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ENQUADRAMENTO

A topografia é um descritor bastante importante neste tipo de projectos, uma vez que
constitui um factor condicionante para a implantação de Parques Eólicos – estes são
implantados em altitudes elevadas, uma vez que é aí que os ventos sopram com maior
intensidade.
Neste anexo efectua-se a avaliação do descritor topografia. Para tal efectuou-se a
caracterização do estado actual do ambiente susceptível de ser afectado pelo projecto na
área de influência dos Parques Eólico das Meadas e Castanheira I e da alternativa a estes
Parques Eólicos (Castanheira II e Castanheira I) e identificaram-se os impactes que
poderão advir da sua implantação.
A análise da situação de referência foi efectuada tendo por base alguns elementos
bibliográficos e as visitas de campo ao local de inserção do projecto base e da
alternativa, realizadas nos dias 9 e 10 de Julho de 2002. A abordagem deste componente
tem como objectivo a caracterização e o conhecimento da morfologia da área de
influência.
A análise de impactes tem em vista analisar todos os aspectos do projecto que podem
ser susceptíveis de causar impacte. Esta análise é efectuada tendo por base as várias
operações que irão ocorrer nas várias fases do projecto (fase de construção, fase de
exploração e fase de desactivação) comparando sempre os impactes adventes da
inserção do projecto base e da alternativa em consideração neste EIA, de forma a
adquirir a percepção de qual o projecto mais impactante.
Uma vez que a classificação dos impactes é efectuada de um forma comparativa, é
importante chamar a atenção para o facto de que pode não existir uma diferença
significativa entre os projectos em análise. Contudo, se um deles apresentar um pequeno
aspecto que possa contribuir para acentuar o impacte em análise, considera-se sempre
que esse impacte é mais significativo que o primeiro. O grau de significância do impacte
só será igual quando não existirem diferenças relevantes no impacte do projecto base e
da alternativa. Neste descritor é considerada como área de estudo todo o espaço físico
envolvente até onde se façam sentir os efeitos do projecto e da alternativa aqui em
análise.

Outubro de 2002
Anexo I: Topografia

1

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

2

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO

A topografia é um descritor bastante importante neste tipo de projectos, uma vez que é
o factor condicionante para a implantação de Parques Eólicos – estes são implantados em
altitudes elevadas, uma vez que é aí que os ventos sopram com maior intensidade.
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2.1 PRINCIPAIS ASPECTOS

2.1.1 Descrição do Local

A região em que se inserem os Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I é, em termos
topográficos, uma zona essencialmente montanhosa de carácter acidentado. Estes
Parques serão localizados no extremo Norte da cumeada da Serra das Meadas
abrangendo terrenos com uma altitude que varia entre os 950 m e os 1060 m.

Zona de
Implantação
dos Parques

Serra das
Meadas

Figura 2.1 – Carta hipsométrica
(Fonte: Plano da Bacia Hidrográfica do rio Douro, INAG)
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A Figura 2.1, apresenta esquematicamente as classes de altitudes da Bacia do rio Douro,
na qual o projecto se encontra localizado.
O Ramal de Interligação dos Parques Eólicos à subestação da Varosa atravessa áreas
cuja hipsometria varia entre os 1060 m (altitude mais elevada da área de implantação do
Parque) e altitudes inferiores a 500 m, sendo a menor correspondente à cota a que se
situa a subestação da Varosa (ver Fotografia 2.1).

Fotografia 2.1 – Subestação da Varosa

A Fotografia 2.2 tem o intuito de localizar visualmente os Parques Eólicos na cumeada
Norte da Serra das Meadas. Nesta fotografia, é visível o reduzir suave da altitude em
direcção ao Douro na encosta Oeste da Serra das Meadas (do lado direito) e uma zona
em que o declive é mais abrupto (centro da fotografia). É na parte norte da Serra das
Meadas que se registam maiores oscilações de altitude.
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Cumeada das Meadas

Fotografia 2.2 – Fotografia panorâmica da zona de implantação do Parque Eólico tirada do outro
lado da margem do rio Douro
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2.2 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJECTO

As alterações ao nível da topografia são na sua generalidade provocadas por factores
antropogénicos e por factores naturais. Neste caso, sem a implantação do projecto em
estudo não se prevê a manutenção da situação até agora registada, ou seja, a topografia
do local irá manter-se sensivelmente a mesma.

Outubro de 2002
Anexo I: Topografia

6

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

3

IMPACTES

A implantação deste projecto poderá ter impactes ao nível deste descritor por
intervenção das actividades humanas, principalmente no decorrer das fases de
construção e demolição.
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3.1

FASE DE CONSTRUÇÃO

A fase de construção de qualquer projecto é a fase que pode provocar alterações na
topografia, alterações estas realizadas através de operações de construção, como
escavações e terraplenagens. Os impactes gerados são, na sua maioria, permanentes e a
nível local, e podem ser desde pouco significativos a muito significativos, dependendo do
projecto e das alterações feitas na topografia.
Os principais impactes na topografia na fase de construção devem-se à movimentação de
terras. Seguidamente é realizada uma estimativa das terras movimentadas, incluindo
volumes de terras removidas e repostas. O volume total de terras movimentadas resulta
da diferença dos volumes anteriormente mencionados. As actividades na fase de
construção onde são efectuadas as movimentações de terras mais significativas são:
execução das fundações dos aerogeradores, execução das valetas dos sistemas de
drenagem,

construção

de

infra-estruturas

(Edifício,

Postos

de

Transformação

e

Subestação) e execução de valas para implementação das ligações internas.

Quadro 3.1 – Estimativa de volume de terras retiradas para as actividades de construção

Actividades

Projecto base

Alternativa

2541,0

2904,0

1709,0

1508,0

Edifício de Comando

72,0

78,3

PTs

50,0

55,9

Subestação

0

74,3

Escavação

1836,0

1620,0

Fundações dos Aerogeradores Calabouço inicial
Sistema de Drenagem

Infra-estruturas

Valas - Ligações Internas

Quantitativos de Terras (m3)

Valetas

Algumas das terras retiradas são repostas para efeitos de colmatação do espaço após a
implementação das infra-estruturas. No Quadro 3.2 são apresentados os volumes de
terras repostas.
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Quadro 3.2 – Estimativa de volume de terras repostas para as actividades de construção
Quantitativos de Terras (m3)

Actividades

Projecto base

Alternativa

1199,3

1370,6

1775,9

1567,0

Fundações dos Aerogeradores Reposição de terras
Valas – Ligações Internas

Reposição de terras

O volume de terra movimentadas que deverá ser depositado resulta da diferença entre
as terras retiradas e repostas. A estimativa das terras a depositar é apresentada no
Quadro 3.3.
Quadro 3.3 – Estimativa de terras a depositar
Quantitativos de Terras (m3)
Projecto base

Alternativa

Remoção de terras

4866

4707

Reposição de terras

2975

2938

Volume a depositar

1891

1769

No capítulo das medidas é apresentada uma possível localização para a deposição de
terras.
Relativamente ao Ramal de Interligação à subestação da Varosa, considerando uma
extensão total de 7000 m e uma distância média entre postes de 100 m, será necessária
a implementação de cerca de 70 postes. Para cada um dos postes será necessária uma
escavação com uma secção de 4 m2, com uma profundidade de 2,5 m. Estima-se assim
uma movimentação de cerca de 700 m3 de terras. Algumas destas terras são
reaproveitadas para a cobertura das fundações e envolvente após o período de cura do
betão.
A fase de construção inicia-se com a preparação do terreno para montagem do estaleiro
principal,

no

qual

serão

armazenados

todos

os

materiais

e

resíduos

de

obra

(temporariamente), equipamentos e maquinaria, serão localização das instalações sociais
e administrativas, entre outras.
As operações de instalação do estaleiro que poderão originar impactes ao nível da
topografia serão aquelas que interferem directamente com a dinâmica topográfica, como
por exemplo terraplenagem do terreno, a inserção das estruturas de apoio, entre outras

Outubro de 2002
Anexo I: Topografia

9

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

que se encontram enunciadas no ponto 5.2 Impactes e Medidas nos Estaleiros do
Relatório Síntese.
Os estaleiros, pelas suas características e dimensão, devem ter uma escolha cuidada do
local de inserção do Estaleiro principal é muito importante, até como medida de
minimização de impactes.
Para além do estaleiro principal, será também instalada, na base de cada aerogerador,
uma plataforma provisória para proceder à montagem destes equipamentos. Esta
plataforma, funciona como um estaleiro mas de menores dimensões.
Apresenta-se como possível área de implementação do estaleiro principal a área situada
na proximidade da zona de construção do edifício de comando e subestação (sendo esta
apenas considerada na alternativa). Esta área situa-se próxima dos acessos existentes
e tem acesso aos aerogeradores pelos caminhos a construir. Nesta área dever-se-á
aproveitar as zonas com menor declive de modo a minimizar alterações na topografia.
Deve ser dada especial atenção à proximidade de linhas de água (cerca de 300 m à
Ribeira da Mesquiteira e 150 m para uma linha de água torrencial afluente a esta). Na
Figura 3.1 apresenta-se a área de instalação do estaleiro.

Figura 3.1 – Possível localização do estaleiro principal para os Parques Eólicos das Meadas e
Castanheira I

Outubro de 2002
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Os impactes relativos à instalação do estaleiro ao nível da topografia serão negativos,
certos, directos, de curto prazo (5 meses) e temporários, uma vez que finalizada esta
operação estas estruturas de apoio à obra serão removidas dos locais em que se
inserem.
Considerando a instalação do estaleiro numa zona com baixos declives (cerca de 5%) as
operações de terraplenagem serão minimizadas, como tal, quanto à significância, estes
impactes não serão significativos tanto para o projecto base como para a alternativa.
As actividades de construção e melhoria de caminhos de acesso ao Parque poderão ter
impactes na topografia na medida em que se pode alterar a situação existente,
nomeadamente nas actividades de remoção de terras e correcção de declives para a
construção de caminhos. De modo a minimizar os impactes procurou-se um traçado
agarrado ao terreno. As alterações de traçado são necessárias em situações em que a
inclinação dos traineis ultrapasse os 12% e a largura inferior a 5 m.
O acesso ao Parque Eólico tanto para o projecto base, como para a alternativa
considerada é feito a partir de Lamego pela EN 1024. A partir desta é utilizado um acesso
já existente (este acesso serve actualmente o Parque Eólico de Fonte da Mesa da
Enernova). Para ambos os projectos é necessária a construção de caminhos no interior
do Parque. Serão abertos caminhos a meia encosta para alcançar os aerogeradores,
sobre trilhos agrícolas existentes, para reduzir os impactes.
Para o projecto base prevê-se o aproveitamento de cerca de 5900m de caminhos
existentes na área envolvente. Prevê-se a construção de cerca de 3400m de caminhos no
interior do Parque. Na Figura 3.2 é apresentada a situação relativamente aos caminhos.

Outubro de 2002
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Figura 3.2 – Caminhos existentes e a construir – Projecto Base

Para a alternativa prevê-se o aproveitamento dos mesmos caminhos que para o
projecto base (cerca de 5900 m). Prevê-se a construção de cerca de 3000 m de
caminhos no interior do Parque. Na Figura 3.3 é apresentada a situação relativamente
aos caminhos.

Figura 3.3 – Caminhos existentes e a construir - Alternativa

Outubro de 2002
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Relativamente à reabilitação e construção de caminhos de acesso as alterações
provocadas

na

topografia

devem-se

essencialmente

à

rectificação

de

curvas,

alargamento da faixa de rodagem e a abertura de plataformas de caminho. Estima-se
que será necessário construir cerca de 3400 m de caminhos para o projecto base e
cerca de 3000 m de caminhos para a alternativa. Os impactes devido às operações de
reabilitação e construção de caminhos de acesso serão directos, a curto prazo, certos,
permanentes e pouco significativos ou nulos, tanto no caso do projecto base como no
caso da alternativa.
As operações de limpeza do terreno/desmatação e remoção da camada de terra vegetal,
são operações sequenciais e realizadas antes da abertura da plataforma de caminho, as
quais preparam o terreno para as fases posteriores. Estes impactes serão certos,
directos, a curto prazo e permanentes. Aquando da execução destas duas acções poderá
ser induzido um impacte negativo muito pouco significativo, tanto para o projecto base
como para a alternativa.
Quanto à execução dos sistemas de drenagem, estes serão instalados nas bermas das
estradas e caminhos de acesso aos aerogeradores, e envolverão operações de escavação
e remoção de terras, colocação dos aquedutos e valetas de drenagem e o recobrimento
dos aquedutos com as terras escavadas e das valetas com material impermeabilizante.
Os impactes resultantes desta actividade devem-se à alteração da topografia ao longo
dos caminhos a construir. Estima-se, para esta actividade, uma movimentação de terras
de cerca de 1709,0 m3 para o projecto base 1508,0 m3 para a alternativa. Estes
volumes não apresentam significado ao nível da alteração topográfica.
Durante as actividades de execução dos sistemas de drenagem o impacte será certo,
directo, a curto prazo e permanente. Dados os volumes de terra movimentados os
impactes é muito pouco significativo tanto para o projecto base como para a alternativa.
Para a implantação dos aerogeradores, serão executadas, numa primeira etapa,
escavações de maior dimensão destinadas à execução das fundações dos aerogeradores
que implicam um impacte ao nível da topografia, uma vez que esta sofrerá uma
modificação. Serão também abertas valas para instalação dos cabos eléctricos de
interligação entre os aerogeradores e os respectivos Postos de Transformação (PT´s) e
entre estes últimos e edifício de comando e a subestação (apenas para a alternativa), o
que trará também um impacte ao nível deste descritor devido essencialmente à
movimentação de terras associada a esta acção.
Outubro de 2002
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Para a execução das fundações dos aerogeradores devem-se considerar as escavações e
a posterior reposição de parte das terras retiradas.
Estima-se que, para a execução das fundações dos aerogeradores, serão removidas
cerca de 2541,0 m3 de terras para o projecto base e 2904,0 m3 para a alternativa e
que destas, serão repostas cerca de 1199,3 m3 para o projecto base e 1370,6 m3 para
a alternativa. Em termos de alterações topográficas, contabiliza-se assim uma
deposição de cerca de 1341,7 m3 para o projecto base e 1533,4 m3 para a alternativa.
Estes impactes são negativos, directos, a curto prazo, permanentes e certos. Os
impactes são pouco significativos para ambas as alternativas.
Relativamente à instalação dos cabos de ligação ao edifício de comando e à subestação
(apenas para a alternativa) é necessário proceder à abertura de valas, colocação dos
cabos eléctricos e recolocação de terras removidas, que terão associadas os impactes
devido à movimentação de terras.
Estima-se que para esta actividade sejam removidas cerca de 1836,0 m3 para o
projecto base e 1620,0 m3 para a alternativa e que destas, serão repostas cerca de
1775,9 m3 para o projecto base e 1567,0 m3 para a alternativa. Em termos de
alterações topográficas, contabiliza-se assim uma deposição de cerca de 60,1 m3 para o
projecto base e 53,0 m3 para a alternativa. Estes impactes são negativos, directos, a
curto prazo, permanentes e certos. Estes impactes não são significativos para ambas as
alternativas.
O impacte da deposição de terras poderá ser minimizado pela sua utilização na
recuperação paisagística da pedreira local (ver Medidas - 4.1 Fase de Construção) e / ou
pelo correcto encaminhamento para destino final (ver Anexo IX: Resíduos).
Antes da montagem propriamente dita dos aerogeradores procede-se à preparação e
execução da plataforma provisória para montagem dos mesmos, com uma forma e
dimensão que permita a manobra das gruas e do camião de apoio. Esta plataforma
estará apoiada no solo e poderá implicar alterações no relevo junto aos aerogeradores na
medida em que poderá ser necessário realizar terraplenagens nesta zona, de modo a se
obter as medidas necessárias às actividades a decorrer na plataforma. Estas zonas serão
posteriormente sujeitas a uma recuperação paisagística. O impacte gerado por esta
actividade é negativo, certo, directo, a curto prazo e temporário. Este impacte, quanto à
significância, uma vez que se restringe aos locais de inserção dos aerogeradores, pode
Outubro de 2002
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considerar-se um impacte muito pouco significativo tanto para o projecto base como
para a alternativa.
As operações de transporte e montagem dos aerogeradores propriamente ditas, não
terão impactes ao nível da topografia uma vez que não interferirão com os níveis
topográficos locais.
Os Postos de Transformação (PT’s) são estruturas pré-fabricadas montadas ao lado do
aerogerador. A construção destas estruturas terá impactes sobre este descritor aquando
das operações de escavação para implantação das fundações.
Estima-se que para a instalação dos PT’s serão removidas cerca de 50,0 m3 para o
projecto base e 55,9 m3 para a alternativa.
O impacte associado à operação de escavação será negativo, certo, a curto prazo e
permanente, uma vez que o nível topográfico em que se irá intervir não será reposto em
fases subsequentes. Quanto à significância, este impacte é pouco significativo.
As actividades de construção do edifício de comando e da subestação (apenas na
alternativa) terão impactes sobre este descritor aquando da decapagem e remoção da
camada vegetal, das terraplenagens, na implementação das estruturas de apoio à obra e
na execução das fundações destes edifícios devido à movimentação de terras e a
possíveis alterações no relevo devido a operações de nivelamento da zona a construir.
Estima-se para a construção do edifício de comando uma movimentação de terras de
cerca de 72,0 m3 para o projecto base e de 78,3 m3 para a alternativa. Relativamente
à subestação, estima-se uma movimentação de terras de 74,3 m3 a ser realizada apenas
para a alternativa. Os impactes da construção destas estruturas ao nível da topografia
são certos, directos, a curto prazo e permanentes. Os impactes são muito pouco
significativos tanto para o projecto base como para a alternativa.
Em termos dos impactes que poderão decorrer da Ramal de Interligação à subestação da
Varosa (a partir do edifício de comando no caso do projecto base e a partir da
subestação no caso da alternativa), caso ocorram, serão idênticos para o projecto
base e para a alternativa. Esta ligação será efectuada por via aérea, pelo que ocorrerão
impactes na topografia aquando da colocação dos postes no terreno, devido à
movimentação de terras.
Outubro de 2002
Anexo I: Topografia

15

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

Considerando que para a colocação de um poste serão movimentados cerca de 10 m3 de
terra e considerando uma distância média de 100 m entre os postes (70 postes, numa
extensão de 7000 m), prevê-se uma movimentação de 700 m3 para o Ramal de
Interligação.
O impacte será negativo, certo, directo, a curto prazo e temporário. Quanto à
significância, dado que no total, a mobilização de terras envolve quantitativos de cerca
de 2000 m3, considera-se este impacte pouco significativo.
O Ramal de Interligação irá atravessar algumas zonas com risco de erosão. A
implementação de postes nesta zona terá impactes ao nível da topografia. No Quadro 3.4
é apresentada uma estimativa para o atravessamento destas zonas por freguesia. No
anexo relativo aos Instrumentos de Ordenamento do Território é apresentada um
mapa com o Ramal a implementar e as zonas que este irá atravessar, bem como uma
possível alternativa ao ramal.

Quadro 3.4 – Atravessamento de áreas com risco de erosão por freguesia
Freguesia

Extensão (m)

Avões

400

Ferreiros de Avões

350

Sande

200

Total

950

Os impactes resultantes desta acção resultam da correcção dos níveis topográficos para
implementação dos postes. Estima-se que estarão nestas condições cerca de 27 postes,
onde serão alterados os níveis topográficos.
O impacte na topografia será certo, directo, a curto prazo e permanente. Dado que as
alterações são locais, numa secção de 4 m2, os impactes são muito pouco significativos.
Na medida em que este é um projecto de produção de energia eléctrica a partir de fontes
renováveis as zonas de risco de erosão contempladas na REN são, de acordo com o
Despacho n.º 11 091/2001 (2ª Série), reconhecidas como interesse público.
Quando se chega à fase terminal da etapa de construção procede-se então à remoção
dos estaleiros de apoio à obra e dos materiais utilizados de apoio e resultantes da obra, e
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à recuperação paisagística da zona em que se interferiu. Nesta fase, deverão ser
utilizadas parte das terras escavadas para a implantação das estruturas de forma a
repor, sempre que possível, os níveis topográficos locais. Esta intervenção originará um
impacte positivo, certo, directo, a curto prazo, permanente e significativo, tanto para o
caso do projecto base como para a alternativa.
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3.2 FASE DE EXPLORAÇÃO

Nesta fase proceder-se-ão a actividades de gestão dos Parques Eólicos, que incluem
operações de manutenção e reparação de equipamentos, como também de controlo –
operações estas que não interferem com o descritor topografia.
Durante esta fase, não se espera a ocorrência de impactes ao nível deste descritor na
zona dos Parques Eólicos, na medida em que a área do projecto se encontrará
estabilizada e protegida dos vários processos erosivos que poderiam levar à alteração da
topografia local.
Relativamente ao Ramal de Interligação, a existência de postes nas zonas de risco de
erosão implicará um impacte ao nível da topografia. Este impacte é certo, directo, a curto
prazo e permanente. Considerando que na fase de construção foram devidamente
implementadas as medidas de minimização dos riscos de erosão este impacte é positivo.
Quanto à significância e dada a existência de um pequeno número de postes nestas
condições o impacte é muito pouco significativo.
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3.3 FASE DE DESACTIVAÇÃO

Durante esta fase proceder-se-á à remoção e transporte dos vários equipamentos
montados para efectuar a exploração eólica do local, e à execução de trabalhos de
recuperação paisagística.
As actividades que serão executadas durante esta fase terão repercussões ao nível da
topografia, uma vez que interferirão com o relevo do local.
Os

trabalhos

semelhantes

de
aos

desmontagem
da

fase

de

das

estruturas

construção,

e

implantadas

envolvem

consequentemente,

terão

trabalhos
impactes

semelhantes. Pelo que, de acordo com o explicado para a fase de construção, os
impactes que ocorrerão durante esta primeira fase da etapa de desactivação, serão os
mais expressivos em termos de significância e em termos do seu carácter negativo.
Estes impactes, de uma forma geral, serão negativos, directos, certos, a curto prazo,
temporários e pouco significativos tanto para o projecto base como para a alternativa.
Na segunda fase desta etapa, procede-se ao enquadramento paisagístico do local no
qual, na medida do possível, se tentará proceder à restituição da topografia registada no
local antes de serem implantadas as estruturas de aproveitamento eólico. Esta fase de
recuperação paisagística do local, ao repor o relevo do local induzirá um impacte positivo,
directo, certo, a curto prazo, permanente e muito significativo, tanto para o caso da
alternativa como do projecto base.
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4

MEDIDAS

As medidas que serão seguidamente referidas têm o intuito de minimizar os impactes
decorrentes do projecto, nomeadamente das fases de construção, exploração e
desactivação.
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4.1 FASE DE CONSTRUÇÃO

Relativamente a área de influência dos Parques Eólicos, são propostas as seguintes
medidas:
MT.1

As intervenções para a implantação do estaleiro serão realizadas numa área
circunscrita ao mesmo, não interferindo, com o relevo das áreas vizinhas. É
sugerido no ponto 3.1 Fase de Construção uma possível localização para a
implantação do estaleiro que deverá ser concretizada, no local, no início das
obras através duma correcta delimitação e mapeamento (Ver Figura 3.1);

MT.2

Utilizar e reabilitar os acessos já existentes na área dos Parques como acessos
principais ao mesmo. Se tal não for possível, construir esses caminhos de modo
a acompanhar a forma natural do terreno não interferindo de forma gravosa com
o relevo. Os caminhos existentes são apresentados na Figura 3.2 e Figura 3.3;

MT.3

As zonas de obra deverão ser devidamente delimitadas e mapeadas (numa zona
devidamente indicada no estaleiro) de modo a garantir a circunscrição das obras
às zonas balizadas e piquetadas e de forma a assegurar que não se intervém em
áreas que não é necessário intervir. Os trabalhadores e encarregados deverão
ser informados das possíveis consequências de uma atitude negligente em
relação

às

medidas

mitigadoras,

devendo

receber

instruções

sobre

os

procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra;
MT.4

Circunscrever as escavações para implantação dos sistemas de drenagem
(valetas e aquedutos) às próprias áreas de implantação, não interferindo com os
níveis topográficos circundantes;

MT.5

Reaproveitar as terras resultantes da escavação dos sistemas de drenagem para
após a implantação dos aquedutos os recobrir, minimizando a deposição de
terras e devolvendo à área de intervenção o respectivo relevo;

MT.6

Assegurar que a abertura de valas para inserção dos cabos eléctricos de ligação
entre os aerogeradores e estes e a subestação e o edifício de comando, será
efectuada na área restrita aos mesmos. Esta área deverá ser devidamente
delimitada e mapeada;
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MT.7

Reaproveitar as terras escavadas durante a abertura das valas para as recobrir e
proceder à restituição dos níveis topográficos, minimizando a deposição de
terras;

MT.8

Circunscrever as operações de escavação das fundações dos aerogeradores
(calabouços) à área das mesmas não interferindo com as áreas vizinhas, e à
medida que se for progredindo em profundidade assegurar a estabilidade desses
taludes;

MT.9

Utilizar parte das terras escavadas durante as operações de execução das
fundações dos aerogeradores para proceder ao recobrimento das mesmas após
as operações de montagem das fundações e de betonagem e respectivo período
de cura;

MT.10 Assegurar que aquando da preparação e execução da plataforma de montagem
provisória dos aerogeradores, seja ocupada a área estritamente necessária à
mesma e às operações que nela serão realizadas;
MT.11 Reduzir ao máximo as terraplenagens na zona de implantação da plataforma de
montagem dos aerogeradores, de modo a reduzir a interferência com os níveis
topográficos locais;
MT.12 Redução da exposição do solo desprovido de vegetação e das movimentações de
terras durante os períodos de maior pluviosidade, de modo a minimizar a erosão
hídrica e o transporte de sedimentos;
MT.13 Proceder à remoção de todos os materiais necessários à obra, materiais
resultantes das operações de escavação e equipamentos da área na qual o
aproveitamento eólico se encontra inserido;
MT.14 Proceder à recuperação paisagística do local de inserção dos Parques Eólicos
devolvendo, nos locais em que se procederam a intervenções e nos quais não se
encontram as infra-estruturas necessárias à boa exploração dos Parques, os
níveis topográficos antes da obra;
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MT.15 Proceder ao aproveitamento das terras a depositar para minimização de
impactes nomeadamente na recuperação paisagística da pequena pedreira
detectada no cruzamento das estradas E.N. 1024 e da estrada de acesso
principal aos Parques Eólicos, para recuperação topográfica e paisagística de
áreas degradadas pela obra.

Fotografia 4.1 – Pequena pedreira na qual se poderá proceder a recuperação depositando nesta as
terras não contaminadas

MT.16 Os depósitos temporários de terras devem ficar protegidos com coberturas
impermeáveis, evitando-se a erosão e transporte por acção eólica e hídrica. Os
locais para estes depósitos devem ser seleccionados e utilizados de modo a
minimizar o seu impacte.
Relativamente à construção do Ramal de Interligação, propõem-se as seguintes medidas:
MT.17 Parte das terras removidas para a abertura das fundações dos postes deverão
ser utilizadas para cobrir o betão utilizado nas fundações, possibilitando a
reposição paisagística do local de implementação dos postes e a minimização da
deposição de terras;
MT.18 Nas zonas com risco de erosão a medida anterior deve ser reforçada com
medidas de contenção, nomeadamente a plantação de espécies de flora
autóctones e de crescimento rápido nas terras de cobertura das fundações de
betão (ver Anexo IV: Solos e Uso dos Solos).
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4.2 FASE DE EXPLORAÇÃO

Relativamente à zona de implementação dos Parques Eólicos, para esta fase específica,
não são propostas medidas de minimização de impacte por não se esperar a ocorrência
destes ao nível da topografia.
Relativamente ao Ramal de Interligação à subestação da Varosa, é proposta para esta
fase a seguinte medida:
MT.19 Deverá ser efectuado um acompanhamento da situação para os postes
implantados nas áreas de risco de erosão, nomeadamente ao nível da eficácia
das medidas de contenção e minimização dos riscos de erosão (ver Anexo XVII:
Plano de Monitorização).
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4.3 FASE DE DESACTIVAÇÃO

Durante a fase de desactivação deverão ser tidas em conta todas as medidas referidas
para a fase de construção uma vez que nesta fase se procederão à execução de
operações muito semelhantes às da fase de obra, que irão produzir o mesmo tipo de
impactes.
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5

SÍNTESE

O Parque Eólico das Meadas insere-se no extremo Norte da Serra das Meadas numa zona
de relevo acidentado, em altitudes que variam entre os 950 m e os 1060 m.
O Ramal de Interligação do Parque Eólico à subestação da Varosa atravessa áreas cuja
hipsometria varia entre os 1060 m (altitude mais elevada da área de implantação do
Parque) e altitudes inferiores a 500 m, sendo a menor correspondente à cota a que se
situa a subestação da Varosa.
A topografia apresenta importância para este tipo de empreendimentos na medida em
que, geralmente, as zonas acidentadas apresentam bastante potencial eólico, sendo por
isso zonas de excelência para implementação de Parques Eólicos.
A implantação dos aerogeradores envolve apenas alterações locais, muito pontuais,
tendo em vista a sua instalação e do Ramal de Interligação. Tal ocorre na fase de
construção, sendo as acções a considerar o transporte até ao local e a criação de
condições para as fundações dos aerogeradores e Ramal de Interligação.
Para a área dos Parques Eólicos os principais impactes devem-se à movimentação de
terras devido a actividades de escavação. Estima-se que o volume de terras a depositar
devido a estas actividades seja de 1891 m3 para o projecto base e de 1769 m3 para a
alternativa. O impacte devido à movimentação de terras dada o volume em questão é
muito pouco significativo. As terras a depositar poderão ser aproveitadas para a
recuperação paisagística da pequena pedreira detectada no cruzamento das estradas
E.N. 1024 e da estrada de acesso principal aos Parques Eólicos e para recuperação
topográfica e paisagística de áreas degradadas pela obra.
Relativamente ao Ramal de Interligação, para a colocação de postes, estima-se que
serão movimentados cerca de 700 m3, sendo o impacte pouco significativo. Esta
significância pode ser atenuada com a utilização das terras removidas na minimização de
impactes decorrentes de outras acções, como por exemplo, a correcção dos níveis
topográficos na implementação de postes nas zonas com declives acentuados.
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Tanto para o projecto base como para a alternativa ao projecto os impactes para a
topografia são muito pouco significativos, dada a reduzida atenuação do mesmo.
A utilização das terras movimentadas a depositar para recuperação topográfica das zonas
intervencionadas e / ou para eventual recuperação paisagística da pedreira detectada no
cruzamento das estradas E.N. 1024 e da estrada de acesso principal aos Parques Eólicos
será uma medida importante no sentido de minimizar os impactes muito pouco
significativos do projecto relativamente ao descritor topografia.
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1

ENQUADRAMENTO

Neste anexo é efectuada a avaliação do descritor clima e microclima. Para tal efectuou-se
a caracterização do estado actual do ambiente susceptível de ser afectado pelo projecto
na área de influência dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I e da alternativa a
estes - Parques Eólicos da Castanheira II e Castanheira I, e identificaram-se os impactes
que poderão advir da sua implantação.
A análise da situação de referência foi efectuada tendo por base elementos bibliográficos
e as visitas de campo ao local de inserção do projecto base e da alternativa,
realizadas nos dias 9 e 10 de Julho 2002. A abordagem deste componente tem como
objectivo a caracterização e o conhecimento da morfologia da área de influência.
A análise de impactes tem vista analisar todos os aspectos do projecto que podem ser
susceptíveis de causar impacte. Esta análise é efectuada tendo por base as várias
operações que irão ocorrer nas várias fases do projecto (fase de construção, fase de
exploração e fase de desactivação) comparando sempre os impactes adventes da
inserção do projecto base e da alternativa em consideração neste EIA, de forma a
adquirir a percepção de qual o projecto mais impactante.
Uma vez que a classificação dos impactes é efectuada de um forma comparativa, é
importante chamar a atenção para o facto de que pode não existir uma diferença
significativa entre os projectos em análise, pelo que o grau de significância do impacte
será igual quando não existirem diferenças relevantes no impacte do projecto base e da
alternativa.
Neste descritor é considerada como área de estudo todo o espaço físico envolvente até
onde se façam sentir os efeitos do projecto base e da alternativa aqui em análise.

Outubro de 2002
Anexo II: Clima e Microclima

1

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

2

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO

A zona onde serão implantados os Parques Eólicos está inserida na Região Climática de
Trás-os-Montes e Alto Douro e Beira Interior, pelo que a descrição dos parâmetros
climáticos é efectuada de acordo com os elementos existentes e com os dados da
estação meteorológica mais próxima.
A estação adoptada para caracterizar o clima foi a estação meteorológica da Régua, por
ser

a

estação

mais

próxima

do

local

em

estudo,

com

base

em

séries

de

aproximadamente trinta anos. As características e localização desta estação encontramse patentes no quadro seguinte.

Quadro 2.1 - Características da Estação da Régua
Estação

Latitude

Longitude

Altitude

Régua

41º10’ N

7º48’ W

65 m

(Fonte: INMG, 1991)
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Concelhos em Estudo
Limites de Concelhos

Estação Meteorológica

Localização dos Parques
Eólicos

Figura 2.1 – Localização da Estação Meteorológica
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2.1

PRINCIPAIS ASPECTOS

2.1.1

Temperatura

A temperatura do ar (T), é um elemento meteorológico de grande importância no
crescimento e desenvolvimento das plantas, sendo medido com um termómetro instalado
num abrigo meteorológico e expresso em graus Celsius (ºC).
A distribuição no espaço da temperatura do ar numa região limitada é especialmente
condicionada pelos factores fisiográficos, como o relevo (altitude e exposição), a
natureza e revestimento do solo, a proximidade de grandes superfícies de água e o
regime de ventos.
No quadro e na figura seguinte são apresentados os valores médios diários da
temperatura do ar, para a estação da Régua, para o período mencionado.

Quadro 2.2 – Temperatura média do ar
Estação

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Média
Anual

Período

Régua

8,1

9,5

11,9

14,1

17,2

20,5

23,0

22,7

20,6

16,4

11,2

8,3

15,3

1951-1980

(Fonte: INMG, 1991)

Temperatura

Temperatura (ºC)

25

20

15

10

5

0
Jan

Fev

M ar

A br

M ai

Jun

M édia m ensal

Jul

A go

Set

O ut

N ov

D ez

M édia A nual

Figura 2.2 - Temperatura média mensal registadas na Régua (1951/1980)
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Como se pode observar na Figura 2.2, o valor da temperatura média mensal varia ao
longo do ano, atingindo um valor máximo em Julho (23,0ºC) e um mínimo em Janeiro
(8,1ºC), sendo o valor médio anual de 15,3ºC, o que corresponde a um clima
temperado.
No que respeita aos valores absolutos da temperatura do ar, os valores mínimos (8,1ºC a
9,5ºC) ocorrem entre os meses de Dezembro a Fevereiro, atingindo o mínimo em Janeiro
(8,1ºC); os valores máximos, acima de 20,0ºC, ocorrem entre os meses de Junho a
Setembro, atingindo o máximo em Julho (23,0ºC).
Segundo o atlas do ambiente digital, a temperatura média anual no local de implantação
dos Parques Eólicos e projectos complementares, situa-se no intervalo entre 12,5 ºC e os
16,0 ºC, pelo que abarca a temperatura média anual registada na Estação da Régua –
15,3 ºC. Embora estes valores, devido à respectiva escala, se revelem menos precisos do
que os dados atrás apresentados com base nas Normais Climatológicas, por razões que
se prendem com uma melhor capacidade de visualização gráfica decidimos aqui
apresentá-los.
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Concelhos em Estudo

Localização dos Parques

Limites de Concelhos

Eólicos
Figura 2.3 – Temperatura média anual (ºC)
(Fonte: Atlas Digital do Ambiente, 1974)

Relativamente a este elemento climático, a zona em estudo insere-se num clima
considerado suave, pois a temperatura média anual do mês mais frio é superior a 0ºC.

2.1.2

Precipitação

Entende-se por precipitação a quantidade de água transferida da atmosfera para o globo
nos estados líquido ou sólido, sob a forma de chuva, chuvisco, neve, granizo ou saraiva,
por unidade de área de uma superfície horizontal no globo, durante o intervalo de tempo
que se considera. Os seus valores exprimem-se em milímetros, onde 1 mm de
precipitação significa 1 litro de água no estado líquido recebido da atmosfera por m2 de
superfície horizontal do globo.
No quadro seguinte apresentam-se os valores médios mensais e anuais da quantidade de
precipitação registada na estação meteorológica da Régua, no período entre 1951 e
1980.
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Quadro 2.3 - Quantidade de precipitação (mm)
Estação

Jan

Régua

Fev

Mar

136,1 136,3 115,7

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

59,3

59,4

37,1

11,4

12,8

40,9

85,5

Nov

Total

Dez

Ano

122,3 133,2

950,0

(Fonte: INMG, 1991)
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Figura 2.4 – Precipitação total mensal registadas na Régua (1951/1980)

Como se pode verificar na Figura 2.4, a época mais chuvosa situa-se entre os meses de
Dezembro a Fevereiro, com valores médios superiores a 133,2 mm. A precipitação total
anual atinge os 950,0 mm, sendo Fevereiro o mês que atinge valores mais elevados de
precipitação (136,3 mm), mas onde ocorrem as chuvadas mais intensas é em Setembro
(83,8 mm de máxima diária). O período mais seco situa-se nos meses de Julho e Agosto,
onde os valores de precipitação são inferiores a 13 mm.
O valor médio anual de precipitação situa-se entre os 500 e os 1000 mm, assim o clima
desta região é considerado moderadamente chuvoso.

2.1.3

Insolação

No planeamento e projecto das edificações e dos espaços exteriores, há que atender às
necessidades de insolação relacionada com a época do ano. A insolação consiste no
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período de tempo que decorre enquanto o Sol está a descoberto num local definido. Os
valores exprimem-se em horas (h), podendo ainda exprimir-se em percentagem, ou seja,
pelo quociente expresso em centésimos (%) da insolação observada e da insolação
máxima possível no mesmo intervalo de tempo.
O Quadro 2.4 apresenta os valores correspondentes de insolação total para os diferentes
meses registados no período de 1951/1980.

Quadro 2.4 – Insolação Total (h).
Estação

Jan

Régua

84,1

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

115,3 154,7 203,8 244,4 277,2 333,8 309,1 215,3 167,7 113,9

Dez

Anual

Período

75,3

2294,6

1951 - 1980

(Fonte: INMG, 1991)

Insolação Total
400
350

Insolação (h)

300
250
200
150
100
50
0
Jan

Fev

M ar

A br

M ai

Jun

Jul

A go

Set

O ut

N ov

D ez

Figura 2.5 - Insolação média mensal registadas na Régua (1951/1980)

Pela análise da Figura 2.5 verifica-se, como era de esperar, que os valores mais elevados
de insolação foram registados nos meses de Verão (nomeadamente em Julho e Agosto).
Pelo contrário, os valores mais baixos verificam-se no período de Dezembro a Janeiro.
É possível visualizar esquematicamente o que se passa a nível dos concelhos de Lamego
e Resende, tendo sido utilizados valores correspondentes ao período de 1931-1960, de
acordo com a figura seguinte.
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Concelhos em Estudo

Localização dos Parques

Limites de Concelhos

Eólicos

Figura 2.6 – Insolação média anual (número médio de horas)
(Fonte: Atlas Digital do Ambiente, 1974)

Note-se que a área de implantação do projecto se encontra dividida em duas parcelas
distintas em relação à insolação média anual: uma parte na qual se verificaram valores
de cerca de 2300 a 2400 horas de insolação média anual, enquanto que na restante se
verificaram valores de cerca de 2400 a 2500 horas de insolação média anual.

2.1.4

Radiação Solar

A radiação solar é a quantidade de energia radiante recebida por unidade de área de uma
superfície horizontal no local, durante o intervalo de tempo que se considera, incluindo a
radiação solar directa emitida, reflectida e difundida pela atmosfera e corpos nela
existentes, podendo o seu valor ser expresso em calorias por centímetro quadrado
(Kcal/cm2).
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O tempo durante o qual os raios solares atingem a superfície terrestre (insolação) e a
intensidade da respectiva radiação, são elementos meteorológicos que desempenham um
papel fundamental na fisiologia vegetal, nomeadamente na fotossíntese.
Para os concelhos de Lamego e Resende, foi possível obter uma visualização do que se
passa em termos de radiação solar, de acordo com os valores existentes (1938-1970).

Concelhos em Estudo

Localização dos Parques

Limites de Concelhos

Eólicos
Figura 2.7 – Radiação solar
(Fonte: Atlas Digital do Ambiente, 1974)

De acordo com a figura anteriormente apresentada, os concelhos em estudo apresentam
uma variação média anual entre 145 e 150 Kcal/cm2 de radiação solar.

2.1.5

Humidade Relativa do Ar

A humidade relativa do ar é utilizada para descrever o estado higrométrico do ar. Esta é
dada pelo quociente da massa de vapor de água que existe em determinado volume de
ar no local, à hora que se considera, pela massa de vapor de água que nela existiria se o
ar estivesse saturado à mesma temperatura.
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Os valores exprimem-se em centésimos (%), correspondendo 0 (zero) ao ar seco e 100
(cem) ao ar saturado de vapor de água.
A região em estudo é uma região bastante húmida, uma vez que apresenta, durante todo
o ano, valores de humidade relativa bastante elevados, acima dos 75%. Os valores mais
elevados de humidade relativa registam-se nesta região entre os meses de Julho e
Setembro.
O Quadro 2.5 apresenta os valores de humidade relativa nos diferentes meses,
registados no período de 1954/1969, medida em duas horas do dia, 9 e 18 horas.

Hora

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Média
Anual

do dia

90

87

80

72

69

66

62

65

73

83

89

89

77

9h

76

73

69

63

61

58

54

56

62

70

74

76

66

18 h

Período

1954 1969

(Fonte: INMG, 1991)
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Quadro 2.5 – Humidade relativa do ar (%)
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Figura 2.8 - Humidade relativa do ar mensal registada na Régua (1951/1980)
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No que respeita à variação diurna, os valores de humidade relativa são inversamente
proporcionais aos da temperatura do ar. Como se pode observar na Figura, os valores de
humidade relativa são mais elevados de manhã do que ao final da tarde.

2.1.6

Nebulosidade

Se uma massa de ar húmido arrefecer e a sua temperatura atingir o ponto de orvalho do
ar, o vapor de água condensa-se em pequenas gotículas que ficam em suspensão na
atmosfera, constituindo nuvens ou nevoeiro conforme a condensação ocorra em altitude
ou junto da superfície do globo.
O elemento climático nebulosidade é a quantidade de nuvens no céu, vistas do local que
se considera. Os seus valores exprimem-se em décimos de céu com nuvens: o valor 0
(zero) representa céu limpo, sem nuvens e 10 (dez) representa céu encoberto, sem
qualquer porção de azul visível.
O quadro que se segue contém a informação relativa ao número médio de dias em que
ocorrem valores médios de nebulosidade inferiores a 2/10 e superiores a 8/10, para a
Estação meteorológica da Régua.

