiretamente: 985 ha

35,9

FC

Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 1
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 0

33,3

FC

Afetadas diretamente: 39 ha

28,1

Afetadas diretamente: 7 ha

R

Elevada: 17 ha

12,5

Áreas de elevada exposição visual

R

Extensão linear de festos: 760 m
Desenvolvimento perpendicular
às curvas de nível: 890 m

Travessia, cruzamento ou
proximidade de cursos de água e
planos de água

R

Património não classificado
Centros radioelétricos e áreas de
servidão radioelétrica
Vértices geodésicos e Estrelas de
Pontaria
Locais destinados ao
armazenamento e manipulação
de produtos explosivos
Pedreiras e sua zona de defesa
Pedreiras e outras zonas de
exploração potencialmente
desativadas
Áreas de Salvaguarda para
exploração de quartzo, feldspato
e lítio
Áreas potenciais para a
exploração de minerais de quartzo
e feldspato

Ambiente sonoro

I

Recetores potenciais no
interior do troço: 1
Recetores potenciais a <50m
do limite do troço: 1

Recetores sensíveis/ zonas
sensíveis

Paisagem

Intrusão Visual
Áreas de elevada sensibilidade
paisagística
Frequência de visibilidade

Afetadas diretamente: 8 ha
Afetadas indiretamente: 535
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 1
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 1

Afetadas diretamente: 65 ha
Afetadas indiretamente: 1.442
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 3
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 3

Afetadas diretamente: 142 ha
Afetadas indiretamente: 2.710
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 2
100,0
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 2

5,0

Afetadas diretamente: 65 ha

46,8

Elevada: 12 ha

8,8

54,3

Extensão linear de festos: 0 m
Desenvolvimento
perpendicular às curvas de
nível: 0 m

0,0

─

0,0

─

0,0

Elevada: 136 ha
Extensão linear de festos: 540
m
Desenvolvimento
perpendicular às curvas de
nível: 670 m
Extensão linear de linhas de
água principais:
Rio Louredo: 0,46 km

R

Nº de OPs:1

5,0

─

0,0

Nº de OPs:20

FC

─

0,0

─

0,0

─

FC

─

0,0

─

0,0

Nº de visadas intersetadas: 1

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

FC

─

0,0

─

0,0

─

R

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

─

R

─

0,0

─

19,0

33,3

52,8

66,7

Afetadas diretamente: 78 ha
Afetadas indiretamente: 1.703
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 1
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 3

62,4

33,3

Afetadas diretamente: 51 ha
Afetadas indiretamente: 2.150
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 1
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 4

77,2

33,3

100,0

Afetadas diretamente: 75 ha

38,8

Afetadas diretamente: 48 ha

34,5

100,0 Elevada: 121 ha
Extensão linear de festos:
1.027 m
39,8 Desenvolvimento
perpendicular às curvas de
nível: 430 m
Extensão linear de linhas de
58,2 água principais:
Rio Louredo: 0,61 km

89,0

Elevada: 0 ha

0,0

58,8

47,9

Extensão linear de festos: 270 m
Desenvolvimento perpendicular
às curvas de nível: 680 m

31,3

77,2

Extensão linear de linhas de
água principais:
Rio Louredo: 0,51 km

64,6

Elevada: 80 ha
Extensão linear de festos:
1.340 m
Desenvolvimento
perpendicular às curvas de
nível: 1.700 m
Extensão linear de linhas de
água principais:
Ribeiro do Ouro: 0,67 km

100,0 Nº de OPs:5

25,0

Nº de OPs:13

65,0

Nº de OPs:10

50,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

100,0 ─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Proximidade da Pedreira de
Gouvães: 1,5 km

100,0

─

0,0

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

0,0

Area abrangida: 49,40 ha

18,6

─

0,0

Area abrangida: 73,56 ha

27,7

Area abrangida: 265,98 ha

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Afetadas diretamente: 139 ha

100,0

Valor
Norm.

resinosas: 3,50 ha
Área de Florestas de resinosas:
67,16 ha

Património
cultural

R

resinosas: 2,59 ha
Área de Florestas de resinosas:
1,88 ha
Áreas de medidas
compensatórias do SET
(implementadas/em
implementação): 6,17 ha

Avaliação

Ordenamento do território e condicionantes ao
uso do solo

Parcelas de medidas
compensatórias florestais do SET

Avaliação

TLS12
Valor
Norm.

100,0

84,8

100,0

0,0
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FATORES/INDICADORES
SOCIOAMBIENTAIS

TLS7

NÍVEL
AVAL.

Área potencial de indústria
extrativa (PDM de Ribeira de
Pena)
Áreas potenciais de exploração de
recursos geológicos (PDM de
Montalegre)

TLS8
Valor
Norm.

Avaliação

Avaliação

TLS9
Valor
Norm.

Avaliação

TLS10
Valor
Norm.

Avaliação

TLS11
Valor
Norm.

Avaliação

TLS12
Valor
Norm.

Avaliação

Valor
Norm.

R

─

0,0

─

0,0

Área abrangida: 25,0 ha

66,3

─

0,0

─

0,0

Área abrangida: 37,6 ha

99,7

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Áreas de RAN e REN

FC

Área de REN: 79,68 ha

34,3

Área de REN: 0,38 ha

0,2

Área de REN: 156,57 ha

67,4

Área de RAN: 22,25 ha
Área de REN: 95,34 ha

50,6

Área de RAN: 2,52 ha
Área de REN: 27,13

12,8

Linhas de MAT e Distribuição de
Eletricidade

R

Extensão LBT/LMT: 0,56 km

27,1

─

0,0

Extensão LBT/LMT: 0,39 km

18,8

Extensão LBT/LMT: 2,07 km

100,0

Extensão LBT/LMT: 0,41 km

19,8

Estradas nacionais e autoestradas

R

─

0,0

─

0,0

Extensão EN206: 0,41 km
Extensão A7: 0,81 km

48,4

─

Extensão EN206: 0,45 km
Extensão A7: 0,812m

50,0

─

0,0

FC

Extensão que acompanha
parques eólicos existentes:
1,5km

31,8

─

100,0

─

Extensão que acompanha
100,0 parques eólicos existentes: 0,7
km

Extensão que acompanha
LMAT: 1,3 km
Extensão que acompanha
parques eólicos existentes:
0,9km

0,0

FC

─

0,0

─

0,0

─

R

─

0,0

─

0,0

Área afeta a perímetros de
proteção imediata abrangida:
4,40 ha

Aproveitamento de espaço-canal
de grandes infraestruturas
Pontos de tomada de água para
combate a incêndios por meios
aéreos
Captações de água para
abastecimento público e seus
perímetros de proteção

0,0

Área de RAN: 0,36 ha
Área de REN: 231,87 ha
Extensão de LMAT: 0,67 km
Extensão LBT/LMT: 0,59 km

100,0
60,9

68,2

─

100,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

100,0 ─

0,0

─

0,0

─

0,0

0,0

Legenda:
I

Impeditivos

FC

Fortemente Condicionantes

R

Restritivo
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Quadro 9.7 – Caracterização/Quantificação dos Troços Alternativos TLS13 ao TLS15

Biodiversidade

FATORES/INDICADORES
SOCIOAMBIENTAIS

Avaliação

Zonas Especiais de Conservação
Reservas da Biosfera (zona de
transição)
Habitats sensíveis (habitats
naturais e seminaturais do Anexo I
da Diretiva Habitats)

FC

ZEC Alvão Marão: 23.6 ha

R

─

Espécies florísticas protegidas

FC

Presença potencial de espécies de
avifauna com estatuto de ameaça
incluindo rapinas e outras
espécies
Abrigos de quirópteros
confirmados
Área de ameaça/proteção a
alcateias de lobo
Áreas de ameaça/proteção
relativas a aves de rapina:
territórios de reprodução de
rapinas ameaçadas
Áreas de ameaça/proteção
relativas a aves de rapina: ninhos
confirmados de rapinas e buforeal
Áreas muito críticas para o risco
de colisão (Falco peregrinus;
CIBIO, 2020)
Nº de espécies observadas de
rapinas não reprodutoras

Uso do solo e componente social

TLS13

NÍVEL
AVAL.

FC

R

R
R

FC

4030pt3: 47,72 ha
9230pt2: 3,50 ha
9260pt1 + pt2: 8,12 ha
Presença de 2 espécies: Ruscus
aculeatus e Quercus suber
Presença potencial de 4
espécies: Accipiter gentilis,
Pernis apivorus, Circus
pygargus, Caprimulgus
─
Alcateia confirmada de lobos
(Minheu): 117,0 ha
Território de reprodução de
Circus pygargus: 13,0 ha
Outros territórios de
reprodução de outras espécies
de rapinas ameaçadas:
A. gentilis: 7,0 ha
P. apivorus: 34,0 ha

TLS14
Valor
Avaliação
Norm.
10,1 ZEC Alvão Marão: 44.3

TLS15
Valor
Avaliação
Norm.
18,9 ZEC Alvão Marão: 50.6

Valor
Norm.
21,6

0,0

─

0,0

─

0,0

55,7

4030pt3: 16,59 ha
91E0*pt2: 0,72 ha

16,3

4030pt3: 29,06 ha
8230pt1: 2,42 ha

29,6

2,0

─

0,0

─

0,0

50,0

Total potencial de 3 espécies:
Falco subbuteo, Falco
peregrinus, Circus aeruginosus

50,0

100,0

─

0,0

0,0

Alcateia confirmada de lobos
(Sombra): 51,0 ha

22,9

16,3

66,7

0,0

Presença potencial de 3
espécies: Accipiter gentilis,
Falco subbuteo, Circus
pygargus
Dentro do corredor: 0
A menos de 1km: 1

52,5

─

12,6

Território de reprodução de
Circus pygargus: 18,0 ha
Outros territórios de
reprodução de espécies de
rapinas ameaçadas:
F. subbuteo: 5,0 ha
A. gentilis: 1,0 ha

5,6

Outros territórios de
reprodução de espécies de
rapinas ameaçadas:
F. subbuteo: 1,0 ha
F. peregrinus: 29,0 ha
C. aeruginosus: 40 ha

FC

Ninho de Circus Pygargus a
cerca de 200 m

21,7

─

0,0

─

0,0

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

100,0

─

0,0

─

0,0

0,0

─

0,0

─

0,0

Áreas urbanas

FC

Áreas de cultura de vinha
Parques eólicos existentes e
propostos
Infraestruturas do Sistema
Eletroprodutor do Tâmega
Linhas de MAT existentes/em
projeto/licenciamento/construção
Perímetros florestais/ áreas
sujeitas a Regime Florestal

R

Espaço urbanizado – Área de
matriz rural concentrada (PDM
de Ribeira de Pena): 1,7 ha
─

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

Área total de RF: 77,30 ha

32,5

Área total de RF: 38,92 ha

16,4

Área total de RF: 38,22 ha

16,1

59,5

Área de Floresta de resinosas:
11,83 ha

16,7

─

0,0

13,4

─

0,0

─

0,0

Áreas de eucaliptal e pinhal

R

Parcelas de medidas
compensatórias florestais do SET

R

Área de Floresta de outras
resinosas: 23,59 ha
Área de Floresta de Eucalipto:
7,88 ha
Área de Florestas de resinosas:
10,55 ha
Áreas de medidas
compensatórias do SET
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FATORES/INDICADORES
SOCIOAMBIENTAIS

TLS13

NÍVEL
AVAL.

