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SOBREEQUIPAMENTOS DOS PARQUES EÓLICOS DE  

ALTO DA COUTADA E SALGUEIROS-GUILHADO 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Projeto de Execução 

 

 

ELEMENTOS COMPLEMENTARES 

 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

No decurso do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projetos dos 
“Sobreequipamentos dos Parques Eólicos de Alto da Coutada e Salgueiros-Guilhado”, e 
na sequência da análise do aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA), a 
autoridade de AIA considerou, com base na apreciação efetuada pela Comissão de 
Avaliação (CA), que o EIA e a informação adicional apresentada contêm os elementos 
suficientes para dar continuidade ao atual processo de AIA, pelo que a 26/08/2021 foi 
declarada a conformidade do EIA. 
 
Não obstante, a CA entende que persistem questões/elementos por apresentar e 
esclarecer, as quais se encontram elencadas no ofício com referência S053168-202108-
DAIA.DAP DAIA.DAPP.00052.2021. Estes elementos complementares são 
seguidamente apresentados sob forma de aditamento. 
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2. ELEMENTOS COMPLEMENTARES 

 
Paisagem 
 
1. Apresentar ortofotomapa com todas as componentes do projeto. 
 
A planta de projeto sobre fotografia aérea é apresentada em anexo ao presente 
aditamento. 
 
 
 
2. Justificar os valores de "Desarborização", apresentados no "Quadro 2.103 - 

Modificação na estrutura da paisagem" (Página 391, do EIA), substancialmente, 
maiores para a vala de cabos comparativamente à estimada para os acessos, tendo 
em consideração 4 aspetos: 

 Que a vala de cabos se desenvolve maioritariamente ao longo dos acessos; 

 Apenas no caso da vala de cabos do AC51 e AC52 se verificará, eventualmente, a 
necessidade de proceder à desarborização, passível de ser mensurada ou de ser 
quantificada por área; 

 No caso da vala de cabos do SG07 a construção do acesso será na prática a maior 
afetação da vegetação de porte arbóreo e que determinará uma desarborização 
passível de ser mensurada ou de ser quantificada por área tal como apresentado no 
referido quadro; 

 No caso da vala de cabos de FR23, FR24, FR225 e FR26 não se regista afetação de 
árvores que possam ser quantificadas em área. 

Se necessário, proceder à desagregação dos dados para o Alto da Coutado de modo a 
clarificar/diferenciar a afetação entre o núcleo do AC51 e AC52 e o núcleo de 
aerogeradores FR23, FR24, FR225 e FR26. 
 
Os valores de desarborização apresentados no Quadro 2.103 foram obtidos a partir da 
carta de usos do solo, mais precisamente pela contabilização da área de afetação de 
classes de uso florestal por cada um dos elementos de projeto. Os espaços de uso 
florestal, como o são a “floresta de pinheiro-silvestre e outras resinosas”, “floresta de 
pinheiro-negro e outras resinosas” e “floresta de carvalho-negral e outras folhosas”, foram 
delimitados a uma escala de 1: 5 000, considerando manchas relativamente 
homogéneas. É todavia de salientar as parcelas de uso floresta podem apresentar 
densidades variáveis de ocupação, e intregrar ainda zonas de clareiras (clareiras naturais 
ou aceiros), pelo que a presença de elementos de projeto nestas categorias de uso não 
significa, forçosamente, uma necessidade desarborização. 
 
Posto isto, é importante entender que os valores “reais” de desarborização serão 
inferiores aos estimados no Quadro 2.103. 
 
Como referido no EIA, os espaços florestais (maioritariamente de produção) concentram-
se na metade norte da área de estudo. Assim, a necessidade de desarborização 
encontra-se exclusivamente associada ao núcleo a norte do sobreequipamento de Alto 
da Coutada (AC51 e AC52) e ao sobreequipamento de Salgueiros-Guilhado. 
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No caso particular do sobreequipamento de Alto da Coutada, apenas o aerogerador 
AC52 apresenta interferência direta com espaços florestais, bem como o respetivo curto 
ramal de acesso e vala de cabos. Há depois que salientar a vala de cabos que se 
desenvolve em cerca de 2 365 m, para ligação ao aerogerador AC3 do parque eólico. 
Este traçado desenvolve-se adjacente a caminhos existentes, intercalando entre zonas 
de matos e florestais. O ramal de acesso ao aerogerador AC52 apresenta somente cerca 
de 70 m, pelo que, comparativamente à extensão da vala de cabos, a afetação do 
mesmo é praticamente negligenciável. É por causa desta diferença de extensão que a 
área ocupada pela vala de cabos em espaços florestais é expressivamente superior. 
 