Quadro 2.6 - Número médio de dias com valores de nebulosidade inferiores a 2/10 e superiores a
8/10, registados na Estação da Régua
Nebulosidade

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

≤ 2/10

5,0

6,1

8,6

9,5

11,5

12,3

19,2

18,3

12,3

10,3

6,9

3,8

123,8

≥ 8/10

18,5

14,4

13,7

10,8

10,3

7,6

2,7

3,3

8,3

12,2

16,0

20,9

138,7

(Fonte: INMG, 1991)

Como se pode verificar, o número de dias com valores de nebulosidade inferiores a 2/10
é maior em Julho e menor em Dezembro, sendo nos meses de Julho e Agosto que se
registam os valores mínimos e no mês de Dezembro que se regista o valor máximo de
nebulosidade, superior a 8/10.
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2.1.7

Vento

Para caracterizar o vento no local, é necessário indicar a sua direcção, sentido e
velocidade, expresso em quilómetros por hora (km/h). Considera-se que existe calma,
quando a velocidade do vento é igual ou inferior a 2,0 km/h sem rumo determinável.
No quadro que se segue o vento que ocorre na Estação Meteorológica da Régua
encontra-se caracterizado, segundo a sua direcção, sentido e velocidade para os vários
meses do ano.

Quadro 2.7 - Caracterização dos Ventos locais segundo os rumos – Frequência (Freq) e Velocidade
média (Vmédia)

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW
C

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

Freq (%)

3,6

3,0

2,1

2,7

3,0

2,2

2,5

1,6

2,7

3,3

3,3

3,9

2,8

Vmédia (km/h)

3,5

3,6

4,0

4,3

4,9

5,3

5,8

4,3

3,7

3,6

3,6

3,1

4,1

Freq (%)

10,3

8,8

7,3

7,1

5,9

6,7

6,5

6,7

6,3

7,8

10,3

11,6

7,9

Vmédia (km/h)

4,1

4,2

4,5

5,5

5,1

5,3

5,0

4,6

3,8

3,4

3,7

3,5

4,3

Freq (%)

4,4

3,9

4,2

4,6

4,1

4,9

4,7

4,2

3,8

3,8

3,8

4,6

4,3

Vmédia (km/h)

4,2

4,3

4,3

5,1

5,1

4,6

4,2

3,6

4,1

3,5

4,7

3,7

4,3

Freq (%)

13,8

16,4

19,8

19,3

20,3

17,8

18,0

18,6

15,0

13,7

13,3

13,5

16,7

Vmédia (km/h)

4,8

5,2

4,6

5,3

5,1

4,8

5,3

4,7

3,8

4,4

4,3

4,7

4,8

Freq (%)

3,6

5,0

4,8

7,5

8,3

7,9

7,9

8,5

7,1

6,2

4,3

4,1

6,3

Vmédia (km/h)

5,7

6,0

5,1

4,8

5,2

5,2

4,8

4,5

4,4

4,6

4,8

5,3

5,0

Freq (%)

17,7

18,9

23,4

25,5

25,7

25,7

27,4

25,4

22,7

18,4

18,5

18,1

22,3

Vmédia (km/h)

7,1

7,0

7,6

8,6

8,0

8,6

9,0

8,1

6,5

5,8

6,7

7,8

7,7

Freq (%)

7,7

8,3

9,5

10,2

11,6

12,8

10,0

10,6

9,5

7,7

8,7

6,9

9,5

Vmédia (km/h)

6,9

7,7

7,3

7,6

7,4

8,5

9,1

7,8

7,0

5,6

5,3

5,5

7,3

Freq (%)

5,1

5,0

3,2

3,4

4,2

5,4

4,7

4,4

4,8

5,1

5,1

5,2

4,6

Vmédia (km/h)

5,2

7,1

6,4

7,9

7,9

9,1

9,1

8,6

6,6

4,9

5,8

5,5

7,0

Freq (%)

34,0

30,5

25,7

19,6

16,9

16,6

18,5

19,9

28,1

34,0

32,6

32,2

25,6

(Fonte: INMG, 1991)

Tendo em conta os valores referentes à frequência de ocorrência do vento em cada um
dos oito rumos principais (expressa em percentagem) e à velocidade média do vento
(expressa em km/h) na estação da Régua pode constatar-se que o vento sopra
predominantemente de Sudoeste (22,3% do ano), sendo esta predominância mais
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significativa nos meses de Abril a Agosto. É nestes meses, de Abril a Agosto, que o vento
sopra com maior intensidade (atinge velocidades até 9 km/h), sendo os meses de
Setembro e Outubro quando o vento sopra com menor intensidade (6,5 km/h e 5,8
km/h, respectivamente).
O quadrante Norte é o que apresenta uma menor frequência, apenas 2,8% no ano e uma
velocidade média de 4,1 km/h.
Os períodos de calma atmosférica (ventos inferiores a 2,0 km/h), quando comparados
com os restantes, são predominantes, correspondendo a 25,6% da frequência de
ocorrência dos ventos num ano.
O quadro que se segue, mostra que os ventos de maior intensidade são registados no
mês de Julho. No mês de Outubro registam-se os ventos de menor intensidade.

Quadro 2.8 - Velocidade média do vento para cada mês registada na Estação da Régua

Vmédia (Km/h)

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

4,5

5,1

5,6

5,6

5,9

6,1

6,5

6,2

4,9

3,6

3,9

4,3

5,2

(Fonte: INMG, 1991)
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Pela análise das figuras pode verificar-se que os ventos existentes na zona da Régua são
predominantemente de Sudoeste, representando uma percentagem de 22,3%, sendo a
velocidade média dos ventos de 7,7 km/h, o que corresponde a 2,1 m/s.
Para a caracterização do recurso eólico, foi realizada uma campanha de medições, para
se verificar a viabilidade de se construir os Parques Eólicos no local. Esta caracterização
foi realizada pelo Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial (INEGI), que
concluiu que a intensidade média do vento, para o local em estudo a uma altura de 60
m, é de 7,3 m/s.
A discrepância que se verifica na velocidade do vento calculada pelo INEGI, e nos dados
do INMG, deve-se à localização da estação da Régua estar a uma altitude muito inferior
(65 m) do local onde serão implantados os Parques Eólicos (950 m – 1060 m). Assim, a
velocidade do vento que deve ser tida como referência é a calculada pelo INEGI.

2.1.8

Orvalho e Geada

Quando a temperatura superficial de um corpo situado na atmosfera for inferior à do
ponto de orvalho do ar adjacente, o vapor de água condensa-se na superfície do corpo,
dando origem ao orvalho (depósito de gotas de água), ou geada (depósito de gelo de
aspecto cristalino), conforme a temperatura superficial do corpo for, respectivamente,
superior ou inferior a 0ºC.
Estes elementos meteorológicos dependem não só das situações meteorológicas típicas
que lhes dão origem, mas também da natureza e estado do solo, altitude, exposição e
condições de drenagem atmosférica.
No que concerne às situações que favorecem as baixas de temperaturas à superfície,
destacam-se o céu limpo durante a noite e o vento fraco ou calma e o solo revolvido,
seco, coberto de relva ou ervas daninhas ou sachado.
No Quadro 2.9 apresentam-se os dados referentes a estes meteoros para a estação da
Régua, registados no período de 1951 a 1980, em termos do número de dias de
ocorrência.
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Quadro 2.9 - Caracterização da ocorrência de orvalho e geada em termos do número médio de dias
em que ocorrem na Estação da Régua
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

Orvalho

4,0

4,4

6,8

13,6

16,6

17,4

19,8

20,8

19,4

16,2

8,6

6,6

154,2

Geada

7,0

6,6

3,3

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

4,7

6,1

29,3

(Fonte: INMG, 1991)

Relativamente à formação de orvalho, verifica-se que ocorre em número mais elevado no
Verão, nomeadamente de Julho a Setembro. Pelo contrário, a formação de geada ocorre
em número mais elevado no Inverno, entre os meses de Dezembro e Fevereiro.

2.1.9

Outros Meteoros

Neste ponto consideram-se o nevoeiro, o granizo e a saraiva. O nevoeiro consiste numa
suspensão de gotículas de água muito pequenas na atmosfera, que reduzem a
visibilidade horizontal a menos de 1 km à superfície do globo. Quanto ao granizo e
saraiva, estes são uma forma de precipitação de água no estado sólido.
No Quadro seguinte apresentam-se os dados referentes a estes meteoros para a estação
da Régua, registados no período de 1951 a 1980, em termos do número de dias de
ocorrência, sendo aí visível que os valores registados para estes meteoros não são
particularmente significativos.

Quadro 2.10 - Caracterização da ocorrência de Nevoeiro, Granizo e Saraiva, em termos do número
médio de dias em que ocorrem
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

Nevoeiro

5,5

3,8

1,5

0,2

0,1

0,0

0,2

0,2

0,4

1,8

6,3

7,0

27,0

Granizo/Saraiva

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

(Fonte: INMG, 1991)
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2.1.10 Evaporação e Evapotranspiração

Quando a água passa do estado líquido ou sólido para o estado de vapor e se mistura
com o ar da vizinhança diz-se que evaporou. Quando esta transferência se faz através
das plantas dá-se-lhe o nome de transpiração. Designa-se ainda por evapotranspiração a
perda de água de um solo por evaporação e transpiração das plantas.
Dado que a determinação da evaporação sob as mais diferentes formas é muito difícil,
Thornthwaite introduziu os conceitos de evapotranspiração potencial e real.
Assim, entende-se por Evapotranspiração potencial (Ep) a quantidade máxima de água
que é perdida, sob a forma de vapor, por uma cobertura contínua de vegetação cobrindo
todo o solo, mantendo-se este saturado de água. Inclui a evaporação de água do solo e a
transpiração da vegetação, durante um dado intervalo de tempo e no local considerado.
Evapotranspiração real (Er), é a quantidade de vapor de água emitida do solo e pela
transpiração das plantas para a atmosfera sob condições existentes.
Os valores de evaporação medidos nas estações meteorológicas com evaporímetros
correspondem a um caso especial da superfície evaporante e não incluem a quantidade
de água que é transferida do globo para a atmosfera por transpiração das plantas que
existem na superfície. Estes valores da evaporação exprimem-se em milímetros (mm),
onde 1 mm de água evaporada corresponde a 1 litro de água no estado líquido que se
evapora para a atmosfera por metro quadrado de superfície horizontal no globo e no
intervalo de tempo considerado. A medição faz-se na observação da manhã e refere-se
às 24 horas precedentes.
O Quadro seguinte apresenta os valores médios de Evaporação para a estação
meteorológica referida, relativa ao período 1951 a 1980. Os valores médios mais
elevados de Evaporação registam-se no Verão, atingindo o seu valor máximo em Julho.
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Quadro 2.11 – Evaporação (mm) média registada no período de 1951 a 1980

Evaporação

Jan

Fev

Mar

Abr

39,4

48,1

72,8

90,7

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

101,5 114,5 145,2 138,2 102,5

Out

Nov

Dez

Ano

62,3

40,7

37,3

993,2

(Fonte: INMG, 1991)

A evapotranspiração potencial (ETP) é medida nas estações meteorológicas que possuem
evapotranspirómetros ou então pode ser estimada por métodos teóricos, dos quais se
pode destacar o método de Thornthwaite.
Neste caso específico, na Estação da Régua não constam valores relativos à
evapotranspiração. Por esta razão recorreu-se ao atlas do ambiente digital (figura 4.12),
no qual se encontra indicado que a área de implantação do projecto abrange dois
intervalos de valores de evapotranspiração média anual distintos: 500 – 600 mm e 600 –
700 mm.

Concelhos em Estudo

Localização dos Parques

Limites de Concelhos

Eólicos

Figura 2.11 – Evapotranspiração Real (mm)
(Fonte: Atlas Digital do Ambiente, 1974)
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2.1.11 Microclima

O microclima analisa a caracterização climáticas na camada de ar próxima do solo,
geralmente cerca de 2 m. Foi feita uma análise expedita do microclima da área em
estudo.
A área de implementação dos Parques Eólicos apresenta um relevo acidentado, com uma
média de declives de 11.2%. A zona é bastante ventosa, apresentando uma velocidade
média de vento de 7,7 m/s, a 30 m.
O uso do solo dominante na área dos Parques Eólicos são os pastos e a vegetação de
pequeno porte. A vegetação tem funções de termoregulador microclimático na medida
em que absorve e consome energia e fornece humidade ao ar. Outro dos principais
efeitos da vegetação é influência na rugosidade do terreno. Dado que se trata de
vegetação rasteira a rugosidade não é muito elevada aumentando o transporte por acção
do vento ao nível do solo.
Dos fenómenos climáticos gerais os que têm principais efeitos ao nível do microclima são
o nevoeiro e a geada. A ocorrência de nevoeiro na área é bastante intensa, sendo
significativa para os meses de Janeiro, Fevereiro, Novembro e Dezembro. A ocorrência de
geada segue um padrão idêntico de ocorrência.
Pode-se considerar que em termos de exposição a predominância é dividida a quase 50%
pelos quadrantes Este e Oeste. Estes quadrantes são caracterizados pelo facto de nos
meses de Verão, dada a inclinação do sol, a radiação é maior nas superfícies mais
planas.
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2.2

CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA

Através da análise destes elementos climáticos, pode verificar-se que o período de
Outubro a Março é húmido, com 76% da precipitação total do ano; as temperaturas não
são muito baixas (entre 8ºC e 12ºC, excepto em Outubro – 16,4ºC) e a humidade
relativa é elevada (superior a 80%); nos restantes meses, a precipitação é mais reduzida
(inferior a 60 mm), as temperaturas são mais elevadas e a humidade relativa é mais
baixa, mas sempre superior a 50%.
A classificação de Köppen classifica o clima com um grupo de três ou quatro letras, e
baseia-se nos valores médios da temperatura do ar e da quantidade de precipitação ao
longo do ano. Se tivermos em consideração esta classificação, o clima da região é
classificado pelas siglas Csa:
•

Mesotérmico (temperado) húmido (C), pois a temperatura média do mês mais frio
é superior a -3ºC e inferior a 18ºC;

•

Com verão seco (Cs), pois o mês mais seco uma precipitação inferior a 30 mm e
no mês mais chuvoso do inverno precipita mais de três vezes do que precipita no
mês mais seco do verão;

A temperatura média do mês mais quente é superior a 22ºC (Csa).
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2.3

CARACTERIZAÇÃO DO POTENCIAL EÓLICO

Por solicitação do promotor do projecto o INEGI – Instituto de Engenharia Mecânica e
Gestão Industrial elaborou um estudo preliminar de caracterização do potencial eólico
para a área de implementação dos Parques Eólicos. Este estudo permitiu avaliar o regime
dos ventos no local. Foi instalada na zona de estudo uma estação meteorológica
(anemómetro) que efectuou medições de velocidade do vento a 30 m do solo e de
direcção a 15 m. Da campanha de medições resultaram os resultados apresentados no
Quadro seguinte.

Quadro 2.12 – Resultados da campanha de medições – Potencial Eólico
Campanha de Medições
Velocidade Média a 30 m

7,7 m/s

Velocidade Máxima a 30 m

32,3 m/s

Predominância dos ventos

Oeste

Posteriormente a esta campanha foi realizada a simulação numérica do escoamento
atmosférico sobre o terreno em estudo com o objectivo de determinar a distribuição das
velocidades médias. Foram efectuadas duas simulações para as alturas de 30 m e 60 m
acima do solo, determinando assim isolinhas de velocidade média do vento.
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Figura 2.12 – Potencial Eólico a 30 m

Figura 2.13 – Potencial Eólico a 60 m

Esta análise permitiu determinar o potencial eólico no local de implementação dos
Parques Eólicos bem como a produtividade económica de um Parque Eólico com 8
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aerogeradores com uma potência de 1,3 MW. Conclui-se que, para uma produtividade
equivalente superior a 2700 horas anuais em plena carga os Parques Eólicos se
enquadravam num cenário de viabilidade económica.
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2.4

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJECTO

O clima e o microclima só é afectado com a alteração de grandes superfícies com
factores que o condicionem, e uma vez que para o local onde serão construídos os
Parques Eólicos, não está prevista a implantação de nenhum outro projecto, prevê-se
que na ausência do projecto, se mantenha a situação até agora registada, que se
apresenta no ponto anterior.
Sem a implantação do projecto em estudo, terá que se recorrer a outro processo de
produção de energia eléctrica, por forma a compensar a energia produzida pelos Parques
Eólicos.
De seguida serão apresentados os impactes no clima a nível global, provocados pela
produção de energia eléctrica, através de diversas fontes.
A produção de energia eléctrica através da energia termoeléctrica e da incineração de
resíduos, são as duas formas de produção de electricidade que geram impactes mais
significativos a nível do clima do planeta. Estes impactes são considerados, de uma
maneira geral, muito significativos.
Na produção de electricidade através da energia termoeléctrica, os impactes no clima
começam com a extracção dos combustíveis fósseis. A extracção de carvão, petróleo e
gás, pela natureza dos respectivos processos, origina fugas de metano e de outros
compostos orgânicos voláteis (COV) para a atmosfera, contribuindo deste modo para o
efeito de estufa.
No transporte de gás natural, pelos gasodutos, podem existir fugas, havendo assim uma
libertação directa de metano para a atmosfera. O transporte marítimo de combustíveis
também produz emissões de GEE’s (sobretudo CO2), contribuindo assim para o efeito
estufa.
No caso do combustível fóssil ser o petróleo é necessário passar pela fase de refinação.
Nas refinarias podem ocorrer fugas de constituintes voláteis do crude, nomeadamente
daquele que se encontra armazenado, como o metano. Durante o processo de refinação
ocorrem também emissões de monóxido e dióxido de carbono. Estas emissões também
contribuem para o aquecimento global.
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A fase de operação de uma central termoeléctrica origina impactes associados aos
poluentes atmosféricos emitidos. O Quadro 2.13 indica a gama de valores para as
emissões associadas à queima de vários tipos de combustível. As variações dentro da
gama de valores apresentados para os diferentes poluentes/ combustíveis resultam da
diferente qualidade dos combustíveis e da eficácia das diferentes tecnologias.

Quadro 2.13 - Emissões de poluentes associadas à utilização de diferentes combustíveis fósseis

Poluente

Combustível

Unidade
por kWh

Carvão

Carvão Limpo

Gás Natural

Fuelóleo

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

SO2

g SO2

22,7

2,3

2,7

0,5

0,0

0,0

13,6

1,8

CO2

g CO2

952,5

907,1

952,5

861,8

498,9

453,6

997,9

771,1

NOx

g NOx

4,1

2,7

1,8

0,2

2,7

0,1

3,2

1,4

CH4

g CH4

0,9

0,9

0,9

0,9

fugas

fugas

1,8

1,4

Partículas

g TSP

18,1

0,1

0,9

0,0

0,1

0,0

1,4

0,2

g

90,7

45,4

136,1

45,4

0,0

0,0

45,4

45,4

Alta

0,0

Baixa

0,0

0,0

0,0

alta

0,0

Resíduos
Sólidos
Metais

(Fonte: Estudo sobre Sector Eléctrico e Ambiente, 2000)

As centrais termoeléctricas contribuem para o aquecimento global através da emissão de
gases de efeito de estufa, nomeadamente de dióxido de carbono e de metano,
resultantes da queima dos combustíveis fósseis. Através da análise do Quadro 2.13,
verifica-se que, para todos os combustíveis, a quantidade de CO2 emitida é muito
superior à de CH4, sendo o CO2 o gás de efeito de estufa que mais contribui para o
aquecimento global. Este gás é responsável por cerca de dois terços do aumento de GEE,
devendo-se 30% da sua emissão à queima de combustíveis fósseis nas centrais
termoeléctricas.
Quando é utilizado o gás natural, as emissões de gases de efeito de estufa reduzem-se
para metade; no entanto, caso se registem fugas de combustível armazenado na central,
o contributo para o aquecimento global aumentará, uma vez que se trata da libertação
directa de metano para a atmosfera. A emissão de NOx para a atmosfera nas centrais
térmicas contribui indirectamente para o aquecimento global, uma vez que estes
compostos podem conduzir à formação de óxido nitroso (N2O), que é também um gás de
efeito de estufa.
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A mesma quantidade de electricidade produzida pelos Parques Eólicos, obtida através da
energia termoeléctrica emite para a atmosfera poluentes que contribuem para o
aquecimento global (CO2) e para as chuvas ácidas (SO2). Como contributo para o
aquecimento global seria produzido cerca de 100000, 70000 e 10000 ton de CO2, se o
combustível fóssil fosse o carvão, fuelóleo e gás natural, respectivamente. Relativamente
à produção de dióxido de enxofre seriam emitidos cerca de 350, 200 e 30 ton de SO2, se
o combustível fóssil fosse o carvão, o fuelóleo e o gás natural, respectivamente. Estes
cálculos encontram-se especificados no Anexo VII, Qualidade do Ar.
A valorização energética de resíduos é a outra forma de produção de energia eléctrica
que mais impactes gera ao nível das alterações climáticas.
Na fase de construção de uma central de incineração de resíduos, os impactes no clima
não são muito significativos, pois são os associados a qualquer obra de construção de
uma infraestrutura de dimensão equivalente, nomeadamente na emissão de poluentes
atmosféricos.
Na recolha e transporte dos RSU, os impactes gerados estão associados às emissões
atmosféricas dos veículos de transporte.
É na fase de exploração da central de incineração que os impactes apresentam uma
maior significância. A incineração de resíduos gera emissões de CO2, contribuindo assim
para as alterações climáticas. As emissões produzidas, por kWh de electricidade, são de
um modo geral mais elevadas do que no caso dos combustíveis fósseis, dado o baixo
poder calorífico dos RSU e a baixa eficiência de geração.
A produção de energia eléctrica através da energia solar fotovoltaica, da energia da
biomassa e da energia geotérmica, geram impactes no clima, mas estes são
considerados pouco significativos.
Na energia solar fotovoltaica observam-se emissões reduzidas de GEE nomeadamente no
processo de produção de células fotovoltaicas.
Quando se utiliza a energia da biomassa como fonte de produção de electricidade,
durante o processo de combustão dá-se a libertação de gases que contribuem para o
efeito de estufa, nomeadamente CO2 e COV’s. No entanto, estes impactes são
considerados pouco significativos porque, no caso da queima de biomassa cultivada ou
Outubro de 2002
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de resíduos agrícolas e florestais, considera-se que estas emissões não contribuem para
o aquecimento global, na medida em que se trata de CO2, sequestrado da atmosfera
durante o crescimento da vegetação.
Através desta análise um pouco exaustiva, verificou-se que o aproveitamento de energia
eólica para a produção de energia eléctrica, é uma alternativa que ambientalmente
(principalmente no que respeita a alterações climáticas) supera qualquer uma das outras
formas de produção de electricidade, aqui mencionadas.
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Figura 2.14 - Comparação das emissões de CO2, SO2 e NOx ao longo do diferentes formas de
produção de electricidade
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3

IMPACTES

As alterações climáticas são, actualmente, consideradas umas das mais sérias ameaças
ambientais a nível global.
O clima é fortemente influenciado por mudanças nas concentrações atmosféricas de
diversos gases, o que provoca consequências graves para o ambiente, nomeadamente as
chuvas ácidas, o efeito estufa e a diminuição da camada de ozono, que tem como
consequência o aumento da temperatura.
Em relação às condições climatéricas, estas poderão eventualmente ser alteradas
(embora apenas a nível do microclima), dada a dependência que alguns factores
climáticos apresentam face a descritores ambientais como a vegetação e o tipo de solo.
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3.1 FASE DE CONSTRUÇÃO

À partida, a construção dos Parques Eólicos não irá afectar o clima de forma significativa.
No entanto, prevê-se que possa ocorrer um aumento muito pouco significativo da
temperatura do ar junto ao solo devido à remoção da vegetação, e/ou resultante das
escavações e aterros a realizar nas zonas sujeitas a construção.
Como consequência desde aumento de temperatura, pode verificar-se a redução da
humidade relativa do ar, o que se traduz num impacte muito pouco significativo, pois
esta alteração será mínima e a área a intervencionar não é muito extensa. Este impacte
será indirecto, temporário, a médio prazo e incerto.
Decorrente do aumento do número de camiões de acesso à obra, são incorporados na
atmosfera, durante esta fase, alguns poluentes provenientes da combustão dos motores
dos camiões, que contribuem para problemas ambientais globais que afectam as
condições climatéricas do globo. O aumento de poluentes atmosféricos a nível local,
quando consideradas isoladamente, não agrava os problemas ambientais globais na
medida em que estas emissões são insignificantes. Pelo que este impacte se considera
nulo a nível global.
A alternativa ao projecto implica a construção de mais 1 (um) aerogerador, o que
significa que será necessário remover mais vegetação e que o aumento de temperatura
junto ao solo se verificará numa área maior. A duração da obra será um pouco mais
prolongada, e consequentemente a contribuição de poluentes atmosféricos provenientes
dos camiões será superior. No entanto, os impactes considerados para a alternativa ao
projecto, são igualmente considerados muito pouco significativos, pois as emissões de
poluentes atmosféricos dos camiões, são igualmente consideradas insignificantes a nível
global.
Relativamente à construção do Ramal de Interligação à subestação da Varosa, não se
prevê que esta gere impactes ao nível do clima, visto que só haverá intervenção em
zonas muito pontuais de inserção dos postes.
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3.2 FASE DE EXPLORAÇÃO

O clima é fortemente influenciado por mudanças nas concentrações atmosféricas de
diversos gases que capturam a radiação infravermelha da superfície da terra – o Efeito
de Estufa. As actividades humanas são responsáveis por estas alterações climáticas que
se verificam no planeta, devido ao grande aumento da concentração de Gases com Efeito
de Estufa (GEE) na atmosfera. A queima de combustíveis fósseis é a principal causa do
efeito de estufa, seguindo-se outras actividades como a agricultura, as alterações do uso
do solo (incluindo a desflorestação), actividades industriais como a produção de cimento,
a deposição de resíduos em aterro e a refrigeração, entre outras. As alterações climáticas
têm diversas consequências negativas como o aumento do nível do mar e possível
inundação de zonas baixas, fusão dos glaciares e gelo marítimo, mudanças nos padrões
pluviométricos (cheias e secas), variações na incidência de extremos climáticos
(essencialmente extremos de temperaturas elevadas).
Para comparar os impactes de diferentes GEE’s utiliza-se como referência o potencial de
aquecimento global (PAG) relativamente ao CO2, adoptando-se a designação de
equivalentes de CO2. Os valores de PAG dependem fortemente do horizonte temporal
adoptado. O Quadro 3.1 apresenta os valores de PGA para alguns GEE’s para um período
de 100 anos.

Quadro 3.1 – Potencial de aquecimento global (equivalentes de CO2)
GEE
Dióxido de carbono (CO2)
Metano (CH4)
Óxido nitroso (N2O)
CFC – 11 (tricloroflurometano)
(CCL3F)
CFC – 12 (diclorodifluorometano)
(CF2Cl2)
CFC – 13
(triclorotrifluorometano) (C2F3Cl3)
Tetracloreto de carbono (CCl4)
Clorofórmio (CHCl3)
HFC – 23 (CHF3)
HFC – 22 (clorodifluorometano)
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PAG

Tempo de vida na

(100 anos)

atmosfera (Anos)

1

120

21

12

310

120

3800

50

8100

102

4800

85

1400

42

4

0,51

11700

264

1500

12
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GEE

PAG

Tempo de vida na

(100 anos)

atmosfera (Anos)

23900

3200

9200

10000

17

horas

(CHClF2)
Hexafluoreto de enxofre (SF6)
Perfluoretano (C2F6)
Ozono superficial

(Fonte: Estudo sobre Sector Eléctrico e Ambiente, 2000)

Torna-se pois necessário reduzir os níveis de emissão de GEE. Uma das principais
medidas poderá ser recorrer a fontes de energia de menor conteúdo em carbono,
nomeadamente fontes renováveis de energia.
Estima-se que a produção energética com recurso às fontes eólicas permite minimizar,
para o projecto base, o aquecimento global equivalente a 104351, 71044 e 10821 Ton
de CO2 para a produção com carvão, fuelóleo e gás natural, respectivamente. Para a
alternativa é minimizado o aquecimento global equivalente a 118492, 80671 e 12287
Ton de CO2 para a produção com carvão, fuelóleo e gás natural, respectivamente. (ver
Anexo VII: Qualidade do Ar).
Assim, verifica-se que na fase de exploração dos Parques Eólicos, não estão previstos
impactes negativos, visto que não serão emitidos gases de efeitos de estufa mencionados
anteriormente. Pelo contrário, considera-se um impacte positivo e significativo no clima
em termos globais.
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3.3 FASE DE DESACTIVAÇÃO

A fase de desactivação é uma fase muito similar à fase de construção, só que nesta
efectuam-se operações simétricas: em vez de se erguer infra-estruturas estas são
removidas, procedendo-se à recuperação paisagística do local.
Nesta fase, irá proceder-se à recuperação paisagística do local, o que pode provocar,
com a reposição da vegetação, uma diminuição muito pouco significativa da temperatura
do ar junto ao solo, e o consequente aumento da humidade relativa. Assim, considera-se
um impacte muito pouco significativo e positivo, pois a temperatura do solo e a
humidade relativa serão relativamente as mesmas antes da intervenção.
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4

MEDIDAS

Neste capítulo são propostas medidas de minimização dos impactes identificados no
ponto anterior.
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4.1

FASE DE CONSTRUÇÃO

MCL.1. A remoção da vegetação deverá ser limitada às áreas estritamente necessárias,
nomeadamente as áreas de implantação dos aerogeradores, de instalação do
estaleiro, de construção do edifício de comando e subestação (apenas para a
alternativa), e na extensão de construção do Ramal de Interligação à
subestação da Varosa, de forma a reduzir a perda de efeito de regularização
térmica que a cobertura vegetal exerce.
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4.2

FASE DE EXPLORAÇÃO

Para esta fase não estão previstas medidas de minimização para o clima e o microclima.
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4.3

FASE DE DESACTIVAÇÃO

Nesta fase deverá ser tida em consideração a medida proposta para a fase de construção
uma vez que nesta fase é esperada a ocorrência de impactes da mesma tipologia.
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5

SÍNTESE

A zona de implantação dos Parques Eólicos em estudo insere-se na Região Climática de
Trás-os-Montes e Alto Douro e Beira Interior. A estação meteorológica adoptada para
caracterizar o clima foi a estação da Régua, por se encontrar mais próxima do local em
estudo.
Os diferentes elementos meteorológicos foram analisados com base em séries de
aproximadamente trinta anos, das Normais Climatológicas da região climática referida, e
através do Atlas Digital do Ambiente.
Segundo a classificação de Köppen o clima do local é considerado Mesotérmico
(temperado) húmido, pois a temperatura média do mês mais frio é superior a -3ºC e
inferior a 18ºC; com verão seco, pois o mês mais seco tem uma precipitação inferior a 30
mm e no mês mais chuvoso do inverno precipita mais de três vezes do que precipita no
mês mais seco do verão;
Através de um estudo elaborado, calculou-se a velocidade média e máxima do vento a
30 m (7,7 m/s e 32,3 m/s, respectivamente), e verificou-se que a predominância dos
ventos é de Oeste. Ainda neste estudo, concluiu-se que os Parques Eólicos se enquadram
num cenário de viabilidade económica.
Na caracterização da situação de referência sem a implantação do projecto, verificou-se
que a produção de energia eléctrica com recurso a combustíveis fósseis (energia
termoeléctrica), e a incineração de resíduos, são as duas formas de produção que mais
poluentes atmosféricos produzem e que contribuem para o aquecimento global, e que
consequentemente mais impactes geram ao nível das alterações climáticas.
Relativamente aos impactes provocados pela implantação dos Parques Eólicos, verificouse que estes são muito diminutos na fase de construção e desactivação. Contudo, os
impactes na fase de exploração foram considerados significativos e positivos, tendo em
conta que a fase de operação não emite nenhum tipo de poluente para a atmosfera, ao
contrário das formas convencionais de produção de energia eléctrica analisadas.

Outubro de 2002
Anexo II: Clima e Microclima

38

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

Acrescente-se ainda que a produção de energia eólica contribui para minimizar as
emissões de centrais de combustão (por exemplo, CO2), reduzindo os potencias efeitos
climáticos.
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1

ENQUADRAMENTO

Neste anexo efectua-se a avaliação do descritor referente aos aspectos geológicos e
hidrogeológicos. Para tal, efectuou-se a caracterização do estado actual do ambiente
susceptível de ser afectado pelo projecto na área de influência dos Parques Eólicos das
Meadas e Castanheira I e da alternativa a este Parque Eólico (Castanheira II e
Castanheira I) e tendo sido identificados os impactes que poderão advir da sua
implantação.
A análise da situação de referência foi efectuada tendo por base elementos bibliográficos,
nomeadamente a Carta Geológica de Portugal, folhas n.º 14 A (Lamego) e 10 C (Peso da
Régua), à escala 1:50 000 e respectivas Notícias Explicativas. As visitas de campo ao
local de inserção do projecto base e da alternativa, realizadas nos dias 9 e 10 de Julho
2002, serviram apenas para se efectuar um reconhecimento superficial. A abordagem
deste componente tem como objectivo a caracterização e o conhecimento da morfologia
da área de influência.
A análise de impactes tem em vista analisar todos os aspectos do projecto que podem
ser susceptíveis de causar impacte. Esta análise é efectuada tendo por base as várias
operações que irão ocorrer nas várias fases do projecto (fase de construção, fase de
exploração e fase de desactivação) comparando sempre os impactes adventes da
inserção do projecto base e da alternativa em consideração neste EIA, de forma a
adquirir a percepção de qual o projecto mais impactante.
Uma vez que a classificação dos impactes é efectuada de uma forma comparativa, é
importante chamar a atenção para o facto de que pode não existir uma diferença
significativa entre os projectos em análise. No entanto, se um deles apresentar um
pequeno aspecto que possa contribuir para acentuar o impacte em análise, considera-se
que esse impacte é mais significativo que o primeiro. O grau de significância do impacte
só será igual quando não existirem diferenças relevantes no impacte do projecto base e
da alternativa.
Neste ponto procede-se à identificação e caracterização dos principais descritores, de
índole geológica e hidrogeológica, que poderão ser afectados pelas acções derivadas da
implantação e exploração do empreendimento.
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2

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO

O estudo geológico e hidrogeológico incide apenas na área associada aos Parques Eólicos
das Meadas e Castanheira I (incluindo todas as suas infra-estruturas) e ao percurso da
linha eléctrica que fará a ligação à subestação da Varosa.
O estudo iniciou-se, numa primeira fase, com a pesquisa e consulta de elementos de
cariz geológico e hidrogeológico existentes sobre a zona – cartas geológicas e respectivas
notícias explicativas e o Plano de Bacia Hidrográfica do rio Douro. Não foram executados
quaisquer trabalhos de prospecção, nem de colheita de amostras de água para análise
laboratorial, para a execução do presente estudo.
As cartas geológicas utilizadas no reconhecimento local foram duas: Carta Geológica de
Lamego e a Carta Geológica de Peso da Régua, ambas à escala 1/50 000.
Numa segunda fase realizou-se um reconhecimento de superfície, onde se inventariaram
os pontos de água observados na zona.
Não se identificaram concessões mineiras na zona em estudo.
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2.1 PRINCIPAIS ASPECTOS

2.1.1

Geomorfologia

A região abrangida pelo projecto, zona a Sul do Douro é uma zona essencialmente
montanhosa e acidentada, com relevos baixos e vales estreitos. A zona de inserção dos
Parques Eólicos – Serra das Meadas – em conjunto com o Alto de Vila de Lobos e a Serra
do Poio fazem parte do maciço de Montemuro e constituem a ponta Noroeste do maciço
montanhoso citado.

2.1.2

Geologia

Ordovícico
Dentro das várias categorias de complexos rochosos dentro do Ordovícico, que pertence
ao Paleozóico, na área em estudo apresentam-se dois tipos :Quartezitos com “Cruziana”
e “Vexillum”; Xistos e Leitos Magnetiticos Intercalados – pertencentes ao Skivadiano e
Rochas Ordovicicas Metamorfizadas. As características deste tipo de rocha são as
seguintes:

•

Ob

-

Quartezitos

com

“Cruziana”

e

“Vexillum”;

Xistos

e

Leitos

Magnetiticos Intercalados
Os quartzitos constituem uma faixa comprida, com a qual se relacionam os relevos mais
importantes da serra. A estreita faixa quartzítica skidaviana, na zona Sul do Douro passa
pelo Castelo e prossegue deste último até Ferreiro de Avões, próximo do Marco
Geodésico de Castanheira no qual é interrompida pelo complexo granítico.
Os quartzitos tomam e as restantes rochas tomam a direcção de NW-SE com inclinação
média de 80º e 83º de inclinação. Em muitos casos os quartzitos revelam a presença de
bilobites (Cruziana) e de Vexilum.
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Acompanham os quartzitos (e as primeiras assentadas de xisto que lhe sobrepõe) leitos
ferríferos, observáveis em toda a extensão dos afloramentos. A espessura dos
afloramentos varia entre os 2 e os 3 metros. São leitos essencialmente magnetíticos,
correspondentes , na maior parte dos casos, à mesma assentada fortemente dobrada,
com dobras muito apertadas. Por vezes o minério magnetítico é acompanhado por faixas
horneblêndicas, de aspecto feltriforme.
Na zona superficial, a magnetite está mais ou menos limonizada.

•

Ocd - Rochas Ordovicicas Metamorfizadas

As rochas ordovícicas metamorfizadas encontradas na área em estudo são de dois tipos:
Corneanas Peliticas e Quartzo-Peliticas e Xistos Quiastoliticos, Mosqueaos, Granatiferos,
Cordieriticos.
Estas rochas são nomeadamente xistos argilosos, finos, ardosíferos, com fósseis; xistos
sericíticos e quiastolíticos – Landeiliano (Lanvirniano e Caradociano possíveis).
Assente sobre os quartzitos com bilobites e sucedendo a estes, encontra-se uma extensa
faixa xistenta desenvolvida sobretudo na metade norte da mancha ordovícico-silúrica.
Na sua maioria, as rochas xistentas foram metamorfizadas, encontrando-se cheias de
cristais de quiastolite. A atribuição da série xistenta referida ao Landeiliano assenta não
só na posição que ocupa, mas também no aparecimento de fósseis, sobretudo trilobites.
Na zona em estudo (zona Sul do Douro) o afloramento pode ser constituído apenas pelos
xistos landeilianos-lanvirnianos, sobretudo de Leste, em toda a extensão, pelos
quartzitos com bilobites. Estes xistos encontram-se muito metamorfizados.
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Rochas Complexo Xisto-Grauváquico Ante-Ordovicico e Séries Metamórficas
Derivadas
As rochas do Complexo Xisto-Grauváquico ocupam uma extensa área na parte oriental
da região abrangida na Área em estudo.

•

Xz - Rochas Ordovicicas Metamorfizadas

Na zona em Estudo, as rochas do Complexo Xisto-Grauváquico são na sua maioria séries
de metamórficas derivadas. As rochas deste Complexo na zona a Norte de Lamego
(Avões)

apresentam-se

fortemente

metamorfizadas

pelas

intrusões

graníticas

e

transformadas em corneanas, em rochas quartzo-tremolíticas, em xistos luzentes, em
xistos mosqueados, etc.
Em diversos pontos, na região do leito do rio Varosa e em outros locais da região,
existem bancadas de rochas, ora claras, de grão fino, de aspecto aplítico, ora mais
escuras, acinzentadas, em que se destacam minerais esverdeados, que dão à rocha
aspecto pintalgado. São rochas metamórficas, quartzo-epidóticas, quartzo tremolíticas ou
quartzo-zoisíticas.
Amostras de rocha retiradas junto da Central da Varosa (local ao qual se fará a ligação
aos Parques Eólicos), revelam uma matriz granoblástica, quartzo-feldspática, com
concentração de silicatos e alumino-cálcicos. A estrutura granoblástica é bastante
regular, o que salienta a proveniência de uma rocha cristalizada por metamorfismo. O
quartzo é o mineral dominante e a presença de feldspato é determinada pelo grau de
caulinização que o afecta. A matriz envolve ainda rosetas, de conspícuas dimensões,
constituídas por núcleos de zoizite, cercados por actinolite fibro-radiada, e em pequenos
casos este último pode ser o seu único constituinte.
Dispersos, encontram-se grãos de zoizite e de minerais titanados (esfena e leucoxena) e
de óxidos de ferro (principalmente limonite). A rocha é essencialmente quartzitica,
fortemente metamorfizada, com geração de silicatos e alumino-cálcicos.
Outra amostra do mesmo local possui, também, matriz granoblástica, que forma larga
fracção da rocha, constituída unicamente por zoisite e quartzo, na qual a zoisite
representa pelo menos 50% da matriz. Outro constituinte é a piroxena incolor, de tipo de
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diópsido. A pirxena apresenta-se em cristais profundamente recortados, contrastando
pela maior dimensão com os elementos da matriz zoisito-quartzola. A rocha é
essencialmente quartzo-zoisítica.

Rochas Eruptivas
As rochas graníticas ocupam mais de metade da área em estudo, uma vez que toda a
região se insere na mancha granítica do Minho, localizando-se a quase totalidade dos
Parques Eólicos sobre esta mancha. No zona de passagem da linha eléctrica, a sul de
Peso da Régua, entre Avões e Valdigem, existem manchas com características graníticas,
pertencentes a este complexo.
A área de abrangência dos Parques situa-se sobre 4 tipos de rochas eruptivas,
subdivididos em dois grandes grupos – Granito Monzonítico (s.l) predominantemente
Biotítico (ϒπg e ϒπm) e Granito Alcalino (ϒπ”g

•

e

ϒπ”m), a saber:

ϒπg - Granito Profiróide de Grão Grosseiro

O granito profiróide de grão grosseiro, de duas micas, com predominância de biotite,
aflora em pequena área na região do Relógio do Sol (Ferreira de Avões). Este granito
contacta com o granito alcalino de Ferreiros de Avões, e do outro lado, com o complexo
xistento.
Quando fresca, a rocha é leucomesocrática; possui cor azulada, com muitos megacristais
de feldspato, biotite abundante, em palhetas dispersas ou em pequenas concentrações.
Por vezes os megacristais patenteiam certa orientação, embora isso se verifique
raramente. Em alguns pontos os megacristais de feldspato são extraordinariamente
abundantes, zonados e de forma quase ovóide. Normalmente estes cristais podem
aparecer anormalmente desenvolvidos.
A rocha encontra-se, em geral, muito alterada e frequentemente arenizada de grande
espessura.
A análise óptica de numerosas amostras deste granito indica que a rocha se pode
classificar como granito monzonítico, com textura profiróide, de base hipodiomórfica
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granular grosseira, de duas micas, prodominantemente biotítico, com andaluzite,
silimanite e turmaline.
Os minerais essenciais mais importantes são o quartzo, a microclina-pertlite, a oliclase e
oligoclase-andesina, a biotite e a moscovite. Para além destes aparecem, com menos
frequência, a microperlite, albite ou albite-oliglocase e micro-clina não pertitizada.
O feldspato mais abundante é a microclina-perlite, seguindo-se as oligoclases do domínio
da oligoclase-andesina. As alterações frequentes nestes feldspatos são a sericitização e a
caulinização.
Das micas, a biotite tem a predominância. Aparece em palhetas castanho-avermelhadas,
com muitos halos pleocróicos, escuros, com núcleos de zircão. É frequente a alteração da
biotite em clorite, rútilo acicular e esfena. É também de assinalar a transformação da
biotite em moscovite, relacionada, provavelmente, com acções cataclásticas.
Tanto o quartzo como o feldspato apresentam por vezes grande abundância de cristais
aciculares de rútilo e silimanite, aparecendo esta última em agulhas finas no interior da
moscovite. Nos feldspatos as agulhas estão distribuídas paralelamente aos planos de
declivagem.