Avaliação

TLS14
Valor
Norm.

Avaliação

TLS15
Valor
Norm.

Avaliação

Valor
Norm.

Ambiente sonoro

(implementadas/em
implementação): 5,97 ha

Recetores sensíveis/ zonas
sensíveis

Paisagem
Património
cultural

100,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Situações de estrangulamento/
secção mínima disponível para
passagem de linha elétrica

FC

─

0,0

Áreas de elevado valor cénico

FC

Afetadas diretamente: 53 ha
Afetadas indiretamente: 802 ha

30,0

FC

Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 3
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 0

100,0

FC

Afetadas diretamente: 50 ha

36,0

Afetadas diretamente: 11 ha

7,9

Afetadas diretamente: 19 ha

13,7

R

Elevada: 0 ha

0,0

Elevada: 3 ha

2,2

2,2

Áreas de elevada exposição visual

R

Extensão linear de festos: 0 m
Desenvolvimento perpendicular
às curvas de nível: 0 m

0,0

Extensão linear de festos: 0 m
Desenvolvimento
perpendicular às curvas de
nível: 0 m

0,0

Elevada: 3 ha
Extensão linear de festos: 472
m
Desenvolvimento
perpendicular às curvas de
nível: 0 m

Travessia, cruzamento ou
proximidade de cursos de água e
planos de água

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Património não classificado

R

Nº de OPs:3

15,0

Nº de OPs:4

20,0

Nº de OPs:1

5,0

Centros radioelétricos e áreas de
servidão radioelétrica

FC

─

0,0

─

0,0

Área da zona de desobstrução
(50 m) do feixe hertziano
Marão-Minhéu: 3,3 ha

19,9

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

Area abrangida: 142,47 ha

53,6

─

0,0

─

0,0

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

Área abrangida: 37,7 ha

100,0

─

0,0

─

0,0

Intrusão Visual

Ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo

I

Recetores potenciais no interior
do troço: 5
Recetores potenciais a <50m do
limite do troço: 4

Áreas de elevada sensibilidade
paisagística
Frequência de visibilidade

Vértices geodésicos e Estrelas de
Pontaria
Locais destinados ao
armazenamento e manipulação
de produtos explosivos
Pedreiras e sua zona de defesa
Pedreiras e outras zonas de
exploração potencialmente
desativadas
Áreas de Salvaguarda para
exploração de quartzo, feldspato
e lítio
Áreas potenciais para a
exploração de minerais de quartzo
e feldspato
Área potencial de indústria
extrativa (PDM de Ribeira de
Pena)

Afetadas diretamente: 11 ha
Afetadas indiretamente: 815
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 1
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 1

29,0

33,3

Afetadas diretamente: 21 ha
Afetadas indiretamente: 1.072
ha
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual elevada: 1
Recetores sujeitos a uma
intrusão visual moderada: 1

38,3

33,3

15,5
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FATORES/INDICADORES
SOCIOAMBIENTAIS

TLS13

NÍVEL
AVAL.

Avaliação

TLS14
Valor
Norm.

Avaliação

TLS15
Valor
Norm.

Avaliação

Valor
Norm.

Áreas potenciais de exploração de
recursos geológicos (PDM de
Montalegre)

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

Áreas de RAN e REN

FC

Área de RAN: 5,90 ha
Área de REN: 124,47 ha

56,1

Área de REN: 8,07 ha

3,5

Área de RAN: 4,86 ha
Área de REN: 44,22 ha

21,1

R

Extensão LBT/LMT: 1,79 km

86,5

Extensão LBT/LMT: 0,44 km km

21,3

Extensão LBT/LMT: 0,41 km km

19,8

R

─

0,0

─

0,0

─

0,0

FC

─

100,0

─

100,0

─

100,0

FC

─

0,0

─

0,0

─

0,0

R

Área afeta a perímetros de
proteção imediata abrangida:
1,13 ha

25,7

─

0,0

─

0,0

Linhas de MAT e Distribuição de
Eletricidade
Estradas nacionais e autoestradas
Aproveitamento de espaço-canal
de grandes infraestruturas
Pontos de tomada de água para
combate a incêndios por meios
aéreos
Captações de água para
abastecimento público e seus
perímetros de proteção

Legenda:
I

Impeditivos

FC

Fortemente Condicionantes

R

Restritivo
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9.3

ANÁLISE COMPARATIVA DE CORREDORES (FASE 3)
Para que os fatores e subfactores/indicadores considerados na análise sejam
diferenciadores, ou seja, atribuam uma medida quantitativa adimensional que permita
efetivamente graduar as alternativas, na presente fase procedeu-se à ponderação interfator/subfactor em função do nível de condicionamento a eles associado.
Esta ponderação recairá sobre o valor normalizado, que numa primeira fase permitiu
criar uma valoração por fator e indicador adimensional para identificar, para cada fator
e indicador, qual o troço menos desfavorável. Sobre esse valor normalizado é aplicado
um peso de ponderação que reflita, para cada fator e indicador, o nível/grau de
condicionamento que lhe está subjacente, tendo em conta as definições e pressupostos
definidos na secção 9.1.
Obter-se-á assim um valor final, adimensional e diretamente comparável para todos os
troços, fatores, subfactores/indicadores e níveis de avaliação.
Importa esclarecer desde já que a metodologia de base e modelo de cálculo a aplicar
pretende ser uma ferramenta de auxílio à decisão, socorrendo-se de um conjunto de
indicadores e ponderação simplificada segundo níveis de condicionamento. A
ponderação detalhada da importância e significância de cada fator em função do valor
intrínseco de cada fator e subfactor ambiental e social, a hierarquização e relevância
relativa entre fatores e subfactores, de diferentes descritores e componentes
ambientais e sociais, revestir-se-ia de um exercício complexo, de interpretação e
avaliação falível. Como ferramenta de apoio, importa assim que o exercício comparativo
seja percetível, direto nos seus objetivos e premissas, e que facilite a interpretação e a
obtenção de uma hierarquização, ainda que debatível, coerente.
Com efeito, a avaliação quantitativa não dispensa a avaliação qualitativa, quer dos
fatores e indicadores em causa, quer da sua avaliação intrínseca, conforme
representada por troço no Quadro 9.2, Quadro 9.3, Quadro 9.4, Quadro 9.5, Quadro 9.6
e Quadro 9.7.
O modelo de cálculo a aplicar terá em consideração a seguinte metodologia:
I.

Cálculo do valor ponderado por nível de avaliação/condicionamento (conforme
o Quadro 9.8 e Quadro 9.9) por indicador e por troço, tendo por base a
caracterização por troço do Quadro 9.2, Quadro 9.3, Quadro 9.4, Quadro 9.5,
Quadro 9.6 e Quadro 9.7;

II.

Quadro-síntese de valores ponderados por nível de avaliação/ condicionamento
e por troço (Quadro 9.10 e Quadro 9.11);

III. Quadro-síntese final de hierarquização de corredores alternativos (Quadro 9.14
e Quadro 9.15).
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I.

CÁLCULO DO VALOR PONDERADO POR NÍVEL DE AVALIAÇÃO/CONDICIONAMENTO
De forma a diferenciar os diferentes fatores e indicadores segundo os níveis de
avaliação/condicionamento considerados, procedeu-se à atribuição de índices de
ponderação (pesos) a cada nível, conforme se apresenta abaixo:
Fator Impeditivo

1,0

Fator Fortemente
Condicionante

0,70

Fator Restritivo

0,30

Peso máximo dado que constituem elementos que
impedem a passagem da linha em função dos seus regimes
de condicionamento.
Peso relativo elevado, já que, apesar de a sua presença não
impedir a passagem da linha, estarão tipicamente
associados impactes significativos.
Peso relativo médio, pois os impactes relacionados são
moderadamente
significativos,
não
obstante
a
implementação de medidas de mitigação.

Para o Fator “Impeditivo” o peso atribuído é o máximo, correspondendo ao valor de 1,0
que equivale a 100%; para o Fator “Fortemente Condicionante” o peso atribuído é de
0,70; para o Fator “Restritivo” o peso atribuído corresponde a 0,30.
Da aplicação dos fatores de ponderação resulta o quadro que se segue. Para efeitos de
consulta e sucessão da análise anterior, apresenta-se o quadro seguinte por fator,
indicador e troço, com identificação de:
•

“Valor Norm.” – Valor normalizado, para análise intra-critério, calculado e
apresentado conforme a secção 9.2 a partir da normalização dos valores
absolutos multidimensionais (não normalizados) de cada fator/indicador;

•

“Valor Pond.” – Valor ponderado, para análise intra-critério considerando os
níveis de avaliação/condicionamento.

No Quadro 9.10 e Quadro 9.11 seguintes assinalou-se a negrito qual o troço mais
desfavorável para cada critério, para facilitar a consulta.
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Quadro 9.8 – Valores normalizados e ponderados por indicador e por troço: PETN
FATORES/INDICADORES
SOCIOAMBIENTAIS

TLN1
TLN2
TLN3
TLN4
TLN5
TLN6
TLN7
TLN8
TLN9
TLN10
TLN11
TLN12
TLN13
TLN14
TLN15
TLN16
TLN17
N.
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
Av.
Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond.

BIODIVERSIDADE
Sítios de Importância
Comunitária/Zonas Especiais de
FC
Conservação
Reservas da Biosfera (zona de
R
transição)
Habitats sensíveis (habitats
naturais e seminaturais do Anexo FC
I da Diretiva Habitats)
Espécies florísticas protegidas
FC
Presença potencial de espécies de
avifauna com estatuto de ameaça
R
incluindo rapinas e outras
espécies
Abrigos de quirópteros
R
confirmados
Área de ameaça/proteção a
R
alcateias de lobo
Áreas de ameaça/proteção
relativas a aves de rapina:
FC
territórios de reprodução de
rapinas ameaçadas
Áreas de ameaça/proteção
relativas a aves de rapina: ninhos
FC
confirmados de rapinas e buforeal
Áreas muito críticas para o risco
de colisão (Falco peregrinus;
FC
CIBIO, 2020)
Nº de espécies observadas de
R
rapinas não reprodutoras
USO DO SOLO E COMPONENTE SOCIAL
Áreas urbanas
FC
Áreas de cultura de vinha
R
Parques eólicos existentes e
R
propostos
Infraestruturas do Sistema
R
Eletroprodutor do Tâmega
Linhas de MAT existentes/em
R
projeto/licenciamento/construção
Perímetros florestais/ áreas
R
sujeitas a Regime Florestal
Áreas de eucaliptal e pinhal
R
Parcelas de medidas
R
compensatórias florestais do SET
AMBIENTE SONORO
Recetores sensíveis/ zonas
I
sensíveis
Situações de estrangulamento/
secção mínima disponível para
FC
passagem de linha elétrica