No que se refere à vala de cabos de ligação entre os aerogeradores AC51 e AC53, e o 
aerogerador AC3, pese embora se desenvolva em grande parte em parcelas de uso 
florestal, a afetação direta de elementos arbóreos será apenas esporádico. A vala de 
cabos desenvolve-se de forma adjacente a estradas e caminhos existentes, primeiro, ao 
longo da estrada de Guilhado, e depois ao longo dos acessos do próprio parque 
existente. Numa análise mais detalhada, verifica-se que a vala se desenvolve sobre 
coberto arbóreo (área das copas) numa extensão aproximada de 400 m. Considerando 
uma faixa de implantação de 2,5 m, a afetação estimada de desarborização é de 
1 000 m2, ou seja, cerca de 1/3 da área de vala presente em espaços florestais (2940 m2, 
conforme apresentado no Quadro 2.103). 
 
 
 
3. Apresentar a classificação de impactes relativamente à caracterização realizada no 

"Quadro 2.103 - Modificação na estrutura da paisagem" por componente do Projeto 
e/ou a sua hierarquização. 

Para uma avaliação desagregada por componentes de projeto verifica-se a necessidade 
de revisão dos critérios de avaliação de impactes apresentados no EIA (Quadro 2.80), 
nomeadamente na escala de magnitude. 
 
Importa recordar que os projetos em análise correspondem a sobreequipamentos de 
parques eólicos existentes, que efetuam um reaproveitamento de uma boa parte da 
infraestrutura existente, e que apresenta um número de aerogeradores muito abaixo do 
limiar estabelecido para sua abrangência em RJAIA. O projeto apresenta, assim, desde 
logo, uma dimensão espacial reduzida, e portanto uma magnitude de impacte direto 
reduzido. Ao desagregar o projeto nas suas várias componentes, a magnitude relativa à 
alteração direta da estrutura e composição da paisagem assumem-se ainda menos 
expressivos. 
 
Neste sentido, acrescenta-se à escala de avaliação da magnitude mais uma classe, 
nomeadamente “muito reduzida”. Esta classe junta-se às classes “reduzida”, “moderada” 
e “elevada”. 
 
Nos quadros seguintes é efetuada uma avaliação de cada uma das componentes de 
projeto. Note-se que apesar das diferenças nos valores globais de desmatação e 
desarborização, as diferenças de ordem de grandeza não são suficientes para determinar 
magnitudes ou signficiâncias distintas. A análise por componentes apenas demonstra que 
o impacte das mesmas é inferior ao impacte do projeto no seu conjunto. 
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Quadro 1 – Impactes na modificação da estrutura da paisagem (Desmatação) 

Critérios de Classificação Aerogeradores Plataformas Acessos Vala de Cabos 

Sentido Negativo Negativo Negativo Negativo 

Efeito Direto Direto Direto Direto 

Probabilidade de Ocorrência Certo Certo Certo Certo 

Duração Permanente Temporário Permanente Temporário  

Frequência Diária Diária Diária Diária 

Reversibilidade Irreversível Reversível Irreversível Reversível 

Magnitude Muito reduzida Muito reduzida Muito reduzida Muito reduzida 

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

Reduzida Reduzida Reduzida Reduzida 

Escala Confinado Confinado Confinado Confinado 

Capacidade de minimização ou 
compensação 

Não Minimizável Não Minimizável Não Minimizável Não Minimizável 

Significância Não significativa Não significativa Não significativa Não significativa 

 
 

Quadro 2 – Impactes na modificação da estrutura da paisagem (Desarborização) 

Critérios de Classificação Aerogeradores Plataformas Acessos Vala de Cabos 

Sentido Negativo Negativo Negativo Negativo 

Efeito Direto Direto Direto Direto 

Probabilidade de Ocorrência Certo Certo Certo Certo 

Duração Permanente Permanente Permanente Permanente 

Frequência Diária Diária Diária Diária 

Reversibilidade Irreversível Irreversível Irreversível Irreversível 

Magnitude Muito reduzida Muito reduzida Muito reduzida Muito reduzida 

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

Reduzida Reduzida Reduzida Reduzida 

Escala Confinado Confinado Confinado Confinado 

Capacidade de minimização ou 
compensação 

Não Minimizável Não Minimizável Não Minimizável Não Minimizável 

Significância Não significativa Não significativa Não significativa Não significativa 

 
 

Quadro 3 – Impactes na modificação da estrutura da paisagem (Escavação) 

Critérios de Classificação Aerogeradores Plataformas Acessos Vala de Cabos 

Sentido Negativo Negativo Negativo Negativo 

Efeito Direto Direto Direto Direto 

Probabilidade de Ocorrência Certo Certo Certo Certo 

Duração Permanente Permanente Permanente Temporário  
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(cont.) 