•

ϒπm - Granito Porfiróide de Grão Médio e Médio a Fino

Deste tipo de granito encontram-se várias manchas, das quais uma delas será
atravessada pelo projecto em causa – mancha de Lamego. Esta mancha de granito situase em Lamego e contacta, a Oeste, com o granito porfiróide de grão grosseiro, a Sul com
os terrenos ordovícico-silúricos e a Leste com o granito de grão médio não porfiróide.
Esta mancha estende-se também para Norte ligando-se ao granito do Relógio do Sol
(ainda na zona de Lamego) e na zona do Douro com o granito de Barqueiros, Santa
Marinha do Zêzere e Viariz. A rocha é muito biotítica e relativamente escura e patenteia,
frequentemente, disjunção esferoidal. Por vezes contém escraves melanocráticos.
Em

certas

zonas

toma

aspectos

de

granito

porfiróide

grosseiro,

com

grandes

megacristais de feldspato, alguns zonados, orbiculares. Além disto existem ainda
pequenos filões leucocráticos, aplíticos e aplico-pegmatíticos com turmalina.
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A análise microscópica de diversas amostras desta rocha nas proximidades da cidade de
Lamego, indicou que se tratam de granitos francamente monzoníticos e, em alguns
casos, de granodioritos. Como minerais essenciais possuem quartzo, oligoclase e
oligoclase-andesina, microclina-perlite, microclina, biotite e moscovite. Os minerais
acessórios são formados por apatite, zircão, turmalina, minérios negros de ferro, pirite.
Refere-se ainda a presença de caulinite, sericite, minerais do grupo do epítodo, calcite,
clorite, esfena, ilmenite castanha e rútilo acicular como minerais secundários.
O quartzo apresenta-se, por vezes, fracturado e recristalizado com extinções ondulantes
muito fortes. Os cristais deste mineral têm tendência para se aglomerarem em ocelos e
apresentam intercrescimentos mequíticos com feldspatos. A biotite aparece quase
sempre fresca de variedade penina, com exsudação frequente de esfena e formação,
muito rara, de rútilo acicular (em casos muito pontuais aparece alterada em clorite).

•

ϒπ”g

e

ϒπ”m1 - Granito Alcalino, Moscovítico, de Grão Grosseiro, Médio ou

Médio a Fino, frequentemente Porfiróide, Albítico, Microclinizado (Granito
de Valdigem)
O granito de grão médio, moscovítico, forma diversos afloramentos, que contactam com
o granito porfiróide ou com rochas xistentas. As manchas desta rocha prolongam-se
desde São João da Fontoura para Sul e para Este até Ferreira de Avões, ficando sobre ela
as povoações de Vila Verde e Casal, Pardelhas, etc., assim como o Marco Geodésico de
Quelhas (993m) – carta geológica de Peso da Régua – e abrangendo a mancha da Serra
do Poio e S. Martinho de Mouros, que abrange grande parte das serras do Poio e das
Meadas.
É um granito leucocrático, de grão médio, moscovítico, de textura porfiróide, com
megacristais de feldspato pouco desenvolvidos, alongados, às vezes com aspecto
zonado. Em algumas situações contém encraves de rochas encaixantes, xistograuváquicas, que aparecem transformadas em corneanas mosqueadas, andaluzíticas.

1 Como a zona em estudo abrange duas cartas geológicas distintas, a de Peso da Régua e a de Lamego, a mesma rocha pode aparecer
com duas siglas diferentes uma vez que as siglas das cartas geológicas não se encontram padronizadas.
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O contacto com as rochas xistentas é brusco, aparecendo estas transformadas em
corneanas mosqueadas ou andaluzíticas. É da mesma natureza a rocha do afloramento
do Pontão entre o rio Balsemão e a ribeira do Neto, sobre o qual se situam as condutas
da Central do Varosa. No rio Varosa e na parte terminal da ribeira do Neto pode-se
observar facilmente a natureza do granito, leucocrático, laxamente porfiróide, com
megacristais de feldspato pouco desenvolvidos, alongados e às vezes zonados.
No seio do granito observam-se frequentemente diferenciações pegmatíticas. São
vulgares os filões e filonetes de quartzo.
Um outro tipo deste granito – granito de grão mais fino - pode observar-se no
afloramento de Portelo de Cambres. Neste, são frequentes as rochas aplíticas
pertencentes, talvez, a filões – alguns destes atravessam as rochas existentes nas
proximidades de Quintão.
A composição mineralógica é a de granitos alcalinos, moscovíticos. A granularidade,
embora variável, é predominantemente grosseira, às vezes porfiróide ou subporfiróide;
não é raro também o grão médio ou médio a fino. O carácter grosseiro do grão resulta da
presença de megacristais de microclina (e, em certos casos, de microclina-perlite), com
contornos assaz e irregulares que incluem, em fragmentos de dimensões variáveis (na
sua maioria diminutas) todos os restantes cristais essenciais da rocha: quartzo,
moscovite e albite. Estes elementos, juntamente com a albite e minerais acessórios
constituem uma espécie de matriz, à custa da qual se devem ter formado e crescido os
megacristais. As relações estruturais são complicadas, notando-se arranjo suturado,
inversões constantes, relativamente à ordem de cristalização das rochas magmáticas.
A metassomatose potássica deve ter sido fenómeno capital no último estágio de
formação da rocha, e por isso em toda a rocha se observa, em fase mais ou menos
avançada, a microclinização dos feldspatos originais e a geração de pequenas lâminas de
moscovite no seio dos diversos minerais. Os fenómenos de sericitização (com produção
de escamas extensas de albite) e caulinização são frequentes.
Existe ainda uma pequena mancha desta rocha – mancha do Portelo – que será
atravessada pela Ligação dos Parques Eólicos à subestação da Varosa, que é uma rocha
aplítica graisenizada, leucocrática constituída essencialmente por quartzo e mica branca.
Neste existe uma gradação entre os cristais maiores e os elementos menores. As micas
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brancas abundam em lâminas desenvolvidas, de moscovite, e em agregados de palhetas,
sericíticas. O feldspato é raro.

Rochas Filomianas
Na área de abrangência do Estudo encontram-se alguns filões de natureza diversa: filões
de

quartzo

e

filões

graníticos

apliticos

e

aplito-pegmatiticos,

alcalinos,

cujas

características são em seguida descritas.

•

q

- Filões de Quartzo

Entre Sande e o rio Varosa existe um grande filão de quartzo brechóide, orientado na
direcção NNE-SSW. Este filão está encaixado numa falha que se prolonga para lá da
estrada da Régua-Valdigem. No leito do rio o aspecto da brecha é mais evidente.
Pequenos filões quartzosos encontram-se por toda a parte, frequentemente com
mineralizações de volframite, pirite de ferro, calcopirite, arsenopirite, etc.

•

ϒµ-a-ϒap

- Filões Graníticos (µ), Aplíticos (a) e aplito-pegmatíticos (ap),

alcalinos
Na zona em estudo a maioria dos filões existentes são de natureza aplito-pegmatítico,
alguns dos quais deram origem a explorações mineiras.
Nas regiões de Viariz, Santa Marinha do Zêzere, Gove, Grilo, Mesquinhata, Vale Claro e
Penajóia, assinalam-se diversos filões aplito-pegmatíticos.
Ao km 24,7 da Estrada da Mesquinhata a Santa Leocádia existem dois filões, de um dos
quais

provêm

grandes

cristais

prismáticos,

de

secção

hexagonal,

pertencentes

provavelmente, a cordierite, por transformação em agregado micáceo.
Nas proximidades das nascentes das águas de Cambres encontram-se alguns filões
aplíticos, paralelos e orientados em direcções vizinhas de E-W, encaixados nos xistos
metamórficos. A rocha tem textura fina e o mineral predominante é o quartzo.
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Junto da Central da Varosa existe um grande filão aplito-granítico, intercalado nas rochas
de xisto-grauváquicas. Na vertente Ocidental, o referido filão liga-se com o granito do
Pontal e do lado Oriental é interrompido por uma falha que atravessa o rio.
São numerosos os filões aplíticos existentes na região de Cambres, embora não seja
sempre fácil separá-los das rochas encaixantes por serem também graníticas.
A Norte do lugar do Outeiro, em Avões, o caminho para Arrancosa corta um grande filão
aplítico bastante alterado, orientado na direcção NNE-SSW, que atravessa os xistos e
meta-grauvaques andaluzíticos da região.

2.1.3

Paleografia

Representados pelas rochas do Complexo xisto-grauváquico, encontram-se os terrenos
mais antigos, que correspondem a sedimentos de grande espessura. Na maior parte do
tempo a sedimentação manteve características invariantes.
Sobre as rochas do Complexo xisto-grauváquico, em discordância com o que se
normalmente

observa,

assentam

as

camadas

ordovícicas.

Primeiro,

o

espesso

conglomerado de base, testemunho da transgressão do início do período, depois
seguem-se as bancadas conglomeráticas e quartzíticas e, depois, os xistos do Landeiliano
com fósseis.
A acção dos movimentos orogénicos que tiveram lugar no Paleozóico, são aqui
assinalados através da discordância entre as formações ordovícico-silúricas e os terrenos
mais antigos. As extensas e intrincadas dobras sofridas pelas assentadas ordovícicosilúricas são devidas a acção de movimentos hercínicos. Com estes, coincidiram
fenómenos de granitização que deram origem ao maciço granítico do Minho e do Douro
que metamorfizou, intensamente, as rochas ordovícicas-silúricas.
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2.1.4

Tectónica e Sismologia

Na zona em estudo, e como é visível na Figura 2.1existem algumas falhas resultantes de
acções tectónicas.
O leito do Varosa, um pouco a montante da Central do Varosa, é cortado por uma falha,
com a mesma orientação, cuja caixa é ocupada por um filão de quartzo brechóide
(anteriormente referido).
Dentro da zona em estudo, encontram-se ainda mais algumas falhas cuja dimensão é
bastante reduzida e a que não vale a pena fazer referência.
No que se refere à situação global detectada na área em estudo foram identificadas
algumas ocorrências que não são significativas, uma vez que as rochas encontradas,
parece terem sido transportadas para o local para se proceder à demarcação de terrenos.
Estas rochas encontram-se patentes na fotografia seguinte.

Fotografia 2.1 – Rochas encontradas no local de implantação do projecto

No cruzamento da estrada que vai para o Parque Eólico da Fonte da Mesa e do caminho
florestal para o marco geodésico, foi encontrada uma pequena pedreira (Fotografia 2.2),
de dimensões muito reduzidas, cuja localização se apresenta na Figura 2.2.
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Fotografia 2.2 – Pequena pedreira

Figura 2.2 – Localização da pedreira

Relativamente à sismologia, a avaliação foi feita com base na informação disponibilizada
no Atlas do Ambiente, em formato digital, à escala de 1:1 000 000, apresentando-se a
intensidade sísmica e a sismicidade histórica.
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Figura 2.3 – Intensidade sísmica da zona em estudo

Figura 2.4 – Sismicidade histórica da zona em estudo

2.1.5

Hidrogeologia (Recursos Hídricos Subterrâneos)

A zona em causa é constituída por Unidades Granitóides e Unidades Metassedimentares
muito deformadas, sendo a ocorrência de materiais dentríticos quase irrelevante.
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As unidades granitóides e metassedimentares são constituídas por maciços, do tipo
granitóide, e por formações metamórficas (essencialmente xistos e metagrauvaques).
Estas apresentam baixa condutividade hidráulica e, em regra geral, de produtividade
bem reduzida, que não ultrapassa, geralmente, 1l/s a 3 l/s por captação tubular. Quando
ocorre a um nível superior, este normalmente apresenta-se alterado ou mesmo
decomposto e

a permeabilidade é do tipo intergranular, podendo mesmo existir

circulação fissural, que pode alcançar espessuras até 100 m. A um nível intermédio,
ocorre normalmente um maciço rochoso mais ou menos são, que se pode encontrar
cortado por descontinuidades abertas do tipo falha, fractura, diaclase ou filão, até
profundidades que podem alcançar os 200 m. Na zona profunda, a condutividade
hidráulica apresenta-se, normalmente nula. O maciço rochoso é, na maioria das vezes,
são, compacto e com descontinuidades fechadas.
Em relação às várias unidades litológicas que contribuem para a recarga dos aquíferos,
estas são:

•

Maciços quartziticos que, face à sua elevada compartimentação, do ponto de vista
da produtividade, podem ser interessantes, uma vez que formam geralmente
relevos positivos, que lhes retira aptidão para a recarga;

•

Estruturas filoneanas e elementos tectónicos de âmbito regional, nomeadamente
falhas, dobras e brechas, que possuem um grande interesse hidrogeológico, em
particular quando atravessam formações de permeabilidade reduzida.

Relativamente à Vulnerabilidade da Recarga de Aquíferos, a área em estudo encontra-se
localizada, segundo o Plano de Bacia do rio Douro, numa zona identificada por Aquíferos
de Rochas Fissuradas. As rochas desta área apresentam-se com permeabilidade de
fissuras na qual ocorrem aquíferos descontínuos, pelo que são de esperar grandes
variações espaciais no comportamento hidrogeológico mesmo dentro da mesma unidade.
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Bacia do
Varosa

Figura 2.5 – Recarga dos sistemas de aquíferos
(Fonte: INAG, Plano da Bacia Hidrográfica do rio Douro)

A Figura 2.5 demostra que a Bacia do Douro se encontra subdividida em três classes
diferentes relativamente à recarga dos sistemas aquíferos: (i)<50 mm, (ii) de 50 a 100 e
(iii)>100. Estas classes foram assim determinadas com base no cálculo do escoamento,
conjugado com a determinação dos excedentes das 13 sub-bacias que foram
consideradas como representativas por não estarem influenciadas por barragens.
Através da visualização da Figura 2.5 pode-se ver que a zona em análise insere-se numa
zona com sistemas de aquíferos com taxas de recarga diferentes superior a 100 mm e
entre 50 a 100 mm.
\
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Do ponto de vista hidroquímico, as águas dos sistemas aquíferos do PBHD, enquadramse, geralmente, nos limites fixados para produção de água potável.

Qualidade das Águas Subterrâneas
Em relação à generalidade das águas subterrâneas do local em estudo, tomando por
base o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Douro, na qual a área em estudo se insere, não
foram detectadas zonas críticas, apesar de nos concelhos de Lamego, Moimenta da Beira,
Peso da Régua e Tarouca, terem sido detectadas inúmeras origens

de água para

consumo humano com concentrações de nitratos superiores ao VMR (Valor Máximo
Recomendado) para essa utilização.

Águas Minero Medicinais
Localizadas na freguesia de Cambres, em Lamego, existem as nascentes de água de
Cambres, que brotam dos xistos metamórficos, micácios, próximo do contacto com o
granito. As rochas xistentas em questão são divididas por numerosas diaclases e
atravessadas por filões aplíticos e filóes quartzosos. As nascentes (Cedro Grande, Gruta,
Cortiços) emergem no contacto com os filões.
Esta água é hipossalina, fria (12º) e contém um teor elevado em radão , o que permite
classificá-la como radioactiva.
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2.2 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJECTO

Os fenómenos geológicos são muito estáveis no tempo. Podem ser alterados mediante a
intervenção directa nas camadas geológicas ou pelos agentes erosivos. A alteração pelos
agentes erosivos desempenha um papel relevante mas sem significado aparente a curto
prazo.
Sendo assim não se esperam alterações a nível geológico sem a implantação do projecto
em estudo, visto não estar prevista outra construção como alternativa aos Parques
Eólicos.
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3

IMPACTES

A implantação deste projecto poderá ter impactes ao nível deste descritor por
intervenção das actividades humanas, principalmente no decorrer da fase de construção
uma vez que é durante esta fase que se procede à escavação com interferência directa
sobre a geomorfologia e geologia local.
Para a fase de construção far-se-á a descrição dos impactes especificando os decorrentes
da instalação do estaleiro principal e das plataformas provisórias de montagem dos
aerogeradores, das acções de construção propriamente dita dos Parques Eólicos e do
Ramal de Interligação à subestação da Varosa.
Neste ponto são também referidos os impactes que poderão ocorrer durante as fases de
exploração e desactivação do Aproveitamento Eólico.
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3.1 FASE DE CONSTRUÇÃO

Considera-se que os principais impactes susceptíveis de virem a ser provocados no meio
geológico e hidrogeológico estão relacionados com os seguintes aspectos: geomorfologia
e escavabilidade das formações geológicas; estabilidade mecânica das fundações, dos
taludes de escavação e de aterro; depósito de terras e drenagem subterrânea.

Geomorfologia e Escavabilidade das Formações Geológicas
No início da fase de construção, proceder-se-ão às actividades de instalação do estaleiro
de obra e de reabilitação dos caminho existentes, para desta forma armazenar os
equipamentos necessário à obra e facilitar o acesso à mesma, respectivamente.
Relativamente à inserção do estaleiro e da plataforma provisória de montagem dos
aerogeradores, este será instalado próximo da estrada principal (junto à área de inserção
do edifício de comando e da subestação) e as plataformas junto da zona de implantação
dos aerogeradores aquando da sua execução.

Figura 3.1 – Localização do Estaleiro Principal e das Plataformas dos Aerogeradores para o Projecto
Base
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Figura 3.2 – Localização do Estaleiro Principal e das Plataformas dos Aerogeradores para a
Alternativa

O impacte que decorrerá da inserção destas estruturas de apoio, ao nível da
geomorfologia e escavabilidade dos taludes, será muito pouco significativo ou nulo, uma
vez que não se prevêem interferências significativas com a geomorfologia local nem se
encontra prevista a realização de escavações com remoção de quantitativos assinaláveis
de terras para a sua implantação.
Caso seja necessário efectuar qualquer tipo de escavações, estas serão realizadas à
superfície, pelo que, se o estaleiro principal for localizado na área situada na proximidade
da zona de construção do edifício de comando e subestação (apenas para a
alternativa), poder-se-á interferir com as formações geológicas aí localizadas (uma vez
que estas se encontram bastante à superfície), que nesta zona especifica é o Granito
Alcalino Moscovítico de Grão Grosseiro, Médio ou Médio a Fino, frequentemente
Porfiróide, Albítico, Microclinizado (ϒπ”g) também conhecido por Granito de Valdigem.
Uma vez que a intervenção será localizada e circunscrita à zona de implantação do
estaleiro principal e que esta formação geológica é bastante extensa, este impacte a
ocorrer, será negativo, incerto (na medida em que a interferência com as camadas
geológicas depende da escavação a realizar e da profundidade do solo nessa área
específica), directo, permanente (uma vez que ao se interferir com as formações
geológicas não sedimentares estas já não serão repostas), a curto prazo e muito pouco
significativo, tanto no caso do projecto base como na alternativa.
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Em relação às plataformas de implantação dos aerogeradores, estas situar-se-ão na zona
de inserção do aerogerador, que tanto no caso do projecto base como da alternativa
se situarão na formação geológica do Granito Alcalino Moscovítico de Grão Grosseiro,
Médio ou Médio a Fino, frequentemente Porfiróide, Albítico, Microclinizado (ϒπ”g) também
conhecido por Granito de Valdigem. A implantação destas estruturas poderá envolver a
escavação pontual e circunscrita dessas zonas para inserção das estruturas de apoio à
obra que aí se irão fixar durante a fase de construção (gruas que irão transportar as
várias peças dos aerogeradores) induzindo um impacte ao nível da geomorfologia local.
Pela natureza pontual das intervenções a realizar, tendo em conta a abrangência em
termos espaciais da formação geológica em que se irá intervir, e o posterior
recobrimento da área que será utilizada para inserção da plataforma, este impacte a
ocorrer, será negativo, incerto, directo, a curto prazo, permanente e muito pouco
significativo, tanto para a alternativa como para o projecto base (apesar de ser
necessária a instalação de mais uma plataforma no caso da alternativa do que no caso
do projecto base).
Relativamente à reabilitação dos acessos, prevêem-se apenas impactes de carácter
pontual ao nível deste descritor, pois as intervenções que se efectuarão ao nível das
estradas já existentes serão apenas de correcção, não sendo expectável a realização de
escavações que possam interferir com as formações geológicas locais, que neste caso, tal
como acontece para o estaleiro e plataforma de montagem dos aerogeradores, será o
Granito Alcalino Moscovítico de Grão Grosseiro, Médio ou Médio a Fino, frequentemente
Porfiróide, Albítico, Microclinizado (ϒπ”g) também conhecido por Granito de Valdigem.
Pelo que este impacte a ocorrer, será apenas ao negativo, incerto, a curto prazo, directo,
permanente e muito pouco significativo tanto para a alternativa como para o projecto
base, pois nos dois casos os caminhos a reabilitar são os mesmos, e encontram-se
representados nas Figura 3.1 e Figura 3.2. O acesso ao aerogerador de Castanheira I,
que pertence tanto ao projecto base como à alternativa, será realizado utilizando o
acesso já existente que promove a ligação da estrada E.N. 1024 com o Marco Geodésico
da Castanheira, que terá também de ser reabilitado (como se pode ver nas Figura 3.1 e
Figura 3.2), sendo necessário a construção da parte final deste acesso (desde o Marco
Geodésico da Castanheira até ao aerogerador).
Para além da regularização dos caminhos de acesso principais aos Parques serão
construídos os caminhos de acesso aos aerogeradores. A construção deste caminhos será
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efectuada de forma a não interferir, na medida do possível, com a morfologia do terreno,
pelo que as operações de escavação e terraplenagens que serão realizadas, sê-lo-ão
restritas à área de construção do caminho e a uma só formação geológica – Granito de
Valdigem – e pontuais. Os impactes que poderão ocorrer a este nível, tal como o que
acontecerá na reabilitação dos caminhos de acesso principais, serão negativos, incertos,
directos, a curto prazo, permanentes em termos gerais pouco significativos. No projecto
base preconiza-se apenas a construção dos caminhos de acesso aos aerogeradores de
Meadas, numa extensão de 3400 m. No caso da alternativa ao projecto base será
necessária

a

execução

de

uma

menor

extensão

de

caminhos

de

acesso

aos

aerogeradores de Castanheira II que no seu todo totalizam 3000 m de caminho a
construir). Uma vez que para o projecto base se terá de construir uma maior extensão
de caminhos, o impacte ao nível da geomorfologia local e pontual interferência com as
formações geológicas superficiais, será mais significativo do que para a alternativa. No
caso da ligação ao aerogerador de Castanheira I, não será necessário proceder à
abertura de um caminho de acesso, pois este já existe e resulta do prolongamento da
estrada que faz a ligação à E.N. 1024 ao Marco Geodésico da Castanheira.
A execução de sistemas de drenagem, sejam eles valetas de adução de águas pluviais ou
condutas, são elementos que, durante a fase em análise, irão interferir com a morfologia
local e com as formações geológicas superficiais aí existentes. A este nível, durante a
abertura desta valas, ocorrerão certamente impactes negativos, certos, directos, a curto
prazo e permanentes (tanto para o caso das valetas como das condutas, uma vez que ao
interferir com as formações geológias mesmo as superficiais, estas não serão repostas)
apenas a nível local.
A abertura dos sistemas de drenagem será efectuada ao longo dos Parques Eólicos a
construir – nas bermas dos caminhos internos, ao longo dos caminhos principais, e nas
áreas de implantação do edifício de comando e da subestação (apenas na alternativa).
Este impacte, devido à extensão e abrangência destes sistemas, apesar de pouco
significativo, considera-se mais significativo no caso do projecto base do que no caso
da alternativa, uma vez que no projecto base assistir-se-á, segundo as estimativas
efectuadas no Anexo I: Topografia, à remoção de mais 200 m3 de terras.
De acordo com as características do projecto, é necessário movimentar grandes
quantidades de terras aquando da abertura de valas, para a implantação dos
aerogeradores e dos cabos eléctricos de ligação e para a implantação dos Postos de
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Transformação (PT’s) dos aerogeradores, do edifício de comando e da subestação. Na
totalidade

serão

movimentadas,

de

acordo

com

as

estimativas

efectuadas

no

Anexo I: Topografia, 4865 m3 de terras para o projecto base, e 4707 m3 de terras para
a alternativa, dos quais são repostas 2975 m3 no primeiro caso e 2938 m3 no segundo
caso.
Relativamente à instalação dos cabos eléctricos de interligação ao edifício de comando e
à subestação (apenas para a alternativa), proceder-se-á, numa primeira fase à abertura
de valas e remoção de um total de terras estimado em 1836 m3 para o projecto base e
em 1620 m3 para a alternativa, com uma interferência mínima ao nível da
geomorfologia local, uma vez que estas valas serão abertas com uma largura de 0,5 m e
a uma profundidade de 0,5 m. Numa segunda fase, e após a introdução dos cabos de
ligação, proceder-se-á à reposição da maioria das terras escavadas sobrando apenas,
segundo as estimativas efectuadas, uma reduzida parte destas terras – respectivamente
60,1 m3, no caso do projecto base e

53,0 m3 na alternativa. Assim, o impacte

esperado resultante da instalação dos cabos eléctricos de interligação será negativo,
certo, directo, a curto prazo, permanente e muito pouco significativo tanto para o
projecto base como para a alternativa, pois embora as terras sejam repostas, as suas
propriedades não serão restituídas.
Durante as operações de escavação dos calabouços, ocorrerão interferências ao nível da
geomorfologia, uma vez que serão removidas algumas camadas de terreno para a
execução das fundações dos aerogeradores, dos PT’s a eles associados, do edifício de
comando e da subestação.
O impacte associado à execução das fundações dos aerogeradores, poderá sentir-se ao
nível da geomorfologia e da potencial interferência com as formações geológicas locais,
uma

vez

que

estas

escavações

serão

realizadas

até

a

uma

profundidade

de

2,85 m, tanto para o caso do projecto base como para a alternativa. A diferença entre
estes dois projectos reside no facto de na alternativa, se proceder à remoção de uma
maior quantidade de terras (que segundo a estimativa serão cerca de 363 m3) para a
instalação de mais um aerogerador, que ao nível da geomorfologia e geologia local não
representa um acréscimo ao grau de impacte. Por esta razão o impacte decorrente desta
operação será negativo, certo, directo, a curto prazo, permanente e significativo, tanto
no caso da alternativa como do projecto base.
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Relativamente às fundações dos aerogeradores, estas serão estabilizadas através da
incorporação de betão, que por não ser um material com características idênticas às
formações geológicas de base, induz um impacte negativo, certo, directo, a curto prazo e
permanente. Este impacte refere-se à zona de implantação dos aerogeradores, pelo que
em comparação com as formações geológicas locais representa uma percentagem
mínima das mesmas, não se pressupondo interferência com a génese dos complexos
geológicos existentes. Assim, o impacte é classificado quanto à sua significância como
muito pouco significativo ou nulo tanto para o projecto base como para a alternativa.
Após a operação de betonagem das fundações dos aerogeradores, parte da vala será
recoberta com material resultante da escavação, que pela sua pequena quantidade
(cerca de 1199,3 m3 para o projecto base e 1370,6 m3 para a alternativa),
representará um impacte positivo, certo, directo, a curto prazo, permanente mas muito
pouco significativo, tanto no caso do projecto base como na alternativa, pois apesar
de se repôr uma parte das terras escavadas não se irá repor as propriedades das
mesmas.
A construção da subestação (apenas se verifica para a alternativa) e do edifício de
comando induz impactes ao nível deste descritor, resultante da execução das fundações
dos mesmos, que serão similares tanto para o projecto base como para a alternativa.
As operações de escavação das fundações será efectuada em profundidade (0,5 m), e
circunscritas à área destas estruturas. Pelo que dada a dimensão do complexo geológico
em que assentam, e à quantidade de terras que serão removidas (estimadas em 72 m3
para o projecto base e 152,6 m3 para a alternativa) este impacte será negativo, certo,
directo, permanente (uma vez que estas terras não serão repostas) e pouco significativo.
Quanto à construção dos Postos de Transformação (PT’s) dos aerogeradores, tal como
acontece na construção do edifício de comando e da subestação, será induzido um
impacte certo, directo, a curto prazo, directo e permanente. No entanto, e apesar de se
ter de construir mais um PT na alternativa face ao projecto base, a quantidade de
terras removidas para instalação destas estruturas será diminuta, quando comparada
com as resultantes das restantes operações de construção dos Parques Eólicos (50 m3
para o projecto base e 55,9 m3 para a alternativa). Assim, este impacte considera-se,
tendo em atenção o referido relativamente ao quantitativo de terras que será removido,
a dimensão do formação geológica local (Granito de Valdigem), e a pontualidade das
intervenções a efectuar como muito pouco significativo a nulo.
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Associado à execução do Ramal de Interligação à subestação da Varosa poderá surgir um
impacte ao nível da geologia e geomorfologia resultante das operações de escavação que
serão realizadas para execução das fundações dos postes de sustentação do Ramal de
Interligação.
Este Ramal, desenvolver-se-á numa extensão de 7 km a partir dos Parques até à
subestação da Varosa, sendo necessário proceder à implantação de cerca de 70 postes
(se considerar-mos 100 m a distância entra cada poste), esperando-se ao todo que
sejam removidos 700 m3 de terras.

Figura 3.3 – Ramal de Interligação à subestação da Varosa

A escavação destas fundações prevê-se que sejam efectuadas sobre as seguintes
formações geológicas:
•

Granito Alcalino Moscovítico de Grão Grosseiro, Médio ou Médio a Fino,
frequentemente Porfiróide, Albítico, Microclinizado (ϒπ”g) também conhecido por
Granito de Valdigem – no qual poderão ser construídos cerca de 23 postes;

•

Rochas Ordovicicas Metamorfizadas (Ocd) - no qual poderão ser construídos cerca
de 11 postes;

•

Quartezitos com “Cruziana” e “Vexillum”; Xistos e Leitos Magnetiticos Intercalados
(Ob ) – no qual poderá ser construído 1 poste;
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•

Filões Graníticos (µ), Aplíticos (a) e aplito-pegmatíticos (ap), alcalinos (ϒµ-a-ϒap ) no qual poderão ser construídos cerca de 7 postes

•

Filões de Quartzo(q) - qual poderá ser construído 1 poste

•

Rochas Ordovicicas Metamorfizadas (Xz) - no qual poderão ser construídos cerca
de 157 postes

Pela estimativa acima apresentada, infere-se que a maioria dos postes a inserir estarão
localizados nas Rochas Ordovicicas Metamorfizadas (Xz) e sobre o Granito de Valdigem
(ϒπ”g). As operações de escavação serão localizadas e realizadas à superfície, pelo que
não se espera que interfiram directamente com estas formações geológicas e com as que
se encontram subjacentes a estas. Pelo que o impacte daqui decorrente será negativo,
incerto (na medida em que depende do perfil do solo local), directo, a curto prazo,
permanente e atendendo à razão entre quantitativos de terras a remover e dimensão da
formação rochosa, considera-se muito pouco significativo.
Relativamente à implantação dos postes sobre os filões existentes nessa área, não se
prevê que se repercuta num impacte negativo, uma vez que estes filões não devem
apresentar interesse económico.
A última actividade da fase de construção, tanto do Ramal Interligação como dos Parques
Eólicos consta da execução da recuperação paisagística do local, na qual se procede às
operações de desmonte das estruturas de apoio e à recuperação do local de intervenção,
o que ao nível da geomorfologia terá um impacte positivo associado, impacte este que
será directo, a curto prazo, permanente, certo e significativo.

Estabilidade Mecânica das Fundações, dos Taludes de Escavação e de Aterro
As situações mais problemáticas do ponto de vista geotécnico deverão resultar da
fundação de estruturas em formações geológicas heterogéneas e pouco consolidadas,
como possam ser depósitos de cobertura ou depósitos de vertente evolucionados a partir
da alteração das rochas-mãe.
Uma vez que os Parques Eólicos se situam sobre uma formação geológica consolidada
(Granito de Valdigem) e não foram identificadas falhas neste local não se espera que
ocorram impactes a este nível.
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No que concerne ao Ramal de Interligação uma vez que este assenta numa série de
complexos geológicos consolidados e uma vez que não foram identificadas falhas ao
longo dessa área não se prevê também que ocorram impactes a este nível.

Depósito de Terras
Como resultado das escavações a efectuar admite-se que seja necessário remover um
volume razoável de solos da área de intervenção.
Em todo o caso admite-se que apenas será necessário levar a depósito uma parte dos
materiais resultantes das operações de escavação dos Parques Eólicos (apenas 1891 m3
para o projecto base e 1769 m3 para a alternativa, de acordo com a estimativa de
terras realizadas no Anexo I: Topografia), uma vez que se prevê que uma parte possa
ser reutilizada em aterros a efectuar na obra e na recuperação paisagística da pequena
pedreira existente junto ao cruzamento da estrada E.N. 1024 e a estrada principal de
acesso aos Parques Eólicos.
Relativamente às terras que resultarão da inserção do Ramal de Interligação à
subestação da Varosa, cerca de 700 m3, parte será utilizada na cobertura e recuperação
paisagística dos locais em que se procedeu à intervenção e a restante poderá ser
utilizada para recuperação da pedreira que se situa na confluência da E.N. 1024 com a
estrada de acesso aos Parques Eólicos, ou então em zonas de declives elevados na
execução de obras de minimização do risco erosão.
Deste modo não será provocado qualquer impacte negativo com a deposição destes
materiais, considerando-se positivo por diminuir a necessidade de aquisição de materiais
para proceder à requalificação paisagísticas dos vários locais referidos. Este impacte será
significativo, indirecto, a curto prazo, temporário e incerto.
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Hidrogeologia
Dado que as escavações necessárias à implantação dos aerogeradores e dos cabos
eléctricos de ligação, não são muito profundas, e uma vez que nos encontramos a uma
cota elevada de altitude, não se prevêem interferências com o nível freático do aquífero.
Os únicos impactes que se podem esperar ao nível deste descritor encontram-se
associados à não percolação da água (litoestatigrafia) nas superfícies rochosas nos locais
em que se procedeu a impermeabilização, impedindo a recarga dos aquíferos. Devido ao
carácter pontual das zonas que serão impermeabilizadas (cerca de 150 m2 para o
projecto base e cerca de 300 m2 para a alternativa, que farão parte integrante dos
estaleiros), este impacte será negativo, incerto, indirecto, a curto prazo, permanente e
pouco significativo, tanto no caso da alternativa como do projecto base.
Derrames Acidentais de Substâncias Perigosas
Em resultado da mudança de óleos dos equipamentos afectos às obras poderão ocorrer
derrames para o solo, provocando impactes ao nível da litoestratigrafia e das águas
subterrâneas.
Em termos hidrogeológicos e de litoestratigrafia, visto que a zona a intervencionar é
constituída por material permeável, em caso de derrame, pode existir contaminação dos
solos adjacentes ao local do acontecimento e consequente contaminação do escoamento
subterrâneo.
Ambos os casos são considerados como impactes negativos, indirectos, a curto prazo,
permanentes e incertos. A significância deste impacte depende da substância derramada,
da sua quantidade e dispersão no solo, pelo que devido ao seu carácter incerto, e à
pouca probabilidade de um acidente deste tipo acontecer, este impacte considera-se
pouco significativo.
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3.2 FASE DE EXPLORAÇÃO

Nesta

fase

estão

previstos

impactes

relacionados

com

o

aumento

de

áreas

impermeabilizadas, nomeadamente nas áreas onde serão implantados os aerogeradores,
o edifício de comando e a subestação. Estas alterações poderão provocar modificações no
regime hidrológico e hidrogeológico do local, tais como dificuldades na recarga dos
aquíferos. Estes impactes apesar de negativos, são muito pouco significativos tanto para
o projecto base como para a alternativa, directos, a curto prazo permanentes e
incertos.
Outro impacte que poderá ocorrer nesta fase está relacionado com os derrames
acidentais de óleos e/ou combustíveis, durante as operações de manutenção dos
Parques. Este impacte é considerado negativo, e pouco significativo, visto que é
improvável e que poderá ser logo minimizado, de acordo com o sistema de segurança
proposto. Será indirecto, temporário, a curto prazo e incerto.
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3.3 FASE DE DESACTIVAÇÃO

Os impactes que se prevêem ao nível da fase de desactivação são muito semelhantes aos
da fase de construção uma vez que nesta se realizarão o mesmo tipo de operações que
se realizaram na fase de obra.
De uma forma geral, o impacte que se espera ao nível deste descritor durante as
operações de remoção dos equipamentos e infra-estruturas do aproveitamento eólico
será pouco significativo, uma vez que não serão induzidas quaisquer alterações ao nível
da geomorfologia e que as resultantes do projecto já o foram aquando da fase de
construção e são as descritas no ponto correspondente.
No que toca à segunda etapa desta fase, a recuperação paisagística, implicará um
impacte positivo, certo, directo, a curto prazo, permanente e pouco significativo, uma
vez que após a alteração da geomorfologia local e interferência com as formações
geológias, estes não se conseguem repor. Para tal, basta pensar que a evolução das
formações geológicas tem lugar num longo período de tempo.
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4

MEDIDAS

Como foi referido na identificação de impactes, a movimentação extensiva de terras, em
geral, e a execução de escavações e aterros, poderão provocar alguns impactes no meio
geológico durante a fase de construção que importa prevenir a nível de projecto ou, no
caso de tal não ser possível, remediar em fase de obra.
Considera-se que quase todas as medidas de minimização a preconizar, algumas sob a
forma de recomendações, podem ser incorporadas directamente no projecto e no
caderno de encargos para a execução da obra.
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4.1 FASE DE CONSTRUÇÃO

Seguidamente serão apresentadas medidas relativas à implantação dos Parques Eólicos e
ao Ramal de Interligação à subestação da Varosa.

MGH.1

Não utilização de recursos naturais da serra. Caso seja instalada uma central
de betão, o material necessário para fabricação do betão deverá vir de uma
pedreira da região, nunca se procedendo à exploração de recursos existentes
no alto da serra. Exceptuando-se o material sobrante da abertura das valas
para execução da fundações dos aerogeradores, após a cobertura das mesmas
e naturalização do terreno.

Escavações
MGH.2

Antes da realização de trabalhos de terraplenagem deve ser efectuado se
possível o saneamento da camada de terra arável numa espessura mínima de
20 cm, a qual deve ser armazenada em pargas com o objectivo de ser
reutilizada no revestimento e suporte de cobertura vegetal dos taludes que
serão efectuados nas zonas de inclinação de 10% a 20 % (zonas estas de
elevado risco de erosão – ver Figura 2.1 do Anexo XIII: Instrumentos de
Ordenamento do Território) e na recuperação paisagística do local;

MGH.3

No que se refere às operações de escavação propriamente ditas, prevê-se que
a maior parte da escavação se possa efectuar através de meios mecânicos que
não introduzam perturbação excessiva quer do ponto de vista ambiental
nomeadamente em termos de ruído e na estabilidade geomecânica do/s
maciço/s;

MGH.4

Deve ter-se sempre em atenção a necessidade de reduzir as tensões e a
fracturação do maciço remanescente e permitir um efectivo controlo do ruído.
Com efeito, a ocorrência de fracturação excessiva do maciço remanescente terá
um efeito negativo não só na estabilidade geomecânica do substrato como no
aumento da condutividade hidráulica.
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Deposição de Terras
MGH.5

Uma vez que a execução das escavações poderá obrigar a um excesso de solos
e rochas, um dos impactes negativos secundários consistiria na existência de
terras a levar a depósito. Tratam-se de materiais de natureza essencialmente
rochosa com uma forte componente granítica e xistosa que deverão ser de
preferência utilizados na recuperação paisagística do local onde se efectua a
obra e/ou na recuperação da pedreira existente na confluência das estradas
E.N. 1024 e estrada de acesso aos Parques Eólicos (Figura 2.2) e/ou na
recuperação de zonas de elevado risco de erosão. Os que se revelem
inadequados para reutilização devido às suas fracas características geotécnicas
devem ser armazenados em área apropriada e utilizadas como matéria prima
(por exemplo para o fabrico de betão);

MGH.6

No caso de ocorrer um acidente, de que se possa suspeitar de indução de
contaminação ao nível das terras, dependendo do tipo de substância, das
quantidades derramanas e da área/volume de terras afectadas, dever-se-á
proceder à análise para avaliar o grau de contaminação das mesmas.
Consoante o resultado desta análise, pode-se proceder à descontaminação
dessas terras (tratadas in situ, on site ou ex situ, segundo esta ordem de
prioridade) e posterior reutilização em fins de recuperação paisagística ou/e em
zonas de risco de erosão, ou então como matérias primas no processo
produtivo do betão. Caso não seja possível proceder à sua descontaminação
estas terras terão de ser enviadas para aterro licenciado de resíduos perigosos
(consultar o Instituto de Resíduos). No entanto, há que salientar que a
probabilidade de os solos serem contaminados é extremamente baixa.

Instabilização de Taludes
MGH.7

Durante a instalação do Ramal de Interligação à subestação da Varosa nos
locais em que será necessária a instalação de taludes (zonas de declives
elevados,

como

se

encontra

indicado

na

Figura

2.1

do

Anexo

XIII:

Instrumentos de Ordenamento do Território), a prevenção de fenómenos de
instabilização deve ser efectuada conjugando uma adequada inclinação do
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talude com o necessário revestimento vegetal tendo em vista combater a
erosão simples, associado a conveniente drenagem superficial e subterrânea.

Águas Subterrâneas
MGH.8

Aquando da instalação do Ramal de Interligação, nas situações, em que se
verifique o afluxo de água subterrânea, nomeadamente aquando da colocação
de postes junto a linhas de água torrenciais e afluentes da Ribeira do Neto e
zonas de máxima infiltração, pode ser necessário dotar a escavação de órgãos
de

drenagem,

que

promovam

a

captação

destas

águas

e

o

seu

encaminhamento para local adequado podendo as mesmas ser enviadas para o
recurso hídrico existente nas imediações, uma vez que não se prevê que as
mesmas estejam contaminadas.
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4.2 FASE DE EXPLORAÇÃO

MGH.9

Garantir que o sistema de drenagem implantado nos Parques Eólicos é alvo de
limpeza e manutenção regulares (principalmente antes da ocorrência das
épocas chuvosas), de modo a assegurar o seu bom funcionamento.
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4.3 FASE DE DESACTIVAÇÃO

Durante a execução desta fase deverão ser tidas em conta as medidas propostas para a
fase de construção.