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,6

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

30,0

78,9

23,7

0,0

0,0

0,0

0,0

88,9

62,3

4,5

3,2

42,8

29,9

0,0

0,0

43,6

30,5

3,3

2,3

63,9

44,7

10,3

7,2

3,7

2,6

4,9

3,4

12,8

9,0

8,8

6,2

0,4

0,3

86,3

60,4

54,5

38,2

6,1

4,2

100,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

35,0

50,0

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

30,0

100,0

30,0

100,0

30,0

66,7

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66,7

20,0

33,3

10,0

66,7

20,0

66,7

20,0

100,0

30,0

66,7

20,0

66,7

20,0

0,0

0,0

33,3

10,0

0,0

0,0

66,7

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53,7

16,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,6

10,7

11,7

3,5

45,2

13,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36,2

10,9

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

30,0

91,0

27,3

9,0

2,7

67,0

20,1

62,6

43,8

28,6

20,0

100,0

70,0

11,9

8,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,2

9,9

6,9

14,6

10,2

33,7

23,6

26,2

18,3

15,0

10,5

24,8

17,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,4

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

30,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
100,0

0,0
30,0

0,0
0,0

0,0
0,0

100,0
0,0

70,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
33,0

0,0
9,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

100,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45,5

13,7

96,0

28,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,6

0,8

100,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81,5

24,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48,3

14,5

0,0

0,0

100,0

30,0

29,8

8,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67,4

20,2

0,0

0,0

0,0

0,0

25,8

7,8

29,2

8,8

43,3

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,4

9,4

8,0

2,4

15,5

4,6

3,2

1,0

6,7

2,0

2,9

0,9

16,2

4,9

10,9

3,3

100,0

30,0

10,3

3,1

11,7

3,5

7,7

2,3

8,4

2,5

33,0

9,9

31,7

9,5

3,8

1,1

44,8

13,4

48,1

14,4

0,0

0,0

13,4

4,0

3,6

1,1

0,5

0,2

0,0

0,0

2,7

0,8

0,0

0,0

2,6

0,8

100,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,4

2,2

94,0

28,2

94,0

28,2

1,3

0,4

22,8

6,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,3

18,8

5,6

0,0

0,0

100,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,5

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48,4

14,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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FATORES/INDICADORES
SOCIOAMBIENTAIS

TLN1
TLN2
TLN3
TLN4
TLN5
TLN6
TLN7
TLN8
TLN9
TLN10
TLN11
TLN12
TLN13
TLN14
TLN15
TLN16
TLN17
N.
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
Av.
Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond.

PAISAGEM
Áreas de elevado valor cénico
FC 73,3
51,3
32,6
22,9
Intrusão Visual
FC 50,0
35,0
0,0
0,0
Áreas de elevada sensibilidade
FC 64,1
44,8
0,6
0,4
paisagística
Frequência de visibilidade
R
42,3
12,7
35,4
10,6
Áreas de elevada exposição visual R
89,7
26,9
24,9
7,5
Travessia, cruzamento ou
proximidade de cursos de água e
R
0,0
0,0
0,0
0,0
planos de água
PATRIMÓNIO CULTURAL
Património não classificado
R
64,3
19,3
0,0
0,0
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO
Centros radioelétricos e áreas de
FC
0,0
0,0
0,0
0,0
servidão radioelétrica
Vértices geodésicos e Estrelas de
FC 11,1
7,8
11,1
7,8
Pontaria
Locais destinados ao
armazenamento e manipulação
R
0,0
0,0
0,0
0,0
de produtos explosivos
Pedreiras e sua zona de defesa
FC
0,0
0,0
0,0
0,0
Pedreiras e outras zonas de
exploração potencialmente
R
0,0
0,0
0,0
0,0
desativadas
Áreas de Salvaguarda para
exploração de quartzo, feldspato
R
0,0
0,0
0,0
0,0
e lítio
Áreas potenciais para a
exploração de minerais de
R
31,1
9,3
0,0
0,0
quartzo e feldspato
Área potencial de indústria
extrativa (PDM de Ribeira de
R
0,0
0,0
0,0
0,0
Pena)
Áreas potenciais de exploração de
recursos geológicos (PDM de
R
0,0
0,0
0,0
0,0
Montalegre)
Áreas de RAN e REN
FC 93,5
65,5
14,3
10,0
Linhas de MAT e Distribuição de
R
44,4
13,3
0,0
0,0
Eletricidade
Estradas nacionais e autoestradas R
0,0
0,0
0,0
0,0
Aproveitamento de espaço-canal
FC
0,0
0,0
100,0 70,0
de grandes infraestruturas
Pontos de tomada de água para
combate a incêndios por meios
FC
0,0
0,0
0,0
0,0
aéreos
Captações de água para
abastecimento público e seus
R
32,5
9,7
100,0 30,0
perímetros de proteção

48,6
50,0

34,0
35,0

28,1
50,0

19,6
35,0

46,0
50,0

32,2
35,0

46,9
50,0

32,8
35,0

31,6
50,0

22,1
35,0

9,1
0,0

6,3
0,0

24,9
50,0

17,5
35,0

30,9
100,0

21,6
70,0

30,5
50,0

21,4
35,0

2,5
0,0

1,7
0,0

30,3
50,0

21,2
35,0

38,5
100,0

26,9
70,0

80,8
100,0

56,6
70,0

71,4
0,0

50,0
0,0

100,0
100,0

70,0
70,0

9,8

6,9

2,0

1,4

24,8

17,4

14,4

10,1

18,3

12,8

0,0

0,0

0,5

0,4

12,4

8,7

33,3

23,3

0,0

0,0

1,0

0,7

100,0

70,0

94,8

66,3

11,1

7,8

64,1

44,8

58,8
85,4

17,6
25,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
62,9

0,0
18,9

0,8
15,7

0,2
4,7

58,8
42,8

17,6
12,8

0,2
13,0

0,1
3,9

18,6
21,8

5,6
6,5

0,0
66,5

0,0
20,0

47,4
53,2

14,2
15,9

14,4
19,2

4,3
5,8

13,4
0,0

4,0
0,0

3,1
100,0

0,9
30,0

2,1
38,2

0,6
11,5

5,2
9,6

1,5
2,9

100,0
74,1

30,0
22,2

39,3

11,8

91,1

27,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71,4

21,4

50,0

15,0

21,4

6,4

21,4

6,4

35,7

10,7

0,0

0,0

7,1

2,1

100,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28,6

8,6

42,9

12,9

85,7

25,7

0,0

0,0

7,1

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22,2

15,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,1

7,8

0,0

0,0

100,0

70,0

66,7

46,7

22,2

15,6

22,2

15,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

30,0

10,9

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,8

10,7

10,4

3,1

0,7

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

30,0

99,9

30,0

9,2

2,8

28,0

8,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

68,4

47,9

18,5

13,0

33,2

23,3

1,5

1,0

39,0

27,3

12,1

8,5

9,5

6,7

32,0

22,4

30,7

21,5

4,1

2,9

18,3

12,8

52,3

36,6

63,0

44,1

11,4

8,0

100,0

70,0

100,0

30,0

39,7

11,9

13,8

4,1

0,0

0,0

14,1

4,2

0,0

0,0

16,2

4,8

81,5

24,4

88,2

26,5

18,2

5,5

18,2

5,5

74,7

22,4

26,6

8,0

0,0

0,0

21,2

6,4

0,0

0,0

5,8

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66,7

46,7

83,3

58,3

100,0

70,0

100,0

70,0

100,0

70,0

100,0

70,0

100,0

70,0

100,0

70,0

100,0

70,0

100,0

70,0

100,0

70,0

100,0

70,0

100,0

70,0

100,0

70,0

100,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,3

1,6

0,0

0,0

67,5

20,3

37,4

11,2

0,0

0,0

0,0

0,0

12,9

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

10,3

3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

20,2

6,1

Legenda:
I

Impeditivos

FC

Fortemente Condicionantes

R

Restritivo
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Quadro 9.9 – Valores normalizados e ponderados por indicador e por troço: PETS
FATORES/INDICADORES
SOCIOAMBIENTAIS

N.
Av.

BIODIVERSIDADE
Sítios de Importância
Comunitária/Zonas Especiais de
FC
Conservação
Reservas da Biosfera (zona de
R
transição)
Habitats sensíveis (habitats
naturais e seminaturais do Anexo FC
I da Diretiva Habitats)
Espécies florísticas protegidas
FC
Presença potencial de espécies de
avifauna com estatuto de ameaça
R
incluindo rapinas e outras
espécies
Abrigos de quirópteros
R
confirmados
Área de ameaça/proteção a
R
alcateias de lobo
Áreas de ameaça/proteção
relativas a aves de rapina:
FC
territórios de reprodução de
rapinas ameaçadas
Áreas de ameaça/proteção
relativas a aves de rapina: ninhos
FC
confirmados de rapinas e buforeal
Áreas muito críticas para o risco
de colisão (Falco peregrinus;
FC
CIBIO, 2020)
Nº de espécies observadas de
R
rapinas não reprodutoras
USO DO SOLO E COMPONENTE SOCIAL
Áreas urbanas
FC
Áreas de cultura de vinha
R
Parques eólicos existentes e
R
propostos
Infraestruturas do Sistema
R
Eletroprodutor do Tâmega
Linhas de MAT existentes/em
R
projeto/licenciamento/construção
Perímetros florestais/ áreas
R
sujeitas a Regime Florestal
Áreas de eucaliptal e pinhal
R
Parcelas de medidas
R
compensatórias florestais do SET
AMBIENTE SONORO
Recetores sensíveis/ zonas
I
sensíveis
Situações de estrangulamento/
secção mínima disponível para
FC
passagem de linha elétrica
PAISAGEM
Áreas de elevado valor cénico
FC
Intrusão Visual
FC

TLS1
TLS2
TLS3
TLS4
TLS5
TLS6
TLS7
TLS8
TLS9
TLS10
TLS11
TLS12
TLS13
TLS14
TLS15
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond.

66,2

46,3

7,3

5,1

17,6

12,3

43,2

30,3

50,2

35,1

0,0

0,0

43,1

30,2

9,1

6,4

20,8

14,6

100,0

70,0

71,5

50,1

0,0

0,0

10,1

7,1

18,9

13,2

21,6

15,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61,8

43,3

5,5

3,9

6,8

4,8

42,3

29,6

42,0

29,4

4,3

3,0

74,9

52,5

14,4

10,0

55,8

39,0

74,3

52,0

64,1

44,9

100,0

70,0

55,7

39,0

16,3

11,4

29,6

20,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

70,0

50,0

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

35,0

0,0

0,0

50,0

35,0

0,0

0,0

100,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

15,0

16,7

5,0

33,3

10,0

83,3

25,0

50,0

15,0

16,7

5,0

33,3

10,0

16,7

5,0

50,0

15,0

66,7

20,0

100,0

30,0

33,3

10,0

66,7

20,0

50,0

15,0

50,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

30,0

100,0

30,0

0,0

0,0

100,0

30,0

100,0

30,0

100,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

30,0

0,0

0,0

100,0

30,0

0,0

0,0

61,9

18,6

7,6

2,3

18,4

5,5

13,0

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

23,3

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62,8

18,8

45,7

13,7

100,0

30,0

52,5

15,7

0,0

0,0

22,9

6,9

20,0

14,0

3,5

2,4

4,9

3,4

16,3

11,4

37,9

26,5

4,9

3,4

29,1

20,3

6,5

4,6

41,6

29,1

64,0

44,8

100,0

70,0

4,2

2,9

12,6

8,8

5,6

3,9

16,3

11,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

70,0

21,7

15,2

76,1

53,3

21,7

15,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,9

22,4

0,0

0,0

100,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

32,4
0,0

22,6
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

100,0
0,0

70,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

46,7

14,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46,7

14,0

0,0

0,0

60,0

18,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,6

6,2

72,2

21,7

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

30,0

0,0

0,0

14,9

4,5

40,3

12,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32,6

9,8

6,9

2,1

14,8

4,4

35,4

10,6

47,4

14,2

17,6

5,3

32,8

9,8

8,4

2,5

65,2

19,6

72,5

21,8

33,7

10,1

100,0

30,0

32,5

9,8

16,4

4,9

16,1

4,8

1,5

0,5

0,0

0,0

4,8

1,4

58,9

17,7

87,0

26,1

53,3

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38,1

11,4

0,0

0,0

6,3

1,9

100,0

30,0

59,5

17,8

16,7

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

30,0

11,3

3,4

1,7

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,8

4,2

0,0

0,0

13,4

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

73,5
33,3

51,4
23,3

19,7
0,0

13,8
0,0

25,7
0,0

18,0
0,0

34,5
33,3

24,2
23,3

34,0
66,7

23,8
46,7

22,5
33,3

15,8
23,3

35,9
33,3

25,2
23,3

19,0
33,3

13,3
23,3

52,8
100,0

37,0
70,0

100,0
66,7

70,0
46,7

62,4
33,3

43,7
23,3

77,2
33,3

54,0
23,3

30,0
100,0

21,0
70,0

29,0
33,3

20,3
23,3

38,3
33,3

26,8
23,3

1331

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

FATORES/INDICADORES
SOCIOAMBIENTAIS

N.
Av.

TLS1
TLS2
TLS3
TLS4
TLS5
TLS6
TLS7
TLS8
TLS9
TLS10
TLS11
TLS12
TLS13
TLS14
TLS15
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond. Norm. Pond.