Critérios de Classificação Aerogeradores Plataformas Acessos Vala de Cabos 

Frequência Diária Diária Diária Diária 

Reversibilidade Irreversível Irreversível Irreversível Reversível 

Magnitude Muito reduzida Muito reduzida Muito reduzida Muito reduzida 

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

Reduzida Reduzida Reduzida Reduzida 

Escala Confinado Confinado Confinado Confinado 

Capacidade de minimização ou 
compensação 

Não Minimizável Não Minimizável Não Minimizável Não Minimizável 

Significância Não significativa Não significativa Não significativa Não significativa 

 
 
 
4. Apresentar a caracterização e, sobretudo, uma avaliação e classificação de impactes 

para cada componente do projeto, tendo em conta que se verifica existir afetação 
direta de superfícies de continuum rochoso e de afloramentos rochosos, ou seja, da 
sua integridade física e, consequentemente visual. 

Previamente à avaliação e classificação de impactes de cada componente do projeto, 
tendo em conta a afetação direta de superfícies de continuum rochoso e de afloramentos 
rochosos importa proceder a um esclarecimento prévio. 
 
No decurso da elaboração do EIA foi efetuado um levantamento dos afloramentos 
rochosos presentes na área de estudo, tendo-se transposto os afloramentos rochosos 
proeminentes e de maior singularidade (relevância) para a Planta Geral e de 
Condicionamentos. O layout do projeto foi posteriormente alvo de ajustes pontuais de 
forma a não afetar os afloramentos mais singulares e de valor geológico e paisagístico. 
 
Importa ainda salientar que a análise da fotografia aérea necessita de alguns cuidados e 
salvaguardas. Particularmente no núcleo a sul do sobreequipamento de Alto da Coutada, 
são visíveis extensas manchas “acinzentadas” e “branco-acinzentadas” que aparentam 
corresponder a continuum de afloramentos ou lajes rochosas importantes. No entanto, 
nem sempre é o tipo de ocupação que se verifica no terreno. Importa recordar que a área 
de estudo é composta por solos esqueléticos e muito pouco profundos, de textura 
cascalhente, que resulta da deterioração do maciço rochoso próximo da superfície. São 
assim solos muito pedregosos, com calhaus cinzento e esbranquiçados que resultam, 
neste caso, da degradação dos granitos (solos saibrentos). Este tipo de solo pode ser 
particularmente confundido com maciço rochoso, particularmente quando as fotografias 
aéreas são retiradas após a ocorrência de incêndios, e onde a cobertura arbustiva 
praticamente desaparece. Outro fator a ter em conta é que muitas destas áreas 
apresentam um coberto dominante de herbáceas, nomeadamente gramíneas, que no 
período seco podem apresentar pouca leitura nas fotografias aéreas. 
 
Posto isto, a afetação direta de afloramentos rochosos serão largamente inferiores ao que 
se possa primeiramente atestar com uma análise rápida da fotografia aérea. Aliás, 
analisando a carta de usos do solo (FIG. 2.21) e PGC (Anexo 6), é visível que os 
principais afloramentos e aglomerados rochosos são evitados. 
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Não se exclui contudo que seja possível a afetação de blocos de menores dimensões 
com distribuição mais esparsa. É o caso das plataformas de montagem dos 
aerogeradores FR25, FR26 e SG07, e no ramal de acesso ao FR26 (pontual a sul de um 
aglomerado rochoso mais relevante). São no entanto situações pontuais, sem 
expressividade e geralmente cobertos e/ou enquadrados por vegetação arbustiva densa. 
 
Nos quadros seguintes é efetuada uma avaliação de cada uma das componentes de 
projeto. Da sua análise verifica-se que o impacte apresenta uma incidência muito 
reduzida, sobre blocos de reduzida expressividade ou singularidade, sendo assim não 
significativo. 
 

Quadro 4 – Impactes na modificação da estrutura da paisagem (afloramentos) 

Critérios de Classificação Plataformas Acessos Vala de Cabos 

Sentido Negativo Negativo Negativo 

Efeito Direto Direto Direto 

Probabilidade de Ocorrência Certo Certo Certo 

Duração Permanente Permanente Permanente 

Frequência Diária Diária Diária 

Reversibilidade Irreversível Irreversível Irreversível 

Magnitude Muito reduzida Muito reduzida Muito reduzida 

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

Reduzida Reduzida Reduzida 

Escala Confinado Confinado Confinado 

Capacidade de minimização ou 
compensação 

Não Minimizável Não Minimizável Não Minimizável 

Significância Não significativa Não significativa Não significativa 
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PROJETO SOBRE ORTOFOTOMAPA 
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