Outubro de 2002
Anexo III: Geologia, Geomorfologia, Geotecnia e Hidrogeologia
(Recursos Hídricos Subterrâneos)

38

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

5

SÍNTESE

A zona em estudo, Parques Eólicos e Ramal de Interligação, assenta em vários
complexos rochosos: Ordovícico, Rochas Complexo Xisto-Grauváquico Ante-Ordovicico e
Séries Metamórficas Derivadas, Rochas Eruptivas e Rochas Filomianas.
No que se refere à situação global, foram identificadas algumas ocorrências geológicas
que não são significativas, uma vez que tudo indica para o transporte das rochas
encontradas para o local para a demarcação de terrenos.
Relativamente à hidrogeologia local, a zona em causa é constituída por Unidades
Granitóides e Unidades Metassedimentares muito deformadas, sendo a ocorrência de
materiais dentríticos quase irrelevante.
Segundo o Plano de Bacia do Douro, a área em estudo situa-se numa zona com sistemas
de aquíferos com taxas de recarga diferentes superior a 100 mm e entre 50 a 100 mm
(que representam taxas bastante elevadas no cômputo geral da própria bacia). Do ponto
de vista hidroquímico, as águas dos sistemas aquíferos do PBHD, enquadram-se,
geralmente, nos limites fixados para produção de água potável.
Em relação à generalidade das águas subterrâneas do local em estudo, tomando por
base o Plano de Bacia Hidrográfica do rio Douro, na qual a área em estudo se insere, não
foram detectadas zonas propriamente críticas, apesar de nos concelhos de Lamego,
Moimenta da Beira, Peso da Régua e Tarouca, terem sido detectadas inúmeras origens
de água para consumo humano com concentrações de nitratos superiores ao VMR (Valor
Máximo Recomendado) para essa utilização.
Os potenciais impactes ambientais de maior significado nos factores referentes ao meio
geológico estão relacionados sobretudo com a fase de construção, que obriga,
nomeadamente, a escavações destinadas à abertura de valas para a implantação dos
aerogeradores e dos cabos eléctricos de interligação entre os aerogeradores, da
escavação das fundações do edifício de comando e subestação e das fundações dos
postes do Ramal de Interligação à subestação da Varosa.
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Os impactes mais significativos ao nível da geomorfologia e da potencial interferência
com os complexos geológicos locais, provém das operações de escavação das fundações
dos aerogeradores e dos postes do Ramal de Interligação à subestação da Varosa, sendo
estes negativos, certos no caso da alteração da morfologia e incertos no caso da
interferência com os recursos geológicos, a curto prazo e permanentes. Quanto à
significâncias estes impactes, dada a reduzida zona e volume a ocorrerem serão pouco
significativos.
Relativamente à deposição das terras, uma vez que se preconiza a utilização destas na
recuperação paisagística da pedreira que se situa na confluência entre a estrada E.N.
1024 e a estrada de acesso principal aos aerogeradores ou/e em zonas de risco de
erosão, ou então como matérias primas no processo de fabrico do betão, espera-se a
ocorrência de um impacte de carácter positivo, indirecto, a curto prazo, temporário,
incerto e pouco significativo.
Na fase de exploração só estão previstos impactes ao nível da hidrogeologia do local,
resultantes das impermeabilização dos terreno das áreas onde serão implantados os
aerogeradores, o edifício de comando e a subestação. Estes impactes serão considerados
negativos, quase sem significado, permanentes, a curto prazo e certos uma vez que as
fundações realizadas possuem uma inclinação que facilita o escoamento, para além de
que ao todo, representam uma área mínima dos Parques como um todo.
Na fase de desactivação, a ocorrer, os impactes que se esperam são semelhantes aos da
fase de construção.
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1

ENQUADRAMENTO

Neste anexo efectua-se a avaliação do descritor solos e usos do solo. Para tal efectuouse a caracterização do estado actual do ambiente susceptível de ser afectado pelo
projecto na área de influência dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I e da
alternativa a estes - Parques Eólicos da Castanheira II e Castanheira I, e identificaramse os impactes que poderão advir da sua implantação.
A análise da situação de referência foi efectuada tendo por base elementos bibliográficos
e as visitas de campo ao local de inserção do projecto base e da alternativa,
realizadas nos dias 9 e 10 de Julho de 2002.
A análise de impactes tem em vista analisar todos os aspectos do projecto que podem
ser susceptíveis de causar impacte. Esta análise é efectuada tendo por base as várias
operações que irão ocorrer nas várias fases do projecto (fase de construção, fase de
exploração e fase de desactivação) comparando sempre os impactes advenientes da
inserção do projecto base e da alternativa em consideração neste EIA, de forma a
adquirir a percepção de qual o projecto com maior impacte.
Uma vez que a classificação dos impactes é efectuada de um forma comparativa, é
importante chamar a atenção para o facto de que pode não existir uma diferença
significativa entre os projectos em análise, pelo que o grau de significância do impacte
será igual quando não existirem diferenças relevantes no impacte do projecto base e da
alternativa.
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2

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO

O presente capítulo pretende caracterizar os solos da área de implantação do projecto e
identificar e caracterizar a capacidade do uso actual do solo.
Para a área em estudo o IHERA não tem publicada Carta de Solos ou de Capacidade de
Uso dos Solos.
Desta forma, a caracterização dos solos existentes na área a intervencionar foi realizada
a partir da informação de base disponível no Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Douro e
da informação cartográfica da zona presente no Atlas do Ambiente de Portugal. A
informação presente nestas fontes, que é efectuada a uma escala relativamente ampla
(1:1.000.000 no caso do Atlas do Ambiente), foi complementada com uma avaliação
local de superfície, na qual se tentaram confirmar algumas das características mecânicas
dos solos.
No que diz respeito à ocupação e uso do solo da área em estudo, esta foi realizada com
base na informação bibliográfica existente e afecta ao projecto, na interpretação da
fotografia aérea e da Carta de Ocupação do Solo (folhas n.º 126 e 137, em formato
digital) do Instituto Geográfico Português e igualmente em deslocações efectuadas ao
local em estudo.
A Figura 2.1 apresenta os limites dos futuros Parques Eólicos, com base na fotografia
aérea.
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Figura 2.1 – Fotografia aérea da área de implantação das infraestruturas dos Parques Eólicos (esta
figura não inclui o Ramal de Interligação à subestação da Varosa).
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2.1 PRINCIPAIS ASPECTOS

2.1.1

Solos

A maioria dos solos da Bacia Hidrográfica do rio Douro são resultado da desagregação do
substrato

rochoso

subjacente

(rochas

consolidadas)

por

acção

dos

agentes

de

meteorização que, consoante a sua intensidade, o relevo e o coberto vegetal, deram
origem a solos de materiais soltos de granulometria e espessura variada.
Como já foi referido anteriormente, no Anexo III: Geologia, Geomorfologia, Geotecnia e
Hidrogeologia (Recursos Hídricos Subterrâneos), as rochas consolidadas da região são os
granitos (em maior quantidade), os xistos, os granodioritos e diversas rochas afins
destas.
Segundo o Plano de Bacia Hidrográfica do rio Douro, as rochas graníticas e dioríticas
encontram-se

alteradas

até

grandes

profundidades,

dando

origem

a

materiais

relativamente grosseiros (saibrentos e/ou cascalhentos), enquanto que nos xistos a
desagregação se verifica ser menor em profundidade, pelo que estas rochas dão origem
à superfície (desagregação superficial) a materiais mais finos e em camadas mais
profundas, a fendilhados com formação de materiais grosseiros.
Para além dos materiais já referidos, materiais transportados por acção do vento e aí
depositados contribuem também para a formação dos solos. Dentro do leque de
materiais transportados, podem-se salientar: os materiais pouco consolidados, de
formações de origem sedimentar que se situam à superfície; os materiais acumulados
por aluvião (normalmente estratificados) ao longo dos cursos de água ou no fundo dos
vales; e os materiais acumulados por coluviação, que advém ou do transporte pelas
águas de escorrimento superficial que se depositam em base de encostas e fundos de
vale, ou do transporte por solifluxão1 (que se verifica principalmente a partir de
formações xistentas ou quartzíticas e em regiões mais frias), do qual resulta a formação
de depósitos de vertentes em encostas com declives acentuados.
1

Solifluxão

A solifluxão é uma classificação dada a movimentos rápidos que ocorrem em zonas frias e que dependem dos
fenómenos de gelo/degelo que afecta solos finos e pouco coerentes. Quando há um súbito aumento de temperatura, o
volume ocupado pelas pequenas partículas de gelo diminui rapidamente e o solo perde consistência, quebrando.
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2.1.1.1

Tipos de Solo

A caracterização pedológica é realizada com base nas unidades de solos com as mesmas
características físicas, químicas e mecânicas. A Figura 2.2 apresenta as unidades de solo
existentes na área em estudo, com base na carta de solos produzida pelo Instituto do
Ambiente e que consta do Atlas Digital do Ambiente (escala 1:1.000.000).
Deve contudo chamar-se a atenção para o carácter meramente indicativo da informação
aí presente, dada a pequena escala da informação cartográfica disponível.

Ramal de Interligação

Concelhos em estudo
Limites de concelhos

Limite dos Parques

Solos
Cambissolos
Litossolos
Rankers

Figura 2.2 – Unidades Pedológicas da área ocupada pelos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I
(Fonte: Atlas Digital do Ambiente, Instituto do Ambiente)

Numa primeira fase identificaram-se as manchas de solos conforme a hierarquia
pedológica Ordem, categoria taxonómica mais abrangente, para depois se definirem as
unidades homogéneas de solo com base nas Famílias pedológicas, subdivisão com mais
pormenor. Utilizam-se ainda as Fases, que sendo subdivisões de qualquer uma das
categorias taxonómicas, são estabelecidas com base em variações das características dos
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solos que, não sendo significativas para a sua classificação, o são no que respeita à sua
utilização agrícola ou florestal.
Na área de implantação dos Parques Eólicos (infra-estruturas e Ramal de Interligação)
predominam 2 (dois) tipos de solos: Cambissolos e Litossolos (Figura 2.2). Os
Cambissolos encontram-se na área de implantação das infraestruturas dos Parque e
numa parte do Ramal de Interligação. No troço final do Ramal verifica-se a existência de
Litossolos.

Fotografia 2.1 - Solo predominante da área em estudo

Cambissolos/Litólicos
Os Cambissolos são solos pouco evoluídos, de perfil AC ou A Bc C, formados, em geral, a
partir de rochas não calcárias. Podem, nalguns casos, ser derivados de rochas calcárias,
mas encontram-se completamente descarbonatados até ao horizonte C. Quando não
argilosos, não apresentam em todo o seu perfil as características próprias dos Barros.
Correspondem, em parte, aos “Suelos Rankeriformes” de Kubiena, aos “Rankers” dos
franceses e a parte dos “Inceptisols” dos americanos e dos “Cambisols” da legenda da
FAO.
Na área em estudo existem solos pertencentes à Ordem dos Solos Litólicos, Sub-ordem
Solos Litólicos Não Húmicos. Esta sub-ordem é caracterizada por serem solos litólicos
sem epipédon úmbrico (horizontes mineriais superficiais relativamente espessos e
escuros, de percentagem de saturação inferior a 50%). Correspondem, pelo menos em
parte, aos “Ochrepts” dos americanos.
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No entanto, existe um Grupo distinto nesta sub-ordem, Solos Litólicos Não Húmicos
Pouco Insaturados – que são solos Litólicos Não Húmicos com grau de saturação superior
a 50%, pelo menos nos 50 cm superiores do perfil. Correspondem a parte dos
“Xerochrepts” dos americanos e aos “Eutric Cambisols” da legenda da FAO.
Dentro deste Grupo existem três Famílias com características diferentes, e que se
passam a referir:
•

Solos Litólicos Não Húmicos Pouco Insaturados, Normais – Correspondem ao
conceito central do grupo a que são pertencentes e são derivados de rochas não
calcárias;

•

Solos Litólicos Não Húmicos Pouco Insaturados Para-Litossolos – Estabelecem a
ligação para os Litossolos;

•

Solos Litólicos Não Húmicos Pouco Insaturados Para Solos Calcários – São solos
Litólicos Não Húmicos Pouco Insaturados derivados de rochas calcárias, mas
totalmente descarbonatados até ao horizonte C.

Em regra tratam-se de solos de textura grosseira, com muito baixo teor de matéria
orgânica (menor a 1%) e de colóides minerais, o que lhes confere reduzida capacidade
de troca catiónica e baixos valores de capacidade de armazenamento de água utilizável.
A textura grosseira confere-lhes, contudo, elevada permeabilidade, o que, associado ao
facto de ocorrerem frequentemente em zonas inclinadas, faz com que não ofereçam
normalmente problemas de drenagem interna; esta situação genérica pode por vezes ser
contrariada pela reduzida espessura do perfil.

Litossolos
São

solos

não

evoluídos,

sem

horizontes

genéticos

claramente

diferenciados,

praticamente reduzidos ao material originário. O horizonte superficial é frequentemente
um Cp, podendo ocorrer um A ou Ap de espessura reduzida, caso exista uma pequena
acumulação de matéria orgânica. A indefinição dos horizontes deste tipo de solos deve-se
principalmente à escassez de tempo para o seu desenvolvimento. Este tipo de solos

Outubro de 2002
Anexo IV: Solos e Usos do Solo

7

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

contêm, em regra, apreciável proporção de fragmentos da rocha-mãe, que podem
apresentar uma certa meteorização.
Os litossolos são solos derivados de rochas consolidadas, de espessura efectiva
normalmente inferior a 10 cm. Encontram-se predominantemente em áreas sujeitas a
erosão acelerada ou a erosão geológica recente.
Tal como já foi referido anteriormente, dependendo da natureza da rocha-mãe e do grau
de meteorização atingido por esta, este tipo de solos apresentam uma textura entre
ligeira a mediana, normalmente com uma percentagem apreciável de elementos
grosseiros. Devido à sua reduzida espessura, são, na generalidade, pobres em matéria
orgânica,

quer

em

percentagem

quer

em

quantitativo

por

hectare.

A

relação

Carbono/Azoto mostra-se muito variável, como seria de esperar, mostrando diferentes
tendências evolutivas dos perfis e diferentes intensidades da actividade biológica.
Também a capacidade de troca catiónica se apresenta muito variável, influenciada pela
textura, pelo teor orgânico e pela natureza dos colóides.

2.1.1.2

Capacidade de Uso do Solo

O conceito de capacidade de uso do solo está associado essencialmente às suas
potencialidades agrícolas, tendo em conta a determinação do seu valor produtivo e
respectiva aptidão agrícola.
Relativamente à capacidade de uso do solo, não existe carta produzida pelo IHERA,
tendo-se recorrido somente a informação constante no Plano de Bacia Hidrográfica do rio
Douro, assim como a avaliação com base nas características dos solos ocorrentes.
No sentido de se identificarem as zonas com maior aptidão agrícola, recorreu-se a
informação relativa ao tipo de solos existente e ao tipo de relevo.
Como referido, a área de implantação dos Parques Eólicos caracteriza-se pela existência
de Solos Litólicos Não Húmicos e parte do Ramal de Interligação por litossolos. São solos,
na sua maioria, com fertilidade deficiente e evidenciam significativo risco de erosão.
Relativamente ao relevo, a área total dos Parques abrange zonas bastante acidentadas,
uma vez que as estruturas se localizam a altitudes elevadas (entre as cotas 1060 m e
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950 m) e o Ramal de Interligação promove a ligação daquelas à subestação da Varosa,
situada a uma cota inferior a 500 m.
O Quadro 2.1 apresenta as várias classes de capacidade de uso do solo e as suas
características.

Quadro 2.1 – Classes de Capacidade de Uso do Solo e suas características.

A

B

C

D

•

poucas ou nenhumas limitações

•

sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros

•

susceptíveis de utilização agrícola intensiva

•

limitações moderadas

•

riscos de erosão no máximo moderados

•

susceptível de utilização agrícola moderadamente intensiva

•

limitações acentuadas

•

riscos de erosão no máximo elevados

•

susceptível de utilização agrícola pouco intensiva

•

limitações severas

•

riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados

•

não susceptível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais

•

poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração
florestal

E

•

limitações muito severas

•

riscos de erosão muito elevados

•

não susceptível de utilização agrícola

•

severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal

•

ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de protecção ou de recuperação

•

ou não susceptível de qualquer utilização

Face às suas características principais e aos declives da área em estudo (situações de
declive superiores a 8%), os solos ocorrentes (que ocupam essencialmente zonas que se
alongam em escadaria até às elevadas altitudes do sistema montanhoso) são
genericamente solos de reduzida fertilidade natural. Contudo, e em alguns casos
(sobretudo ao longo da área incluída na influência do Ramal de interligação), os solos
revelam potencialidade produtiva, resultante da intervenção humana, consubstanciada
na sistematização e trabalho do terreno, nas repetidas incorporações de matéria orgânica
e nos trabalhos de captação e distribuição de água.
Na sua maioria os solos Litólicos ocorrentes revelam aptidão natural para a utilização de
povoamentos florestais ou de silvo-pastorícia.
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A vegetação espontânea destes solos é geralmente muito fraca, o que confirma a sua
baixa capacidade produtiva. Estes solos encontram-se frequentemente associados a
problemas de deficiente drenagem motivada pela compacidade da rocha-mãe e com
grandes afloramentos rochosos. A esta situação acrescem dificuldades no aproveitamento
dos solos contribuindo assim para a diminuição da sua já reduzida aptidão cultural.
Quanto aos litossolos ocorrentes, apresentam um delgado horizonte superficial com
pequena acumulação de matéria orgânica, que permite o aparecimento de uma fraca
vegetação espontânea, de carácter xerofítico. Evidenciam marcada aptidão silvícola ou
silvo-pastoril. Em algumas situações (como é o caso ocorrente em pequenas manchas ao
longo do Ramal de Interligação), por acção das culturas e técnicas culturais a que têm
sido submetidos, apresentam um horizonte superficial espesso e enriquecido em matéria
orgânica.
Com base nas características gerais dos solos potencialmente ocorrentes (Quadro 2.1) e
na avaliação de superfície efectuada no terreno, considera-se que a área em estudo se
inclui, na generalidade, na classe D e E (com excepção, para algumas zonas pontuais,
que são atravessadas pelo Ramal de Interligação e que, pelas razões apontadas, se
podem classificar de C, embora com declives relativamente acentuados), a qual
corresponde a solos com limitações acentuadas a severas para utilização agrícola e
susceptíveis de utilização florestal. Contudo, as situações apontadas, são passíveis de
utilização agrícola pouco intensiva, nomeadamente com base em sistemas de culturas
arvenses.
Face às condições acima referidas, observa-se que na área em estudo se apresentam
socalcos implantados nas zonas de declive mais acentuado, nomeadamente ao longo do
traçado do Ramal de Interligação. Próximo da zona de implantação das infra-estruturas,
procede-se a alguma prática agrícola, embora na envolvência imediata predomine a
exploração florestal e a existência de baldios. Durante a visita à zona de implantação das
infra-estruturas dos Parques Eólicos, detectou-se também que naquela zona tinha
ocorrido um incêndio.
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Fotografia 2.2– Campo agrícola localizado próximo da área de implantação dos Parques Eólicos das
Meadas e Castanheira I

Fotografia 2.3 – Zona no centro dos futuros

Fotografia 2.4 – Pormenor do solo de cor escura

Parques Eólicos, na qual é notório o incêndio que

(negro) e do tronco queimado, que demonstra a

aí se registou (tronco da árvore ardido)

ocorrência do incêndio em toda aquela área

2.1.2

Usos do Solo

A caracterização do uso do solo foi realizada com base na Carta de Ocupação do Solo
(folhas n.º 126 e 137, em formato digital, do ano de 1990) do Instituto Geográfico
Português, na fotografia aérea e na visita de campo realizada ao local de implantação dos
Parques Eólicos e respectivo Ramal de Interligação.
Relativamente à ocupação do solo, verifica-se na Figura 2.1 que a grande maioria da
área de implantação das infra-estruturas se encontra em área de plantação de Pinheiro
Bravo (PP4), sendo a segunda maior ocupação a de Vegetação Arbustiva (II2). Nessa
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zona podem ver-se também pequenas ocupações de Sequeiro (CC1) e de Pastagens
Naturais Pobres (II1).
A situação actual é bastante diferente do que está registado na carta de ocupação do
solo, uma vez que nessa área dominam os pastos e a vegetação de pequeno porte
(Fotografia 2.5), a maioria de carácter infestante. Como já foi referido, pela cor do solo e
pela presença de algumas árvores dispersas de tronco queimado, é notória a ocorrência
de um incêndio, que provavelmente está na origem do desaparecimento da plantação de
pinheiro bravo.
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Fotografia 2.5 – Vista panorâmica da área de implantação das infra-estruturas dos Parques Eólicos
das Meadas e Castanheira I

Fotografia 2.6 – Vegetação infestante

Contudo na área junto aos Parques (a cerca de 300 m) ainda é visível uma plantação
densa de folhosas, como demonstra a fotografia seguinte.

Fotografia 2.7 – Plantação de Folhosas

O Ramal de Interligação à subestação da Varosa, com uma extensão de 7 km, atravessa
zonas com diferentes ocupações, verificando-se que a maioria da área é ocupada com
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Vinha e Olival (VO1). No resto do troço são atravessadas diversas parcelas com os
seguintes usos:

•

Cultura de Sequeiro e/ou Pomar - CA1;

•

Cultura de Sequeiro e/ou Olival - CO1;

•

Culturas Anuais e/ou Pinheiro Bravo – CP0;

•

Folhosas, grau de coberto superior a 50% - FF3;

•

Vegetação arbustiva baixa (matos) – II2;

•

Olival – OO1;

•

Olival e/ou Vinha – OV1;

•

Pinheiro Bravo, grau de coberto de 30% a 50% - PP2;

•

Pinheiro Bravo, grau de coberto superior a 50% - PP3;

•

Pinheiro Bravo e/ou carvalho, grau de coberto de 30% a 50% - PQ2;

•

Carvalho e/ou Pinheiro Bravo, grau de coberto superior a 50% - QP3;

•

Carvalho, grau de coberto de 30% a 50% - QQ2;

•

Tecido Urbano descontínuo – UU2;

•

Vinha – VV1.
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2.2 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJECTO
Na ausência do projecto, não se esperam alterações ao nível dos solos apresentados na
situação de referência, com todos os riscos a eles associados (erosão), mas que são
atenuados desde que estes mantenham o seu revestimento vegetal natural.
Relativamente ao uso do solo, sem a implantação dos Parques Eólicos, prevê-se,
também, que a situação actual se mantenha, conforme descrita na situação de
referência,

eventualmente

ocorrendo

uma

replantação

florestal,

aproveitando

as

características dos solos ocorrentes.
Caso não sejam construídos os Parques Eólicos, poderá ser necessário recorrer-se a
outras fontes convencionais. De seguida, e a título indicativo, são apresentadas as
formas de produção de energia eléctrica que geram impactes mais significativos ao nível
do solo.
A produção de energia eléctrica através da energia hidroeléctrica, nomeadamente nos
grandes aproveitamentos, como as albufeiras, é a que mais contribui para a degradação
do solo, pois gera impactes considerados muito significativos. Os impactes mais
significativos verificam-se na fase de enchimento e na fase de exploração.
A fase de enchimento engloba o período após a construção da represa. A desmatação
não faseada pode conduzir a graves problemas de erosão nas áreas desmatadas, devido
à prolongada falta de protecção do solo. A submersão impede qualquer tipo de uso do
solo, podendo haver perda de áreas agrícolas, florestais, entre outras. Estas perdas
podem ser permanentes, principalmente em zonas onde existam poucos solos com boa
aptidão agrícola.
Na fase de exploração, a utilização da água armazenada numa albufeira pode, em
determinadas circunstâncias, conduzir à degradação dos solos através da salinização ou
da concentração de outros elementos indesejáveis no solo. Outro problema é a existência
de amplitudes sazonais do nível de água na albufeira, que pode conduzir à ocorrência de
áreas significativas de solo nu emersas durante as épocas secas. Esta situação é mais
grave em zonas de declives pouco acentuados.
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O aproveitamento da energia termoeléctrica, hidroeléctrica em grandes aproveitamentos
(neste caso fio de água, ou seja, não existe ou é muito reduzida a capacidade de
armazenamento dos caudais afluentes) e da energia geotérmica, gera impactes
considerados significativos na degradação dos solos.
Na energia termoeléctrica, a extracção do petróleo e do carvão contribui para a
degradação do solo devido sobretudo aos derrames e resíduos produzidos, que se
acumulam nessa zona.
O armazenamento do crude e dos produtos obtidos após a refinação pode causar uma
degradação do solo na zona envolvente. Os depósitos de armazenamento do petróleo ou
do carvão nas centrais termoeléctricas, devem possuir sistemas de impermeabilização
eficazes. Caso isso não aconteça pode verificar-se, a longo prazo, uma contaminação dos
solos.
Os impactes que se verificam se se optar por utilizar a energia hidroeléctrica de grandes
aproveitamentos em fios de água são os mesmos que no caso de albufeiras, embora
apresentem um nível de significância inferior.
A produção de electricidade através do aproveitamento dos recursos energéticos
térmicos do subsolo, pode ser executado através de três formas distintas: hidrotérmica
(reservatórios subterrâneos de água/vapor de água, que se encontram a alta pressão e
temperatura),

geopressurizada

(reservatórios

subterrâneos

de

salmoura,

que

se

encontram a grandes profundidades, contendo energia, calor e pressão), rocha quente e
seca (rocha sólida perto da superfície, aquecida por uma profunda massa de materiais
magmáticos). O recurso mais utilizado é o hidrotérmico.
De uma maneira geral este tipo de aproveitamento necessita de áreas bastante
extensas, podendo chegar a 40 km2. Também se verifica a degradação do solo devido à
subsidiência do solo pela remoção de grandes quantidades de fluídos subterrâneos.
Os impactes das outras formas de produção de energia são considerados pouco
significativos ou mesmo nulos, ao nível do solo e do seu uso.
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3

IMPACTES

A avaliação dos impactes ao nível do Solo e Usos do Solo existem quando se verifica uma
perda de capacidade de uso do mesmo, por ocupação de área ocupada e/ou por
alteração das características físicas ou mecânicas dos solos ocorrentes.
Os impactes no presente descritor verificam-se, sobretudo, na fase de construção dos
Parques Eólicos e resultam, maioritariamente, da ocupação das zonas de implantação das
obras, como sejam: as fundações das torres dos aerogeradores e as plataformas
(provisórias) de apoio adjacentes, o edifício de comando, as valas para a implantação
dos cabos eléctricos e as infra-estruturas associadas ao Ramal de Interligação (postes e
cabos).
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3.1 FASE DE CONSTRUÇÃO

É durante a fase de construção que os impactes no solo serão mais significativos, uma
vez que os actuais usos do solo serão afectados, em consequência da área de
implantação dos Parques passar a estar parcialmente ocupada por um estaleiro principal
e plataformas de apoio, mediante as necessidades da obra.
A análise dos impactes na fase de construção, para o projecto base e para a
alternativa, está directamente relacionada com o número de aerogeradores e a área
afectada pela implantação dos Parques Eólicos.
De acordo com os dados de projecto, a zona a ocupar abrange uma área de influência de
cerca de 10 ha (a que acresce 1 ha para Castanheira I), com um comprimento próximo
dos 1000 m e uma largura média de 100 m. Nesta área, constituída por mato disperso
de pequena dimensão, serão instalados os aerogeradores, sempre em zona inculta.
Ainda de acordo com os mesmos dados, a área efectivamente ocupada pelos Parques
(aerogeradores e edifício de comando) não excederá 5% da área de influência dos
Parques, referida acima.

Quadro 3.1 – N.º de Aerogeradores e Área afectada, para o projecto base e a alternativa.

N.º Aerogeradores

Área total
afectada (ha)

Estimativa da área
efectivamente
ocupada (ha)

Projecto Base

7

11

0,38

Alternativa

8

11

0,42

Como se verifica pelo quadro anterior, a área efectivamente ocupada pela alternativa é
superior à do projecto base, embora, por aerogerador, a área seja sensivelmente a
mesma. Esta sistematização é relevante para uma percepção efectiva da quantidade de
terras movimentadas e de solos afectados para cada situação e de acordo com a acção
de projecto.
Para a construção dos Parques Eólicos procede-se inicialmente à preparação do terreno
para a montagem do estaleiro principal e das plataformas provisórias (com grua e
camião de apoio) que servem de apoio à implantação dos aerogeradores (existindo
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plataformas em igual número de aerogeradores). Associado ao estaleiro e às plataformas
de apoio referidas, existirão também eventuais zonas de depósito de terra vegetal e
materiais inertes, assim como de óleos ou combustíveis. Serão áreas temporariamente
ocupadas pela execução da obra e nas quais serão necessárias operações de preparação.
A instalação e utilização do estaleiro principal e das plataformas de apoio adjacentes a
cada aerogerador implica operações como terraplenagem do terreno, inserção de
estruturas, e sua lubrificação, as quais podem originar alguma compactação, erosão,
degradação e contaminação dos solos, se não forem tomadas as medidas adequadas.
Relativamente aos acessos, tanto para o projecto base como para a alternativa,
existem já acessos à área de implantação dos Parques: um estradão de acesso ao marco
geodésico de Castanheira e estradas internas aos Parques Eólicos.
As vias referidas poderão constituir acessos definitivos aos Parques, porque têm a
largura e o perfil adequados, exceptuando em algumas secções que, eventualmente,
poderão precisar de obras de pequena importância (alargamento para 4,0 metros e
cobertura com uma camada de 25 cm de tout-venant). Para tal contribui também o facto
da cumeada se encontrar praticamente deflorestada, devido a fogo florestal recente.
No caso do projecto base será necessária a criação de apenas um acesso ao AG2
(constituindo este um pequeno acesso, com cerca de 30 metros), sendo que os principais
já existem. Em relação à alternativa é necessária a criação de uma série de acessos:
um que faça a ligação dos aerogeradores AG1, AG2 e AG4 e acessos ao AG7, AG3 e AG5,
num total de aproximadamente 600 metros.
A abertura de caminhos do acesso principal à zona de implantação dos aerogeradores
envolve operações de limpeza do terreno ou de desmatação; remoção e depósito de terra
vegetal; abertura da plataforma do caminho (com alargamento da faixa de rodagem e/ou
rectificação das curvas, através de escavação/aterro/compactação); e preparação do
caminho por colocação de pavimentos (camada de tout-venant). Estas acções podem
contribuir para a degradação e compactação dos solos envolvidos. É de notar que os
acessos no interior dos Parques não serão alcatroados, o que beneficia a não
compactação do solo e o não incremento do escoamento superficial.
A execução de sistemas de drenagem ocorrerá ao longo dos acessos principais aos
Parques e dos caminhos de acesso aos aerogeradores, nas bermas dos mesmos, e
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decorre de acordo com as seguintes operações: escavação e remoção de terras;
colocação de aquedutos; colocação das valetas de drenagem; recobrimento dos
aquedutos com parte da terra anteriormente retirada e das valetas com material
impermeabilizante.
As operações de execução de sistemas de drenagem com potencial impacte negativo nos
Solos são a escavação e remoção de terras e a colocação de valetas com material
impermeabilizante, uma vez que ocorre degradação da camada superficial do solo e a
sua impermeabilização (colmatação dos seus espaços intersticiais). No entanto, a
operação de recobrimento dos aquedutos com parte da terra retirada constitui um
impacte

positivo

desta

fase

do

projecto,

dado

que

se

procura

recuperar

paisagisticamente esses locais, da mesma forma que se reconstitui, em parte, o solo à
superfície.
Como vimos, a implantação dos aerogeradores e das infra-estruturas associadas aos
Parques Eólicos têm lugar em solos de baixa capacidade de uso e constituídos por
baldios. Tratam-se, neste momento, de solos não produtivos e de aptidão natural
vincadamente não agrícola.
Os impactes acima assinalados apenas têm efeito ao nível da alteração do uso actual do
solo, já que as características dos equipamentos a instalar e das obras a efectuar não são
de molde a alterar as características físicas e mecânicas dos solos ocorrentes.
Desta forma, se conjugarmos estas características com o facto de a área ocupada ser
relativamente diminuta, podemos qualificar este impacte como sendo negativo, directo,
certo, temporário (para o caso dos estaleiros) ou permanente (para o caso dos
aerogeradores e edifícios associados), de longo prazo e de muito baixa significância.
A execução do Ramal de Interligação à subestação da Varosa envolverá algumas
interferências ao nível do uso do solo. Esta ligação será aérea, pelo que só envolverá
interferências ao nível do solo durante a inserção dos postes de suporte da linha de
transporte de electricidade. Neste caso, a grande parte dos solos ocorrentes apresentam
reduzida capacidade de uso.
Contudo, em situações pontuais (apenas identificadas em trabalho de campo e de forma
aproximada dada a ausência de informação por parte do IHERA), serão implantados em
áreas com solos com capacidade de uso agrícola. Embora estes solos correspondam a
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socalcos com declives mais ou menos acentuados, o respectivo tratamento melhorou
substancialmente a sua aptidão cultural, praticando-se aí sistemas culturais com base na
vinha.
Embora os trabalhos de implantação das estruturas do Ramal de Interligação sejam de
baixa dimensão global, os impactes daí resultantes não deixarão de afectar estas
pequenas áreas agrícolas. Trata-se de um impacte que pode ser qualificado como
negativo, directo, incerto (já que depende das medidas e cuidados adoptados na
implantação das estruturas), temporário, de curto prazo e de baixa a média significância.
Em alguns casos, contudo, a implantação destas estruturas tem lugar em áreas
assinaladas como de Risco de Erosão (Anexo XIII: Instrumentos de Ordenamento do
Território). Como se viu atrás, tratam-se de áreas com declives acentuados, os quais,
aliados à reduzida espessura dos solos ocorrentes, podem originar (em intervenções
pouco

adequadas

às

respectivas

características)

fenómenos

de

erosão.

A

área

atravessada corresponde a cerca de 900 metros lineares, ao longo dos quais a ausência
de uma intervenção cuidada e adequada pode conduzir à alteração das respectivas
características mecânicas e físicas.
Desta forma, classificamos este impactes como negativo, indirecto, incerto e de nulo a
média significância. Tal classificação resulta do facto de, se forem adoptadas as medidas
adequadas, este impacte ter baixa probabilidade de ocorrência.
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3.2 FASE DE EXPLORAÇÃO
Para esta fase, correspondente ao aproveitamento de energia eólica para produção de
energia eléctrica, através dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I ou dos Parques
Eólicos da Castanheira II e Castanheira I, não se prevê qualquer tipo de impacte sobre o
solo, uma vez que as operações de exploração e manutenção se restringem às áreas
ocupadas pelos acessos, subestação (apenas na alternativa), edifício de comando e
áreas restritas de localização dos aerogeradores, assim como aos postes do Ramal de
Interligação, não sendo necessário a afectação de mais nenhum local dentro da área
abrangida pelos Parques Eólicos e Ramal de Interligação.
Relativamente à destruição do valor pedológico do solo, tendo em conta as reduzidas
potencialidades dos solos, e sendo que as áreas afectadas são as ocupadas na fase de
construção do projecto em estudo, o funcionamento dos Parques não perspectiva
impactes durante a exploração dos mesmos.
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3.3 FASE DE DESACTIVAÇÃO

A fase de desactivação implica a remoção e transporte de equipamentos e a recuperação
paisagística. Ambas as operações têm impactes no presente descritor.
Numa primeira etapa, é necessário proceder à desmontagem de todos os equipamentos
e estruturas implantadas na fase de construção do projecto e de seguida transportá-los
por forma a serem removidos da área afecta aos Parques. Esta etapa tem consequências
ao nível da compactação e possível degradação dos solos adjacentes aos locais de
desmantelamento. Considera-se, então, que o impacte é negativo, directo, a curto prazo,
certo e temporário, sendo que é muito pouco significativo, dada a reduzida área
abrangida.
Numa segunda etapa da fase de desactivação do projecto, procede-se à recuperação
paisagística, a qual é realizada com o objectivo de repor as condições pré-existentes.
Desta forma, tal inclui trabalhos como descompactação do solo e revegetação, de modo a
que este possa readquirir as suas anteriores potencialidades. Ocorre, desta forma, um
impacte positivo, pouco a medianamente significativo, directo, a curto/médio prazo, certo
e permanente, no que diz respeito ao solo e à sua capacidade de uso, tanto para o
projecto base como para a alternativa.
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4

MEDIDAS

No presente capítulo, pretendem-se sistematizar medidas que contribuam para a
minimização dos impactes negativos verificados para as diferentes fases do projecto,
assim como a potenciação dos seus impactes positivos.
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4.1 FASE DE CONSTRUÇÃO

MUS.1

Antes de se iniciarem as obras, é necessário proceder à limpeza do terreno,
retirando os resíduos já existentes (nomeadamente entulhos), tendo o cuidado
de os identificar e separar, usando material de protecção (luvas, botas,
máscara, entre outros) caso tal se revele necessário;

MUS.2

Por forma a que seja evitada a contaminação dos solos por derrames de óleos,
deverá assegurar-se que são tomadas todas as medidas necessárias para a
prevenção

desses

mesmos

derrames,

como

sejam:

um

adequado

manuseamento dos materiais (de acordo com as substâncias em causa e suas
características apresentadas em rotulagem própria); impermeabilização do
local

de

manuseamento

e

armazenamento

dos

materiais

com

aditivos/estabilizantes químicos de solo; cobertura para protecção contra
chuva; revisões periódicas à maquinaria de transporte e correcta gestão de
resíduos; entre outras. Se, apesar disso, ocorrerem derrames de óleos,
deverão ser accionados todos os mecanismos para controlar e minimizar a
contaminação dos solos, nomeadamente através da aplicação de produtos
absorventes (como serradura e areia) e acondicionamento em contentores
herméticos (tendo em vista o transporte para aterro licenciado para o efeito).
Considera-se que essas operações decorram numa área do estaleiro ou da
plataforma de apoio devidamente delimitada para esse fim;
MUS.3

Os óleos usados devem ser armazenados em contentores herméticos, sendo
posteriormente enviados a destino final apropriado (ver Anexo IX: Resíduos);

MUS.4

Limitar as desmatações, aterros e movimentações de terra em geral, ao
efectivamente

indispensável

(ou

seja,

apenas

às

áreas

específicas

a

intervencionar);
MUS.5

Evitar a ocorrência de situações em que o solo permaneça a descoberto
durante largos períodos de tempo, de modo a evitar a sua erosão. Por este
motivo, as obras devem decorrer faseadamente, de forma a evitar a que, logo
após uma acção de desmate e decapagem, ocorram os trabalhos de
revestimento. Estas acções devem ser realizadas sucessivamente, em curtas
secções, evitando o desmate de extensas áreas de uma só vez;
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MUS.6

Limitar a circulação de maquinaria pesada sobre os solos, limitando-a às vias
assinaladas e às plataformas implantadas junto a cada aerogerador, para
evitar a compactação numa área mais extensa do que o necessário. Esta
medida reveste-se de especial importância nas zonas de solos possuindo
vegetação;

MUS.7

Os locais em construção e de apoio à obra deverão ficar estritamente
confinados à área definida em projecto, devendo ser estritamente proibida a
utilização das áreas marginais;

MUS.8

Não utilizar gruas de lagartas na montagem dos aerogeradores, pois este tipo
de equipamentos danifica gravemente as zonas que atravessam;

MUS.9

Deverá ser feita a naturalização dos taludes dos caminhos de acesso que se
desenvolvem em aterro através da sua cobertura com terra vegetal e posterior
plantação/hidrossementeira

com

uma

mistura

de

espécies

herbáceas

adaptadas às condições edafo-climáticas do local;
MUS.10 Desenvolver, preferencialmente em período seco, as obras de construção dos
Parques que envolvam movimentação geral de terras. Caso contrário, o
sistema de drenagem envolvente às zonas de obra deverá estar dimensionado
e projectado de modo a assegurar que os caudais oriundos das zonas de
trabalho, tenham a menor capacidade erosiva (por exemplo, instalando as
valas de drenagem em locais de escoamento natural, dirigindo depois o caudal
para bacias de retenção).
MUS.11 Proceder ao reenchimento de qualquer escavação realizada, com o recurso às
terras retiradas, por forma a minimizar a degradação dos solos;
MUS.12 Reduzir ao máximo as terraplenagens na zona de implantação da plataforma
de montagem dos aerogeradores, de modo a reduzir a compactação dos solos;
MUS.13 Encaminhar a camada superficial de solo existente nas áreas desmatadas e/ou
decapadas para depósito, de modo a que seja posteriormente utilizada na
recuperação paisagística ou no enriquecimento de solos em outras áreas
agrícolas. Os solos devem ficar protegidos com coberturas impermeáveis, de
forma a evitar a erosão pelo vento ou precipitação.
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MUS.14 Proceder a regas periódicas dos solos nas áreas sujeitas a movimentações de
terra e nos respectivos caminhos de acesso para evitar o levantamento de
poeiras. Em tempo seco, estas acções devem ser feitas diariamente, seja
através de aspersores instalados no local, seja com recurso a camiões
cisternas equipados com aspersores de água.
MUS.15 Proceder à remoção de todos os materiais necessários à obra, materiais
resultantes das operações de escavação e equipamentos, da área na qual o
aproveitamento eólico se encontra inserido;
MUS.16 Assegurar a recuperação paisagística do local de inserção dos Parques Eólicos.
Proceder à recuperação das zonas intervencionadas (reconstituição do coberto
herbáceo, arbustivo ou arbóreo, estabilização de taludes, etc.) logo que os
trabalhos, em particular os próximos das linhas de água e nas zonas de maior
declive, estejam concluídos. Aqui também se incluem os acabamentos próprios
da zona do estaleiro e das plataformas provisórias de apoio. Deverá ser dada
preferência ao uso de espécies adaptadas às condições edafo-climáticas do
local por forma a evitar a aplicação de fertilizantes e fitofármacos, devendo
ainda ser feita a selecção das espécies em função das características ecológicas
e atendendo às comunidades vegetais envolventes. Estas espécies deverão,
após a recuperação, constituir espaços naturais subarbustivos e herbáceos
abertos, de forma a não interferir com o funcionamento dos Parques Eólicos.
Irão diminuir os efeitos de levantamento de poeiras no local e melhorar a área
de intervenção em termos paisagísticos e ecológicos.
MUS.17 Nas obras referentes à implantação das estruturas do Ramal de Interligação, e
sempre que sejam atravessadas áreas sujeitas a exploração agrícola, os
trabalhos devem ser planeados com os respectivos proprietários, de forma a
não interferir com a respectiva aptidão cultural.
MUS.18 Devem ser adoptadas as medidas apresentadas na análise do descritor
Instrumentos de Ordenamento do Território, no que se refere à intervenção
nas áreas sujeitas a riscos de erosão, por forma a não modificar as
características mecânicas dos solos ocorrentes.
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4.2 FASE DE EXPLORAÇÃO

Para a fase de exploração, não se perspectivam impactes neste descritor, sendo apenas
referida a ocorrência (improvável) de eventuais contaminações do solo por óleos ou
lubrificantes nas operações de manutenção e reparação (que poderão ser evitadas
através de um correcto manuseamento dos mesmos) ou ainda resultante de resíduos
depositados por visitantes ao local. Desta forma, apresentam-se somente duas medidas
relativas aos acessos dos Parques e às visitas que ocorram no local, de forma a prevenir
um possível impacte no solo:
MUS.19 Os acessos à área dos Parques e os acessos interiores deverão estar
correctamente assinalados com indicação de redução de velocidade, por forma
a minimizar a degradação e erosão do solo nos acessos marcados, assim como
não sejam sujeitas a esse tipo de impactes as áreas que não se encontram
efectivamente ocupadas por qualquer estrutura ou acesso;
MUS.20 Colocar contentores de lixo em cada uma das plataformas dos aerogeradores,
bem como no exterior do edifício de comando e da subestação (apenas na
alternativa).