Áreas de elevada sensibilidade
FC 54,0
37,8
0,6
0,5
12,9
paisagística
Frequência de visibilidade
R
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Áreas de elevada exposição visual R
17,8
5,3
0,0
0,0
0,0
Travessia, cruzamento ou
proximidade de cursos de água e
R
81,0
24,3
0,0
0,0
0,0
planos de água
PATRIMÓNIO CULTURAL
Património não classificado
R
50,0
15,0
0,0
0,0
15,0
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO
Centros radioelétricos e áreas de
FC 100,0 70,0
0,0
0,0
0,0
servidão radioelétrica
Vértices geodésicos e Estrelas de
FC
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Pontaria
Locais destinados ao
armazenamento e manipulação
R
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
de produtos explosivos
Pedreiras e sua zona de defesa
FC
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Pedreiras e outras zonas de
exploração potencialmente
R
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
desativadas
Áreas de Salvaguarda para
exploração de quartzo, feldspato
R
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
e lítio
Áreas potenciais para a
exploração de minerais de
R
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
quartzo e feldspato
Área potencial de indústria
extrativa (PDM de Ribeira de
R
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Pena)
Áreas potenciais de exploração de
recursos geológicos (PDM de
R
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Montalegre)
Áreas de RAN e REN
FC 64,5
45,1
6,1
4,3
0,5
Linhas de MAT e Distribuição de
R
49,3
14,8
13,5
4,1
8,2
Eletricidade
Estradas nacionais e autoestradas R
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Aproveitamento de espaço-canal
FC 68,2
20,5 100,0 30,0 100,0
de grandes infraestruturas
Pontos de tomada de água para
combate a incêndios por meios
FC
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
aéreos
Captações de água para
abastecimento público e seus
R
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
perímetros de proteção

9,1

13,7

9,6

24,5

17,1

2,9

2,0

28,1

19,6

5,0

3,5

46,8

32,7

100,0

70,0

38,8

27,2

34,5

24,2

36,0

25,2

7,9

5,5

13,7

9,6

0,0
0,0

0,4
9,2

0,1
2,8

2,9
6,6

0,9
2,0

5,1
0,0

1,5
0,0

12,5
54,3

3,8
16,3

8,8
0,0

2,6
0,0

100,0
39,8

30,0
11,9

89,0
47,9

26,7
14,4

0,0
31,3

0,0
9,4

58,8
100,0

17,6
30,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2,2
0,0

0,7
0,0

2,2
15,5

0,7
4,7

0,0

46,8

14,1

100,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58,2

17,5

77,2

23,2

64,6

19,4

84,8

25,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,5

10,0

3,0

40,0

12,0

50,0

15,0

5,0

1,5

0,0

0,0

100,0

30,0

25,0

7,5

65,0

19,5

50,0

15,0

15,0

4,5

20,0

6,0

5,0

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,9

13,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,0

7,5

20,8

6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

18,6

5,6

0,0

0,0

27,7

8,3

100,0

30,0

53,6

16,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66,3

19,9

0,0

0,0

0,0

0,0

99,7

29,9

100,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

3,4

2,3

38,9

27,3

22,7

15,9

34,3

24,0

0,2

0,1

67,4

47,2

50,6

35,4

12,8

8,9

100,0

70,0

56,1

39,3

3,5

2,4

21,1

14,8

2,5

25,1

7,5

53,1

15,9

57,5

17,2

27,1

8,1

0,0

0,0

18,8

5,7

100,0

30,0

19,8

5,9

60,9

18,3

86,5

25,9

21,3

6,4

19,8

5,9

0,0

3,6

1,1

100,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48,4

14,5

0,0

0,0

50,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

100,0

30,0

100,0

30,0

100,0

30,0

31,8

9,5

100,0

30,0

100,0

30,0

68,2

20,5

100,0

30,0

0,0

0,0

100,0

30,0

100,0

30,0

100,0

30,0

0,0

100,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56,6

17,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,7

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Legenda:
I

Impeditivos

FC

Fortemente Condicionantes

R

Restritivo
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II.

QUADRO-SÍNTESE DE VALORES PONDERADOS
De forma a diferenciar os diferentes fatores e indicadores segundo os níveis de
avaliação/condicionamento considerados, procedeu-se à atribuição de índices de
ponderação (pesos) a cada nível, conforme se apresenta abaixo:
Do quadro anterior, e para facilitar a consulta e aferir quais os troços que mais
negativamente (assim como a análise oposta, relativa aos menos desfavoráveis) são
influenciados pelo conjunto de fatores e indicadores definidos, apresenta-se o seguinte
quadro-síntese de três parâmetros de análise discriminados por nível de
avaliação/condicionamento,
•

número de indicadores (contabilização do número de indicadores do Quadro 9.8
e Quadro 9.9 para os quais se identificou um valor de avaliação),

•

valor normalizado (soma dos valores normalizados calculados no Quadro 9.8 e
Quadro 9.9 para cada indicador),

•

valor ponderado (soma dos valores ponderados calculados no Quadro 9.8 e
Quadro 9.9 para cada indicador),

e finalmente o valor de ponderação global por troço, como indicador primário, resultado
da soma dos valores ponderados identificados por nível de avaliação/condicionamento
(impeditivo, fortemente condicionante, restritivo e condicionante).
Para facilitar a consulta assinalou-se a negrito as opções mais desfavoráveis por fator e
a sublinhado a pior opção.
Quadro 9.10 – Quadro-síntese de valores ponderados de avaliação por troço: PETN
TROÇOS

TLN1

TLN2

TLN3

TLN4

TLN5
TLN6

PARÂMETROS
N.º indicadores
Valor normalizado
Valor ponderado
N.º indicadores
Valor normalizado
Valor ponderado
N.º indicadores
Valor normalizado
Valor ponderado
N.º indicadores
Valor normalizado
Valor ponderado
N.º indicadores
Valor normalizado
Valor ponderado
N.º indicadores

NÍVEIS DE AVALIAÇÃO/CONDICIONAMENTO
VALOR
PONDERADO
FORTEMENTE
IMPEDITIVO
RESTRITIVO
GLOBAL
CONDICIONANTE
0
8
14
0,0
443,5
788,3
0,0
310,5
236,5
547,0
0
6
5
0,0
191,7
268,3
0,0
134,2
80,5
214,7
0
9
12
0,0
458,4
829,3
0,0
320,9
248,8
569,7
0
7
10
0,0
243,8
396,7
0,0
170,7
119,0
289,7
0
6
8
0,0
397,7
182,0
0,0
278,4
54,6
333,0
0
5
6
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TROÇOS

PARÂMETROS

Valor normalizado
Valor ponderado
N.º indicadores
TLN7 Valor normalizado
Valor ponderado
N.º indicadores
TLN8 Valor normalizado
Valor ponderado
N.º indicadores
TLN9 Valor normalizado
Valor ponderado
N.º indicadores
TLN10 Valor normalizado
Valor ponderado
N.º indicadores
TLN11 Valor normalizado
Valor ponderado
N.º indicadores
TLN12 Valor normalizado
Valor ponderado
N.º indicadores
TLN13 Valor normalizado
Valor ponderado
N.º indicadores
TLN14 Valor normalizado
Valor ponderado
N.º indicadores
TLN15 Valor normalizado
Valor ponderado
N.º indicadores
TLN16 Valor normalizado
Valor ponderado
N.º indicadores
TLN17 Valor normalizado
Valor ponderado
Legenda:
I

Impeditivos

FC

NÍVEIS DE AVALIAÇÃO/CONDICIONAMENTO
VALOR
PONDERADO
FORTEMENTE
IMPEDITIVO
RESTRITIVO
GLOBAL
CONDICIONANTE
0,0
216,1
62,9
0,0
151,2
18,9
170,1
0
7
12
0,0
403,1
384,5
0,0
282,2
115,3
397,5
0
4
6
0,0
141,3
113,7
0,0
98,9
34,1
133,0
0
6
8
0,0
203,4
235,6
0,0
142,4
70,7
213,0
1
8
11
100,0
513,9
892,4
100,0
359,7
267,7
727,4
0
6
8
0,0
283,6
351,0
0,0
198,5
105,3
303,8
0
5
5
0,0
141,5
126,2
0,0
99,1
37,8
136,9
0
7
9
0,0
274,9
257,4
0,0
192,4
77,2
269,6
0
6
12
0,0
577,1
787,2
0,0
404,0
236,2
640,1
0
6
11
0,0
559,8
624,7
0,0
391,8
187,4
579,3
0
5
6
0,0
222,2
38,1
0,0
155,6
11,4
167,0
0
7
12
0,0
588,7
600,4
0,0
412,1
180,1
592,2

Fortemente Condicionantes

R

Restritivo

No caso do PETN, os troços com maior grau de condicionamento, numa análise
individualizada, correspondem por ordem aos seguintes – TLN10 / TLN14 / TLN17.
Quadro 9.11 – Quadro-síntese de valores ponderados de avaliação por troço: PETS
TROÇOS

PARÂMETROS

NÍVEIS DE AVALIAÇÃO/CONDICIONAMENTO
VALOR
PONDERADO
FORTEMENTE
IMPEDITIVO
RESTRITIVO
GLOBAL
CONDICIONANTE
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NÍVEIS DE AVALIAÇÃO/CONDICIONAMENTO
VALOR
PONDERADO
FORTEMENTE
IMPEDITIVO
RESTRITIVO
GLOBAL
CONDICIONANTE
0
8
10
0,0
473,2
458,9
0,0
331,3
137,7
468,9