Associados

aos

contentores,

podem

estar

placards

de

sensibilização alertando para a necessidade de manter os locais em boas
condições de higiene (ver medidas específicas apresentadas no Anexo IX:
Resíduos).
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4.3 FASE DE DESACTIVAÇÃO

Na fase de desactivação procede-se à desmontagem de todos os equipamentos e
estruturas implantadas na fase de construção do projecto e à sua remoção da área
afectada pelos Parques. Assim, de modo a minimizar os impactes decorrentes das acções
desta fase, propõe-se as seguintes medidas:
MUS.21 Identificação e separação de todos os resíduos de desmantelamento/demolição
dos equipamentos e edifícios, seguida do seu confinamento adequado;
MUS.22 Aplicação das medidas propostas no presente Estudo referentes a estaleiros e
fase de construção, sempre que aplicáveis;
MUS.23 Proceder à descompactação dos solos através da injecção de ar, de modo a
proporcionar as condições necessárias ao desenvolvimento vegetal nas áreas
cuja ocupação do solo venha a ser alterada.
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5

SÍNTESE

Neste capítulo procedeu-se à avaliação dos efeitos decorrentes da implantação dos
Parques Eólicos e do respectivo Ramal de Interligação sobre os Solos e Usos do Solo.
A caracterização dos solos ocorrentes foi realizada com base na bibliografia disponível
(Plano de Bacia Hidrográfica do Douro e Atlas do Ambiente), complementadas com
visitas ao local para reconhecimento superficial das respectivas características. Não
existe Carta de Solos e de Capacidade de Uso publicada pelo IHERA para a área em
estudo.
A maioria dos solos ocorrentes são o resultado da desagregação do substracto rochoso
subjacente (rochas consolidadas) por acção dos agentes de meteorização que, consoante
a sua intensidade, o relevo e o coberto vegetal, deram origem a solos de materiais soltos
de granulometria e espessura variada.
Na área em estudo, predominam dois tipos de solos: Cambissolos e Litossolos,
distribuídos de forma regular ao longo da área específica dos Parques Eólicos e troço
inicial do Ramal de Interligação (cambissolos) e no troço final do Ramal (litossolos).
Em ambos os casos tratam-se de solos delgados, com pequena acumulação de matéria
orgânica. Os cambissolos revelam marcada aptidão silvícola ou silvo-pastoril e muita
baixa capacidade produtiva. Os litossolos possuem igualmente um muito baixo teor de
matéria orgânica. A sua aptidão natural será para a utilização com povoamentos
florestais ou aproveitamentos de silvo-pastorícia, ainda que as suas características físicas
lhe confiram elevada plasticidade no aproveitamento em função do grau de intervenção
humana.
Desta forma, os solos ocorrentes integram-se na sua maioria nas classes D e E em
termos de Capacidade de Uso, classes que revelam limitações severas a muito severas
para o aproveitamento agrícola, para o qual não são susceptíveis. Em alguns casos
(coincidentes com os litossolos sujeitos a um forte zonamento cultural e localizados em
áreas marginais ao longo do Ramal de Interligação) podem encontrar-se solos de classe
C, ainda assim com limitações acentuadas à utilização agrícola.
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O uso actual dos solos ocorrentes distribui-se por áreas de baldios e de matos (Parques
Eólicos) e de florestas e, em alguns casos, vegetação arbustiva com base na vinha
(Ramal de Interligação).
Na ausência de projecto não se esperam alterações ao nível dos solos ocorrentes,
mantendo-se genericamente a situação actualmente detectada.
A avaliação dos impactes ao nível do Solo e Uso dos Solos existem quando se verifica
uma perda de capacidade de uso do mesmo, por ocupação de área ocupada e/ou por
alteração das características físicas ou mecânicas dos solos ocorrentes.
Os impactes no presente descritor verificam-se, sobretudo, na fase de construção dos
Parques Eólicos e resultam, maioritariamente, da ocupação das zonas de implantação das
obras, como sejam: as fundações das torres dos aerogeradores e as plataformas
(provisórias) de apoio adjacentes, o edifício de comando, as valas para a implantação
dos cabos eléctricos, os acessos e as infra-estruturas associadas ao Ramal de
Interligação (postes e cabos).
Tratam-se de impactes de reduzida dimensão, dadas as áreas em questão: 11 hectares
(no caso dos Parques Eólicos) e 900 metros lineares (apenas marginalmente ocupados
no Ramal de Interligação).
Para a fase de exploração, não se perspectivam impactes neste descritor.
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1

ENQUADRAMENTO

Este anexo efectua a avaliação do descritor recursos hídricos superficiais e qualidade da
água. Para tal, efectuou-se a caracterização do estado actual do ambiente susceptível de
ser afectado pelo projecto na área de influência do Parque Eólico das Meadas e
Castanheira I e da alternativa a este Parque Eólico (Castanheira II e Castanheira I) e
identificaram-se os impactes que poderão advir da sua implantação.
A análise da situação de referência foi efectuada tendo por base elementos bibliográficos
e as visitas de campo ao local de inserção do projecto base e da alternativa, realizadas
nos dias 9 e 10 de Julho 2002. A abordagem desta componente tem como objectivo a
caracterização e o conhecimento dos recursos hídricos existentes na área de influência.
A análise de impactes tem em vista analisar todos os aspectos do projecto que podem
ser susceptíveis de causar impactes. Esta análise é efectuada tendo por base as várias
operações que irão ocorrer nas várias fases do projecto (fase de construção, fase de
exploração e fase de desactivação) comparando sempre os impactes provenientes da
inserção do projecto base e da alternativa em consideração neste EIA, de forma a
adquirir a percepção de qual o projecto mais impactante.
Uma vez que a classificação dos impactes é efectuada de uma forma comparativa, é
importante chamar a atenção para o facto de que pode não existir uma diferença
significativa entre os projectos em análise. No entanto, se um deles apresentar um
pequeno aspecto que possa contribuir para acentuar o impacte em análise, considera-se
que esse impacte é mais significativo que o primeiro. O grau de significância do impacte
só será igual quando não existirem diferenças relevantes no impacte do projecto base e
da alternativa.
Neste descritor é considerada como área de estudo, todo o espaço físico envolvente até
onde se façam sentir os efeitos do projecto e da alternativa aqui em análise.
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2

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO

A zona dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I encontra-se inserida no Plano de
Bacia Hidrográfica do rio Douro (PBHD), pelo que a caracterização dos recursos hídricos
seguidamente apresentada foi realizada com base nesse mesmo plano, na informação
contida nas Cartas Militares e com base no levantamento de campo realizado durante as
visitas de 9 a 11 de Julho de 2002.
O PBHD compreende a bacia hidrográfica do rio Douro e um conjunto de pequenas bacias
hidrográficas da faixa costeira, compreendida sensivelmente entre a foz do rio Douro e a
cidade de Espinho, abrangendo um total de 17 bacias hidrográficas principais,
correspondentes

aos

seus

afluentes

mais

importantes,

e

uma

série

de

zonas

hidrográficas correspondentes a linhas de água de menor dimensão. A área total
abrangida pelo PBHD é de 18854 km2, dos quais 211 km2 correspondem à faixa litoral e
18643 km2 correspondem à parte portuguesa da bacia hidrográfica do rio Douro que
ocupa 19,1% do total (97603 km2).
A bacia hidrográfica do Douro e a faixa litoral a sul da sua Foz até à bacia do rio Vouga,
abrange um território que inclui áreas de jurisdição de 69 concelhos – 1463 freguesias –
e duas Comissões de Coordenação Regional (CCR) – CCR-Norte, que abrange 56
concelhos e CCR-Centro, que abrange 13 concelhos dos 69 da bacia.
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2.1 PRINCIPAIS ASPECTOS

2.1.1

Hidrografia

Como já foi referido, a bacia hidrográfica do rio Douro (Figura 2.1) é constituída por um
total de 17 bacias hidrográficas principais, correspondentes aos seus afluentes mais
importantes, e uma série de zonas hidrográficas, correspondentes a linhas de água de
menor dimensão.

Figura 2.1 – Bacia Hidrográfica do Rio Douro
(Fonte: INAG)

A bacia hidrográfica do rio Douro é a maior da Península Ibérica. Da sua área total de
97603 km2, apenas 19,1% se situa em Portugal. Os recursos hídricos desta bacia são
essencialmente renováveis e dependentes da precipitação.
O Quadro 2.1 que se segue indica os principais afluentes do rio Douro e as respectivas
bacias hidrográficas:
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Quadro 2.1 – Principais áreas afluentes do Douro
Área da bacia (km2)

Número de
Afluentes Principais do Rio Douro

bacias
elementares

Portugal

Espanha

Total

Aguiar

2

272,858

272,858

Arda

1

167,939

167,939

Côa

23

2521,002

2521,002

Corgo

7

469,143

469,143

Mosteiro

2

205,418

205,418

10

795,185

795,185

Pinhão

3

276,745

276,745

S. Paio

1

17,686

17,686

32

3312,746

4

555,142

26

2649,224

Távora

4

532,305

535,305

Tedo

3

171,958

171,958

Teja

2

201,652

201,652

Tordo

2

218,175

218,175

Tua (*)

28

3122,799

Varosa

4

332,491

332,491

18

1926,842

1926,842

Douro Internacional (**)

6

644,627

644,627

Águeda (***)

5

249,147

249,147

189

18643,09

Paiva

Sabor (*)
Sousa
Tâmega (*)

Vale do Douro

Sub-total
Bacia a montante do Águeda

555,566

3868,313
555,142

659,932

690,742

1906,24

3309,157

3813,540

20549,33

77053,760

Bacia Hidrográfica do rio Douro

183

18643,1

78360,0

97603,1

(*) Área espanhola que drena para Portugal
(**) Área portuguesa que drena para o troço internacional do rio Douro
(***) Área portuguesa do rio Águeda
Mangas

1

111,218

111,218

Valadares

1

100,161

100,161

Bacias do Litoral

2

211,379

211,379

Área Total do Plano

185

18854,5

78690,0

97,814,5

(Fonte: INAG, Plano da Bacia Hidrográfica do rio Douro)
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A figura que se segue é indicativa das várias sub-bacias da bacia hidrográfica do rio
Douro. A zona de inserção do Parque Eólico das Meadas situa-se entre a sub-bacia do
Vale do Douro e do Varosa, conforme se encontra indicado na Figura 2.2.

Figura 2.2 – Bacias Hidrográficas Principais e Secundárias
(Fonte: INAG, Plano da Bacia Hidrográfica do rio Douro)

Perto da área de implantação do projecto situam-se os rios Tarouca, Balsemão e Varosa,
sendo os rios Tarouca e Balsemão afluentes do rio Varosa e por essa razão pertencentes
à sub-bacia do Varosa. Estes recursos apresentam uma dimensão significativa.

Outubro de 2002
Anexo V: Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da Água

5

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

Fotografia 2.1 - Rio Balsemão (lado esquerdo) e afluente do rio Balsemão (lado direito)

Ainda perto da área de implantação do projecto, foram identificadas algumas linhas de
dimensão reduzida, nomeadamente a ribeira da Mesquitela, entre outras linhas de água
cuja designação não se encontra patente na carta militar (ver Fotografia 2.2).

Figura 2.3 – Carta Militar com a localização dos recursos hídricos identificados na área em estudo
referente aos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I.
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Fotografia 2.2 – Linha de água de carácter torrencial que atravessa a estrada que faz a ligação entre
o Parque Eólico de Fonte da Mesa e os Parques Eólicos a instalar

Nestas fotografias é evidente o carácter torrencial desta linha de água, uma vez que não
apresenta qualquer tipo de caudal. Esta é uma linha de água de dimensão reduzida em
termos de distância entre margens e encontra-se parcialmente coberta por vegetação.
Esta linha de água segue na direcção Sudoeste.
Ainda na área de implantação do projecto e de acordo com a Figura 2.3, perto da linha
de água de carácter torrencial identificada anteriormente, foram visualizados um poço
(que se encontrava coberto por mata) e um tanque abandonado, o qual a fotografia
seguinte ilustra.

Fotografia 2.3 – Tanque identificado na margem direita da linha de água de carácter torrencial

Para além desta linha de água foi ainda identificada uma outra de maior dimensão, que
passa perto do reservatório de água, designada por ribeira da Mesquitela.
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Fotografia 2.4 – Linha de que passa perto do

Fotografia 2.5 – Pormenor da Linha de que passa

reservatório de água (margem direita)

perto do reservatório de água (margem esquerda)

Fotografia 2.6 – Linha de água junto ao reservatório –
fotografia tirada de montante para jusante da linha de água

Perto da ribeira da Mesquitela foi encontrado um depósito de água e uma lagoa artificial
de abastecimento de água para rega.

Depósito
de água

Lagoa artificial de abastecimento de
água para rega

Ribeira da
Mesquitela

Fotografia 2.7 – Identificação do depósito de água, da lagoa artificial de abastecimento de água
para rega e da ribeira da Mesquitela.
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2.1.2

Hidrologia

Os escoamentos no curso principal do rio Douro prendem-se sobretudo com o que se
passa na parte da bacia espanhola. Desta forma, a análise efectuada no PBHD atendeu
aos dois tipos de factores que se prendem com as diferenças de regimes e a utilização da
água em Espanha.
Na zona de implementação do projecto não existe nenhuma estação hidrométrica que
permita caracterizar directamente a hidrologia local, pelo que a caracterização desta foi
realizada com base em dados disponibilizados pelo INAG e constantes no Plano de Bacia
Hidrográfica do rio Douro.
O PBHD contempla os valores relativos de escoamento para todas as sub-bacias deste
integrantes, mas como a área em estudo pode intervir apenas em duas destas,
apresentar-se-ão em seguida os valores de escoamento específico mensal e anual
médios para as sub-bacias do Vale do Douro e do Varosa.

Quadro 2.2 – Escoamentos específicos mensais e anuais médios

Bacia
Varosa
Vale
Douro

do

Escoamento específico mensal e anual médios (mm)
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Anual

130,1

141,1

114,7

72,4

52,0

27,4

12,1

5,6

6,4

33,6

71,3

115,7

782

69,5

74,5

59,2

38,1

26,5

13,9

5,9

2,6

3,7

17,3

35,8

60,3

407

(Fonte: INAG, Plano da Bacia Hidrográfica do rio Douro)
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A figura que se segue apresenta os escoamentos médios anuais para a Bacia do Douro.

Figura 2.4 – Escoamentos médios anuais
(Fonte: INAG, Plano da Bacia Hidrográfica do rio Douro)
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2.1.3

Caracterização Geral da Qualidade da Água

A monitorização da qualidade da água na área abrangida pelo PBHD é realizada através
de uma rede de monitorização instalada nessa área (com pontos de amostragem no rio
Douro e nos seus principais afluentes, os quais estão referidas na figura que se segue).

Figura 2.5 - Localização das estações de amostragem das águas superficiais
(Fonte: SNIRH)

Relativamente à qualidade da água, a situação geral caracteriza-se pela existência de
situações classificáveis como cursos de água poluídos, existindo um número mais
reduzido de cursos de água muito poluídos

ou extremamente poluídos, sendo a água

fracamente poluída a que se apresenta em menor número. Os parâmetros mais
problemáticos em termos de qualidade da água nesses cursos são o oxigénio dissolvido,
os coliformes totais, os coliformes fecais e os nitratos.
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Dos afluentes do Douro que se encontram mais próximos da área em estudo e que se
encontram susceptíveis de serem influenciados pelo projecto em análise destacam-se o
rio Tarouca, o rio Balsemão e a ribeira da Varosa e rio Varosa. Em relação a este cursos
de água os que se encontram classificados em termos de qualidade da água para usos
múltiplos são os rio Tarouca e o rio Balsemão. O quadro que se segue apresenta a
classificação destes cursos de água.

Quadro 2.3 – Classificação anual dos cursos de água de acordo com as características de qualidade
para usos múltiplos (cf. EPPNA, Outubro de 1998) – 1995/1996
Curso de
Água

Classificação por Parâmetro
Estação

rio

R15 –

Balsemão

Penosa

rio Tarouca

R16/17/18
Varosa

Temp.

SST

CBO5

Condut

OD

A

A

A

A

C

A

A

A

A

B

3

NO

N.

Classif.
Global

CT

CF

A

B

B

A

C

B

C

B

B

C

Amon

Legenda:
Classe A (Sem Poluição) – Águas consideradas como isentas de poluição, aptas a satisfazer
potencialmente as utilizações mais exigentes em termos de qualidade
Classe B (Fracamente Poluído) – Águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo
satisfazer potencialmente todas as utilizações (equivalente à classe 1B francesa)
Classe C (Poluído) – Águas com qualidade “aceitável”, suficiente para irrigação e para usos industriais
de água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida piscícola (espécies menos
exigentes) mas com reprodução aleatória; apta para recreio sem contacto directo
Classe D (Muito Poluído) – Águas com qualidade “medíocre”, apenas potencialmente aptas para
irrigação, arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir, mas de forma aleatória
Classe E (Extremamente Poluído) – Águas ultrapassando o valor máximo da classe D para um ou
mais parâmetros. São consideradas como inadequadas para a maioria dos usos podendo ser uma
ameaça para a saúde pública e ambiental
Sem Informação

Temp. – Temperatura; SST – Sólidos Suspensos Totais; CBO5 – Carência Bioquímica de Oxigénio; Condut. –
Condutividade; OD – Oxigénio Dissolvido; NO3- - Nitratos; CT – Coliformes Totais; CF – Coliformes Fecais; N.
Amon. – Azoto Amoniacal.
(Fonte: INAG, Plano da Bacia Hidrográfica do rio Douro)

Relativamente a estes cursos de água, em termos de Carência Bioquímica de Oxigénio,
Condutividade, Sólidos Suspensos Totais e Temperatura encontram-se classificados
dentro da classe A – sem poluição. Em termo específicos, o rio Tarouca apresenta-se
poluído relativamente ao parâmetro Carbono Total, apresentando-se relativamente aos
Outubro de 2002
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restantes parâmetros como fracamente poluído. O rio Balsemão apresenta-se poluído em
termos do parâmetro Oxigénio Dissolvido, pouco poluído em termos de Carbono Total e
Coliformes Fecais. Ao nível global os dois afluentes do rio Varosa apresentam-se
classificados relativamente à qualidade da água para usos múltiplos como poluídos.

Legenda:

Figura 2.6 - Caracterização geral do nível de qualidade da água segundo os vários parâmetros na
bacia do rio Douro, ano de 2000
(Fonte: SNIRH)

A Figura 2.6 é uma figura indicativa da qualidade da água nos principais cursos de água
da Bacia do Douro, relativamente aos parâmetros Oxigénio Dissolvido (OD), Carência
Bioquímica de Oxigénio (CBO5), Carência Química de Oxigénio (CQO), Hidreto de Azoto
(NH2), Trióxido de Azoto (NO3), Pentóxido de Fósforo (P2O5), Coliformes Fecais (CF),
Sólidos Suspensos Totais (SST) e Oxidabilidade (OXID).
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Figura 2.7 - Caracterização geral da qualidade de água na bacia do rio Douro, ano de 2000
(Fonte: SNIRH)

A Figura 2.7 apresenta uma caracterização muito geral da qualidade da água em alguns
afluentes do Douro. A maioria dos cursos de água encontram-se classificados na classe
B, fracamente poluídos, e na classe C, poluído.
Em relação às linhas de água que se encontraram na área em estudo (ribeira da
Mesquitela e linha de água de carácter torrencial), não existem dados relativos à
qualidade da água, pelo que não nos é possível efectuar uma caracterização exaustiva,
factor por que não serão referidas nos pontos subsequentes.

Poluição Tópica
Dentro das fontes de poluição tópica, ir-se-ão salientar as fontes de poluição de origem
industrial e urbana.
Em relação às cargas de poluição tópica geradas na Bacia Hidrográfica em do rio Douro,
estas foram estimadas num quantitativo total de 34000 ton/ano de CBO5 dos quais mais
de três quartos desse valor estão associadas a águas residuais urbanas. As sub-bacias
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que contribuem mais significativamente para este total são Sousa e Ribeiras do Sul do
Douro sendo seguidas, em termos de maior densidade de carga poluente, pelas subbacias Corgo e Varosa (sub-bacia em que se encontra localizado o projecto).
As cargas de poluição tópica de origem urbana, na Bacia Hidrográfica do rio Douro
perfazem um total de 25800 ton/ano em termos de CBO5, cujas principais contribuições
advêm das sub-bacias Ribeiras do Sul do Douro, Sousa e Tâmega, sendo as sub-bacias
do Varosa e Corgo, as que a seguir contribuem com uma maior densidade de carga
poluente. Os grandes quantitativos de poluição de origem urbana devem-se sobretudo à
falta de sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais (ETARs).
Em termos de poluição tópica de origem industrial, os quantitativos totais gerados na
bacia em análise são de 8200 ton/ano (quantitativo muito inferior ao registado para a
poluição tópica de origem urbana) em termos de CBO5, sendo as principais contribuições
as adventes do Douro (Vale do Douro), Tua, Ribeiras do Sul do Douro e Sousa,
apresentando as duas primeiras sub-bacias contribuições mais relevantes.
A área em análise pertence principalmente à sub-bacia do rio Varosa e, num contexto
mais alargado, também à sub-bacia do Vale do Douro, pelo que, em termos de
especificação dos quantitativos de poluição tópica, irá apenas fazer-se referência a estas
duas sub-bacias. O Quadro 2.4 sumaria os quantitativos de poluição tópica urbana e
industrial medidos nas estações presentes nas duas sub-bacias referidas.

Quadro 2.4 – Carga poluente tópica estimada para as sub-bacias do Varosa e Vale do Douro – 1999
Carga de Poluente (ton/ano)

SubBacias
Varosa
Vale do
Douro

Tópica Urbana

Tópica Industrial

CBO5

CQO

SST

P

N

CBO5

CQO

SST

P

N*

595

1121

733

35

117

233

213

241

13,14

39,42

12629

25504

18588

700

2338

2633

6302

5570

2,628

7,884

Nota: * Valores relativos apenas às contribuições das suiniculturas abrangidas pela Directiva IPPC
Legenda: CBO5 – Carência Bioquímica de Oxigénio; CQO – Carência Química de Oxigénio; SST – Sólidos
Suspensos Totais; P – Fósforo; N – Azoto.
(Fonte: INAG, Plano da Bacia Hidrográfica do rio Douro)
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Em relação às cargas de poluentes apresentadas no quadro anteriormente mencionado,
importa referir que a sub-bacia do Vale do Douro, apresenta uma contribuição muito
elevada, quando comparada com a sub-bacia do Varosa, mas tal seria de esperar, uma
vez que esta apresenta uma dimensão muito superior à da primeira, sendo referida
apenas como valor indicativo. Desta forma, as cargas de poluição tópica que são mais
características da zona em causa são as apresentadas para a sub-bacia do Varosa.
É ainda de notar que as cargas de origem tópica urbana indicadas são superiores, ao
nível de todos os parâmetros analisados, relativamente às cargas de origem tópica
industrial, para cada uma das sub-bacias referidas.
A figura que segue mostra a distribuição das fontes de poluição urbana ao nível nacional.
Nesta figura, na zona do Douro a carga lançada para o meio é de cerca de
90 hab.eq./ano.km2 a 180 hab.eq./ano.km2.

Figura 2.8 - Fontes de Poluição Tópica Urbana
(Fonte: SNIRH)
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Relativamente às águas residuais urbanas, e como se pode ver na Figura 4.26, no ano de
1994, apenas 8% da área da Bacia do Douro continha drenagem e tratamento de águas
residuais.

Figura 2.9 - Fontes de poluição urbana
(Fonte: SNIRH)

Em 1994, a quase totalidade das águas residuais produzidas na área da bacia do Douro
eram enviadas para fossas sépticas colectivas (72%) e cerca de 20% dessas águas eram
descarregadas directamente. As figuras que se seguem mostram os locais onde se
localizavam as fossas sépticas, os locais onde se efectuavam a descarga directa dos
efluentes residuais e as ETARs (Estações de Tratamento de Águas Residuais) em 1994.
Como pode verificar-se através dessas figuras, em 1994, na zona do Douro existe uma
grande quantidade de locais nos quais se efectua a descarga directa para as linhas de
água mais próximas, e de fossas sépticas, a maioria delas, sem informação relativamente
ao seu estado (a castanho) ou em condições deficientes (a vermelho).
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Figura 2.10 – Localização das descargas directas

Figura 2.11 – Localização e estado das fossas

de águas residuais urbanas

sépticas colectivas

(Fonte: INAG)

(Fonte: INAG)

Figura 2.12 – Localização da ETAR em Portugal
(Fonte: INAG)
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Relativamente às águas residuais urbanas, de acordo com o exposto no PBHD, salientase que em 1998, dos cerca de 1.997.000 habitantes que residiam na área do plano,
menos de 50% dispunham de sistemas colectivos de drenagem de águas residuais
urbanas e em relação aos aglomerados de pequenas dimensões mais de metade não
dispunha deste tipo de infra-estruturas. Quanto ao tratamento das águas residuais
urbanas, apenas era servida cerca de 16% da população, estando em construção e/ou
em fase de arranque 37 ETAR (sete das quais serviriam 45000 habitantes), que assim
elevariam o índice de atendimento de 16% para 42%.
Em relação às descargas de origem industrial, e em particular na zona em estudo, estas
são dominadas pela indústria alimentar e em particular por actividades sazonais como a
produção de vinho (centrada nos meses de Setembro a Outubro) e a produção de azeite
(Novembro, Dezembro e Janeiro), para além do sector dos lacticínios.
O sector alimentar é responsável por cerca de 65% da poluição industrial de CQO e 58%
em CBO5 (cerca de 30% sem as duas actividades sazonais já referidas) pelo que os
restantes sectores, considerados individualmente, não atingem 10% desse total.
Na sub-bacia do Varosa, entre outras sub-bacias afluentes do rio Douro, concentra-se a
produção de vinho e azeite, acompanhadas, mas em menor grau, por algumas
suiniculturas.

Poluição Difusa
Em relação à poluição difusa, segundo o PBHD, é produzida uma quantidade de 42
ton/ano em termos de fósforo e 81 ton/ano em termos de azoto, das quais a sub-bacia
do Tâmega é a que apresenta maiores quantitativos.
O Quadro 2.5 sumaria os valores de carga de poluição difusa estimada nas sub-bacias do
Varosa e do Vale do Douro.
Tal como foi referido no ponto anterior, os valores encontrados para o Vale do Douro são
sempre superiores aos encontrados para a sub-bacia do Varosa, uma vez que esta bacia
abrange uma área bem mais elevada que a do Varosa. Relativamente aos valores
referidos para a sub-bacia do Varosa em si, estes são bastante elevados quando
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comparados com a sub-bacia do Vale do Douro, o que denuncia a presença de intensa
actividade industrial – suiniculturas, vinho e azeite.

Quadro 2.5 – Carga poluente difusa estimada para as sub-bacias do Varosa e Vale do Douro – 1999
Sub-Bacia

Carga de Poluente (ton/ano)
P

N

Varosa

1,09

2,18

Vale do Douro

5,3

9,09

Nota: * Valores relativos apenas às contribuições das suiniculturas abrangidas pela Directiva IPPC
Legenda: P – Fósforo; N – Azoto.
(Fonte: Plano de Bacia Hidrográfica do rio Douro)

2.1.4

Sub-bacia do Varosa

Esta sub-bacia abrange uma área de 333 km2 e abrange os concelhos de Tarouca na sua
totalidade, e os concelhos de Castro Daire, Lamego e Moimenta da Beira, parcialmente.
O escoamento anual médio desta sub-bacia é de 782 mm, estando 77,6% concentrado
no semestre húmido. Relativamente a zonas críticas de infiltração, é de referir o vale do
rio Varosa, a jusante da barragem do Varosa.
Quanto à utilização da água, esta representa cerca de 1,1% do total do PBHD, repartida
entre a agricultura e a agro-pecuária (94%), a indústria (3%) representando os
restantes 2% a utilização de água para consumo humano. A quantidade de água utilizada
em média é de 9 hm3/ano.
Como já foi referido no ponto anterior (2.1.3 Caracterização Geral da Qualidade da Água)
e relativamente à carga de poluição total, a maior contribuição provém da carga de
poluição tópica de origem urbana, sendo a carga de poluição tópica industrial associada
principalmente às duas suiniculturas (cerca de 47% da poluição tópica de origem
industrial) que se encontram abrangidas pela legislação referente ao Controlo Integrado
da Poluição – IPPC (Decreto-Lei nº 194/2000, de 21 de Agosto). Em relação ainda à
poluição hídrica proveniente da indústria, esta deve-se também à indústria alimentar,
sobretudo à produção de vinho e à produção de azeite.
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Quanto à poluição difusa, na área de Tarouca ocorrem zonas muito críticas em termos de
poluição dos recursos hídricos superficiais da região, por fósforo e azoto total.
A população residente na área de abrangência desta sub-bacia é relativamente
expressiva, com cerca de 40.000 habitantes, dos quais, em 1998, e em relação às águas
residuais, apenas 35% dispunham de ETARs. Um caso de poluição bastante significativo
é o da descarga das águas residuais de Lamego, com cerca de 11.020 hab.eq., para a
albufeira de Varosa, que é uma zona sensível.
O Quadro 2.6 sumaria as cargas de poluentes e a sua densidade para a bacia do rio
Varosa.

Quadro 2.6 – Cargas de poluentes totais estimadas e sua densidade para a sub-bacia do Varosa
1- Carga poluente (ton/ano)

CBO5

CQO

SST

PTotal

NTotal

a) Urbana

595

1121

733

35

117

b) Industrial

233

213

241

13,14

39,42

c) Total (Urbana e Industrial)

828

1334

974

48,14

156,42

-

-

-

1,09

2,18

828

1334

974

49,23

158,60

CBO5

CQO

SST

PTotal

NTotal

1.1 – Origem Tópica

24,902

40,120

29,293

1,448

4,704

1.2 – Origem Difusa

-

-

-

0,033

0,066

24,902

40,120

29,293

1,481

4,770

1.1 – Origem Tópica

1.2 – Origem Difusa
1.3 – Total (difusa + tópica)
2- Densidade de carga poluente (ton/ano)

1.3 – Total (difusa + tópica)

(Fonte: Plano de bacia Hidrográfica do rio Douro)

Em termos de qualidade ecológica, e face ao quadro anteriormente apresentado, no rio
Varosa os troços fluviais apresentam-se ligeiramente eutrofizados, existindo um
quantitativo apreciável de detritos característicos de locais pouco perturbados.
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2.1.5

Albufeiras

Na área da Bacia Hidrográfica do rio Douro, na parte correspondente à bacia Portuguesa,
encontram-se 12 albufeiras principais, das quais em 11 se efectua o aproveitamento
hidroeléctrico e numa o aproveitamento hidroagrícola. O quadro que se segue sumaria as
capacidades total e útil de cada uma das albufeiras.

Figura 2.13 – Localização das principais barragens da bacia do Douro
(Fonte: SNIRH)

Tendo em conta a capacidade das restantes albufeiras, os aproveitamentos hídricos da
bacia ascendem cerca de 150 hm3. Actualmente o volume de armazenamento da Bacia
do Douro (parte portuguesa) é de aproximadamente 1200 hm3, sendo o valor de
9200 hm3 a capacidade total da bacia (portuguesa mais espanhola).
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Quadro 2.7 – Capacidades total e útil das principais albufeiras

Barragem

Aproveitamento

Linha de água

Miranda

Hidroeléctrico

Picote

Capacidade total
3

Capacidade útil da

da albufeira (hm )

albufeira (hm3)

Douro

28,1

6,66

Hidroeléctrico

Douro

62,7

13,35

Bemposta

Hidroeléctrico

Douro

128,8

20,00

Pocinho

Hidroeléctrico

Douro

83,1

12,24

Valeira

Hidroeléctrico

Douro

98,5

13,04

Régua

Hidroeléctrico

Douro

95,0

12,00

Carrapatelo

Hidroeléctrico

Douro

148,4

13,84

Crestuma-Lever

Hidroeléctrico

Douro

132,2

22,25

Torrão

Hidroeléctrico

Tâmega

105,4

21,95

Vilar

Hidroeléctrico

Távora

99,8

95,50

Varosa

Hidroeléctrico

Varosa

14,5

13,00

Azibo

Hidroagrícola

Azibo

54,5

46,67

(Fonte: Plano de bacia Hidrográfica do rio Douro)

A área em estudo abrange a área de um
dos

aproveitamentos

hidroeléctricos,

a

albufeira do Varosa, que engloba uma
área

de

217

km2 e

apresenta

uma

3

capacidade total de 14,5 hm , sendo
13,00 hm3 a capacidade útil da mesma.
A albufeira do Varosa está classificada,
segundo o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19
de Junho, como zona sensível, e por isso
é uma zona de carácter vulnerável em
termos de qualidade da água.

Figura 2.14 – Albufeira de Varosa
(Fonte: INAG)

Outubro de 2002
Anexo V: Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da Água

23

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

2.2 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJECTO

Se a energia eléctrica não for produzida por um Parque Eólico, terá que ser produzida por
outra fonte. Assim, neste capítulo serão avaliadas as formas de produção de energia
eléctrica que geram impactes mais significativos ao nível dos recursos hídricos
superficiais e qualidade da água.
A produção de energia eléctrica através da energia termoeléctrica, da energia nuclear e
da energia hidroeléctrica são as fontes de energia que apresentam mais riscos de
poluição ao nível dos recursos hídricos. Estes impactes são considerados significativos.
Relativamente ao aproveitamento da energia termoeléctrica, nas refinarias é frequente
haver escorrências de hidrocarbonetos líquidos, que podem contaminar as águas
subterrâneas e superficiais. Apesar de se tratar de volumes diminutos, a poluição total ao
longo do tempo poderá ser gravosa, dado o carácter persistente daqueles compostos.
As centrais termoeléctricas utilizam a água dos rios ou do mar no seu sistema de
refrigeração, sendo devolvida posteriormente a uma temperatura superior. Há assim uma
poluição térmica que pode originar um aumento da taxa de mortalidade ou provocar um
aumento do metabolismo em algumas espécies, e ainda ocorrer a proliferação de algas
tóxicas. Estas águas utilizadas para refrigeração encontram-se contaminadas devido aos
aditivos químicos que lhes são adicionados, nomeadamente desincrustantes (polifosfatos,
poliester, fosfatos e poliacrilatos), anticorrosivos (zinco, molibdato, silicato, polifosfato,
carboxilato) e biocidas (cloro). O mesmo acontece quando se utiliza a energia nuclear.
O aproveitamento da energia dos cursos de água para produção de electricidade,
também provoca impactes significativos ao nível dos recursos hídricos. A operação de
uma barragem, provoca a formação de condições anaeróbias nas camadas mais
profundas do reservatório, e são desencadeadas diversas reacções bioquímicas, como
por exemplo a redução de nitratos a amónia e de sulfatos a sulfito. Estas modificações
alteram o balanço de nutrientes no reservatório desencadeando fenómenos de
eutrofização, conduzindo a uma redução dos níveis de oxigénio dissolvido. As condições
redutoras no fundo dos reservatórios podem também induzir o aumento da solubilidade
dos metais pesados.
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3

IMPACTES

Para este descritor o projecto base e a alternativa serão analisados em simultâneo, visto
que a área ocupada será relativamente a mesma, e a diferença no número de
aerogeradores e área ocupada pela subestação a implantar não são relevantes. Só se
justifica a avaliação distinta para as duas opções na abertura dos caminhos, pois na
alternativa ao projecto base será necessário a construção de novos caminhos (e não
apenas a reabilitação de caminhos existentes), e na colocação do estaleiro e
armazenamento de materiais.
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3.1 FASE DE CONSTRUÇÃO

Foi considerado que o estaleiro principal se iria ocupar o local que futuramente dará lugar
ao edifício de comando e no caso da alternativa iria ocupar ainda a área da subestação.
Assim, não foram considerados quaisquer impactes no que se refere a pequenos
derrames

acidentais

de

betuminosos

e

substâncias

ligadas

à

manutenção

e

abastecimento das máquinas e veículos afectos à obra (gasóleo, óleos e outros
hidrocarbonetos) ou mesmo a sua deposição não controlada, uma vez que se considera
que as área impermeabilizadas por estes infra-estruturas (projecto base corresponde a
cerca de 150 m2 e alternativa corresponde a cerca de 300 m2) estas acções irão
decorrer numa zona impermeabilizada.
É de esperar que os trabalhos de desmatação e movimentação de terras e de escavação,
especialmente nas zonas de encosta (5% para a zona do estaleiro principal – pouco
significativo – e alguns declives de 10 a 20% para o Ramal de Interligação), possam
aumentar a susceptibilidade dos solos à erosão, o que acarreta o arrastamento de
partículas finas que poderão obstruir as zonas naturais de drenagem e as linhas de águas
existentes no local, em resultado de precipitações que venham a decorrer durante esta
fase. Face às condições climáticas (pluviosidade existente e vento dominante) locais, a
probabilidade de ocorrência deste impacte existe acarretando o arrastamento de
partículas até à ribeira da Mesquitela e ribeira do Neto e seus afluentes, sendo o mesmo
considerado negativo, indirecto, certo, temporário e a curto prazo. Este impacte poderá
revestir um baixo significado ao longo do Ramal de Interligação nas zonas de riscos de
erosão, onde ocorrem inclinações que variam entre 10 a 20%, uma vez que a
implantação de postes nas proximidades dos afluentes da ribeira do Neto poderá
aumentar o transporte das partículas finas, podendo igualmente contribuir pontualmente
para o aumento dos sólidos em suspensão nas linhas de água. Assim sendo, devem ser
acauteladas de acordo com as medidas especificadas no Anexo XIII: Instrumentos de
Ordenamento do Território, pelo que aqui não serão consideradas.
A alteração da modelação natural do terreno e da sua cobertura provocada pelas
operações de desmatação realizadas durante esta fase, induz modificações na drenagem
natural local provocando um aumento do escoamento superficial, uma vez que devido à
circulação de veículos aquando da desmatação, os solos já não possuem espaços
intersticiais que permitam a percolação das águas. Assim sendo, o escoamento
superficial aumenta os riscos de erosão o que acarreta o arrastamento de partículas para
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as linhas de água e ribeiras existentes na área envolvente ao projecto. Este impacte,
apesar de negativo, indirecto, certo, a curto prazo e temporário, é de reduzida
significância de acordo com a baixa probabilidade de ocorrência.
É claro que, se ocorrer um derrame acidental com quantitativos elevados, e se a área
abrangida exceder a zona impermeabilizada correspondente ao estaleiro, poderão surgir
riscos de contaminação uma vez que a ribeira da Mesquitela se encontra a cerca de
300 m. Para além dos quantitativos das substâncias derramadas, deverão ser
consideradas as áreas abrangidas pela percolação (de acordo com as características dos
solos) das substâncias por forma a que o impacte possa ser avaliado. Uma vez que a
probabilidade deste incidente acontecer é reduzida, considera-se que o impacte daqui
decorrente é negativo, indirecto, incerto, a curto prazo, temporário. A significância aqui
existente está dependente das áreas que foram afectadas e dos quantitativos que estão
em causa, podendo ser considerado ao nível local um impacte significativo e muito
significativo no caso da contaminação de estender até ao poço existente a jusante cuja
água se destina a consumo agrícola.
As águas residuais geradas no decurso do funcionamento do estaleiro resultarão das
actividades domésticas desenvolvidas pelos trabalhadores afectos à obra (por exemplo
das instalações sanitárias de apoio) e do funcionamento do próprio estaleiro, águas
provenientes da lavagem da central de betão (caso exista) e águas das lavagens das
auto-betoneiras. Uma vez que existem medidas que minimizam a produção destas águas
residuais impedindo que as mesmas sejam descarregadas para as linhas de água
adjacentes com características impróprias para descarga, prevê-se que os impactes
daqui decorrentes sejam negativos, directos, certos, a curto prazo, temporários e pouco
significativos.
Dada a proximidade das linhas de água torrenciais em relação à execução do projecto
(afluentes das ribeira da Mesquitela e ribeira do Neto), é provável que através da acções
de decapagem e escavação dos solos sejam transportados alguns materiais e poeiras que
se vão depositando nas linhas de água. Pode surgir, devido a um desnivelamento do
terreno, que os materiais escavados sejam arrastados ou rolados pelas encostas
depositando-se ao longo dos leitos das linhas de águas torrenciais. Em qualquer um dos
casos, a acumulação dos materiais nas linhas de água irá constituir uma barreira física ao
seu escoamento natural. O impacte daqui decorrente será negativo, indirecto, a curto
prazo e temporário. A significância está relacionada com os quantitativos de materiais
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depositados e com a largura do leito da linha de água que foi obstruída, sendo
classificado de reduzida a média significância.
As actividades de betonagem das fundações dos aerogeradores contribuem para a
impermeabilização do solo subterrâneo interferindo com o escoamento das águas
subterrâneas, uma vez que estas deixam de se infiltrar nos solos e de fazerem parte do
escoamento subterrâneo. A impermeabilização do solo constituirá ao nível dos recursos
hídricos um impacte negativo, indirecto, certo, a curto e médio prazo, permanente e
significativo ao nível local uma vez que deixam de contribuir para o escoamento local
(5 m/s).
Durante as operações de inserção dos sistemas de drenagem e dos cabos eléctricos de
interligação entre os aerogeradores e entre estes e o edifício de comando e a subestação
(apenas na alternativa), será necessário proceder ao atravessamento de algumas
cabeceiras de linhas de água (zonas de escorrência máxima e zonas de escoamento
subsuperficial). Para o atravessamento das cabeceiras de linha de água, está projectada
a construção de passagens hidráulicas pelas quais serão passados os cabos eléctricos. A
construção da passagem hidráulica e o consequente atravessamento das linhas de água
induz um impacte negativo, directo, certo, a curto prazo, temporário e pouco significativo
ao nível local.
A execução da ligação à subestação da Varosa poderá envolver interferências com as
linhas de água, nomeadamente a ribeira da Mesquitela e algumas linhas de água
afluentes da ribeira do Neto. Esta ligação será aérea, pelo que só envolverá
interferências nos recursos hídricos durante a inserção dos postes de suporte da linha de
transporte de electricidade, sendo este impacte negativo, incerto, directo, a curto prazo,
temporário e significativo. A incerteza deste impacte deve-se ao facto de, se poder
aproveitar alguns ou a totalidade dos postes de suporte da linha de transporte de
electricidade, minimizando significativamente este impacte.
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3.2 FASE DE EXPLORAÇÃO

Os impactes previstos para os recursos hídricos superficiais e qualidade da água, na fase
de exploração, estão relacionados com a presença de áreas impermeabilizadas no local
onde serão implantados os aerogeradores, a subestação e o edifício de comando. Estas
alterações no solo poderão provocar impactes no regime hidrológico do local em termos
de carregamento dos níveis de escoamento subterrâneo. Estes impactes serão negativos,
directos, incertos, a curto e médio prazo, permanentes mas pouco significativos uma vez
que apenas têm significado ao nível local.
Da mesma forma, as bases dos postes pertencentes ao Ramal de Interligação, estarão
impermeabilizadas, o que significa que nas zonas consideradas áreas com risco de erosão
será necessário efectuar um acompanhamento da situação existente por forma a garantir
que o solo envolvente se encontra consistente e que não existiram porções de terras
(pouco

consolidadas)

que

tenham

sido

transportadas

(por

acções

do

vento

e

precipitação) para as linhas de águas mais próximas. Neste caso específico, os impactes
serão negativos, indirectos, incertos, a curto e médio prazo, temporário e pouco
significativo (sendo apenas consideradas as áreas de risco de erosão e considerando que
foram adoptadas as medidas relativas à minimização da erosão durante a fase de
construção).
Durante a fase de exploração, está prevista a existência de uma pessoa responsável pelo
supervisionamento dos Parques Eólicos, pelo que serão produzidas águas residuais
domésticas. Para além disso, prevê-se que aos fins-de-semana os Parques Eólicos seja
visitado por cerca de 50 pessoas (estimativa grosseira obtida através de consulta a
técnicos autárquicos do concelho de Resende), pelo que esta situação deve ser
considerada no que respeita à adopção de medidas. No seu global, a produção de águas
residuais é considerado um impacte negativo, directo, certo, a curto prazo, permanente
mas de pouco significado uma vez que existem medidas específicas que minimizem este
impacte. Assim, prevê-se que a implantação do projecto, não induza impactes na
qualidade dos recursos hídricos, face à situação de referência existência.
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3.3 FASE DE DESACTIVAÇÃO

Ao nível deste descritor, numa primeira etapa da fase de desactivação, espera-se que
ocorra a mesma tipologia de impacte que ocorre durante a fase de construção, uma vez
que se irá proceder à remoção das estruturas e materiais do local dos Parques Eólicos.
Neste caso os impactes a acontecerem, serão ao nível da hidrologia local e no cômputo
geral, negativos, certos, directos, a curto prazo, temporários e pouco significativos para o
projecto base e alternativa.
Ao nível dos recursos hídricos superficiais mais próximos, os impactes a ocorrerem serão
significativos e são os já referidos para a fase de construção.
Na segunda etapa da fase de desactivação proceder-se-á também ao enquadramento
paisagístico local, o qual irá induzir um impacte positivo, a curto prazo, certo, directo,
permanente e significativo localmente, ao nível da hidrologia, uma vez que os obstáculos
aos escoamento serão removidos e o comportamento hidrológico local restituído, sendo
restituída a vegetação ripícola.
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4

MEDIDAS

As medidas aqui propostas destinam-se às águas superficiais, uma vez que os recursos
hídricos subterrâneos são abordados no Anexo III: Geologia, Geomorfologia, Geotecnia e
Hidrogeologia.
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4.1 FASE DE CONSTRUÇÃO

MRH.1

Antes da fase de construção, deverá ser realizado um inventário dos elementos
de drenagem existentes nos locais de intervenção, onde deverá ser identificada
a existência ou não de entupimentos e alagamentos;

MRH.2

As acções de limpeza e movimentação de terras (desmatação, limpeza de
resíduos e decapagem de terra vegetal) devem ocorrer preferencialmente no
período seco de modo a não coincidir com a época de chuvas evitando os riscos
de erosão, transporte de sólidos e sedimentação. Caso contrário, deverá
considerar-se a construção de um sistema de drenagem envolvente às zonas
de obra, incluindo o revestimento das respectivas valas e a construção de
bacias de retenção de sedimentos (dependente dos declives e caudais dos
recursos hídricos);

MRH.3

Em torno do estaleiro principal deverá existir um sistema de recolha de águas
(das chuvas e de escorrência) para evitar que as mesmas escorram pela
encosta e arrastem consigo partículas que aumentem a probabilidade de erosão
dos solos;

MRH.4

Deverá ser projectado um sistema de drenagem para as águas residuais
produzidas na área afecta à obra, de acordo com o especificado no Capítulo 5:
Impactes e Medidas do presente EIA;

MRH.5

Caso ocorram situações de obstrução das zonas de drenagem natural e
cabeceiras de linhas de água, através do arrastamento de materiais sólidos
decorrentes da fase de construção, deverá ser efectuada a sua remoção por
forma a minimizar os efeitos que daqui decorrem;

MRH.6

Considerando que os edifícios de comando e subestação serão construídos na
área impermeabilizada de montagem do estaleiro na fase de construção,
deverá ser colocada uma protecção no solo por forma a prevenir a potencial
contaminação das zonas de cabeceiras de linha de água, não permitindo a
descarga de poluentes (betumes, óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos
químicos e outros materiais residuais da obra) e evitando o derrame acidental
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dos mesmos. A protecção do solo deverá ser feita de acordo com o descrito no
Anexo IV: Solos e Usos do Solo;
MRH.7

As águas residuais resultantes da lavagem da maquinaria de apoio à obra bem
como outra que seja produzida, antes do respectivo lançamento no meio
hídrico ou em colector, deverão estar sujeitas a um tratamento específico
determinado de acordo com as suas características (sólidos suspensos, óleos,
gorduras e hidrocarbonetos). Os efluentes descarregados devem possuir as
características suficientes para assegurar a qualidade mínima do meio receptor
e deve ter em linha de conta a capacidade do meio (ver artigos especificados
no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto);

MRH.8

A utilização de auto-betoneiras durante a execução do projecto, pressupõe que
as mesmas sejam lavadas uma vez que cada vez que as mesmas são
esvaziadas, é necessário proceder à remoção dos resíduos existentes no
interior do tanque de mistura (caso contrário estes secam não sendo possível a
realização de betão com a qualidade desejada). Sempre que for realizada a
lavagem das auto-betoneiras, esta deve ocorrer afastada das linhas de água
existentes, preferencialmente numa bacia de retenção impermeabilizada
desenhada e construída para o efeito. Esta bacia será localizada numa área
estrategicamente escolhida, considerando um local comum à passagem de
todas as auto-betoneiras e as acessibilidades existentes. Deste processo, não
resultam águas residuais resultantes da lavagem das auto-betoneiras, uma vez
que o betão residual, existente no tanque que é lavado, expande e absorve as
águas disponíveis na bacia de retenção. Portanto, resultam apenas resíduos de
betão, que poderão ser incorporados novamente na produção de betão;

MRH.9

O armazenamento temporário dos materiais retirados durante as operações de
limpeza, desmatação e decapagem dos terrenos, deve situar-se em locais de
maior altura, distantes das cabeceiras de linhas de água e zonas de drenagem
natural existentes, por forma a não constituírem potenciais factores de
obstrução destas;

MRH.10 Redução da exposição do solo desprovido de vegetação e das movimentações
de terras durante os períodos de maior pluviosidade, para minimização da
erosão de origem hídrica e o consequente transporte de sedimentos;
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MRH.11 Caso exista uma central de betão na obra, deverá dar-se especial atenção ao
tratamento

das

águas

residuais

resultantes

das

lamas

bentoníticas,

nomeadamente através do dimensionamento de decantadores projectados para
tal fim;
MRH.12 O armazenamento dos óleos e combustíveis deve ser efectuado em superfícies
devidamente impermeabilizadas (coincidentes com as áreas de construção do
edifício de comando e subestação) por forma a evitar eventuais derrames e
consequente propagação para as cabeceiras de linhas de água e das zonas de
drenagem natural (o manuseamento dos óleos usados regulado de acordo com
o Decreto-Lei n.º 88/91, de 23 de Março, a Portaria n.º 240/92, de 25 de
Março e a Portaria n.º 1028, de 5 de Novembro). Para além disso, recomendase que os óleos usados sejam armazenados em recipientes adequados e de
perfeita estanquicidade, sendo posteriormente enviados para destino final
apropriado, privilegiando a sua regeneração;
MRH.13 Após a conclusão da obra, deverá ser assegurada a limpeza de todos os
elementos de drenagem afectados, de modo a evitar problemas futuros de
entupimento ou alagamento;
MRH.14 Nos locais próximos das cabeceiras de linhas de água (Parques Eólicos) e nas
zonas de maior declive (Ramal de Interligação), após a conclusão dos trabalhos
deverá proceder-se à recuperação das zonas intervencionadas (reconstituição
do coberto herbáceo, arbustivo ou arbóreo, estabilização de taludes, etc.). Aqui
também se incluem os acabamentos próprios da zona de estaleiro e das
plataformas das diversas obras.
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4.2 FASE DE EXPLORAÇÃO

MRH.15 A produção de águas residuais nesta fase, foi considerada segundo dois
cenários: existência de 1 a 2 pessoas nos Parques Eólicos (Cenário A) e a
presença de 10 pessoas (considerando que durante o fim-de-semana 50
pessoas efectuam visitas aos Parques Eólicos, definida como Cenário B). O
Cenário A corresponde a uma imposição exigida ao promotor. O Cenário B
resulta da percepção que, em sede do Estudo de Impacte Ambiental, se possui
acerca das necessidades resultantes da potencial procura dos Parques por
visitantes

externos

e

das

medidas

de

enquadramento

propostas,

nomeadamente na avaliação do descritor População, Emprego e Actividades
Económicas. Desta forma, considerou-se importante apresentar duas soluções
que, partilhando embora a mesma filosofia global, permitam solucionar o
problema do tratamento de águas residuais durante esta fase, o qual é
apresentado de seguida:
Fossa Séptica pré-fabricada em poliester reforçado a fibra de vidro (PRFV)
Este tipo de sistema de tratamento é utilizado no tratamento de águas residuais
provenientes de habitações isoladas ou de pequenos aglomerados populacionais em
áreas onde não existe rede de drenagem, obtendo-se um efluente final com
concentrações reduzidas de CBO5 e de sólidos em suspensão (95% de eficiência de
remoção). É um sistema estanque onde as águas residuais se mantêm durante um
período de tempo suficiente para que possam ser sujeitas a um tratamento físico e
biológico anaeróbio.
As águas residuais afluentes a este órgão ficam sujeitas a dois tipos de acções:
•

Acção física (Sedimentação e Flotação), em que a redução da velocidade das
águas residuais permite a sedimentação das matérias sólidas de maior densidade
formando as lamas e a flotação das matérias de menor densidade para a
superfície formando as escumas;

•

Acção biológica (Digestão anaeróbia ou Fermentação séptica), que consiste na
transformação da matéria orgânica em matéria mineral acompanhada da
libertação de gases e uma redução apreciável do volume de lamas (cerca de
75%).
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A localização da fossa séptica deve ser escolhida de modo a facilitar o escoamento
gravítico

das

águas

residuais

provenientes

dos

Parques,

não

devendo

ficar

excessivamente perto do edifício de comando nem da subestação, ou mesmo do limite
dos Parques, origens de água ou árvores cujas raízes podem danificar este sistema de
tratamento. Neste sentido, recomendam-se afastamentos de 1,50 m do edifício de
comando e da subestação (estes afastamentos também deverão ser considerados em
relação aos aerogeradores) e do limite dos Parques, e afastamentos de 3,00 m das
árvores de grande porte e dos tubos de água.
Devido à necessidade de inspeccionar e limpar frequentemente as fossas, é desejável
que estas não estejam enterradas a profundidades superiores a 0,50m.
Assim, os seguintes esquemas ilustram o tratamento das águas residuais produzidas
durante a fase de exploração

A

B

C

D

E

F

1.00

0.70

0.60

1.50

1.50

3.00

Figura 4.1 – Esquema representativo do sistema de tratamento proposto para o Cenário A (2 hab.equiv.).
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A

B

C

D

E

F

1.00

0.70

0.60

1.90

1.90

3.80

Figura 4.2 – Esquema representativo do sistema de tratamento proposto para o Cenário B (10 hab.equiv).

À saída da fossa séptica (órgão de decantação e digestão), verifica-se que o líquido
apresenta um aspecto e odor desagradáveis, elevado teor de matéria orgânica (CBO) e
um grande número de germes patogénicos. Por estes motivos, a fossa séptica deve ter
obrigatoriamente a jusante um órgão de tratamento complementar. Neste caso
específico, recomenda-se a existência de poços absorventes (um poço de infiltração para
o Cenário A e dois poços de infiltração para o Cenário B).
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4.3 FASE DE DESACTIVAÇÃO

Deverão ser adoptadas as mesmas medidas que se encontram suprareferidas para a fase
de construção.
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5

SÍNTESE

A zona de implantação dos Parques Eólicos encontra-se inserida no Plano de Bacia
Hidrográfica do rio Douro, que é constituído por um total de dezassete bacias
hidrográficas principais, correspondentes aos seus afluentes mais importantes, e uma
série de zonas hidrográficas, correspondentes a linhas de água de menor dimensão.
Próximo do local em análise encontra-se a bacia do Vale do Douro, bacia esta de grandes
dimensões que acompanha o rio Douro e à qual aflui a sub-bacia do Varosa, onde se
localiza a área em estudo. Esta sub-bacia tem como afluentes os rios Tarouca e
Balsemão. A sub-bacia do Varosa abrange uma área de 333 km2, sendo o seu
escoamento anual médio de 782 mm.
Na área onde serão implantados os Parques Eólicos foram identificadas algumas linhas de
água de dimensão reduzida, nomeadamente a ribeira da Mesquitela e a ribeira do Neto e
seus afluentes e outras linhas de água de carácter torrencial que não foram identificadas,
que se encontra parcialmente coberta por vegetação.
De uma maneira geral, a qualidade da água da bacia hidrográfica do rio Douro,
caracteriza-se pela existência de situações de cursos de água poluídos, existindo também
cursos de água classificados como poluído e extremamente poluídos. Os parâmetros que
se evidenciam por ser os responsáveis por esta poluição são o oxigénio dissolvido, os
coliformes totais, os coliformes fecais e os nitratos.
Esta é uma área desprovida de sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais,
sendo as descargas destes efluentes feitas ou para fossas sépticas ou directamente para
os recursos naturais. Daí que na sub-bacia do Varosa a carga de poluição total provem
maioritariamente da carga de poluição tópica de origem urbana. A carga de poluição
tópica industrial está associada principalmente a duas suiniculturas, devendo-se também
à indústria alimentar, nomeadamente à produção de vinho e azeite. Quanto à poluição
difusa, existem zonas muito criticas em termos de poluição dos recursos hídricos
superficiais da região, por fósforo e azoto total. Por estas razões, esta sub-bacia está
caracterizada em termos de qualidade da água como poluídas.
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A albufeira do Varosa é uma zona classificada como sensível, e por isso uma zona de
carácter vulnerável em termos de qualidade da água, porém os afluentes da zona
intervencionada não são para lá encaminhados.
De acordo com a situação de referência, foram detectados os seguintes impactes:

▪

Estaleiro

principal

–

todas

as

actividades

susceptíveis

de

provocar

contaminação irão ocorrer em área impermeabilizada;

▪

Desmatação e movimentação de terras e de escavação – impacte significativo
aquando da colocação dos postes do Ramal de Interligação nas áreas com
riscos de erosão (com declives que variam entre os 10 e os 20%);

▪

Modelação natural do terreno – o escoamento superficial aumenta os riscos de
erosão dos solos e consequente arrastamento de partículas para as linhas de
água;

▪

Derrames

acidentais

–

poderão

ocorrer

impactes

se

os

derrames se

expandirem para além da zona impermeabilizada;

▪

Funcionamento do estaleiro – produção de águas residuais (domésticas, da
obra, águas do funcionamento do próprio estaleiro, águas da lavagem das
auto-betoneiras e da central de betão);

▪

Betonagem das fundações – diminuição das características de permeabilidade
dos solos e consequente recarga dos recursos subterrâneos

Devem ser adoptadas medidas de recolha e drenagem de águas de modo a minimizar a
possível contaminação dos recursos hídricos.
Considerando a construção dos edifícios de comando e da subestação na área
impermeabilizada de montagem do estaleiro na fase de construção, deverá ser colocada
uma protecção no solo por forma a prevenir a potencial contaminação das zonas de
cabeceiras de linha de água, não permitindo a descarga de poluentes (betumes, óleos,
lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e outros materiais residuais da obra) e
evitando o derrame acidental dos mesmos.
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As águas residuais resultantes das diversas actividades no estaleiro deverão ser sujeitas
a tratamento específico antes de serem lançadas no meio hídrico ou colector. A lavagem
de auto-betoneiras deverá acarretar cuidados específicos, nomeadamente a lavagem
numa zona afastada das linhas de água existentes, preferencialmente numa bacia de
retenção impermeabilizada desenhada e construída para o efeito. Esta bacia será
localizada numa área estrategicamente escolhida, considerando um local comum à
passagem de todas as auto-betoneiras e as acessibilidades existentes.
Na

fase

de

exploração,

para

a

produção

de

águas

residuais

considerou-se

o

dimensionamento de um sistema que dê resposta a dois cenários possíveis de produção
de águas residuais. Este sistema permite um tratamento físico e biológico das águas
residuais. A localização da fossa séptica deve ser escolhida de modo a facilitar o
escoamento gravítico das águas residuais, não devendo ficar excessivamente perto do
edifício de comando e da subestação, do limite dos Parques, linhas de água ou árvores
cujas raízes podem danificar o sistema de tratamento.
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1

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO

1.1 FLORA E VEGETAÇÃO

Segundo a Carta Ecológica para Portugal Continental (Albuquerque, 1982), a área de
implantação dos Parques Eólicos insere-se essencialmente no andar Montano (altitude
entre 700 m e 1000 m) da zona ecológica fitoclimática Subatlântica (SA) que é
caracterizada

pelos

seguintes

elementos

autofíticos:

Bétula

(Betula

celtiberica),

Castanheiro (Castanea sativa), Carvalho negral (Quercus pyrenaica) e Teixo (Taxus
baccata).
A área correspondente ao corredor onde ficará implantado o Ramal de Interligação,
insere-se nos andares Montano, Submontano (altitude entre 400 m e 700 m) e Basal
(altitude inferior a 400 m) respectivamente das zonas ecológicas fitoclimáticas
Subatlântica (SA), de transição Subatlântica/Mediterraneo-Atlântica/Atlante-Mediterrânea
(SA.MA.AM) e de transição Mediterraneo-Atlântica/Atlante-Mediterrânea (MA.AM).
A zona ecológica fitoclimática de transição Subatlântica/Mediterraneo-Atlântica/AtlanteMediterrânea é caracterizada pelos seguintes elementos autofíticos: Bétula (Betula
celtiberica), Castanheiro (Castanea sativa), Pinheiro bravo (Pinus pinaster atlantica),
Pinheiro manso (Pinus pinea), Carvalho lusitano (Quercus faginea), Carvalho negral
(Quercus pyrenaica), Carvalho roble (Quercus robur) e Teixo (Taxus baccata).
A zona ecológica fitoclimática de transição Mediterraneo-Atlântica/Atlante-Mediterrânea é
caracterizada pelos seguintes elementos autofíticos: Castanheiro (Castanea sativa),
Zambujeiro (Olea europaea sylvestris), Pinheiro bravo (Pinus pinaster atlantica), Pinheiro
manso (Pinus pinea), Carvalho lusitano (Quercus faginea), Carvalho roble (Quercus
robur) e Sobreiro (Quercus suber).
De uma forma geral as formações referidas foram na área do Projecto, substituídas pela
acção humana e do fogo, por áreas agrícolas, explorações silvícolas e matos, ocorrendo
pontualmente e de forma marginal os elementos autofíticos.
O trabalho de campo foi realizado na Área de Impacte Directo que foi definida como
sendo a área de implantação dos Parques Eólicos e o corredor para implantação do ramal
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de ligação. Com base nos elementos recolhidos foi elaborada a Tabela 1 que resume a
diversidade florística encontrada.
Uma vez que a área de implantação dos Parques Eólicos constitui uma unidade
homogénea de coberto vegetal, em virtude da acção recente do fogo e atendendo às
diferenças de impactes entre esta área e a do corredor do ramal de ligação, para uma
apreciação mais detalhada do local consideraram-se separadamente estas áreas:

•

Área A1 - corresponde à área de implantação dos Parques Eólicos - onde
dominam os matos rasteiros e o estrato herbáceo em virtude das matas de
folhosas/resinosas terem sido destruídas pelo fogo e pela acção humana. O
estrato arbóreo é meramente vestigial, e resume-se a exemplares de Carvalho
negral (Quercus pyrenaica), o Pinheiro bravo (Pinus pinaster) e a Bétula (Betula
celtiberica) que ocorrem isolados. O estrato arbustivo é pouco desenvolvido
excepto em pequenas áreas, e é dominado pelas espécies Erica scoparia, Erica
cinerea, Cytisus striatus, Cytisus scoparius, Ulex minor, Genista micrantha,
Calluna vulgaris e Prunus spinosa. No estrato herbáceo regista-se a presença de
gramíneas, entre as quais se destacam a Agrostis canina, Crupina vulgaris e a
Briza maxima a par do feto ordinário (Pteridium aquilinum) que ocupa áreas
extensas e de Erigerum acer Achillea millefolium e Armeria transmontana.

•

Área A2 – corredor definido pelo Ramal de Interligação -

esta área apresenta

uma intensa perturbação em relação à estrutura da sua vegetação, onde
predominam áreas agrícolas, povoamentos silvícolas de Pinheiro bravo (Pinus
pinaster), Castanheiro (Castanea sativa) e pontualmente alguns matos.

Quadro 1.1 - Composição florística da área de estudo
ESPÉCIE

A1

A2

Estrato arbóreo
Acer monspessulanum

X

Acer pseudoplatanus
Betula celtiberica

X
X

X

Castanea sativa

X

Celtis australis

X

Olea europaea

X

Olea europaea sylvestris
Pinus pinaster
Pinus pinea
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ESPÉCIE

A1

Quercus faginea
Quercus pyrenaica

A2
X

X

X

Quercus robur

X

Quercus suber

X

Salix atrocinerea

X

Taxus baccata

X
X

Estrato arbustivo
Betula celtiberica

X

X

Calluna vulgaris

X

X

Celtis australis

X

Cytisus scoparius

X

X

Cytisus striatus

X

X

Erica cinerea

X

Erica scoparia

X

Genista micrantha

X

X

Juniperus oxycedrus

X

Olea europaea sylvestris

X

Prunus spinosa

X

X

Quercus pyrenaica

X

X

Rubus henriquesii

X

Rubus vestitus

X

Rumex acetosa

X

Rumex roseus

X

Salix atrocinerea

X

Ulex minor

X

Ulmus procera

X

Estrato herbáceo
Achillea millefolium

X

Agrostis canina
Agrostis hesperica

X

Angelica angelicastrum

X

Anthericum liliago

X

Anthyllis comicina

X

Aphyllantes monspeliensis

X

Arabis auriculata

X

Armeria duriensis

X

Armeria transmontana

X

Asplenium adiantum-nigrum

X

Avenula delicatula

X

X

Briza maxima

X

X

Calamagrostis arundinacea

X

X

Calluna vulgaris

X

X

Cardus asturicus

X

X
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ESPÉCIE
Centaurea luisieri

A1

A2

X

X

Cistus albidus

X

Coincya monensis

X

X

Conopodium bourgaei

X

X

Corydalis cava

X

Cruciata pedemontana

X

Crupina vulgaris

X

Echinospartum ibericum

X

Erica terminalis

X

X

Erigerum acer

X

X

Eryngium duriaei

X

Euphorbia matritensis

X

Festuca indigesta

X

X

Festuca nigrescens

X

X

Festuca pseudotrichophylla

X

Festuca summilusitana

X

Galium rotundifolium

X

Geranium robertianum

X

Globularia valentina

X

Halimium lasianthum

X

Lathyrus linifolius

X

Leontodon pyrenaicus

X

X

Linaria aeruginea

X

Linum catharticum

X

Merendera montana

X

Papaver argemone

X
X

Pteridium aquilinum

X

X

Sesamoides purpurascens

X

X

Silene foetida

X

X

Trifolium retusum

X

Vaccinium myrtillus
Valeriana montana

1.1.1

X

X
X

X

Espécies com Particular Interesse

No elenco florístico da zona de estudo, não foi detectada a existência de manchas de
vegetação com elevado valor ecológico e biológico nem a ocorrência de espécies com
estatuto de conservação especial ou que constem do Anexo II da directiva “Habitats”.
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1.2 FAUNA

Para a análise dos impactes considerou-se apenas a fauna passível de utilizar, no seu
ciclo de vida, os biótopos a afectar. Visou-se apenas as 4 classes de vertebrados –
anfíbios, répteis, aves e mamíferos, com o objectivo de identificar as espécies
potencialmente ocorrentes. A informação apresentada foi obtida através de pesquisa
bibliográfica, informações de especialistas em cada uma das classes analisadas e
levantamentos realizados na área de estudo.
No Quadro 1.2 apresentam-se as espécies que foram identificadas para a área de estudo
e o seu respectivo estatuto de conservação.

Quadro 1.2 - Lista Geral de Espécies identificadas na área de estudo.
Legenda:
Estatuto de conservação em Portugal: (E – em perigo; V – vulnerável; R – raro; I – indeterminado; K –
insuficientemente conhecido; NT – não ameaçado).
Estatuto legal de acordo com as convenções de Bona: (I – protecção imediata [espécies incluídas no
Anexo I]; II – espécies com estado de conservação desfavorável [espécies incluídas no Anexo II]).
Estatuto legal de acordo com as convenções de Berna: (II – fauna estritamente protegida, sendo
proibidos todos os aspectos que se relacionem com a sua captura e abate, deterioração intencional dos seus
habitats e perturbação intencional na natureza, especialmente durante o período de reprodução [espécies
incluídas no Anexo II]; III – espécies protegidas, com possibilidade de captura ou abate, com várias restrições
[espécies incluídas no Anexo III].
Estatuto legal de acordo com a Directiva Aves : (I – espécies objecto de medidas de conservação especial;
II 1 – espécies que podem ser caçadas em toda a área da Comunidade Europeia ; II 2 - só podem ser caçadas
nos estados membros da EU; III 1 - restrições relativas ao comércio).
Estatuto legal de acordo com a Directiva Habitats: II - espécies do anexo II, IV – espécies do anexo IV.
Fenologia: R - residente, I - migradora invernante, N - migradora estival nidificante, MP - migradora de
passagem.

Nome Científico

Nome Vulgar

Estatuto Legal

Estatuto de
Conservação

Bona

Berna

Direc.

Direc.

Habitats

Aves

Fenol
ogia

A1

A2

MAMIFEROS
Erinaceus europaeus
Crocidura russula

Suncus etruscus

Ouriço-cacheiro
Musaranho-dedentes-brancos
Musaranho-anãode-dentes-brancos
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Nome Científico

Nome Vulgar

Estatuto Legal

Estatuto de
Conservação

Bona

Berna

Direc.

Direc.

Habitats

Aves

Fenol
ogia

A1

A2

Talpa occidentalis

Toupeira

NT

X

Oryctolagus cuniculus

Coelho-bravo

NT

Microtus lusitanicus

Rato-cego

NT

X

Apodemus sylvaticus

Rato-do-campo

NT

X

Rattus rattus

Rato-preto

NT

X

Eliomys quercinus

Rato-leirão

NT

Vulpes vulpes

Raposa

NT

Mustela nivalis

Doninha

NT

III

Genetta genetta

Geneta

NT

III

Sus scrofa

Javali

NT

Milvus migrans

Milhafre-preto

NT

II

II

I

Circaetus gallicus

Águia-cobreira

K

II

II

I

Accipiter gentilis

Açor

I

II

Accipiter nisus

Gavião

I

X

X

III

X
X

X
X

X

X

X

X

N

X

X

N

X

X

II

R

X

X

II

II

R

X

X

NT

II

II

R

X

X

X

X

X

X

AVES

Buteo buteo

Águia-d'asaredonda

Hieraaetus pennatus

Águia-calçada

NT

II

II

Falco tinnunculus

Peneireiro-vulgar

NT

II

II

Alectoris rufa
Coturnix coturnix
Columba palumbus

Perdiz-comum
Codorniz

Pombo-torcaz

NT
NT

III
II

III

NT

III

I
R
II/1;III
/1
II/2
II/1;III
/1

R

X

N/R

X

I/R

X

X

Streptopelia turtur

Rola

V

III

N

X

X

Cuculus canorus

Cuco

NT

III

N

X

X

Otus scops

Mocho-d'orelhas

NT

II

N

X

X

Strix aluco

Coruja-do-mato

NT

II

R

X

Asio otus

Bufo-pequeno

K

II

R

X

Apus apus

Andorinhão-preto

NT

III

N

X

X

Apus melba

Andorinhão-real

R

II

N

X

X

Merops apiaster

Abelharuco

NT

II

N

X

X

Upupa epops

Poupa

NT

II

N/R

X

X

Picus viridis

Peto-verde

NT

II

R

X

X

NT

II

R

X

X

NT

III

R

Dendrocopos major
Galerida cristata

Picapau-malhadogrande
Cotovia-de-poupa
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Nome Científico

Nome Vulgar

Estatuto Legal

Estatuto de
Conservação

Bona

Berna

Direc.

Direc.

Habitats

Aves

Fenol
ogia

A1

A2

Galerida theklae

Cotovia-do-monte

NT

III

I

R

X

Lullula arborea

Cotovia-pequena

NT

III

I

R/I

X

Alauda arvensis

Laverca

NT

III

I/R

X

NT

II

N

X

X

NT

II

N

X

X

NT

II

N

X

X

R

II

N/MP

X

NT

II

I

X

NT

II

I/R

X

Hirundo rustica

Delichon urbica

Anthus campestris

Anthus trivialis

Anthus pratensis
Motacilla alba
Erithacus rubecula

Andorinha-daschaminés
Andorinha-dosbeirais
Petinha-doscampos
Petinha-dasárvores
Petinha-dosprados
Alvéola-branca
Pisco-de-peitoruivo

I

NT

II

II

R/I

X

X

Phoenicurus ochruros

Rabirruivo-preto

NT

II

II

R

Saxicola torquata

Cartaxo-comum

NT

II

II

R

X

X

Oenanthe oenanthe

Chasco-cinzento

NT

II

II

N

X

X

Monticola saxatilis

Melro-das-rochas

I

II

II

N

X

X

Turdus merula

Melro-preto

NT

II

III

R

Turdus philomelos

Tordo-comum

NT

II

III

I/R

X

X

Turdus iliacus

Tordo-ruivo

NT

II

III

I

X

X

Cisticola juncidis

Fuinha-dos-juncos

NT

II

II

R

X

Sylvia undata

Felosa-do-mato

NT

II

II

R

X

NT

II

II

R

NT

II

II

R

X

Sylvia melanocephala

Sylvia atricapilla

Toutinegra-decabeça-preta
Toutinegra-debarrete-preto

I

X

X

X

X

Phylloscopus trochilus

Felosa-musical

NT

II

II

MP

X

Regulus regulus

Estrelinha

NT

II

II

I

X

Ficedula hypoleuca

Papa-moscas-preto

R

II

II

MP

X

Parus cristatus

Chapim-de-poupa

NT

II

R

X

Parus ater

Chapim-preto

NT

II

R

X

Parus caeruleus

Chapim-azul

NT

II

R

X

Parus major

Chapim-real

NT

II

R

X

Sitta europaea

Trepadeira-azul

NT

II

R
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Nome Científico

Nome Vulgar

Estatuto Legal

Estatuto de
Conservação

Bona

Berna

Direc.

Direc.

Habitats

Aves

Fenol
ogia

A1

A2

X

X

Certhia brachydactyla

Trepadeira-comum

NT

II

R

Lanius meridionalis

Picanço-real

NT

III

R

X

Garrulus glandarius

Gaio

NT

R

X

Corvus monedula

Gralha-de-nucacinzenta

NT

Corvus corone

Gralha-preta

NT

Corvus corax

Corvo

NT

Sturnus vulgaris

Estorninhomalhado

II

III

NT
II

R

X

X

R

X

X

R

X

X

I

X

X

R

X

X

R

X

X

Sturnus unicolor

Estorninho-preto

NT

Passer domesticus

Pardal-comum

NT

Serinus serinus

Chamariz

NT

II

R

X

Carduelis chloris

Verdilhão

NT

II

R

X

Carduelis carduelis

Pintassilgo

NT

II

R

X

Carduelis cannabina

Pintarroxo

NT

II

R

X

Emberiza cia

Cia

NT

II

R

X

Miliaria calandra

Trigueirão

NT

III

R

X

K

II

II,IV

X
X

REPTEIS
Emys orbicularis

Cágado-decarapaça-estriada

Mauremys leprosa

Cágado

NT

II

II,IV

Lacerta schreiberi

Lagarto-de-água

NT

II

II,IV

NT

Podarcis
bocagei/hispanica

Lagartixa

Psammodromus algirus

Lagartixa-do-mato

Chalcides striatus

Coluber hippocrepis

Cobra-de-pernastridáctila
Cobra-deferradura

X

X

III

X

X

NT

III

X

X

NT

III

X

X

NT

II

IV

X

Coronella girondica

Cobra-bordalesa

NT

III

Elaphe scalaris

Cobra-de-escada

NT

III

X

X

NT

III

X

X

NT

III

X

NT

III

X

I

II

Malpolon
monspessulanus
Natrix maura

Natrix natrix
Vipera latastei

Cobra-rateira
Cobra-de-águaviperina
Cobra-de-água-decolar
Víbora-cornuda
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Nome Científico

Nome Vulgar

Estatuto Legal

Estatuto de
Conservação

Bona

Berna

Fenol

A1

A2

II,IV

X

X

Direc.

Direc.

Habitats

Aves

ogia

ANFÍBIOS
Chioglossa lusitanica

Salamandra salamandra

Triturus boscai

Salamandralusitânica
Salamandra-depintas-amarelas
Tritão-de-ventrelaranja

NT

III

-

X

X

NT

III

-

X

X

Triturus marmoratus

Tritão-marmorado

NT

III

IV

X

X

Alytes obstetricans

Sapo-parteiro

NT

II

IV

X

X

Bufo bufo

Sapo

NT

III

-

X

X

Rana iberica

Rã-ibérica

NT

II

IV

X

X

Rana perezi

Rã-verde

NT

III

X

X

A área estudada apresenta diversidade específica média. Por outro lado a área de
impactes directos onde irá ocorrer destruição de habitats não afecta nenhum biótopo de
especial interesse. No entanto à que referir que o aerogerador AG7 se encontra muito
próximo de uma área de especial interesse pela sua importância como abrigo para várias
espécies de anfíbios, répteis e aves (Figura 1.1).

Figura 1.1 – Área de especial interesse para a fauna
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De entre as espécies referidas, as que apresentam maior abundância na área de impacte
são nos mamíferos; o rato do campo e o coelho, nas aves a cotovia de poupa, o cartaxocomum, e o pintaroxo. Embora não apresentando grande diversidade faunística ocorrem
na área algumas espécies com especial estatuto de conservação

1.2.1

Espécies com Particular Interesse

Importa aqui realçar as espécies que estão classificadas como “em perigo”, “vulnerável”
e “raro” no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (SNPRCN, 1990), como espécies
do Anexo I da Directiva Aves e do Anexo II da Directiva “Habitats”.

Quadro 1.3 - Espécies com particular Interesse

Nome Científico

Nome Vulgar

Estatuto Legal

Estatuto de
Conservação

Bona

Berna

Direc.

Direc.

Habitats

Aves

Fenolo
gia

A1

A2

AVES
Milvus migrans

Milhafre-preto

NT

II

II

I

N

X

X

Circaetus gallicus

Águia-cobreira

K

II

II

I

N

X

X

Hieraaetus pennatus

Águia-calçada

NT

II

II

I

X

X

Streptopelia turtur

Rola

V

III

N

X

X

Apus melba

Andorinhão-real

R

II

N

X

X

Galerida theklae

Cotovia-do-monte

NT

III

I

R

X

Lullula arborea

Cotovia-pequena

NT

III

I

R/I

X

NT

II

I

N

R

II

Anthus campestris

Anthus trivialis

Petinha-doscampos
Petinha-dasárvores

Sylvia undata

Felosa-do-mato

Ficedula hypoleuca

Papa-moscas-preto

NT

II

II

R

II

II

I

X

X

N/MP

X

R

X

MP

X

REPTEIS
Emys orbicularis

Cágado-decarapaça-estriada

K

II

II,IV

X
X

Mauremys leprosa

Cágado

NT

II

II,IV

Lacerta schreiberi

Lagarto-de-água

NT

II

II,IV

X

X

II,IV

X

X

ANFÍBIOS
Chioglossa lusitanica

Salamandralusitânica
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Um dos grupos faunísticos que pode ser particularmente ameaçado pelos Parques Eólicos
é o da avifauna (Mead, 1982). Relativamente às espécies de passeriformes, as
características físicas do local do projecto - ausência de vegetação no cume e área
desarborizada devido a incêndio nas encostas - não se adequam à nidificação destas na
área.
Dentro dos vários grupos de aves, as aves de rapina são as que evitam

menos os

obstáculos fabricados pelo homem (Mueller et al 1967 in Bevanger, 1994 ; McCrary et al,
1986). Para estas aves os principais factores de risco são:
1) O pouso nas turbinas e até nas laminas quando estas não estão a rodar, sendo
este comportamento mais comum do que o que previamente se suponha (Cade,
1994). Orloff & Flannery (1992) observaram aves de rapina voando muito perto
de laminas em rotação e refere que as rapaces não parecem perceber as laminas
das turbinas como um perigo potencial.
2) A electrocussão nas estruturas transportadoras de

energia eléctrica existentes

nos Parques de Energia Eólica (BioSystems, 1992).
As espécies Lagarto-de-água e Salamandra-lusitânica, poderão também ser afectados
significativamente durante a fase de implantação das estruturas, estaleiro e construção
das vias de acesso. Deverá por isso haver um cuidado especial em relação a estas
espécies no acompanhamento ambiental da obra, em particular na área definida na
Figura 1.1, por forma a que as suas populações não sejam significativamente afectadas.

1.3 ZONAS DE MAIOR SENSIBILIDADE BIOLÓGICA

Não se inserem na área de estudo, locais abrangidos pela Lista Nacional de Sítios, ou
zonas integradas no Inventário do Projecto Biótopos do Programa CORINE.

De igual

forma não ocorrem habitats naturais que fazem parte do Anexo I da Directiva "Habitats”
(Decisão do Conselho n.º 92/43/CEE, de 21 de Maio).
Considera-se como área de especial sensibilidade ecológica na área de impacte directo, a
área definida na Figura 1.1 próxima do aerogerador AG7, onde ocorrem afloramentos e
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acumulação

de

pedras

e

calhaus

soltos

e

o

estrato

arbustivo

apresenta

um

desenvolvimento muito superior à área envolvente.
Considera-se tratar de um área de importante para abrigo de várias espécies de fauna.
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2

ANÁLISE DE IMPACTES

2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO

2.1.1

Parques Eólicos

Os impactes mais significativos sobre a vegetação e a fauna irão decorrer na fase de
construção, devido à remoção do coberto vegetal, movimentação de terras e presença de
homens e máquinas, no Quadro 2.1 estão sumariados os impactes previstos. Todas estas
actividades terão impactes negativos directos, que consideramos globalmente como
pouco significativos sobre a flora e fauna da zona, desde que implementadas as medidas
de mitigação e se proceda ao acompanhamento ambiental da obra.

2.1.2

Ramal de Interligação Eléctrico à subestação da Varosa

O Ramal de Interligação eléctrico à subestação da Varosa acarretará a remoção de parte
do coberto vegetal por forma a criar um corredor de protecção à infraestrutura, o que
terá como consequência a perturbação da zona e a destruição de habitats.
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Quadro 2.1 – Principais impactes previstos na fase de construção
Flora
Impacte negativo, directo,
Instalação e utilização do estaleiro

temporário, de curto prazo,
pouco significativo, reversível

Desmatação, terraplanagens, abertura

Impacte negativo, directo,

de caminhos, edificação das infra-

permanente, de curto prazo,

estruturas e equipamentos

pouco significativo, irreversível

Depósito temporário de materiais
resultantes da escavação

Impacte negativo, directo,
temporário, de curto prazo,
pouco significativo, reversível

Impacte negativo, directo,
Ramal de Interligação

permanente, de curto prazo,
pouco significativo.
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Fauna
Impacte negativo, directo,
temporário, de curto prazo,
pouco significativo,
reversível.
Impacte negativo, directo,
temporário, de curto prazo,
pouco significativo,
reversível.
Impacte negativo, directo,
temporário, de curto prazo,
pouco significativo,
reversível.
Impacte negativo, indirecto,
temporário, de curto prazo,
pouco significativo,
reversível.
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2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO

2.2.1

Parques Eólicos

Um dos principais impactes dos Parques Eólicos, neste descritor, resulta do risco de
colisão de aves com as lâminas e as torres dos aerogeradores. Em resultado, a avifauna
corresponde ao grupo faunistico que pode ser particularmente ameaçado pelos Parques
Eólicos.
Vários estudos têm documentado este impacte (Cade, 1994; McCrary et al, 1986; Mead,
1982; Mueller et al 1967 in Bevanger, 1994; Orloff & Flannery) embora com conclusões
variáveis.
Dentro dos vários grupos de aves, as aves de rapina são as que evitam

menos os

obstáculos fabricados pelo homem (Mueller et al 1967 in Bevanger, 1994 ; McCrary et al,
1986). Para estas aves os principais factores de risco resultam da tentativa de pouso nas
turbinas e até nas laminas quando estas não estão a rodar, sendo este comportamento
mais comum do que o que previamente se suponha (Cade, 1994). Orloff & Flannery
(1992) observaram aves de rapina voando muito perto de laminas em rotação e refere
que as rapaces não parecem perceber as laminas das turbinas como um perigo potencial.
É por isso expectável que durante o funcionamento dos Parques Eólicos, ocorram
impactes resultantes da possibilidade de colisão da avifauna com as torres e as pás dos
aerogeradores, que poderão provocar

a morte ou ferimentos nas aves. Neste caso

particular, considera-se que o impacte produzido será pouco significativo em virtude de:

•

Baixa densidade de aves, em especial das aves de rapina na área;

•

A área de estudo não corresponder a nenhum "corredor" migratório de avifauna
identificado.