TROÇOS

PARÂMETROS

TLS1

N.º indicadores
Valor normalizado
Valor ponderado

TLS2

N.º indicadores
Valor normalizado
Valor ponderado

0
0,0
0,0

6
42,8
29,9

4
144,7
43,4

73,3

TLS3

N.º indicadores
Valor normalizado
Valor ponderado

0
0,0
0,0

6
68,4
47,9

6
194,6
58,4

106,2

TLS4

N.º indicadores
Valor normalizado
Valor ponderado

0
0,0
0,0

8
286,6
200,6

12
585,8
175,7

376,4

N.º indicadores
Valor normalizado
Valor ponderado

1
20,0
20,0

9
426,4
298,5

14
800,5
240,2

558,7

TLS6

N.º indicadores
Valor normalizado
Valor ponderado

0
0,0
0,0

8
140,6
98,5

10
494,9
148,5

246,9

TLS7

N.º indicadores
Valor normalizado
Valor ponderado

0
0,0
0,0

7
278,8
195,2

10
420,1
126,0

321,2

N.º indicadores
Valor normalizado
Valor ponderado

0
0,0
0,0

7
87,5
61,3

4
233,9
70,2

131,4

N.º indicadores
Valor normalizado
Valor ponderado

0
0,0
0,0

9
535,2
374,7

14
1.003,4
301,0

675,7

N.º indicadores
Valor normalizado
Valor ponderado

0
0,0
0,0

9
687,5
481,3

10
655,9
196,8

678,1

N.º indicadores
Valor normalizado
Valor ponderado

0
0,0
0,0

9
454,7
318,3

13
672,9
201,9

520,2

N.º indicadores
Valor normalizado
Valor ponderado

1
20,0
20,0

8
525,3
367,7

15
1.087,9
326,4

714,1

N.º indicadores
Valor normalizado
Valor ponderado

1
100,0
100,0

10
522,2
365,5

10
605,3
181,6

647,1

N.º indicadores
Valor normalizado
Valor ponderado

0
0,0
0,0

7
114,4
80,1

7
326,6
98,0

178,1

TLS5

TLS8

TLS9

TLS10

TLS11

TLS12

TLS13

TLS14
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TROÇOS

NÍVEIS DE AVALIAÇÃO/CONDICIONAMENTO
VALOR
PONDERADO
FORTEMENTE
IMPEDITIVO
RESTRITIVO
GLOBAL
CONDICIONANTE

PARÂMETROS

N.º indicadores
TLS15 Valor normalizado
Valor ponderado
Legenda:
I

Impeditivos

FC

0
0,0
0,0

Fortemente Condicionantes

8
193,8
135,7

R

7
231,5
69,5

205,1

Restritivo

No caso do PETS, os troços com maior grau de condicionamento, numa análise
individualizada, correspondem por ordem aos seguintes – TLS12 / TLS10 / TLS13.
III. AVALIAÇÃO COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS
No geral, no seguimento dos capítulos anteriores do EIA, estão em análise um total de
32 troços (17 no PETN e 15 no PETS), que podem ser associados nas seguintes
alternativas possíveis, por parque:
Quadro 9.12 – Resumo das alternativas de corredor para o PETN
ALTERNATIVAS

COMBINAÇÕES TROÇOS
SUBESTAÇÃO A - PC DAIVÕES

STA-PCD|Corredor A

TLN01+02+03+04

STA-PCD|Corredor B

TLN01+02+12+08+09+13+04

STA-PCD|Corredor C

TLN01+02+12+8+9+10

STA-PCD|Corredor D

TLN05+06+11+02+03+04

STA-PCD|Corredor E

TLN05+06+11+02+12+08+09+13+04

STA-PCD|Corredor F

TLN05+06+11+02+12+08+09+10

STA-PCD|Corredor G

TLN05+06+07+08+09+13+04

STA-PCD|Corredor H

TLN05+06+07+08+09+10
SUBESTAÇÃO B - PC DAIVÕES

STB-PCD|Corredor A

TLN14+01+02+03+04

STB-PCD|Corredor B

TLN14+01+02+12+08+09+13+04

STB-PCD|Corredor C

TLN14+01+02+12+8+9+10

STB-PCD|Corredor D

TLN14+05+06+11+02+03+04

STB-PCD|Corredor E

TLN14+05+06+11+02+12+08+09+13+04

STB-PCD|Corredor F

TLN14+05+06+11+02+12+08+09+10

STB-PCD|Corredor G

TLN14+05+06+07+08+09+13+04

STB-PCD|Corredor H

TLN14+05+06+07+08+09+10

STB-PCD|Corredor I

TLN15+17+09+13+04

STB-PCD|Corredor J

TLN15+17+09+10

STB-PCD|Corredor K

TLN15+16+06+11+02+03+04
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ALTERNATIVAS

COMBINAÇÕES TROÇOS

STB-PCD|Corredor L

TLN15+16+06+11+02+12+08+09+13+04

STB-PCD|Corredor M

TLN15+16+06+11+02+12+08+09+10

STB-PCD|Corredor N

TLN15+16+06+07+08+09+13+04

STB-PCD|Corredor O

TLN15+16+06+07+08+09+10

Quadro 9.13 – Resumo das alternativas de corredor para o PETS
ALTERNATIVAS

COMBINAÇÕES TROÇOS
SUBESTAÇÃO A - PC GOUVÃES

STA-PCG|Corredor A

TLS01+02+03+04+05+06

STA-PCG|Corredor B

TLS01+02+07+08+09+06

STA-PCG|Corredor C

TLS01+02+07+08+14+05+06

STA-PCG|Corredor D

TLS01+02+03+11+12

STA-PCG|Corredor E

TLS01+02+03+11+13+06

STA-PCG|Corredor F

TLS10+08+09+06

STA-PCG|Corredor G

TLS10+08+14+05+06
SUBESTAÇÃO B - PC GOUVÃES

STB-PCG|Corredor A

TLS15+02+03+04+05+06

STB-PCG|Corredor B

TLS15+02+07+08+09+06

STB-PCG|Corredor C

TLS15+02+07+08+14+05+06

STB-PCG|Corredor D

TLS15+02+03+11+12

STB-PCG|Corredor E

TLS15+02+03+11+13+06

Apresenta-se em seguida o quadro-síntese de hierarquização de corredores
alternativos, em função do valor de ponderação global que resulta da soma aritmética
dos valores de ponderação de cada troço que compõem cada alternativa.
Os valores ponderados globais menos desfavoráveis, ou seja, com um nível de
condicionamento e risco global mais reduzido, correspondem às combinações
preferenciais para o futuro desenho de traçado em fase de Projeto de Execução.
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Quadro 9.14 – Ponderação global final por alternativa – hierarquização do grupo de
alternativas menos desfavorável: PETN
ALTERNATIVAS

COMBINAÇÕES TROÇOS

PONDERAÇÃO
GLOBAL

HIERARQUIZAÇÃO
POR GRUPO DE
ALTERNATIVAS

SUBESTAÇÃO A - PC DAIVÕES
STA-PCD|Corredor A

TLN01+02+03+04

1.621,0

1

STA-PCD|Corredor B

TLN01+02+12+08+09+13+04

1.803,9

2

STA-PCD|Corredor C

TLN01+02+12+8+9+10

1.972,1

6

STA-PCD|Corredor D

TLN05+06+11+02+03+04

1.881,0

4

STA-PCD|Corredor E

TLN05+06+11+02+12+08+09+13+04

2.063,9

8

STA-PCD|Corredor F

TLN05+06+11+02+12+08+09+10

2.232,1

11

STA-PCD|Corredor G

TLN05+06+07+08+09+13+04

1.805,9

3

STA-PCD|Corredor H

TLN05+06+07+08+09+10

1.974,1

7

SUBESTAÇÃO B - PC DAIVÕES
STB-PCD|Corredor A

TLN14+01+02+03+04

2.261,2

12

STB-PCD|Corredor B

TLN14+01+02+12+08+09+13+04

2.444,1

15

STB-PCD|Corredor C

TLN14+01+02+12+8+9+10

2.612,2

19

STB-PCD|Corredor D

TLN14+05+06+11+02+03+04

2.521,1

18

STB-PCD|Corredor E

TLN14+05+06+11+02+12+08+09+13+04

2.704,0

22

STB-PCD|Corredor F

TLN14+05+06+11+02+12+08+09+10

2.872,2

23

STB-PCD|Corredor G

TLN14+05+06+07+08+09+13+04

2.446,1

16

STB-PCD|Corredor H

TLN14+05+06+07+08+09+10

2.614,2

20

STB-PCD|Corredor I

TLN15+17+09+13+04

1.943,7

5

STB-PCD|Corredor J

TLN15+17+09+10

2.111,9

9

STB-PCD|Corredor K

TLN15+16+06+11+02+03+04

2.294,2

13

STB-PCD|Corredor L

TLN15+16+06+11+02+12+08+09+13+04

2.477,2

17

STB-PCD|Corredor M

TLN15+16+06+11+02+12+08+09+10

2.645,3

21

STB-PCD|Corredor N

TLN15+16+06+07+08+09+13+04

2.219,2

10

STB-PCD|Corredor O

TLN15+16+06+07+08+09+10

2.387,4

14

Do quadro resulta evidente que a alternativa menos desfavorável é a alternativa STAPCD|Corredor A, que incorpora os troços TLN01+02+03+04, a segunda combinação de
troços menos extensa (vide Quadro 2.33). De forma genérica, as alternativas menos
desfavoráveis correspondem quase na totalidade à saída pela STA.PETN, o que está
intrinsecamente ligado com o posicionamento da STB.PETN mais para norte,
incrementando a extensão das linhas que a serviriam.
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Quadro 9.15 – Ponderação global final por alternativa – hierarquização do grupo de
alternativas menos desfavorável: PETS
ALTERNATIVAS

COMBINAÇÕES TROÇOS

PONDERAÇÃO
GLOBAL

HIERARQUIZAÇÃO
POR GRUPO DE
ALTERNATIVAS

STA-PCG|Corredor A

SUBESTAÇÃO A - PC DAIVÕES
TLS01+02+03+04+05+06

1.830,5

9

STA-PCG|Corredor B

TLS01+02+07+08+09+06

1.917,0

11

STA-PCG|Corredor C

TLS01+02+07+08+14+05+06

1.669,1

5

STA-PCG|Corredor D

TLS01+02+03+11+12

1.882,8

10

STA-PCG|Corredor E

TLS01+02+03+11+13+06

2.062,7

12

STA-PCG|Corredor F

TLS10+08+09+06

1.732,1

6

STA-PCG|Corredor G

TLS10+08+14+05+06

1.793,1

7

STB-PCG|Corredor A

SUBESTAÇÃO B - PC DAIVÕES
TLS15+02+03+04+05+06

1.566,7

2

STB-PCG|Corredor B

TLS15+02+07+08+09+06

1.653,7

4

STB-PCG|Corredor C

TLS15+02+07+08+14+05+06

1.405,3

1

STB-PCG|Corredor D

TLS15+02+03+11+12

1.619,0

3

STB-PCG|Corredor E

TLS15+02+03+11+13+06

1.798,9

8

Do quadro resulta evidente que a alternativa menos desfavorável é a alternativa STBPCG|Corredor C, que incorpora os troços TLS15+02+07+08+14+05+06, a terceira
combinação de troços menos extensa (vide Quadro 2.33). De forma genérica, as
alternativas menos desfavoráveis correspondem quase na totalidade à saída pela
STB.PETN, o que está intrinsecamente ligado com o posicionamento da STA.PETN mais
para sul, incrementando a extensão das linhas que a serviriam.
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9.4