No entanto, considera-se que este grupo faunístico deverá ser convenientemente
monitorizado, durante a fase de funcionamento.
O projecto dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I e dos Parques Eólicos da
Castanheira II e Castanheira I implicará e potenciará uma maior movimentação e
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presença de viaturas e pessoas prevendo-se impactes negativos directos na fauna e na
flora (Quadro 2.2). Considera-se no entanto que o impacte será pouco significativo
atendendo às espécies envolvidas

2.2.2

Ramal de Interligação Eléctrico à subestação da Varosa

O Ramal de Interligação eléctrico à subestação da Varosa terá como possível
consequência a electrocussão de aves de grande porte, porém a baixa abundância destas
não faz prever nenhum impacte significativo nestas populações.

Quadro 2.2 – Principais impactes previstos na fase de exploração
Flora

Fauna
Impacte negativo, directo,

Presença e funcionamento de
aerogeradores

Sem impacte previsível

permanente, de curto prazo,
pouco significativo,
reversível.

Presença de pessoas e tráfego
rodoviário.

Ramal de Interligação

Impacte negativo, directo,
permanente, de curto prazo,
pouco significativo, reversível.

Impacte negativo, indirecto,
permanente, de curto prazo,
pouco significativo,
reversível.

Ramal A1 (manutenção do

Ramal A1- Impacte negativo,

corredor) - Impacte negativo,

directo, permanente, de

directo, temporário, de curto

curto prazo, pouco

prazo, pouco significativo.

significativo, reversível.
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2.3 FASE DE DESACTIVAÇÃO

Os principais impactes previstos na fase de desactivação são apresentados no Quadro
2.3.

Quadro 2.3 – Principais impactes previstos na fase de desactivação
Flora

Fauna

Encerramento da Actividade dos

Impacte positivo, directo,

Impacte positivo, directo,

Parques Eólicos; Remoção das Infra-

permanente, de curto prazo,

permanente, de médio prazo,

estruturas e Integração Paisagística.

pouco significativo

pouco significativo
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3

MEDIDAS MITIGADORAS

Embora os impactes ambientais previstos sejam considerados pouco significativos,
considera-se, numa perspectiva de gestão sustentável, necessário adoptar medidas de
minimização dos impactes negativos que necessariamente a implantação do projecto terá
na flora e fauna.
Assim propõe-se como medidas mitigadoras:
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3.1 FASE DE CONSTRUÇÃO

•

Programar o desbaste e eliminação da vegetação para o período de Setembro
a Fevereiro, ou seja, fora do período de reprodução da maioria dos
vertebrados;

•

Proceder à instalação do estaleiro e dos depósitos temporários de materiais
resultantes da escavação, em locais onde não seja necessário o abate de
espécies arbóreas e proceder a recuperação paisagística do local;

•

Sempre que possível, utilizar caminhos/estradas já existentes para o acesso à
obra;

•

Remover todos os desperdícios e materiais não utilizados durante a fase
construção;

•

Acompanhamento ambiental da obra, garantindo a preservação da área
assinalada na Figura 1.1.
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3.2 FASE DE EXPLORAÇÃO

Considerando que o grupo mais ameaçado será o da avifauna, propõe-se as seguintes
medidas:

•

Recolocação de turbinas que causem um número desproporcionado de aves
mortas (SMUD, 1993 in Colson & Associates, 1995);

•

Sinalização das linhas de distribuição eléctrica com bandeirolas ou balões
marcados (Moorhead & Epstein, 1985), nas troços assinalados na Figura 3.1;

•

Utilização de sons artificiais tais como sirenes ou simulação de tiros, no Parque
eólico, para afuguentar aves (Colson & Associates, 1995);

•

Utilização de dissuasores visuais como por exemplo luzes estroboscópicas
(National Avian - Wind Power Plannig Meeting Proceedings, 1994).
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4

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO

Atendendo à possibilidade de este tipo de estrutura poder provocar uma mortalidade
cumulativa que poderá reflectir-se em algumas espécies da avifauna com menores taxas
de reprodução, será útil efectuar-se um plano de monitorização deste grupo faunístico.
Que terá como finalidade a identificação de eventuais factores de risco, de modo a que se
possam tomar as medidas tendentes a minimizar ou eliminar os factores de risco
identificados.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Face ao exposto neste estudo, considera-se que o projecto apresentado, terá um impacte
pouco significativo, nas comunidades florísticas e faunísticas existentes na zona.

Outubro de 2002
Anexo VI: Factores Biológicos e Ecológicos

23

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

BIBLIOGRAFIA

ALBUQUERQUE, J.P-M. (1982) – Carta Ecológica. Atlas do Ambiente. Comissão Nacional
do Ambiente.

BEVANGER,K.,

(1994)

Bird

interactions

with

utility

structures

:

Collision

and

Electrocution, causes and mitigation measures, Ibis, 136: 431-442.

BIOSYSTEMS ANALISYS, INC., (1992), Wind turbine effects on avian activity, Habitats
use and mortality in Altamont Pass and Solano County wind resource areas, California
Energy Comission, 128pp.

CADE, T.J., (1994), Industry research : Kenetech Windpower Presented at National
Avian-WindPower Planning Meeting-July 20-21,Lakewood, Colorado.

COLSON & ASSOCIATES, (1995), Avian Interactions With Wind Energy Facilities: A
Summary Prepared for the American Wind Energy Association.

McCRARY, M.D., MCKERMAN, R.L., SCHEIBER, R.W., (1986), San Georgino wind resource
area : Impacts of commercial wind turbine generators on birds, 1985, Data Report
Prepared for Southern California Edison C.O., California Energy Comission.

MEAD, C.J., (1982), The possible impacts of wind power generators on flying birds,
Research Report Nº-6, British Trust for Ornithology.

MOORHEAD,M.,EPSTEIN.L., (1985). Regulation of small scale energy facilities in Oregon,
background repor-volume 2 . Oregon Department of Energy.

Outubro de 2002
Anexo VI: Factores Biológicos e Ecológicos

24

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

National Avian - WindPower Planning Meeting (N.A.W.P.P.M), (1994).Working Group
Sessions.

Presented

at

National

Avian

-WindPower

Planning

Meeting-July

20-

21,Lakewood, Colorado.

SNPRCN (1990) - Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Vol. I - Mamíferos, Aves,
Répteis e Anfíbios. Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza.
Lisboa.

Outubro de 2002
Anexo VI: Factores Biológicos e Ecológicos

25

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

ÍNDICE

1

ENQUADRAMENTO ........................................................................................ 1

2

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO ...................... 2
2.1

2.1.1

Receptores Sensíveis............................................................................ 3

2.1.2

Fontes de Perturbação da Qualidade do Ar............................................... 4

2.1.3

Dados sobre Concentrações dos Principais Poluentes Atmosféricos .............. 4

2.1.4

Condições de Dispersão e Depuração do Meio .......................................... 5

2.2

3

4

5

PRINCIPAIS ASPECTOS .................................................................................... 3

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJECTO ............................................ 8

2.2.1

Emissões Evitadas................................................................................ 8

2.2.2

Alterações Climáticas............................................................................ 9

2.2.3

Produção Energética e Qualidade do Ar ................................................. 12

IMPACTES ................................................................................................... 14
3.1

FASE DE CONSTRUÇÃO .................................................................................. 16

3.2

FASE DE EXPLORAÇÃO .................................................................................. 19

3.3

FASE DE DESACTIVAÇÃO ................................................................................ 21

MEDIDAS .................................................................................................... 22
4.1

FASE DE CONSTRUÇÃO .................................................................................. 22

4.2

FASE DE EXPLORAÇÃO .................................................................................. 25

4.3

FASE DE DESACTIVAÇÃO ................................................................................ 26

SÍNTESE...................................................................................................... 27

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................. 28

ÍNDICE DE FIGURAS
FIGURA 4.1 - EXEMPLO

DE UM

SISTEMA

DE

LAVAGEM

DE

RODADOS (ESTALEIRO

DO

METROPOLITANO

DE

LISBOA - POÇO DE ATAQUE) ................................................................................ 24

Outubro de 2002
Anexo VII: Qualidade do Ar

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

ÍNDICE DE FOTOGRAFIAS
FOTOGRAFIA 2.1 – CASAS QUE SE ENCONTRAM PERTO DO MARCO GEODÉSICO DA CASTANHEIRA ......... 3

ÍNDICE DE QUADROS
QUADRO 2.1 – RELAÇÃO
ATMOSFÉRICAS

DAS CLASSES DE ESTABILIDADE DE

PASQUILL-GILFORD

COM AS CONDIÇÕES

.................................................................................................. 7

QUADRO 2.2 – FACTORES DE EMISSÃO MÉDIOS ................................................................ 8
QUADRO 2.3 – EMISSÕES MÉDIAS - CARVÃO .................................................................... 9
QUADRO 2.4 – EMISSÕES MÉDIAS - FUELÓLEO .................................................................. 9
QUADRO 2.5 – EMISSÕES MÉDIAS – GÁS NATURAL ............................................................ 9
QUADRO 2.6 – PAG

PARA ALGUNS DOS GASES CONSTANTES DO

PROTOCOLO DE KYOTO ................ 10

QUADRO 2.7 – EMISSÕES DE CO2 EQUIVALENTES PARA O CARVÃO ......................................... 10
QUADRO 2.8 - EMISSÕES DE CO2 EQUIVALENTES PARA O FUELÓLEO........................................ 10
QUADRO 2.9 - EMISSÕES DE CO2 EQUIVALENTES PARA O GÁS NATURAL ................................... 11
QUADRO 2.10 – POTENCIAL DE ACIDIFICAÇÃO ................................................................ 11
QUADRO 2.11 - EMISSÕES DE SO2 EQUIVALENTES PARA O CARVÃO ........................................ 12
QUADRO 2.12 - EMISSÕES DE SO2 EQUIVALENTES PARA O FUELÓLEO ...................................... 12
QUADRO 2.13 - EMISSÕES DE SO2 EQUIVALENTES PARA O GÁS NATURAL.................................. 12
QUADRO 3.1 – FACTORES POTENCIAIS DE EFEITO DE ESTUFA ............................................... 19
QUADRO 3.2 – CONTRIBUTO

PARA O

EFEITO

DE

ESTUFA (EM T CO2

EQUIVALENTE), NUM ANO MÉDIO,

PARA O PROJECTO BASE E A ALTERNATIVA. .................................................................

Outubro de 2002
Anexo VII: Qualidade do Ar

20

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

1

ENQUADRAMENTO

Este anexo efectua a avaliação do descritor qualidade do ar. Para tal efectuou-se a
caracterização do estado actual do ambiente susceptível de ser afectado pelo projecto na
área de influência dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I e da alternativa a este
Parque Eólico (Castanheira II e Castanheira I) e identificaram-se os impactes que
poderão advir da sua implantação.
A análise da situação de referência foi efectuada tendo por base elementos bibliográficos
e as visitas de campo ao local de inserção do projecto base e da alternativa, realizadas
nos dias 9 e 10 de Julho 2002. A abordagem deste componente tem como objectivo a
caracterização e o conhecimento da qualidade do ar da área de influência.
A análise de impactes tem em vista analisar todos os aspectos do projecto que podem
ser susceptíveis de causar impacte. Esta análise é efectuada tendo por base as várias
operações que irão ocorrer nas várias fases do projecto (fase de construção, fase de
exploração e fase de desactivação) comparando sempre os impactes adventes da
inserção do projecto base e da alternativa em consideração neste EIA, de forma a
adquirir a percepção de qual o projecto mais impactante.
Uma vez que a classificação dos impactes é efectuada de um forma comparativa, é
importante chamar a atenção para o facto de que pode não existir uma diferença
significativa entre os projectos em análise, mas se um deles apresenta um pequeno
aspecto que possa contribuir para acentuar o impacte em análise, considera-se sempre
que esse impacte é mais significativo que o primeiro. O grau de significância do impacte
só será igual quando não existirem diferenças no impacte do projecto base e da
alternativa.
Neste descritor é considerada como área de estudo todo o espaço físico envolvente até
onde se façam sentir os efeitos do projecto e da alternativa aqui em análise.
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2

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO

A metodologia seguida para a caracterização do estado actual do ambiente em termos de
qualidade do ar foi efectuada segundo a avaliação dos seguintes aspectos:

•

Receptores sensíveis;

•

Fontes de poluição atmosférica;

•

Dados sobre concentrações dos principais poluentes atmosféricos;

•

Análise das condições de dispersão e depuração do meio.

O Decreto-Lei n.º 352/90, de 9 de Novembro, estabelece o regime de protecção e
controlo da qualidade do ar, de forma a salvaguardar a qualidade do recurso "ar" através
da redução e do controlo das emissões de contaminantes para a atmosfera. Os objectivos
fundamentais do sistema de protecção e controlo da qualidade do ar estabelecido no
referido diploma são os seguintes:
a. “A criação do quadro normativo adequado para a gestão do recurso «ar», de
forma a proteger a saúde pública, o bem-estar das populações e a conservação da
Natureza;
b. Preservação da harmonia entre a Natureza, as actividades industriais, os
transportes e a vida humana, criando condições para um desenvolvimento
integrado harmónico e sustentável;
c. A promoção de programas regionais de controlo da poluição atmosférica;
d. O estabelecimento de medidas obrigatórias, preventivas e correctivas, para
assegurar que os níveis dos poluentes atmosféricos não ultrapassem os valores
máximos das normas de qualidade do ar;
e. O fomento de iniciativas, públicas ou particulares, destinadas a promover a
melhoria da qualidade do ar, designadamente através da utilização de tecnologias
limpas e de combustíveis pouco poluentes;
f.

O desenvolvimento de uma política integrada de preservação dos componentes
ambientais, visando evitar as transferências de descargas de poluentes de um
meio receptor para outro.”
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2.1 PRINCIPAIS ASPECTOS

2.1.1

Receptores Sensíveis

Neste ponto, procurou-se efectuar um levantamento dos receptores sensíveis existentes
na área de implantação (i) e na área de influência (ii) do projecto.
Na zona de implantação dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I não foram
detectados quaisquer receptores sensíveis, uma vez que a zona em causa se encontra
desprovida de complexos habitacionais, flora e fauna de relevância. No entanto, na
envolvência dos Parques (a uma distância superior a 1km do aerogerador mais próximo),
existem algumas zonas onde se pratica actividade agrícola, um parque ecológico, uma
unidade habitacional (Complexo Turístico Turisserra - a cerca de 4Km de distância), bem
como algumas habitações situadas na estrada que faz a ligação dos Parques a Lamego.
Poder-se-ia considerar também o edifício de comando do Parque Eólico da Fonte da Mesa
e as casas que se encontram ao pé do Marco Geodésico de Castanheira como um
receptores sensíveis, mas como estes não são habitados, não se procedeu a tal
classificação.

Fotografia 2.1 – Casas que se encontram perto do marco Geodésico da Castanheira
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2.1.2

Fontes de Perturbação da Qualidade do Ar

A caracterização das principais fontes de perturbação da qualidade do ar, passa por um
levantamento exaustivo das fontes emissoras e a quantificação das respectivas emissões.
Sempre que possível, as fontes emissoras encontradas devem ser caracterizadas com
recurso a valores reais.
Só no caso das fontes de poluição difusas – campos agrícolas, explorações pecuárias,
transportes, florestas – a medição directa não é exequível.
Na zona do Projecto, as principais fontes de poluição atmosféricas exteriores ao projecto
são essencialmente fontes de poluição móveis, provenientes do tráfego rodoviário nas
vias de circulação existentes.
O tráfego rodoviário é responsável pela emissão de óxidos de azoto, monóxido de
carbono, enxofre, metais pesados, partículas em suspensão entre outros. Refira-se,
contudo, que o padrão de circulação automóvel é significativamente limitado na área em
estudo.

2.1.3

Dados sobre Concentrações dos Principais Poluentes Atmosféricos

A identificação dos principais poluentes atmosféricos passa pelo recurso aos dados das
Estações de Medição da Qualidade do Ar.
Em Portugal existem várias estações de medição de qualidade do ar que se encontram
integradas em várias redes: redes autónomas (associadas normalmente à indústria,
sobretudo centrais térmicas, cimenteiras, indústria química), redes locais (localizadas
normalmente em grandes centros urbanos), rede nacional e redes internacionais.
A rede nacional de medição da qualidade do ar tem como objectivos conhecer a
qualidade do ar e estabelecer as estratégias de redução de zonas poluídas; conhecer as
concentrações de fundo nas zonas rurais, com o intuito de avaliar a extensão da poluição
urbana e industrial ao longo dos anos e permitir o desenvolvimento de estratégias de
implantação de empreendimentos potencialmente poluidores; informar os poderes
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públicos, políticos, empresas e as associações de protecção do ambiente, fornecer dados
necessários para trabalhos científicos, sobre o efeito da poluição e verificar o respeito
pelos valores limite fixados, pela legislação nacional como pela Comunidade Europeia.
Na zona em estudo, as Estações de Medição da Qualidade do Ar, são da responsabilidade
da DRAOT - Norte. No entanto, esta rede não tem na região em estudo nenhum posto de
medição (DGA 2001), situando-se a estação de medição de qualidade do ar mais próxima
no Porto. A extrapolação de dados desta estação não se afigura a mais adequada para a
análise da qualidade do ar da área em questão, uma vez a estação existente apresenta
um contexto diferente no que diz respeito às variáveis que condicionam a dispersão e o
tipo de poluentes atmosféricos presentes – regime de ventos, ocupação do solos e
estabilidade atmosférica.
Em relação às redes internacionais, como é o caso da EMEP, têm como objectivo principal
o estudo do transporte de poluentes a longas distâncias e a sua influência na acidificação
nas águas e nos solos. As estações de monitorização da qualidade do ar desta rede
específica também se encontram localizadas bastante afastadas da zona de inserção do
projecto – as mais próximas localizam-se em Bragança e Viana do Castelo – pelo que
não nos parece relevante a caracterização dos parâmetros por estas medidos.
Uma das fontes de perturbação da qualidade do ar local resume-se pois ao tráfego
rodoviário, através do qual se pode estimar indirectamente a qualidade do ar. No
entanto, para além de não existir nenhuma contagem de tráfego actual da zona deste
estudo, pelas razões atrás apontadas, a realização dessa mesma contagem não nos
mereceu relevância, uma vez que o tráfego automóvel é muito reduzido, e na zona de
inserção do projecto, praticamente nulo.

2.1.4

Condições de Dispersão e Depuração do Meio

Os compostos quando são libertados para a atmosfera sofrem várias interacções com a
mesma: podem ser diluídos, transportados por convecção, ou podem reagir uns com os
outros. Todo este tipo de interacções dependem do regime de ventos (ver ponto 4.2.2
Clima e Microclima), ocupação dos solos (ver ponto 4.2.4 Solos) e da estabilidade da
atmosfera.
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O conhecimento geral do regime de ventos é indispensável nos estudos de previsão de
dispersão de poluentes no ar, pelo que a sua caracterização é essencial, encontrado-se
avaliada no ponto 4.2.2 Clima e Microclima. Da análise deste ponto (especificamente no
Quadro 4.7), infere-se que o vento sopra com mais frequência de Sudoeste atingindo um
valor máximo em Agosto de 9 km/h. O vento de Sudoeste é predominante nos meses de
Verão, atingindo o valor máximo em Agosto. Os ventos que sopram com maior
intensidade ocorrem no período de Abril a Agosto, sendo os meses de Setembro e
Outubro aqueles em que o vento sopra com menor intensidade. Os períodos de calma
atmosférica (ventos inferiores a 2,0 km/h), quando comparados com os restantes, são
predominantes, correspondendo a 25,6% da frequência de ocorrência dos ventos num
ano.
O quadrante Norte é o que apresenta uma menor frequência, apenas 2,8% no ano e uma
velocidade média de 4,1 km/h.
Um outro parâmetro muito importante no que toca à dispersão atmosférica é a
estabilidade da mesma. As classes de estabilidade da atmosfera caracterizam as suas
propriedades dispersivas, estando intrinsecamente relacionadas com as condições
meteorológicas do local. As metodologias mais utilizadas em estudos referentes à
dispersão de poluentes gasosos ou partículas sólidas, são a de Pasquill-Gifford e a de
Turner que, embora apresentem algumas limitações, constituem uma boa base de
previsão e são muito utilizadas em estudos de poluição urbana, na prevenção e combate
à poluição atmosférica.
Neste estudo, as classes de estabilidade foram calculadas com base de tipologia de
Pasquill-Gilfford que advém de observações meteorológicas e foi testado com resultados
experimentais, constituindo, por estas razões, uma boa base de previsão no âmbito da
micro-escala. Segundo esta tipologia a estabilidade atmosférica divide-se em seis classes
distintas, que vão desde a muito instável (A) à classe muito estável (F), em que a muito
instável corresponde a maior dispersão local e consequentemente a muito estável a
menor dispersão. Esta tipologia relaciona as classes de estabilidade com a insolação
(diurna), a nebulosidade (nocturna) e a velocidade do vento à superfície, como é
apresentado no Quadro 2.1.
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Quadro 2.1 – Relação das classes de estabilidade de Pasquill-Gilford com as condições atmosféricas
Velocidade do

Insolação Diurna

Vento à

Condições Nocturnas

Superfície

Nebolusidade

Nebolusidade

>4/8

<3/8

C

E

F

C

D

E

Forte

Moderada

Fraca

<2

A

A–B

B

2

A-B

B

4

B

B-C

6

C

C–D

D

D

D

>6

C

D

D

D

D

(a 10 m)
(m/s)

(Fonte: JJ Delgado Domingos, M. Fátima Pinto, M.T. Pontes, “Ocorrência Média Anual no Território Português
das Classes de Estabilidade Atmosférica Pasquill-Gifford” )

Visto a área em estudo se encontrar numa zona essencialmente montanhosa, a altitudes
elevadas e de relevo acidentado, considera-se que a classe de estabilidade se pode
enquadrar nas classes A, B ou C, ou seja muito instável, moderadamente instável ou
ligeiramente instável.
As inversões de temperatura desempenham um papel muito importante na meteorologia
da poluição atmosférica. Na presença de uma inversão a atmosfera fica estável, ou seja,
sem movimento vertical. A estabilidade da atmosfera cessa a troca de energia entre o
vento e a camada de ar junto ao solo e os ventos de elevada altitude, prejudicando não
só a difusão vertical como também a difusão horizontal.
Todas as inversões, independentemente de ocorrerem ao nível do solo ou a altitudes
superiores, inibem a mistura atmosférica, conduzindo à acumulação dos poluentes. A
ocorrência de inversões durante o Verão é diminuta, uma vez que a intensidade de
radiação é suficientemente forte para as eliminar, acontecendo uma situação inversa
durante o Inverno.
Uma inversão pode ser produzida por: arrefecimento de uma camada de ar inferior,
aquecimento de uma camada de ar superior, passagem de uma camada de ar quente
numa camada de ar frio e passagem de uma camada de ar frio numa camada de ar
quente. As inversões ocorrem com mais frequência em vales encaixados onde a
circulação dos ventos é dificultada pela própria topografia, pelo que no caso específico
deste projecto a sua ocorrência não se considera relevante, uma vez que o projecto em
causa se encontra localizado na cumeada da Serra das Meadas.
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2.2 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJECTO

Na ausência do projecto, não se prevêem alterações na qualidade do ar a nível local.
A nível global a ausência do projecto pode implicar a necessidade de produção de energia
com recurso a fontes convencionais, nomeadamente a queima de combustíveis fósseis.
Deste modo é feita uma comparação entre a produção de energia eólica e a mesma
produção de energia com recurso a fontes convencionais, neste caso a queima de
combustíveis fósseis (carvão, fuelóleo e gás natural). Seguidamente serão analisadas as
emissões evitadas pela produção de energia eólica, bem como o efeito da emissão dos
gases de efeito estufa no aquecimento global.

2.2.1

Emissões Evitadas

Embora a produção de energia eólica não esteja isenta de emissões de gases de efeito
estufa, pode-se considerar que estas emissões relativamente a outras formas de
produção é diminuta. São apresentadas estimativas que demonstram que as emissões da
produção eólica são entre 1 e 3% inferiores às emissões da produção energética com
carvão e são entre 3 e 7% inferiores às emissões da produção com gás natural. Como
tal, considera-se geralmente que as emissões resultantes da produção energética com
fontes eólicas são nulas.
Para a produção energética do projecto base, 21400 MWh, e da alternativa,
24300 MWh, a estimativa das emissões médias para a produção com combustíveis
fósseis é efectuada através de factores de emissões.
Quadro 2.2 – Factores de Emissão Médios
Factores de Emissão Médios (g/kWh)
Carvão
CO2

929,8

Fuelóleo
884,5

SO2

12,5

7,7

0

NOx

3,4

2,3

1,4

0,9

1,6

-

CH4
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O produto entre os factores de emissão e a produção energética permite determinar as
emissões médias. As estimativas de cálculo das emissões médias, para os diferentes
combustíveis fósseis, são apresentadas nos quadros seguintes.

Quadro 2.3 – Emissões médias - Carvão
Emissões (Ton)
Base

Alternativa

CO2

19897,7

22594,1

SO2

267,5

303,8

NOx

72,8

82,6

CH4

19,3

21,9

Quadro 2.4 – Emissões médias - Fuelóleo
Emissões (Ton)
CO2

Base
18928,3

Alternativa
21493,4

SO2

164,8

187,1

Nox

49,2

55,9

CH4

34,2

38,9

Quadro 2.5 – Emissões médias – Gás Natural
Emissões (Ton)
CO2

Base
10191,8

Alternativa
11572,9

SO2

0,0

0,0

Nox

30,0

34,0

CH4

-

-

Da análise dos quadros anteriores verifica-se a importância da produção energética eólica
relativamente à minimização da emissão de gases.

2.2.2

Alterações Climáticas

Dos principais gases emitidos na queima de combustíveis fósseis (CO2, SO2, NOx, CH4)
são considerados como gases com potencial de aquecimento global o CO2, NOx e CH4. O
SO2 e o NOx são considerados como gases com potencial de acidificação.
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2.2.2.1

Potencial de Aquecimento Global

O potencial de aquecimento global (PAG) define uma medida que permite quantificar a
capacidade de cada gás enquanto gás com efeito de estufa. Como gás de referência na
contabilização do aquecimento global foi escolhido o CO2. Para determinar a contribuição
dos diversos gases no efeito estufa, utiliza-se a expressão:

tCO2 = tonGAS × PAG
Os valores do PAG, tendo por base um tempo de vida médio de permanência na
atmosfera de 100 anos são apresentados no quadro seguinte:

Quadro 2.6 – PAG para alguns dos gases constantes do Protocolo de Kyoto
Gás

PAG

CO2

1

N2O

310

CH4

21

Considerando as emissões médias apresentadas nos Quadros 2.3, 2.4 e 2.5 tem-se para
cada um dos combustíveis as seguintes emissões em CO2 equivalentes:

Quadro 2.7 – Emissões de CO2 equivalentes para o carvão
Emissões CO2 equiv (Ton)
CO2

Base
19898

Alternativa
22594

NOx

82925

94163

CH4

1528

1735

Total

104351

118492

Quadro 2.8 - Emissões de CO2 equivalentes para o fuelóleo
Emissões CO2 equiv (Ton)
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Alternativa
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NOx
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CH4

1034
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Total
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Quadro 2.9 - Emissões de CO2 equivalentes para o gás natural
Emissões CO2 equiv (Ton)
CO2

Base
10192

Alternativa
11573

NOx

0

0

CH4

629

714

Total

10821

12287

Determina-se assim que a produção energética com recurso às fontes eólicas permite
minimizar, para o projecto base, o aquecimento global equivalente a 104351, 71044 e
10821 Ton de CO2 para a produção com carvão, fuelóleo e gás natural, respectivamente.
Para a alternativa é minimizado o aquecimento global equivalente a 118492, 80671 e
12287 Ton de CO2 para a produção com carvão, fuelóleo e gás natural, respectivamente.

2.2.2.2

Potencial de Acidificação

O potencial de acidificação (PA), de um modo análogo ao PAG, define uma medida que
permite quantificar capacidade de cada gás enquanto contribuinte para a formação de
chuvas ácidas. É utilizado como gás de referência na contabilização do potencial de
acidificação o SO2. No quadro seguinte é apresentado o potencial de acidificação para
alguns gases:

Quadro 2.10 – Potencial de acidificação
Gás

PA

SO2

1

NO

1.07

Considerando uma fórmula análoga à utilizada para o cálculo do PAG e as emissões
médias apresentadas nos Quadros 2.3, 2.4 e 2.5, tem-se para cada um dos combustíveis
as seguintes emissões em SO2 equivalentes:
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Quadro 2.11 - Emissões de SO2 equivalentes para o carvão
Emissões SO2 equiv (Ton)
SO2

Base
268

Alternativa
304

NO

78

88

Total

345

392

Quadro 2.12 - Emissões de SO2 equivalentes para o fuelóleo
Emissões SO2 equiv (Ton)
SO2

Base
165

Alternativa
187

NO

53

60

Total

217

247

Quadro 2.13 - Emissões de SO2 equivalentes para o gás natural
Emissões SO2 equiv (Ton)
SO2

Base
0

Alternativa
0

NO

32

36

Total

32

36

A análise dos Quadros 2.11, 2.12 e 2,13 permite aferir que a produção energética com
recurso às fontes eólicas minimiza, para o projecto base, o potencial da criação de
chuvas ácidas equivalente a 345, 217 e 32 Ton de SO2 para a produção com carvão,
fuelóleo e gás natural, respectivamente. Para a alternativa é minimizado o potencial da
criação de chuvas ácidas equivalente a 392, 247 e 36 Ton de SO2 para a produção com
carvão, fuelóleo e gás natural, respectivamente.

2.2.3

Produção Energética e Qualidade do Ar

Os impactes na qualidade do ar produzidos pela produção eléctrica com recurso à queima
de combustíveis fósseis acarreta grandes impactes ao nível da qualidade do ar devido à
emissão de gases. As alterações climáticas e as chuvas ácidas são alguns dos problemas
globais com origem neste tipo de produção energética.
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É de extrema importância quer a nível nacional, quer a nível global (devido aos
compromissos

internacionais)

diminuir

as

emissões

de

GEE.

Identificou-se

uma

necessidade de redução de GEE de cerca de 15 Mton CO2 equivalentes. Entre outras
medidas, a redução de GEE passa pela produção de energia com recurso a fontes
renováveis e “limpas”.
Como tal, revelam-se de extrema importância os projectos de produção de energia
através de fontes renováveis das quais se destaca no contexto nacional a energia eólica.
Para os Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I estima-se uma minimização de cerca
de 100000 ton de CO2 equivalente para o carvão. As pequenas fracções nas
necessidades de redução respeitantes a este tipo de empreendimentos contabilizam no
total um importante factor de redução.
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3

IMPACTES

Neste descritor, devem ter-se em consideração os parâmetros climáticos (em especial
aqueles que mais influência exercem ao nível da dispersão de poluentes), a qualidade do
ar ao nível da sua composição e a emissão/dispersão de odores e poeiras, na fase de
construção.
A poluição atmosférica, a nível regional e local, está relacionada, de forma directa ou
indirecta, com diversos problemas ambientais, nomeadamente: a acidificação de solos e
massas de água; aumento do ozono troposférico e nevoeiro fotoquímico; bioacumulação
de substâncias tóxicas; eutrofização; qualidade do ar urbana; danos nos ecossistemas e
património construído; aquecimento global – alterações climáticas; entre outros.
O sector eléctrico é um dos grandes responsáveis pelas emissões de gases de efeito de
estufa (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC e SF6). Por este motivo, a energia eólica pode dar um
forte contributo para a redução da emissão desse tipo de gases, uma vez que permite
uma redução na produção de energia eléctrica a partir da queima de combustíveis
fósseis.
A energia eólica é uma abundante fonte potencial de energia eléctrica, já que o vento é
um bem inesgotável, embora de ocorrência variável. A energia eólica é, também, uma
das formas de produção de energia eléctrica com custo mais baixo.
Para a análise dos impactes no descritor da qualidade do ar, optou-se por uma
metodologia específica. Para isso, numa primeira etapa, procedeu-se à identificação das
operações que importa avaliar para este descritor, chegando-se à conclusão que é
importante fazer a análise por fase de projecto – construção, exploração e desactivação,
já que são as operações de cada fase no seu conjunto que afectam a qualidade do ar
local.
Numa segunda etapa, efectuou-se uma quantificação dos impactes apenas para a fase de
exploração, porque nas outras duas fases, além da qualidade do ar não ser
significativamente afectada, a emissão de partículas/poeiras com origem em operações
de montagem e de desmantelamento de equipamento não é quantificável. Deste modo,
procedeu-se ao cálculo das toneladas de CO2 emitidas por uma central de queima de
combustíveis fósseis para a produção de uma quantidade de energia eléctrica equivalente
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à que é produzida pelos Parques Eólicos em estudo, uma vez que essa produção
corresponde à poupança que ocorre, em termos de emissões de gases de efeito de estufa
(GEE), por se produzir a mesma quantidade de energia eléctrica a partir de energia
eólica.
Na terceira etapa, analisou-se como é que as emissões de gases de efeito de estufa
contribuem para aquecimento global e, consequentemente, para as alterações climáticas,
também para a fase de exploração.
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3.1 FASE DE CONSTRUÇÃO

Na fase de construção, os impactes na qualidade do ar resultam, essencialmente, da
poluição provocada pelas emissões de gases de combustão e poeiras, geradas pelo
funcionamento

dos

veículos

e

maquinaria

utilizada

na

obra

(retro-escavadoras,

terraplanadoras, escavadoras hidráulicas, camiões, etc.) e pela construção das infraestruturas (aerogeradores, edifício de comando, subestação e instalações provisórias
necessárias à execução do projecto).
Nesta fase, há um aumento significativo das Partículas Totais em Suspensão, resultantes
de toda a maquinaria pesada e, essencialmente, devido à limpeza e desmatação do
terreno, escavação, decapagem e remoção da camada de terra vegetal e depósito de
terras. Estas acções são necessárias na abertura de caminhos, na execução dos sistemas
de drenagem, na inserção dos cabos eléctricos de interligação, na execução das
fundações das torres dos aerogeradores, na construção dos postos de transformação
(PT’s), aerogeradores, subestação e edifício de comando.
A granulometria das partículas geradas é entre fina a média, ocorrendo a sua deposição
no solo a curtas distâncias, considerando-se que o impacte sobre a qualidade do ar
ocorre essencialmente a nível local. Esta situação é mais significativa na época seca,
nomeadamente no Verão.
Relativamente aos trabalhos de construção das infra-estruturas e edifícios, verificam-se
impactes ao nível da degradação da qualidade do ar, devido à libertação de partículas
que passam a estar suspensas na atmosfera, impacte este pouco significativo (reduzidas
quantidades em termos absolutos), directo, a curto prazo, temporário e certo.
Tanto para o projecto base como para a alternativa o impacte decorrente das acções
referidas será negativo, dado que haverá uma degradação da qualidade do ar local,
devido à libertação de partículas que passam a estar suspensas na atmosfera, e, ainda,
directo, a curto prazo, temporário e certo. Dado que estas alterações de qualidade do ar
se circunscrevem ao estaleiro e que não são expectáveis alteração da qualidade do ar
nas áreas populacionais vizinhas, o impacte é muito pouco significativo.
Os poluentes atmosféricos emitidos durante esta fase, provenientes da operação e
circulação de toda a maquinaria, essencialmente dos veículos pesados, são o Monóxido
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de Carbono (CO), Dióxido de Enxofre (SO2), Óxidos de Azoto (NOx), Compostos
Orgânicos Voláteis (aldeídos, hidrocarbonetos, etc.) e fumos negros. Os impactes daqui
decorrentes serão negativos, directos, a curto prazo, temporários e certos. Estes
impactes são pouco significativos na medida em que são localizados ao estaleiro. Nas
povoações situadas ao longo dos acessos onde circulam os veículos pesados não são
expectáveis impactes sobre a qualidade do ar.
A

circulação

de

veículos

pesados

em

terrenos

não

pavimentados

originará

o

levantamento de poeiras. Um modelo apresentado pela EPA (Environmental Protection
Agency) apresenta um método de cálculo do factores relativos a emissões difusas
devidas à circulação de veículos pesados em zonas não pavimentadas. Segundo o modelo
o factor de emissão, em lb/mi, é calculado pela expressão:

 V   365 − h 
E = (0.81 ⋅ s ) ⋅   ⋅ 

 30   365 
onde:
s – percentagem de finos;
V – velocidade (mi/h);
H – número de dias de precipitação superiores a 1mm.
Considera-se um valor médio para s de 12%. É considerada uma velocidade média de
40 km/h. Para h, foi adaptado o valor para as condições climatéricas para Portugal,
assumindo-se o valor de 97,6 dias com precipitação superior a 1 mm para a estação da
Régua. Deste modo, estima-se um factor de emissão de 0,43 g/km. Com recurso a um
modelo simples de caixa estima-se que, que para um cenário de grande dispersão a
concentração de partículas seria cerca de 4 µg/m3, e para um cenário de fraca dispersão
ter-se-ia um valor de concentração de cerca de 50 µg/m3. Segundo o Índice de Qualidade
do Ar do Instituto do Ambiente, estes valores correspondem respectivamente a uma
situação de muito boa qualidade do ar e média qualidade do ar.
O impacte será negativo, temporário e certo. O impacte é muito pouco significativo na
medida em que aos acessos reabilitados e construídos será aplicada uma camada de
tout-venant minimizando as emissões. Considera-se ainda que os níveis de partículas
não provocarão alterações na qualidade do ar nas populações vizinhas das áreas a
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intervir. No entanto, poderão ser aplicadas medidas por forma a diminuir a intensidade
do impacte, que são propostas de seguida.
No transporte de materiais, resultantes da remoção da camada de terra vegetal e de
terraplenagens para as zonas de depósito próximas da obra, também poderão surgir
impactes se os veículos não forem devidamente cobertos, dado que poderá haver um
espalhamento dessas terras.
A execução da ligação à subestação da Varosa poderá gerar impactes durante as
escavações necessárias para a inserção dos postes de suporte da linha de transporte de
electricidade. Estima-se que as emissões de poeiras sejam cerca de 0,3 ton.
Este impacte é negativo, certo, directo, a curto prazo e temporário. Dado que se está a
considerar uma extensão de 7000 m está impacte não é significativo.
De um modo geral, os impactes na qualidade do ar serão de carácter temporário, pouco
significativos, limitando-se a sua alteração ao período necessário de execução da obra e
estando circunscrito aos locais de construção e áreas adjacentes.
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3.2 FASE DE EXPLORAÇÃO

A qualidade do ar é caracterizada através da utilização de diversos indicadores,
expressos pela concentração de um dado poluente num determinado intervalo de tempo.
Alguns dos indicadores mais utilizados são os poluentes dióxido de enxofre (SO2), óxidos
de azoto (NOx), monóxido de carbono (CO) e partículas totais em suspensão (PTS).
A utilização da energia eólica constitui uma alternativa às outras formas de produção de
energia eléctrica referidas no Ponto, com uma contribuição crescente nesta área. Durante
a fase de exploração, considera-se que o funcionamento dos Parques Eólicos tem
associado um impacte positivo, directo, permanente e certo, para o projecto base e
para a alternativa. Quanto à sua significância, considera-se que o impacte neste
descritor é significativo, uma vez que o funcionamento dos aerogeradores não geram
poluentes atmosféricos e evita que sejam emitidos por outras fontes produtoras de
energia eléctrica, embora existam emissões de GEE provenientes de operações de
manutenção e reparação (devido a possíveis veículos associados) ou de sistemas de
transmissão e distribuição de electricidade (que usam SF6, o gás com maior potencial de
aquecimento global).
Por este motivo, para além da forma de produção de energia eléctrica por queima de
combustíveis fósseis ter associado factores potenciais de efeito de estufa, também o tem
a sua produção a partir de energia eólica, embora incomparavelmente inferior. No
capítulo 2.2 (Evolução da Situação de Referência sem Projecto) é efectuada a
comparação das fontes convencionais com a produção eólica. Seguidamente são
estimadas as emissões relativas à produção de energia eólica.
No Quadro 3.1 é apresentado o factor potencial de efeito estufa, relativamente a
emissões de CO2 equivalentes, para a energia eólica.

Quadro 3.1 – Factores potenciais de Efeito de Estufa
Factores potenciais de Efeito de Estufa
(g CO2 eq por KWh)
Energia Eólica

11 – 27

(Fonte: Environmental damages caused by energy production, http://www.risoe.dk/sys/esy/emiss_e/extern_1.htm)
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Tendo em conta os valores apresentados no Quadro 3.1, e sendo que o projecto base
apresenta uma produção de energia eléctrica, em ano médio, de 21400 MWh e a
alternativa envolve uma produção de 24300 MWh, considera-se que o contributo, num
ano médio de cada projecto, para o efeito de estufa (em termos de Ton de CO2
equivalente) é o apresentado no Quadro 3.2.