CORREDOR PREFERENCIAL
A metodologia do presente EIA foi estruturada no sentido de se ir reduzindo
sucessivamente a escala de caracterização e análise, conduzindo ao presente capítulo
de apresentação da viabilidade dos troços alternativos e de seleção dos corredores
preferenciais para as linhas de transporte de cada parque, a qual sustentará o
desenvolvimento do projeto de execução na fase seguinte.
Conjugando os troços alternativos qualificados como preferenciais, o corredor
preferencial será assim o seguinte, por parque eólico:
CORREDOR PREFERENCIAL PETN
TLN01 + TLN02 + TLN03 + TLN04
ou
STA-PCD|Corredor A

CORREDOR PREFERENCIAL PETS
TLS15 + TLS02 + TLS07 + TLS08 + TLS14 + TLS05 + TLS06
ou
STB-PCG|Corredor C

Na Figura 9.3 e Figura 9.4, apresentam-se os corredores preferenciais obtidos através
do conjunto de condicionantes ambientais definidas, para o Parque Eólico Tâmega Norte
e Parque Eólico Tâmega Sul.
Pode ser também consultada a sua representação no DESENHO 27 (Volume III – Peças
Desenhadas), que representa as diversas condicionantes avaliados, segundo os níveis de
condicionamento que sustentaram a seleção do corredor preferencial.
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Figura 9.3 – Identificação do corredor preferencial de ligação à RESP, por intermédio do Posto
de Corte de Daivões, a propor para desenvolvimento em sede de Projeto de Execução: PETN
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Figura 9.4 – Identificação do corredor preferencial de ligação à RESP, por intermédio do Posto
de Corte de Daivões, a propor para desenvolvimento em sede de Projeto de Execução: PETS
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LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO
As lacunas técnicas prendem-se fundamentalmente com um deficit de informação
devido à falta de resposta atempada de algumas das entidades aos pedidos de
informação e identificação de condicionamentos ao projeto ou a informação prestada
sem o grau de profundidade e concretização necessário, nomeadamente através de uma
clara definição de alguns dos regimes de condicionamento e limitações associadas a
algumas infraestruturas e classes de espaço incidentes no território. Esta situação foi
contudo superada através de vasta consulta bibliográfica e de especialidade, consulta
aturada de dados, cartografia e bases de dados nas diversas especialidades,
conhecimento local assegurado pelos reconhecimentos e visitas de campo realizados e,
intrinsecamente, articulação com a equipa projetista e especialidades envolvidas no
desenvolvimento do projeto e, por fim, com base no vasto background e experiência da
equipa ambiental neste tipo de processos de avaliação de impacte ambiental.
Por outro lado, e indissociavelmente da fase de Estudo Prévio em que se encontra o
projeto, existem soluções que importará detalhar em sede de Projeto de Execução e que
não estavam disponíveis com o grau de detalhe ou desenvolvimento que permitiria a
cabal avaliação do projeto muito próximo do que seria a sua configuração final. Entre
estas destacar-se-ia as seguintes:
•

•

Estudos de base fundamentais para a otimização da configuração do parque
eólico e melhor aproveitamento dos recursos territoriais, construtivos e, claro,
do próprio recurso eólico, nomeadamente
o

a elaboração dos estudos meteorológicos de pormenor e por posição (já
iniciados, mas aguardam a coleta de um mínimo de 1 ano de dados
disponíveis medidos localmente), para aferir as localizações mais
eficientes e aquelas que se revestem de uma baixa
rentabilidade/eficiência; assim, nesta fase de Estudo Prévio avança-se
com uma configuração de aerogeradores que consideram a potência
máxima, adotando assim uma abordagem conservadora usando o limite
de potência sonora do equipamento, funcionando numa perspetiva de
pior cenário a nível de impacte,

o

a elaboração de estudos geológicos e geotécnicos, para determinar as
melhores soluções construtivas para assegurar a estabilidade estrutural
dos terrenos recetores das infraestruturas e das próprias infraestruturas;

a máquina preliminarmente considerada no estudo – SG170 – e que adota uma
gama de potências de 6 a 6,2 MW, é uma das máquinas de nova geração que
estarão disponíveis no curto/médio prazo e que pretendem maximizar a
potência e energia produzida por zona abrangida, minimizando o número de
máquinas e trazendo ganhos de eficiência e otimização. Contudo, os valores de
referência da produção otimizada de energia e o custo de investimento e
operação e manutenção são baseados em estudos preliminares que importa
aprofundar para aferir da efetiva adequação e viabilidade da sua instalação e
operação;
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•

relativamente à solução de evacuação, foi desenvolvida concetualmente a
solução de evacuação por linhas de 400 kV, conforme expressa no presente
documento. Não obstante, e nesta fase preliminar de avaliação, considerou-se
relevante incorporar como alternativa tecnológica uma solução de 60 kV. Por
não ser uma solução base inicialmente trabalhada como viável, para efeitos de
Estudo de Impacte Ambiental esta solução tem um desenvolvimento mais
preliminar, sustentada sobretudo na tipificação da solução e, como tal, com um
grau de desenvolvimento e detalhe mais incipiente que a solução a 400 kV nesta
fase, para efeitos de avaliação da sua viabilidade;

•

a nível de áreas de apoio à obra, foram apenas disponibilizadas localizações
preliminares para áreas de estaleiro, para localização de centrais de betão e
áreas de depósito de terras, carecendo do estudo detalhado de layout e
configuração, o qual estará necessariamente dependente das opções a tomar
em fase de Estudo Prévio e na fase subsequente, quanto à localização definitiva
da solução de subestação a avançar, otimização final das posições de
aerogeradores e corredor preferencial sobre o qual se desenvolverá o projeto
da linha elétrica. Não é assim possível nesta fase ter detalhe relativo a plantas
de estaleiro e definição dos equipamentos e espaços neles inclusos, nem tão
pouco da eventual seleção de câmaras de empréstimo.

Não obstante, considera-se que, globalmente e atendendo à fase de projeto a que se
reporta o presente EIA, considera-se que a informação disponível para o procedimento
de avaliação de impacte ambiental é suficiente e adequado numa fase de Estudo Prévio,
e que o grau de conhecimento adquirido é sólido, com as principais questões decisivas
e chave para o enquadramento territorial do projeto a serem abordadas com base em
informação suficiente e com o detalhe adequado ao contexto deste estudo.
Em face do exposto, consideram-se que as principais lacunas técnicas ou de
conhecimento identificadas foram ultrapassadas, permitindo que o nível de
conhecimento acumulado neste relatório síntese e análises que daí resultaram são o
garante de fiabilidade e robustez suficientes na avaliação de impacte ambiental
realizada.
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SÍNTESE CONCLUSIVA
O presente documento refere-se ao Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental
que avalia os Parques Eólicos Tâmega Norte e Tâmega Sul (com potências totais
instaladas médias de 210,8 MW e 241,8 MW, respetivamente para cada parque) e
alternativas de transporte e conexão por linha elétrica (400 kV como solução base,
avaliando-se ainda como alternativa tecnológica a solução de evacuação a 60 kV) entre
os Parques Eólicos e dois Postos de Corte (Daivões e Gouvães), integradas no Sistema
Eletroprodutor do Tâmega), que por sua vez permitem a ligação à Rede Elétrica de
Serviço Público (RESP).
Salienta-se que o presente projeto permite a produção energia a partir de fontes
renováveis, contribuindo os desígnios estratégicos a nível comunitário e nacional,
constituindo uma hibridização com o SET, pelo que a sua localização encontra-se na
envolvente do mesmo, por forma a minimizar, por um lado a dispersão ao nível do país,
por outro as infraestruturas novas de conexão à RESP a construir.
O Projeto dos Parques Eólicos Tâmega Norte e Tâmega Sul em avaliação encontra-se em
fase de Estudo Prévio, abrangendo os concelhos de Ribeira de Pena, Montalegre, Vila
Real, Vila Pouca de Aguiar, Boticas, Mondim de Basto e Cabeceiras de Basto.
Nos termos do estabelecido no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental
(RJAIA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013 acima mencionado (e suas
alterações), o projeto está sujeito a Processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
nos termos alínea a) do n.º 3 – Anexo II “Instalações industriais destinadas ao transporte
de gás, vapor e água quente e transporte de energia elétrica por cabos (não incluídos no
anexo I)” e “Aproveitamento da energia eólica para produção de eletricidade”, bem
como Anexo I, n.º 19 “Construção de linhas aéreas de transporte de eletricidade com
uma tensão igual ou superior a 220 kV e comprimento seja superior a 15 km”.
O Projeto dos Parques Eólicos Tâmega Norte e Tâmega Sul destina-se a aumentar a
produção anual de energia elétrica, a partir de uma fonte renovável e não poluente – o
vento – através da instalação de 73 aerogeradores (34 no PETN e 39 no PETS), com uma
potência nominal instalada de 6,0-6,2 MW por aerogerador. A potência nominal do
PETN será, assim, de cerca de 211 MW enquanto que no PETS esta será de 242 MW. A
produção total estimada corresponde 1.150 GWh/ano (cerca de 575 GWh/ano/parque).
Um dos objetivos do complexo eólico é maximizar a produção de energia eólica e o
aproveitamento da hibridização com o complexo hidráulico do Sistema Eletroprodutor
do Tâmega (SET), que possui uma licença de produção de 1,2 GW, estando previstos
atualmente no SET uma potência de 1.158 MW. Esta hibridização vem condicionar a
localização dos próprios parques, à envolvente do SET, minimizando tanto quanto
possível o comprimento das soluções de conexão à rede e novas infraestruturas.
No que diz respeito à maximização da produção de energia eólica, o parque foi estudado
tendo em conta o potencial eólico da região do Tâmega e foram tidas em conta
máquinas de maior potência (SG170 com gamas de potências de 6 a 6,2 MW) que
começam a surgir no mercado e se esperam disponíveis a médio prazo. Desta forma,
maximiza-se a potência e a energia produzida por zona abrangida, minimizando o
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número de máquinas e trazendo maior eficiência e otimização do terreno ocupado, e
consequentemente uma mitigação da pegada territorial e ambiental dos parques.
O Projeto dos Parques Eólicos do Tâmega Norte e Tâmega Sul e suas ligações à Rede
Elétrica de Serviço Público será desenvolvido nos concelhos de Montalegre, Cabeceiras
de Basto, Boticas, Ribeira de Pena, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real e Mondim de Basto.
O enquadramento geográfico local apresenta um claro contraste entre ocupação típica
de zona de montanha, com vegetação e habitats de elevado interesse ecológico
entrecortados por massas florestais de eucaliptal e pinhal, e com um foco de
artificialização significativo atualmente em função da presença de outros parques
eólicos na região e na empreitada de construção do Sistema Eletroprodutor do Tâmega.
A implementação do projeto tem associada um conjunto de ações decorrentes das
diversas fases de desenvolvimento do mesmo. Esse conjunto de ações gera um conjunto
de efeitos e potenciais impactes ambientais no decurso das fases de construção,
exploração e desativação, assumindo relevância no âmbito do projeto e presente estudo
de impacte ambiental. Para a avaliação da fase de exploração do projeto, foram tidas
em consideração o conjunto global de alterações consideradas (já executadas, por
executar, já desativadas e a desativar).
Foram hierarquizados os fatores ambientais passíveis de aplicação ao presente projeto
e destes foram selecionados os seguintes, classificados como muito importantes ou
importantes: solos, biodiversidade, ordenamento do território e condicionantes ao uso
do solo, paisagem, socioeconomia, recursos hídricos e qualidade da água, clima e
alterações climáticas, património, ambiente sonoro e saúde humana.
Para os fatores ambientais acima descritos foi caracterizada a sua situação atual, com
base na qual, tendo em conta as características do projeto, foram avaliados os impactes
previstos e ainda definidas as medidas de mitigação ambiental com vista à minimização
ou potenciação desses impactes. Adicionalmente, foi estabelecido o cenário de
evolução da situação de referência na ausência do projeto.
No âmbito exclusivo do projeto de linha elétrica, em fase de Estudo Prévio é feito um
exercício adicional de estudo preliminar de definição de corredores, avaliação
comparativa dos mesmos para seleção do menos desfavorável nos aspetos ambientais,
sociais e territoriais, assegurando a sua viabilidade técnica. Desta avaliação resultou a
definição inicial de 17 troços alternativos para assegurar potencialmente a ligação do
Parque Eólico Tâmega Norte ao Posto de Corte de Daivões e 15 troços alternativos para
assegurar potencialmente a ligação do Parque Eólico Tâmega Sul ao Posto de Corte de
Gouvães. Os troços alternativos delimitados e avaliados materializam-se assim como
alternativas de localização da linha elétrica.
Em fase de Estudo Prévio, optou-se por desenvolver e apresentar outros cenários
alternativos de intervenção, configurando duas alternativas de localização de
subestação por parque (alternativas A e B) e uma alternativa tecnológica para a solução
de evacuação base definida a 400 kV, correspondente à adoção de uma solução a 60 kV.
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Em termos de avaliação global de impactes, embora se evidenciem efeitos desfavoráveis
significativos, e com relevância à escala local, também se verificam vários efeitos
positivos em contraponto, com especial foco na ocorrência de efeitos positivos
sobretudo na fase de exploração, que está intrinsecamente subjacente ao cumprimento
dos principais objetivos do projeto.
Um outro aspeto decisivo e que importa relevar é a hibridização que se promove com
este projeto, numa perspetiva de partilha de infraestruturas já existentes do SET,
prevenindo assim a multiplicação de novas áreas de impacte, concentrando novos
espaços-canal que previnem a multiplicação e dispersão de efeitos no território.
Os principais efeitos adversos que mantêm uma significância moderada derivam
diretamente da perda de habitats de interesse comunitário para instalação das
componentes de projeto, da necessária alteração da morfologia local para definição do
maciço de fundação de cada aerogerador e da intrusão visual subjacente à circulação de
maquinaria e pesados de obra.
Salienta-se ainda o impacte negativo associado à não conformidade dos valores de ruído
modelados para os recetores sensíveis na área de influência acústica do projeto com as
recomendações da OMS, esclarecendo-se que não obstante se assegura, com
implementação de medidas de minimização acústica (neste caso, a redução da potência
sonora de algumas máquinas), a total conformidade com o Regulamento Geral de Ruído,
quadro legal que assegura a salvaguarda da saúde humana do ponto de vista do ruído
ambiental.
Os demais impactes negativos, classificados genericamente como pouco significativos a
sem significância (e como tal não evidenciados nesta tabela), são mitigáveis com o
conjunto de medidas de minimização identificadas no capítulo 6 no decurso da normal
gestão e mitigação ambiental em ambiente de obra, bem como no caso dos grupos
ecológico com a proposta de diversos planos de monitorização.
O capital de efeitos positivos do projeto é assinalável, identificando-se como principais
e mais significativos efeitos positivos do projeto a criação de emprego na fase de
construção, à escala do município (ainda que de efeito temporário), mas sobretudo e
em fase de exploração o concretizar do objetivo que justifica e sustenta os projetos –
dar uma resposta e contributo à estratégia nacional de reforço da geração de energia
por via renovável com recurso a produção eólica, que gera reflexos diretos e indiretos
associados ao contributo para a substituição do uso de combustíveis fósseis por fontes
renováveis para produção de energia, em particular a redução da dependência
energética externa, a redução da emissão de gases de efeito estufa e prossecução da
neutralidade carbónica, bem como a nível local pela introdução/diversificação do tecido
económico (com reforço desta fileira a nível municipal e regional e necessidades de
serviços a ela associados).
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Reforça-se que a implementação das medidas preconizadas, podendo assegurar-se esse
aspeto pela garantia de implementação de um Plano de Gestão Ambiental conforme
proposto que inclua e configure a inclusão mandatória de todas as medidas e programas
de monitorização propostos para a fase de obra, é decisiva para conter os demais
impactes negativos identificados como pouco significativos a sem significância após
aplicação de medidas.
Nesta fase de projeto, importa sobretudo dar especial destaque ao conjunto muito
alargado de recomendações e propostas de ajuste de projeto, por forma a contribuir
para a otimização ambiental do Projeto em fase de Projeto de Execução, bem como para
a sua conformidade com instrumentos de gestão territorial (em particular PDM) e
servidões administrativos, restrições de utilidade pública e outras condicionantes
incidentes no território e potencialmente conflituantes com o projeto.
Da avaliação comparativa feita a nível de soluções de localização e tecnológicas, pode
resumir-se o exercício da seguinte forma, sugerindo-se a seguinte esquematização
global do projeto, sem prejuízo da análise a elaborar pela autoridade ambiental no
âmbito das suas competências no processo de AIA:
PARQUE EÓLICO TÂMEGA NORTE:
•

Projeto eólico que inclui como componentes 34 aerogeradores, cerca de
39,5 km de acessos (existentes sem intervenção, existentes a modificar e novos
a construir) e cerca de 50 km de rede de média tensão – posições sem
alternativa, resultante do exercício de avaliação de impacte ambiental um
conjunto de recomendações para a sua otimização em fase de Projeto de
Execução a ponderar e/ou adotar;

•

Solução de evacuação a 400 kV, considerando esta solução mais favorável
transversalmente ao conjunto de descritores ambientais analisados face à
alternativa a 60 kV;

•

Coleta da energia produzida no projeto eólico em subestação 400/30 kV,
localizada na opção STA.PETN, avaliada como a menos desfavorável, sem
prejuízo de ser otimizada a sua localização em fase de Projeto de Execução;

•

Transporte da energia a partir da STA.PETN até ao Posto de Corte de Daivões,
segundo linha elétrica a 400 kV, cujo traçado e implantação de apoios deverão
respeitar o corredor preferencial identificado no presente EIA definido pelos
troços TLN01+TLN02+TLN03+TLN04 (corredor STA-PCD|Corredor A), com
8,8 km de extensão.

PARQUE EÓLICO TÂMEGA SUL:
•

Projeto eólico que inclui como componentes 39 aerogeradores, cerca de 69 km
de acessos (existentes sem intervenção, existentes a modificar e novos a
construir) e cerca de 86 km de rede de média tensão – posições sem alternativa,
resultante do exercício de avaliação de impacte ambiental um conjunto de
recomendações para a sua otimização em fase de Projeto de Execução a
ponderar e/ou adotar;
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•

Solução de evacuação a 400 kV, considerando esta solução mais favorável
transversalmente ao conjunto de descritores ambientais analisados face à
alternativa a 60 kV;

•

Coleta da energia produzida no projeto eólico em subestação 400/30 kV,
localizada na opção STB.PETS, avaliada como a menos desfavorável, sem
prejuízo de ser otimizada a sua localização em fase de Projeto de Execução;

•

Transporte da energia a partir da STB.PETS até ao Posto de Corte de Gouvães,
segundo linha elétrica a 400 kV, cujo traçado e implantação de apoios deverão
respeitar o corredor preferencial identificado no presente EIA definido pelos
troços TLS15+TLS02+TLS07+TLS08+TLS14+TLS05+TLS06 (corredor STB-PCG|
Corredor C), com 11,2 km de extensão.
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Esta página foi deixada propositadamente em branco

1350

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

12

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
2019. Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 (PNEC 2030).
Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P. (ARH-Norte). Plano de Gestão da
Região Hidrográfica RH3 (Douro), 1.º e 2.º Ciclos de Planeamento. Obtido em dezembro
de 2020, de http://www.apambiente.pt.
Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P. (ARH-Norte). Plano de Gestão da
Região Hidrográfica RH2 (Cávado, Ave e Leça), 1.º e 2.º Ciclos de Planeamento. Obtido em
dezembro de 2020, de http://www.apambiente.pt.
Agência Portuguesa do Ambiente, 2009. Medidas de Minimização Gerais da Fase de
Construção. Agência Portuguesa do Ambiente.
Agência Portuguesa do Ambiente, 2009. Notas técnicas para relatórios de monitorização
de ruído, fase de obra e fase de exploração. Agência Portuguesa do Ambiente.
Agência Portuguesa do Ambiente, 2010. Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte
Ambiental em Parques Eólicos.
Agência Portuguesa do Ambiente, 2011. Directrizes para Elaboração de Mapas de Ruído.
Agência Portuguesa do Ambiente.
Agência Portuguesa do Ambiente, 2019. Guia de Harmonização da Aplicação das Licenças
Especiais de Ruído. Versão 1.1.
Agência Portuguesa do Ambiente, 2020. Guia prático para medições de ruído ambiente no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996. Agência
Portuguesa do Ambiente.
Almeida C., Mendonça J. J., Jesus M. R. & Gomes A. J. (2000). Sistemas aquíferos de
Portugal Continental. Lisboa: Instituto da Água (INAG, I.P.).
Andresen M.T. (1982). The Assessment of Landscape Quality. Guideline for Four Planning
Levels. Department of Landscape Architecture and Regional Planning.
ANPC - Autoridade Nacional de Protecção Civil, 2008. Manual De Avaliação De Impacte
Ambiental Na Vertente De Protecção Civil. Edição Setembro de 2008. ANPC.
APA - Agência Portuguesa do Ambiente. Sistema Nacional de Informação de Recursos
Hídricos. Obtido em dezembro de 2020, de www.snirhapambiente.pt.
APA - Agência Portuguesa do Ambiente. Versão digital do Atlas do Ambiente. Obtido em
dezembro de 2020, de http://sniamb.apambiente.pt/.
APREN - Associação de Energias Renováveis. (2020). Potência. Portugal. Obtido em maio
de 2020, de http://www.apren.pt/pt/energias-renovaveis/potencia

1351

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Araújo, I. (1962). Arte paisagista e arte dos jardins de Portugal. Vol. I. Ministério das Obras
Públicas, Direção Geral dos Serviços de Urbanização. Centro de Estudos e Urbanismo.
Lisboa
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil - PROCIV, 2019. Avaliação Nacional
De Risco. 1ª Atualização - Julho de 2019.
Belo D., Daveau S. e Mattoso J. (2010). Portugal. O Sabor da Terra. Círculo de Leitores,
Samora Correia.
BERGLUND, BIRGITTA; LINDVALL, THOMAS; SCHWELA, DIETRICH H. (1999). Guidelines for
Community Noise. WHO.
Cabral F. C & Telles G. R. (1960). A Árvore em Portugal. Assírio e Alvim. Lisboa.
Cabral F. C. (1993). Fundamentos da Arquitectura Paisagística. Instituto de Conservação
da Natureza. Lisboa.
Carta dos Solos e Carta de aptidão da Terra de Entre Douro e Minho (escala: 1:100 000).
Direção Geral da Agricultura de Entre Douro e Minho, Agroconsultores e Geometral.
Carta dos solos, carta do uso atual da terra e carta da aptidão da terra do nordeste de
Portugal (escala: 1:100 000). Folhas n.º 06 e n.º 10. UTAD e Agroconsultores e Coba, 1991.
Costa J. C., Aguiar C., Capelo J., Lousã & Neto C. (1998). Biogeografia de Portugal
Continental. Quercetea.
Daveau S. (1995) Portugal Geográfico, Edições João Sá da Costa, Lisboa.
Daveau S., Lautensach H. & Ribeiro O. (1997), Geografia de Portugal, vol. II, O Ritmo
Climático e a Paisagem, Edições Sá da Costa, Lisboa.
Daveau, S., Lautensach H. e Ribeiro O. (1987). Geografia de Portugal, vol. I, A Posição
Geográfica e o Território, Edições Sá da Costa, Lisboa.
DGEG - Direção Geral de Energia e Geologia, 2020. RENOVÁVEIS. Estatísticas Rápidas - n.º
190 - setembro de 2020.
DGOTDU - Direção Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano;
Universidade de Évora (2004). Contributos para a Identificação e Caracterização da
Paisagem em Portugal Continental. Colecção Estudos, Lisboa.
DGPC. Direção-Geral do Património Cultural. Internet. Disponível
<http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisadopatrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/8983641

em:

Diário da República Portuguesa – Declaração de Rectificação n.º 18/2007, de 16 de março.
Diário da República Portuguesa – Decreto-Lei n.º 136-A/2019, de 6 de setembro.
1352

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Diário da República Portuguesa – Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho.
Diário da República Portuguesa – Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto.
Diário da República Portuguesa – Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro.
Diário da República Portuguesa – Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro.
Diário da República Portuguesa – Portaria n.º 399/2015, de 5 de novembro.
Dias, R., Marques, E., Lourenço, M., Gomes, E., Ferreira, N., Rodrigues, F., Pires, C., Vilela
de Matos, A., Marinho J., Pereira, A., Teixeira, R. & Ribeiro, A. (2015) – Carta Geológica de
Portugal na escala 1/50 000, Folha 10-B (Vila Real). LNEG. Lisboa
e2p - energias endógenas de portugal. (2020). Base de dados de fontes renováveis de
energia. Portugal. Obtido em maio de 2020, de http://e2p.inegi.up.pt/?Lang=PT
European Commission Working Group Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN), 2007.
Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data
on Noise Exposure.
Fabos J. & Caswell S. J. (1977). Composite Landscape Assessment. Procedures for Special
Resources Hazards and Development Suitability, Part 2 of the Metropolitan Landscape
Planning, Model Metland, M.A.E.S. - U.M.A.C.F.N.R., Research Bulletin, n. 637.
Franco, J. (1994). Carta das Zonas Fitogeográfica de Portugal, Esc. 1:1.000.000. Disponível
em:
http://www.iambiente.pt/atlas/est/index.jsp?zona=continente&grupo=&tema=c_fitogeo
ICN e Universidade de Aveiro (2004). Plano de Ordenamento do Parque Natural do Alvão
Improved Methods for the Assessment of the Generic Impact of Noise in the Environment
(IMAGINE), 2006. Determination of Lden and Lnight using measurements.
Informações relativas a captações de água fornecidas pela ARH Norte e LNEG.
Institute of Acoustics, 2013. A Good Practice Guide to the Application of ETSU-R-97 for the
Assessment and Rating of Wind Turbine Noise. United Kingdom.
ISO 3744 (2010). Determination of Sound Power Levels of Noise Sources Using Sound
Pressure: Engineering Method in an Essentially Free Field Over a Reflecting Plane.
Jornal Oficial da União Europeia, L212, 28-08-2003 – Recomendação da Comissão
2003/613/CE de 6 de agosto de 2003.
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, L189, 18-07-2002 – Directiva 2002/49/CE, de
25 de junho.
LNEG. Obtido em dezembro de 2020, de http://geoportal.lneg.pt/, julho de 2020.

1353

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

Medeiros, A. (1963) Carta Geológica na escala 1/50 000. Notícia explicativa 13-B (Castelo
de Paiva). Serviços Geológicos de Portugal. Lisboa.
Medeiros, A. Pereira, E. e Moreira, A. (1980) Carta Geológica na escala 1/50 000. Notícia
explicativa 9-D (Penafiel). Serviços Geológicos de Portugal. Lisboa.
Naveh Z. & Lieberman A. (1994). Landscape Ecology — Theory and Application. SpringerVerlag, New York.
Noronha, F. (1992) – Carta Geológica de Portugal na escala 1/50 000, Folha 06-C
(Cabeceiras de Basto). IMG. Lisboa
Noronha, F., Ribeiro, M. A., Martins, H. & Lima, J. (1998) – Carta Geológica de Portugal na
escala 1/50 000, Folha 06-D (Vila Pouca de Aguiar). IMG. Lisboa
NP ISO 1996-1 (2019). Acústica - Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte
1: Grandezas fundamentais e métodos de Avaliação.
NP ISO 1996-2 (2019). Acústica - Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte
2: Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente.
NP ISO 9613-1 (2014). Acústica - Atenuação do som na sua propagação ao ar livre - Parte
1: Cálculo da absorção atmosférica.
NP ISO 9613-2 (2014). Atenuação do Som na sua Propagação ao Ar Livre: Método Geral de
Cálculo.
Nunes J .A. R. F. (1985). Análise da Qualidade Visual da Paisagem. Relatório de Estágio do
Curso de Arquitectura Paisagista. Instituto Superior de Agronomia. Universidade Técnica
de Lisboa. Lisboa.
Pereira, E. (1989) – Noticia Explicativa da Folha 10-A (Celorico de Basto) da Carta Geológica
de Portugal na escala 1/50 000, IMG. Lisboa. 53 pp.
Pereira, E., Ribeiro, A. & Moreira, A. (1987) – Carta Geológica de Portugal na escala 1/50
000, Folha 10-A (Celorico de Basto). IMG. Lisboa
PIERCE, ALLAN D. (1994). Acoustics, An Introduction to It’s Physical Principles and
Applications. 3ª ed. [s.l.]: AcousticalSocietyofAmerica, ISBN 0-88318-612-8.
Pina Manique e Albuquerque, J., (1984). Atlas do ambiente - Carta Geológica de Portugal,
Carta de Solos, Carta das Regiões Naturais, Carta Ecológica, Esc. 1:1.000.000.
REN/Acusticontrol (2009) – Assessoria Tecnológica em Ruído de Linhas MAT. Níveis
Sonoros de Longo Termo Gerados por Linhas MAT. Procedimento, metodologia e
implementação de ferramenta computacional para cálculo previsional.
REN; APA (2008) – Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de InfraEstruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade - Linhas Aéreas.
1354

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

REN; APA (2011) – Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de InfraEstruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade – Subestações.
Ribeiro, M. A., Martins, H., Almeida, A. & Noronha, F. (2000) – Notícia Explicativa da Folha
06-C (Cabeceiras de Basto) da Carta Geológica de Portugal na escala 1/50 000. IMG. Lisboa.
48 pp.
Ribeiro, O. (1945). Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico. Estudo Geográfico, Coimbra
Editora, Limitada. Coimbra
ROSÃO, VITOR (2011). Desenvolvimentos sobre Métodos de Previsão, Medição, Limitação
e Avaliação em Ruído e Vibração Ambiente. Tese de Doutoramento. Universidade do
Algarve.
ROSÃO, VÍTOR; CONCEIÇÃO, EUSÉBIO; LEONARDO, RUI; ROSÃO, CARLOS (2008).
Determinação Expedita da Área de Influência Acústica de Infra-Estruturas de Transporte
Rodoviário, ACÚSTICA 2008.
Sant’Ovaia, H., Ribeiro, M. A., Martins, H. & Noronha, F. (2011) – Noticia Explicativa da
Folha 6-D (Vila Pouca de Aguiar) da Carta Geológica de Portugal na escala 1/50 000. LNEG.
Lisboa. 37 pp.
Sequeira, Ana Catarina Teixeira Romão (2011). Estudo da Evolução da Ocupação do Solo
na Paisagem de Ribeira de Pena entre 1970 e 2006 - Possíveis causas e Perspectivas
futuras, Dissertação para a obtenção do grau de mestre em Arquitectura Paisagista. Lisboa
SIPA. Sistema de Informação para o Património Arquitetónico. Disponível em:
http://www.monumentos.gov.pt/
Teixeira, C., Fernandes, A., Peres, A. E Ribeiro, A. (1967) Carta Geológica na escala 1/50
000. Notícia explicativa 10-C (Peso da Régua). Serviços Geológicos de Portugal. Lisboa.
Teixeira, H. (2013). A zona de falha Verín-Régua-Penacova: estado atual do conhecimento
geomorfológico e novos desafios de interpretação. Cadernos - Curso de Doutoramento em
Geografia. Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
World Bank Group, ESMAP, Technical University of Denmark & Vortex, s.d. Global Wind
Atlas. [online] Global Wind Atlas. Disponível em: <https://globalwindatlas.info/> [Acedido
a 18 de novembro de 2020].
World Health Organization, 2009, Night Noise Guidelines for the Europe, ISBN 978 92 890
4173 7
World Health Organization, 2018, Environmental Noise Guidelines for the European
Region, ISBN 978 92 890 5356 3
Zube E. H., Sell, J. L. & Taylor, J. G. (1982). Landscape Perception: Research, Application
and Theory, Landscape Planning, 9, 1-33, Elsevier Scientific Publishing Company.

1355

T2018-674-01-2_EIA-RS-01
Estudo de Impacte Ambiental
Volume II: Relatório síntese

APA. (2019). Relatório de Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho do ano 2017.
Amadora
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (2016), Avaliação Nacional de Risco
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (2019), Avaliação Nacional de Risco –
1ª Atualização de Julho de 2019
ClimAdaPT.Local (2015), Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de
Montalegre
ClimAdaPT.Local (2015), Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de
Vila Real
ICNF (2015), Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Boticas
(https://fogos.icnf.pt/infoPMDFCI/PMDFCI_PUBLICOlist.asp)
ICNF (2015), Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Cabeceiras de
Basto (https://fogos.icnf.pt/infoPMDFCI/PMDFCI_PUBLICOlist.asp)
ICNF (2014), Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Mondim de Basto
(https://fogos.icnf.pt/infoPMDFCI/PMDFCI_PUBLICOlist.asp)
ICNF (2015), Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Montalegre
(https://fogos.icnf.pt/infoPMDFCI/PMDFCI_PUBLICOlist.asp)
ICNF (2017), Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Ribeira de Pena
(https://fogos.icnf.pt/infoPMDFCI/PMDFCI_PUBLICOlist.asp)
ICNF (2015), Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Vila Pouca de
Aguiar (https://fogos.icnf.pt/infoPMDFCI/PMDFCI_PUBLICOlist.asp)
ICNF (2015), Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Vila Real
(https://fogos.icnf.pt/infoPMDFCI/PMDFCI_PUBLICOlist.asp)
IPCC. (2014). 5.º Relatório de Avaliação (AR5) do Painel Intergovernamental para as
Alterações Climáticas
IPMA & Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. (2015). Disponível em:
http://portaldoclima.pt/pt/
IPMA,
(s.d.),
Normal
Climatológica
de
Portalegre,
http://www.ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/1971-2000/571/

Disponível

em:

1356