Quadro 3.2 – Contributo para o Efeito de Estufa (em T CO2 equivalente), num ano médio, para o
projecto base e a alternativa.
Contributo para o Efeito de Estufa (em Ton CO2 eq)

Energia Eólica

Projecto Base

Alternativa

235 – 578

267 – 656

A comparação dos valores apresentados no Quadro 3.2 com os valores apresentados nos
Quadros 2.3, 2.4 e 2.5 mostra que o contributo da energia eólica para o efeito de estufa
é diminuto quando comparado com a produção de energia eléctrica a partir da queima de
combustíveis fósseis (carvão, fuelóleo e gás natural). Para o projecto base e a
alternativa, os valores são semelhantes.
O impacte positivo está associado, essencialmente, ao facto da produção de energia
eléctrica, a partir de energia eólica evitar a produção de energia com recurso à queima
de combustíveis fósseis, que é a forma de produção de energia eléctrica com emissões
atmosféricas mais elevadas.
A análise para este descritor é realizada de forma comparativa. Como tal, apesar de a
produção de energia eléctrica de origem eólica provocar impactes relativamente à
qualidade do ar, estes são significativamente inferiores aos impactes provocados pela
produção de energia com recurso à queima de combustíveis fósseis. Os cálculos
efectuados, neste e no Capítulo 2.2 sobre a contribuição para o aquecimento global e
sobre a minimização de emissões de gases de efeito de estufa vêm confirmar a avaliação
realizada para a fase de exploração dos Parques Eólicos em estudo: impacte positivo,
significativo, directo, permanente e certo, para o projecto base e para a alternativa.
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3.3 FASE DE DESACTIVAÇÃO

Com o encerramento dos Parques Eólicos, será feita a remoção total dos equipamentos,
o seu transporte e a recuperação paisagística do local. Serão necessárias escavações e
movimentações de terras, para se proceder à remoção dos aerogeradores, dos cabos
eléctricos, do edifício de comando e da subestação, e consequentemente haverá um
aumento de poeiras no local.
A utilização da maquinaria e o aumento de tráfego, na remoção dos equipamentos e na
recuperação paisagística, também contribuirá para uma degradação local da qualidade do
ar. Os impactes serão muito idênticos aos descritos na fase de construção, pois as acções
serão

muito

semelhantes,

ou

seja,

são

considerados

negativos,

muito

pouco

significativos, directos, temporários (pois com a recuperação paisagística a qualidade do
ar melhorará) e certos.
No entanto, no encerramento dos Parques, após a remoção de todos os equipamentos e
da recuperação paisagística, haverá um impacte positivo na qualidade do ar. Este
impacte será muito pouco significativo, visto na fase de exploração os impactes negativos
serem praticamente nulos. O impacte é considerado positivo, uma vez que deixará de
haver a presença de técnicos de manutenção e de visitantes, e consequentemente de
veículos que emitem poluentes atmosféricos, como referido na fase de construção.
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4

MEDIDAS

4.1 FASE DE CONSTRUÇÃO

MQA.1

Cumprir a legislação nacional e comunitária em vigor relativamente à poluição
atmosférica, designadamente o Decreto-Lei n.º 352/90 de 9 de Novembro e o
Decreto-Lei n.º 432/99 de 25 de Outubro;

MQA.2

As operações de descarga de materiais pulverulentos devem ser controladas e
efectuadas com as menores alturas de queda possíveis devendo também, ser
utilizados veículos pesados fechados, no transporte de materiais, por forma a
reduzir a emissão de poeiras;

MQA.3

Acondicionar, cobrir (de acordo com o Código das Estradas) e humidificar,
especialmente em dias secos e ventosos, os materiais de construção e residuais
da obra, especialmente se forem pulverulentos ou do tipo particulado (como é
o caso das terras que irão entrar na obra), para evitar a sua queda e
espalhamento na via pública aquando do seu transporte;

MQA.4

Realização de regas diárias nos solos na zona da obra, tendo especial atenção
aos dias secos e ventosos, da área afecta à obra onde poderá ocorrer a
produção, acumulação e ressuspensão de poeiras, acessos não pavimentados,
zona de carga, descarga e deposição de materiais de construção e terras (dado
que será necessária a entrada de terras para a obra) e outros materiais
residuais da obra, evitando-se deste modo o levantamento de poeiras. É
aconselhável que estas molhas sejam efectuadas por meio de um jopper que
terá por função a humidificação do solo, por forma a minimizar o levantamento
de poeiras originado pela passagem de veículos e pelo próprio vento, evitandose a utilização de grandes quantidades de água que poderão originar lamas
prejudiciais à circulação dos veículos;

MQA.5

Não realizar queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais residuais da
obra;
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MQA.6

Racionalizar a circulação de veículos e de maquinaria de apoio à obra,
organizando-os por forma a reduzir na fonte, a emissão de poluentes. Para tal,
deverá ser especificado um plano que defina a racionalização da utilização dos
veículos, ao incluir as suas características, o número de veículos necessários
por hora, as quantidades de resíduos transportadas, o destino final, os
percursos e horários utilizados. Os veículos, sempre que possível, deverão ser
seleccionados por forma a evitar e controlar a emissão de poluentes na fonte
através da escolha de veículos com idades recomendáveis, e a velocidades
mais reduzidas;

MQA.7

É sugerida a realização de acções de formação dos condutores dos veículos de
transporte por forma a promover uma condução ambientalmente correcta, o
que permitirá reduzir os consumos de combustíveis e consequentemente a
quantidade de poluentes emitidos para a atmosfera;

MQA.8

Assegurar a manutenção adequada e a revisão periódica de todos os veículos e
de toda a maquinaria de apoio à obra;

MQA.9

Proceder à limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, especialmente
quando nela forem vertidos materiais de construção ou materiais residuais da
obra, no sentido de evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por
acção do vento, quer por acção da circulação de maquinaria e veículos de apoio
à obra;

MQA.10 Deposição dos produtos de escavação e limpeza em zonas apropriadas para o
efeito;
MQA.11 Conferir especiais cuidados nas operações de carga, de descarga e de
deposição de materiais de construção e de materiais residuais da obra (tais
como a redução o mais possível das alturas de queda dos materiais, rega por
aspersão de materiais de dimensões reduzidas, colocação dos materiais em
contentores e locais devidamente identificados e apropriados, promoção de
acções de formação dos trabalhadores sobre como efectuar as operações de
forma segura e ambientalmente correcta);
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MQA.12 Implantar um Sistema de Lavagem
permanente, à saída da área afecta
à obra e antes da entrada na via
pública, para os rodados de todos
os veículos e maquinaria afectos à
obra,

especialmente

em

dias

chuvosos e propícios à acumulação
de lama nos rodados sendo, no
entanto, recomendável o sistema
por aspersão;
Figura 4.1 - Exemplo de um Sistema de Lavagem
de Rodados (Estaleiro do Metropolitano de Lisboa
- Poço de Ataque)

MQA.13 Adoptar medidas de protecção individual dos trabalhadores mais expostos à
poluição do ar durante as actividades de construção (tais como a utilização de
máscaras de protecção durante as operações que emitam níveis de poluentes
elevados).
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4.2 FASE DE EXPLORAÇÃO

Uma vez que se considera que o funcionamento dos Parques Eólicos tem associado um
impacte positivo, directo, permanente e certo, para o projecto base e para a
alternativa, não são apresentadas quaisquer medidas para esta fase.

Outubro de 2002
Anexo VII: Qualidade do Ar

25

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

4.3 FASE DE DESACTIVAÇÃO

Pelo facto dos impactes serem muito idênticos aos descritos na fase de construção
(porque as acções serão muito semelhantes), será importante tomar em consideração as
medidas apresentadas para essa fase.
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5

SÍNTESE

Os Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I inserem-se numa zona onde é expectável
uma boa qualidade do ar.
Não foram detectados na área do parque receptores sensíveis, na medida em que não
existem complexos habitacionais na área.
As principais fontes de poluição atmosféricas exteriores ao projecto são essencialmente
fontes de poluição móveis, provenientes do tráfego rodoviário nas vias de circulação
existentes. O tráfego rodoviário é significativamente limitado na área em estudo.
Não existem nas redes nacionais e internacionais de medição de qualidade do ar estações
cujos dados possam ser correctamente extrapolados para a área em estudo dada a
distância destas aos Parques.
Os impactes na fase de construção, devem-se essencialmente a actividades que
envolvem a movimentação de terras e ao movimento de veículos e maquinaria pesada.
Estes impactes são muito pouco significativos dado o carácter localizado das actividades
de obra.
Na fase de exploração os impactes sobre a qualidade do ar, devem-se à produção de
energia eólica e são muito significativos na medida em que este tipo de produção de
energia minimiza as emissões atmosféricas de gases, relativamente às formas
convencionais de produção. Esta minimização tem consequências indirectas ao nível do
aquecimento global e da acidificação atmosférica.

Outubro de 2002
Anexo VII: Qualidade do Ar

27

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

BIBLIOGRAFIA
Antunes, P., 2000, Estudo sobre o Sector Eléctrico e Ambiente, DCEA – FCT,
Universidade Nova de Lisboa, Entidade Reguladora do Sector Eléctrico
Mendes, L., Costa, M., Pedreira, M.J., (2002) A Energia Eólica e o Ambiente – Guia de
Orientação para a Avaliação Ambiental, Instituto do Ambiente, Lisboa
Seixas, J., 2000, Emissão e Controlo de Gases com Efeito de Estufa em Portugal, DCEA –
FCT, Universidade Nova de Lisboa

Sites Internet
Environmental Protecting Agency – www.epa.gov
Riso National Laboratory – www.risoe.dk

Outubro de 2002
Anexo VII: Qualidade do Ar

28

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

ÍNDICE

1

ENQUADRAMENTO ........................................................................................ 1

2

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO ...................... 2

3

4

5

2.1

PRINCIPAIS ASPECTOS .................................................................................... 3

2.2

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJECTO ............................................ 8

IMPACTES ..................................................................................................... 9
3.1

FASE DE CONSTRUÇÃO .................................................................................. 10

3.2

FASE DE EXPLORAÇÃO .................................................................................. 20

3.3

FASE DE DESACTIVAÇÃO ................................................................................ 23

MEDIDAS .................................................................................................... 24
4.1

FASE DE CONSTRUÇÃO .................................................................................. 25

4.2

FASE DE EXPLORAÇÃO .................................................................................. 29

4.3

FASE DE DESACTIVAÇÃO ................................................................................ 32

SÍNTESE...................................................................................................... 33

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................. 36

Outubro de 2002
Anexo IX: Resíduos

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

ÍNDICE DE FIGURAS
FIGURA 2.1 – BALANÇO RELATIVAMENTE AO NÚMERO DE SISTEMAS CONSTITUÍDOS......................... 3
FIGURA 2.2 – TECNOSISTEMAS DE GESTÃO DE RSU

QUE SE ENCONTRAVAM CONSTITUÍDOS EM

FIGURA 2.3 – TECNOSISTEMAS

RSU

INTEGRAÇÃO

DE GESTÃO DE

QUE SE ENCONTRAVAM CONSTITUÍDOS COM

1996-2002 ..................................................................................... 5

FIGURA 2.4 - LOCALIZAÇÃO

DAS

ENQUADRAMENTO AO NÍVEL DA

FIGURA 4.1 – LOCALIZAÇÃO
1024

1997 ... 4

VÁRIAS

UNIDADES

DO

SISTEMA

DA

RESIDOURO

E

SEU

REGIÃO NORTE ............................................................. 6

DA PEQUENA PEDREIRA EXISTENTE NA CONFLUÊNCIA DA ESTRADA

E DA ESTRADA DE ACESSO PRINCIPAL AOS

E.N.

PARQUES EÓLICOS ................................... 26

FIGURA 4.2 - EXEMPLO DE POSSÍVEL ECOPONTO ESTILO MOLOK ............................................ 29
FIGURA 4.3 – LOCALIZAÇÃO DAS PAPELEIRAS E DO ECOPONTO PARA O PROJECTO BASE .................. 30
FIGURA 4.4 – LOCALIZAÇÃO DAS PAPELEIRAS E DO ECOPONTO PARA A ALTERNATIVA ..................... 31

Outubro de 2002
Anexo IX: Resíduos

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

ÍNDICE DE QUADROS
QUADRO 3.1 – IDENTIFICAÇÃO
CONSTRUÇÃO DOS

PARQUES EÓLICOS ...................................................................... 17

QUADRO 3.2 – IDENTIFICAÇÃO
EXPLORAÇÃO DOS

Outubro de 2002
Anexo IX: Resíduos

DOS RESÍDUOS QUE SERÃO PRODUZIDOS DURANTE A FASE DE

DOS RESÍDUOS QUE SERÃO PRODUZIDOS DURANTE A FASE DE

PARQUES EÓLICOS ...................................................................... 21

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

1

ENQUADRAMENTO

Este anexo efectua a avaliação do descritor resíduos. Para tal efectuou-se a
caracterização do estado actual do local susceptível de ser afectado pelo projecto na área
de influência dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I e da alternativa a estes Parques Eólicos da Castanheira II e Castanheira I, e identificaram-se os impactes que
poderão advir da sua implantação.
A análise da situação de referência foi efectuada tendo por base elementos bibliográficos
e as visitas de campo ao local de inserção do projecto base e da alternativa,
realizadas nos dias 9 e 10 de Julho 2002.
A análise de impactes tem vista analisar todos os aspectos do projecto que podem ser
susceptíveis de causar impacte. Esta análise é efectuada tendo por base as várias
operações que irão ocorrer nas várias fases do projecto (fase de construção, fase de
exploração e fase de desactivação) comparando sempre os impactes adventes da
inserção do projecto base e da alternativa em consideração neste EIA, de forma a
adquirir a percepção de qual o projecto mais impactante.
Uma vez que a classificação dos impactes é efectuada de um forma comparativa, é
importante chamar a atenção para o facto de que pode não existir uma diferença
significativa entre os projectos em análise, pelo que o grau de significância do impacte
será igual quando não existirem diferenças relevantes no impacte do projecto base e da
alternativa.
Neste descritor é considerada como área de estudo todo o espaço físico envolvente até
onde se façam sentir os efeitos do projecto base e da alternativa aqui em análise.
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2

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO

Os Resíduos, como se encontra definido no Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro,
são quaisquer substâncias ou objectos de que o detentor se desfaz ou tem intenção ou
obrigação de se desfazer, nomeadamente os previstos na Decisão da Comissão n.º
2000/532/CE, de 3 de Maio, que aguarda publicação nacional e revoga a Portaria n.º
818/97, de 5 de Setembro, em conformidade com o Catálogo Europeu de Resíduos
(CER).
O Decreto Lei n.º 310/95, de 20 de Novembro, revisto pelo Decreto-Lei n.º 237/97, de 9
de Setembro, define a Lei Quadro sobre Gestão de Resíduos, tendo o primeiro transposto
para o direito interno as Directivas n.º 91/157/CEE, JO L78, de 26 de Março e
n.º 91/689/CEE, JO L277, de 31 de Dezembro.
Esta Lei Quadro consiste na regulamentação, através de um conjunto de diplomas legais,
que permite garantir a classificação dos resíduos, as autorizações prévias para a sua
gestão e a declaração de mapa de resíduos hospitalares, através da Portaria n.º 818/97,
de 5 de Setembro (agora revogada pela Decisão da Comissão n.º 2000/532/CE, de 3 de
Maio), da Portaria n.º 961/98, de 10 de Novembro e da Portaria n.º 792/98, de 22 de
Setembro, respectivamente. Refira-se ainda o Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de
Dezembro e a Portaria n.º 29-B/98, de 15 de Janeiro que regulamentam a gestão de
resíduos de embalagens.
Foram ainda publicados outros diplomas legais, que facilitam a integração da Lei Quadro,
associados à gestão de óleos usados – Decreto-Lei n.º 88/91, de 23 de Janeiro e Portaria
n.º 240/92, de 25 de Março - e às regras de transporte de resíduos – Portaria n.º
335/97, de 16 de Maio, nomeadamente Modelo A (Guia de Acompanhamento de
Resíduos) e B (Guia de Acompanhamento de Resíduos Hospitalares).
A gestão integrada dos serviços de recolha dos resíduos sólidos deverá ser desenvolvida
segundo as exigências de controle ambiental e da gestão sustentável dos recursos
naturais.
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2.1 PRINCIPAIS ASPECTOS

Nos últimos anos tem-se vindo a registar uma evolução muito positiva no que toca à
gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos. Em 1996 existiam 13 locais de deposição
controlada, 5 unidades de valorização orgânica que, na sua totalidade, careciam de
remodelação e mais de 300 lixeiras. Em matéria de recolha selectiva apenas existia uma
pequena unidade de triagem de vidrões e papelões em alguns municípios, em número
muito reduzido.
Em 2002, existem 30 Sistemas (14 multimunicipais e 16 municipais), em modo
empresarial, que permitiram atingir os 100% de resíduos tratados. Estes sistemas
contemplam 37 aterros, 5 unidades de valorização orgânica, 2 unidades de incineração e
54 estações de transferência. Quanto aos sistemas de recolha selectiva, estão instalados
133 ecocentros, 13492 ecopontos e 18 unidades de triagem, abrangendo 80% da
população. A recolha selectiva passou de 28.000 ton em 1996 para 190.600 ton em
2001, esperando-se um quantitativo mais elevado em 2002.
A Figura 2.1 apresenta um balanço relativamente aos sistemas constituídos no
continente para a gestão de RSU, o que demonstra o esforço realizado para integrar os
vários sistemas gestores que existiam em 1996 (287 entidades gestoras) nos 30 que
agora existem, com vista a reforçar a sustentabilidade deste tipo de sistemas.

Ano de 1997

Ano 2002
11
14
16

29
Sistemas Multimunicipais

Sistemas Municipais

Sistemas Multimunicipais

Sistemas Municipais

Figura 2.1 – Balanço relativamente ao número de sistemas constituídos
(Fonte: Resíduos Sólidos Urbanos – Concepção, construção e exploração de tecnosistemas, INR, 2002)

As figuras que se seguem apresentam a evolução da distribuição dos sistemas, utilizando
indicativamente os valores relativos aos anos de 1997 e 2001. Como se pode ver, em
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1997, existiam 40 sistemas de gestão, e em 2001, 30 sistemas, sendo este o
quantitativo de sistemas em 2002.

Figura 2.2 – Tecnosistemas de gestão de RSU que se encontravam constituídos em 1997
(Fonte: Resíduos Sólidos Urbanos – Concepção, construção e exploração de tecnosistemas, INR, 2002)
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Figura 2.3 – Tecnosistemas de gestão de RSU que se encontravam constituídos com integração
1996-2002
(Fonte: Resíduos Sólidos Urbanos – Concepção, construção e exploração de tecnosistemas, INR, 2002)

A zona em estudo encontra-se abrangida pelo Sistema Multimunicipal do Vale do Douro
Sul (RESIDOURO), criado pelo Decreto-Lei n.º 93/2001, de 13 de Março. Este sistema
abrange uma área de 1715 km2, servindo uma população de 123.710 habitantes (em
1997) com uma produção de resíduos de 47.293 ton (em 2000). Os municípios
abrangidos são os de Armamar, Cinfães, Lamego, Moimenta da Beira, Penedono,
Resende, S. João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço e Tarouca.
O sistema é constituído por 1 aterro, licenciado desde 13 de Novembro de 2001 (Bigorne,
Lamego), uma estação de triagem (Bigorne, Lamego), 3 estações de transferência
(Moimenta da Beira, Cinfães e Vilarouço). Este sistema contemplava ainda 16 lixeiras já
encerradas (as últimas 10 tinham de ser encerradas até Dezembro do passado ano), 10
ecocentros, dos quais 8 se encontram em fase de pré-obra. Para o sistema de recolha
selectiva encontra-se prevista a instalação de 300 ecopontos. A figura que se segue,
apresenta a localização das várias unidades do sistema, bem como o enquadramento
deste ao nível da Região Norte.
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Figura 2.4 - Localização das várias unidades do sistema da RESIDOURO e seu enquadramento ao
nível da Região Norte
(Fonte: Sistemas de Gestão de Resíduos, INR, Junho de 2001)

Na zona de implantação do projecto, que é uma zona relativamente afastada dos
aglomerados populacionais, registando-se apenas algumas habitações isoladas, não
foram detectados ecopontos do sistema de recolha selectiva da RESIDOURO, nem
contentores camarários para a colocação dos resíduos. Nesta mesma zona registaram-se
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algumas situações irregulares de depósito de materiais – entulhos – nomeadamente
junto aos acessos à zona de implantação dos Parques Eólicos.
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2.2 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJECTO

Caso não se construa os Parques Eólicos, não se prevê um aumento de resíduos para o
local em estudo.
Por outro lado, a ausência dos Parques Eólicos irá implicar a necessidade de produzir
energia eléctrica recorrendo a outras fontes convencionais que podem gerar resíduos.
Assim, neste sub-capítulo serão avaliadas as formas de produção de electricidade que
mais impactes geram no ambiente, relativamente à produção de resíduos sólidos e
perigosos.
O aproveitamento da valorização energética de resíduos e da energia termoeléctrica,
produzem resíduos sólidos, o que gera um impacte negativo e significativo.
Na energia termoeléctrica, a queima do carvão e do petróleo origina a produção de
resíduos sólidos contaminados com metais pesados; e na valorização energética de
resíduos, as cinzas resultantes da incineração de resíduos sólidos urbanos (RSU) contêm
poluentes inorgânicos (metais pesados).
A produção destes resíduos ocorrerá na proximidade da Central Termoeléctrica, pelo que
se assume, em termos locais, a continuação da situação actual, uma vez que na zona
não existem soluções de produção energética com esta tipologia.
Também no caso específico da energia de origem hidroeléctrica, a produção de resíduos
ocorre dominantemente na área de implantação da mesma. Desta forma, em ambos os
casos esta evolução da situação de referência sem projecto deve ser considerada em
termos nacionais, e com significado para outras regiões do território nacional.
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3

IMPACTES

Os impactes sobre este descritor dependem fundamentalmente da sua correcta gestão:
condições de armazenagem temporária, tipologia do destino final e taxas de valorização
a estes associadas, pelo que a adopção de uma política de gestão correcta de resíduos é
imprescindível para este processo e minimizará todos os impactes associados a este
descritor.
A produção de resíduos está implícita a todas as fases do projecto, construção,
exploração e desactivação, e utiliza necessariamente recursos naturais – solos – e
energéticos – transporte e tratamento/valorização -, pelo que induz impactes de carácter
negativo na medida em que se irá proceder ao seu consumo.
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3.1 FASE DE CONSTRUÇÃO

A análise de impactes dos resíduos nesta fase abrange duas componentes: resíduos
existentes no local e os resíduos que serão provenientes das várias actividades de
construção dos Parques Eólicos e do Ramal de Interligação à subestação da Varosa.
Durante a fase de construção, serão produzidas grandes quantidades de resíduos,
provenientes quer das actividades de desmatação quer das de construção das infraestruturas propriamente ditas. Os resíduos provenientes destas operações são na sua
maioria resíduos vegetais, terras e pedras, madeiras, embalagens, ferros e outros
materiais de construção, pelo que se terá de proceder à sua remoção do local.
Assim, a remoção destes resíduos possui um impacte positivo, directo, a curto prazo,
temporário, de carácter certo e significativo tanto para o projecto base como para a
alternativa. Uma vez que a implantação da alternativa envolve a construção de mais
um aerogerador, os impactes que advém desta serão mais relevantes que os do
projecto base.
Podemos também considerar, numa segunda fase, os resíduos provenientes das
actividades do estaleiro, ou seja, os resíduos equiparados a resíduos sólidos urbanos
(RSU), os resíduos hospitalares (provenientes de tratamentos e primeiros socorros) que
serão bastante reduzidos e os resíduos equiparados a industriais (provenientes das
actividades do Estaleiro).
Os resíduos produzidos pelos trabalhadores afectos à obra possuem características de
RSU ou equiparáveis, resultantes do consumo de bens por parte dos trabalhadores
afectos à obra, nomeadamente no que se refere a embalagens, a resíduos orgânicos,
entre outros, resultando essencialmente das suas refeições – são constituídos pelos seus
restos, tendo sido estimada uma produção máxima de 0,4 kg/dia/trabalhador.
A produção destes resíduos induz um impacte negativo, muito pouco significativo,
directo, a curto prazo, temporário e certo, na medida que em que serão adoptadas
medidas de gestão ambiental dos mesmos.
A produção de resíduos hospitalares advirá, essencialmente, de tratamentos de primeiros
socorros a efectuar no âmbito de presumíveis ocorrências de pequenos acidentes que se
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possam verificar dentro do Estaleiro e imediações afectas à obra. Esta produção de
resíduos acarreta um impacte negativo, directo, a curto prazo, temporário e incerto. Uma
vez que depende da ocorrência de pequenos acidentes que se preconiza de reduzida
probabilidade, este impacte a ocorrer será muito pouco significativo
Para além destes resíduos, são produzidos outros provenientes directamente das
actividades de construção e de operação do estaleiro, que de seguida se passam a
descrever.
As terras resultantes da escavação são consideradas como um resíduo proveniente da
actividade de construção que consoante as acções terão uma tipologia de impacte
diferente:
-

no que diz respeito às operações de execução das fundações dos aerogeradores e
dos respectivos Postos de Transformação (PT’s), as terras por si só representam
um impacte negativo, directo, a curto prazo, temporário, certo e significativo
tanto para o projecto base como para a alternativa, uma vez que estas
diferem, segundo as estimativas de terras efectuadas (ver Anexo I: Topografia),
num quantitativo de cerca de 369 m3, sendo esta diferença proveniente da
inserção de mais um aerogerador e de mais um PT;

-

relativamente ao edifício de comando, este será construído no mesmo local, tanto
para o projecto base como para a alternativa. No entanto, de acordo com
estimativas efectuadas, na construção do edifício de comando será removido um
quantitativo de terras de aproximadamente 72 m3 para o projecto base e 78 m3
para a alternativa. No caso de se optar pela alternativa ao projecto, será
construída uma subestação, e consequentemente será necessário a remoção de
mais 74 m3 de terras, aproximadamente. O impacte daqui decorrente será
negativo,

certo,

directo,

permanente,

mas

comparativamente

com

os

quantitativos de terras que serão removidos para a instalação dos aerogeradores,
será pouco significativo. Este impacte apresenta a mesma significância para o
projecto base e para a alternativa, visto que a diferença entre as duas opções
não é relevante;
-

quanto às operações de execução dos caminhos, abertura das valas para inserção
das ligações eléctricas e execução dos sistemas de drenagem, o impacte será
negativo, directo, a curto prazo, certo, temporário no caso da execução das valas
para inserção dos cabos de ligação eléctrica e para a inserção dos aquedutos e
permanente no caso das estradas e dos sistemas de drenagem das águas pluviais.
Este impacte será pouco significativo tanto projecto base como para a
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alternativa. No entanto existe uma diferença estimada em 417 m3 de terras que
serão

removidas

a

mais

no

projecto

base,

decorrentes

de

um

maior

comprimento dos acessos a construir e consequentemente do sistema de
drenagem e das valas de inserção das ligações internas (uma vez que tanto o
sistema de drenagem das águas pluviais como os cabos de ligação interna, serão
implantados ao londo dos acessos dos Parques Eólicos) que se repercurte num
impacte mais relevante para o projecto base;
-

no que concerne à reabilitação dos caminhos existentes na área de inserção dos
Parques, será removido um quantitativo menor de terras aquando das operações
de alargamento da faixa de rodagem e rectificação das curvas. Este será idêntico
tanto para o projecto base como para a alternativa, uma vez que será
necessário melhorar os mesmos caminhos já existentes. O impacte associado a
esta acção será directo, certo, a curto prazo, permanente e muito pouco
significativo, quando comparados com os impactes anteriormente descritos;

-

relativamente

à

inserção

da

plataforma

provisória

para

montagem

dos

aerogeradores, assistir-se-á à remoção de terras, que não se apresentam em
grandes quantidades. Pelo que é induzido um impacte negativo, certo, directo, a
curto prazo, temporário e muito pouco significativo para os dois casos, projecto
base e alternativa.
As operações de reposição das terras escavadas (terras estas que abrangem os solos e
potencialmente substrato rochoso), são bastante importantes ao nível deste projecto,
uma vez que assim se consegue reduzir os quantitativos de material sobrante da fase de
construção, que têm de ser ambientalmente geridos. Uma vez que se reduzirá a
quantidade de terras que terão se ser geridas no final da obra, que segundo as
estimativas efectuadas serão: no projecto base de 4866 m3 para 1871 m3 e na
alternativa de 4707 m3 para 1769 m3 , este impacte será um impacte positivo, certo,
directo, permanente, a curto prazo e significativo, tanto para o projecto base como
para a alternativa.
Durante as operações de montagem dos aerogeradores propriamente ditas, encaixe dos
vários troços das torres dos aerogeradores, encaixe das pás na cabina, encaixe da
própria cabina entre outras, podem ser consideradas como pequenos focos de produção
de resíduos – limalhas provenientes dos encaixes entre outros produtos. Pelo que ao
nível deste descritor, e em termos quantitativos, poderá surgir um impacte de carácter
negativo, incerto, directo, temporário, a curto prazo que devido ao seu carácter incerto
se considera pouco significativo.
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Para o desenrolar de toda uma actividade de construção é necessária a existência de
equipamento diverso (como é o caso das gruas, dos camiões), que pela sua natureza,
necessitam de manutenções e revisões frequentes. Nestas incluem-se as mudanças dos
óleos e outros lubrificantes, constituindo o óleo usado um resíduo resultante da obra. A
produção deste resíduo implica um impacte negativo, significativo, directo, a curto prazo,
temporário e certo. Este impacte apresenta a mesma significância ao nível do projecto
base e da alternativa uma vez que se propiciará a sua ocorrência aquando da execução
destas operações que são iguais tanto num caso como no outro.
O manuseamento destes óleos e lubrificantes está associado a um risco de contaminação
de solos, decorrente de um derrame acidental. Dado as características dos locais em que
se irá proceder ao manuseamento destas substância (impermeabilizados) não se espera
que ocorram impactes. No entanto, se essas operações forem realizadas fora destas
zonas, poderão ocorrer derramamentos sobre os quais se tomarão as medidas de
minimização adequadas com vista à minimização do impacte. Assim, o impacte daqui
decorrente será negativo, incerto de baixa probabilidade, pelo que se pode considerar
muito pouco significativo. É necessário chamar ainda a atenção para o facto, de que se
este ocorrer a sua significância dependerá da área afectada, do tipo de substância
derramada e da eficácia da adopção de todos os meios de minimização deste tipo de
acidentes.
Também a deposição e armazenamento dos resíduos deve ser considerada nesta análise
de impactes, pois a sua deposição incorrecta poderá resultar em derrames acidentais, em
corrosão do material, infiltrações por parte de diversas substâncias utilizadas em obra e
consequente contaminação dos solos e recursos hídricos (ao nível das cabeceiras de
linhas de água, dos caudais de escoamento superficial e águas subterrâneas). Qualquer
uma destas situações apresentadas representa um impacte negativo, directo na
contaminação dos solos e indirectos nos recursos hídricos, a curto prazo, permanente
mas de carácter incerto. A sua significância será avaliada de acordo com as quantidades
derramadas e com a extensão afectada.
A definição de uma área de deposição e armazenamento de materiais resultantes da obra
(referidos anteriormente) é muito importante, na medida em que nesse local se tomarão
as devidas precauções (armazenagem separativa das diferentes tipologias de resíduos),
de forma a evitar o seu espalhamento e contaminações. O impacte associado à deposição
do material de escavação numa zona de armazenagem temporária de resíduos é positivo,
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certo, directo, temporário e significativo, tanto para o caso da adopção do projecto
base como para a alternativa a este.
O betão utilizado na construção de infra-estruturas e na sustentação das fundações dos
aerogeradores para além de ser uma matéria prima é também um resíduo resultante do
processo de construção. Este resíduo pode ser originado nas auto-betoneiras ou através
dos desperdícios da preparação in loco.
No caso das auto-betoneiras, estas após descarregarem o seu produto, necessitam de
efectuar a lavagem dos seus tanques, produzindo assim águas residuais e lamas
bentoníticas. Estes resíduos pelas suas características representam, por si só um impacte
negativo, significativo, directo, a curto prazo, temporário e certo.
No caso da existência de uma central de betão na área a intervencionar – estaleiro – com
a execução local do betão, os desperdícios constituem um resíduo cujo impacte é
negativo, significativo, certo, directo, a curto prazo e temporário.
Em qualquer uma das situações, dada a fluidez do betão aquando da sua preparação,
podem ocorrer derrames acidentais deste material, o que poderá provocar a infiltração
do mesmo ao nível dos solos e dos recursos hídricos adjacentes (cabeceiras de linhas de
água, zonas de drenagem natural e águas subterrâneas). Este impacte será mais ou
menos significativo de acordo com as quantidades e áreas contaminadas, sendo
negativo, directo nos solos e indirecto ao nível dos recursos hídricos, a curto prazo,
permanente e incerto. Assim sendo, e tendo em conta a fraca probabilidade da sua
ocorrência, considera-se que este impacte em termos gerais será muito pouco
significativo tanto para o projecto base como para a alternativa a este.
A execução do Ramal de Interligação à subestação da Varosa poderá envolver ou não a
produção de resíduos. Esta ligação será aérea, pelo que só envolverá uma eventual
produção de resíduos resultantes da escavação para a inserção dos postes de suporte da
linha de transporte de electricidade, sendo este impacte negativo, certo, directo, a curto
prazo, permanente e significativo, tanto para o projecto base como para a alternativa
(uma vez que o Ramal de Interligação será o mesmo, independente do projecto a
construir).
No caso das terras que serão removidas durante a construção dos Parques, em vez de
encaminhadas para destino final adequado prevê-se a sua reutilização na recuperação
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paisagística da pequena pedreira existente junto ao cruzamento da estrada E.N. 1024
com a estrada principal de acesso aos Parques Eólicos, e/ou na recuperação das zonas de
risco de erosão, e/ou os materiais mais grosseiros poderão até ser encorporados no
processo de fabrico do betão.
Relativamente às terras que resultarão da inserção do Ramal de Interligação à
subestação da Varosa, cerca de 2000 m3, parte será utilizada na cobertura e recuperação
paisagística dos locais em que se procedeu à intervenção e a restante poderá ser
utilizada para recuperação da pedreira que se situa na confluência da E.N. 1024 com a
estrada de acesso aos Parques Eólicos, ou então em zonas de declives elevados na
execução de obras de minimização do risco erosão.
Deste modo não será provocado qualquer impacte negativo com a deposição destes
materiais, considerando-se positivo por diminuir a necessidade de aquisição de materiais
para proceder à requalificação paisagísticas dos vários locais referidos. Este impacte será
positivo, significativo, indirecto, a curto prazo, temporário e incerto.
Relativamente às restantes tipologias de resíduos, RSU, óleos usados, entre outros,
quando existir uma quantidade que justifique proceder ao seu transporte para destino
final adequado, proceder-se-á ao seu envio para aterro licenciado para os recepcionar.
No caso de materiais não perigosos poder-se-á entrar em contacto com a entidade
gestora dos resíduos destes concelhos (RESIDOURO), para esta recepcionar estes
resíduos. Enquanto que para o caso de materiais perigosos dever-se-á consultar o
Instituto dos Resíduos, de forma a aferir quais os aterros licenciados que os poderão
recepcionar.
Após a conclusão da obra, é necessário proceder ao desmantelamento do estaleiro e à
desocupação da área de intervenção, de onde se irão retirar todos resíduos que outrora
foram sendo armazenados para posteriores reutilizações ou que constituam excedentes
do processo construtivo, sendo agora considerados como resíduos (não significa que não
poderão ser utilizados noutra obra como subprodutos). O impacte daqui resultante será
positivo, directo, a curto prazo, permanente e certo, estando a sua significância
dependente das quantidades retiradas. Pelo que se assume, que tanto no caso do
projecto base como da alternativa será muito significativo.
Os resíduos que serão produzidos durante a fase de construção, encontram-se listados
no Quadro 3.1, no qual se indica também, o código do Catálogo Europeu de Resíduos
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(código CER) bem como a sua perigosidade – alguns dos resíduos indicados na tabela
são classificados de perigosos, não por o serem intrinsecamente mas por estarem
contaminados por materiais perigosos. Estas informações tiveram por base a Decisão da
Comissão de 3 de Maio de 2000 que substitui a Decisão 94/3/CE, que estabelece a lista
de resíduos em conformidade com a alínea a) do artigo 1.º da Directiva 75/442/CEE do
Conselho relativa aos resíduos, e a Decisão 94/904/CE do Conselho, que estabelece uma
lista de resíduos perigosos em conformidade com o n.º 4 do artigo 1.º da Directiva
91/89/CEE do Conselho relativa aos resíduos perigosos.
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Quadro 3.1 – Identificação dos resíduos que serão produzidos durante a fase de construção dos Parques Eólicos
Classificação segundo a Decisão da Comissão(1)

Resíduos Expectáveis
Óleos usados

Denominação

Classificação

Resíduos de óleos hidráulicos e fluidos de travões

13 01

Óleos hidráulicos não clorados (excepto emulsões)

13 01 03

Sim

Outros óleos hidráulicos

13 01 07

Sim

Fluidos de travões

13 01 08

Sim

Óleos de motores, transmissões e lubrificação

13 02

Óleos não clorados de motor, transmissões e lubrificação

13 02 02

Sim

Outros Óleos de motor, transmissões e lubrificação

13 02 03

Sim

Outros óleos usados não anteriormente especificados

13 06

Outros óleos usados não especificados
Resíduos provenientes de manutenções

Perigosidade(2)

13 06 01

Resíduos do desengorduramento de metais e da manutenção

Sim

14 01

de equipamentos
Embalagens várias

Embalagens

15 01

Absorventes, materiais filtrantes, panos de

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza, vestuário

15 02

limpeza, vestuário de protecção

de protecção

Pneus usados

Veículos em fim de vida e seus componentes

Resíduos de construção e demolição

16 01

Pneus usados

16 01 03

Não

Outros resíduos não anteriormente especificados

16 01 99

Não

Betão,

tijolos,

ladrilhos,

telhas,

materiais

cerâmicos

e

17 01

materiais à base de gesso

Resíduos de construção e demolição
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Madeira, vidro, plástico

17 02

-

Asfalto, alcatrão e produtos de alcatrão

17 03

-

Metais (incluindo ligas)

17 04

Terras e lamas de dragagem

17 05

-

(3)

Materiais de isolamento

17 06

-

(4)

Mistura de resíduos de construção e demolição

17 07

-

(5)

-
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Classificação segundo a Decisão da Comissão(1)

Resíduos Expectáveis
Resíduos de prontos socorros

Denominação
Resíduos

de

maternidades,

diagnóstico,

Classificação
tratamento

ou

Perigosidade(2)

18 01

prevenção de doença em seres humanos
Objectos cortantes e perfurantes (excepto 18 01 03)

18 01 01

Não

Resíduos cuja recolha e eliminação não esteja sujeita a requisitos

18 01 04

Não

19 08

-

específicos tendo em vista a prevenção de infecções (por exemplo
pensos,

compressas,

ligaduras,

gessos,

roupas,

vestuário

descartável, fraldas)
Lamas do sistema de tratamento de águas

Resíduos de estações de tratamento de águas residuais não

residuais

anteriormente especificadas

RSU produzidos

Fracções recolhidas selectivamente

20 01

Papel e cartão

20 01 01

Não

Vidro

20 01 02

Não

Plásticos de pequena dimensão

20 01 03

Não

Outros plásticos

20 01 04

Não

Metais de pequena dimensão (latas, etc.)

20 01 05

Não

Outros metais

20 01 06

Não

Madeira

20 01 07

Não

Resíduos orgânicos da preparação de refeições

20 01 08

Não

Roupas

20 01 10

Não

Solventes

20 01 13

Sim

Tintas, produtos adesivos, colas e resinas contendo componentes

20 01 27

Sim

20 01 28

Não

20 01 30

Não

perigosos
RSU produzidos (cont.)

Tintas, produtos adesivos, colas e resinas não abrangidos em 20
01 27
Detergentes não abrangidos em 20 01 29
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Resíduos Expectáveis
Resíduos da desmatação

(1)

Classificação segundo a Decisão da Comissão(1)
Denominação
Resíduos de Jardins e Parques

Classificação

Perigosidade(2)

20 02

Resíduos compostáveis

20 02 01

Não

Terras e pedras

20 02 02

Não

Outros resíduos não compostáveis

20 02 03

Não

A classificação foi efectuada de acordo com a Decisão da Comissão 2000/532/CE de 3 de Maio de 2000, que substitui a Decisão 94/3/CE, que estabelece uma lista de

resíduos em conformidade com a alínea a) do artigo 1º da Directiva 75/442/CEE do Conselho relativa aos resíduos, e a Decisão 94/904/CE do Conselho, que estabelece uma
lista de resíduos perigosos em conformidade com o n.º 4 do artigo 1º da Directiva 91/689/CEE do Conselho relativa aos resíduos perigosos
(2)

A classificação de perigosidade está em conformidade com o primeiro travessão do n.º 4 do artigo 1º da Directiva 91/689/CEE. Os resíduos perigosos estão sujeitos às

disposições da Directiva 91/689/CEE relativa a resíduos perigosos, excepto se se aplicar o n.º 5 do artigo 1º da mesma Directiva.
(3)

À excepção do 17 05 03 que é perigoso – terras e calhaus contendo substâncias perigosas.

(4)

À excepção do 17 06 01 que é perigoso – materiais de isolamento contendo amianto.

(4)

À excepção do 17 06 02 que é perigoso
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3.2 FASE DE EXPLORAÇÃO

A produção de resíduos constitui uma preocupação ambiental por duas razões
fundamentais: por um lado, os resíduos podem constituir uma fonte de problemas de
saúde e de contaminação ambiental; por outro lado, a produção de resíduos é um reflexo
da utilização ineficiente de recursos nas actividades humanas.
Na fase de exploração dos Parques Eólicos serão produzidos resíduos resultantes da
manutenção e/ou da eventual reparação dos equipamentos, sendo estes resíduos
embalagens de óleos, entre outros. O impacte será considerado negativo, mas pouco
significativo, visto que estas manutenções e reparações serão feitas periodicamente por
técnicos que encaminharão os resíduos para locais adequados pelo que asseguram a
gestão destes materiais. Para o projecto base e alternativa, o impacte considera-se
em termos, quantitativos pouco significativo. Este impacte será então certo, permanente,
a longo prazo e de carácter directo.
De uma maneira geral, e tendo em conta a quantidade de resíduos produzidos na fase de
exploração, considera-se um impacte positivo, visto o aproveitamento de energia eólica
ser uma alternativa a outras formas de produção de energia eléctrica, que produzem
resíduos sólidos e perigosos em quantidades bastante elevadas, como já foi referido. Pelo
que ao nível da génese de funcionamento dos Parques considera-se que o impacte é
positivo, significativo, directo, a longo prazo, permanente e certo.
Há que salientar que nesta fase irão ser produzidos ainda alguns resíduos com
características de RSU, uma vez que, como demonstra a experiência, este projecto terá a
visita de alguns turistas, para além dos técnicos afectos aos Parques para verem de perto
os aerogeradores. Este impacte será incerto, directo, a longo prazo, permanente, de
carácter negativo, mas no entanto muito pouco significativo tanto no caso da adopção do
projecto base como no caso da adopção da alternativa.
O Quadro que se segue identifica e classifica (em termos do código do Catálogo Europeu
de Resíduos) os resíduos que se prevê que sejam produzidos durante a fase de
exploração do aproveitamento eólico.
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Quadro 3.2 – Identificação dos resíduos que serão produzidos durante a fase de exploração dos Parques Eólicos
Classificação segundo a Decisão da Comissão(1)

Resíduos Expectáveis
Óleos usados

Denominação
Resíduos de óleos hidráulicos e fluidos de travões

Perigosidade(2)

13 01

Óleos hidráulicos não clorados (excepto emulsões)

13 01 03

Sim

Outros óleos hidráulicos

13 01 07

Sim

Fluidos de travões

13 01 08

Sim

Óleos de motores, transmissões e lubrificação

13 02

Óleos não clorados de motor, transmissões e lubrificação

13 02 02

Sim

Outros Óleos de motor, transmissões e lubrificação

13 02 03

Sim

Outros óleos usados não anteriormente especificados

13 06

Outros óleos usados não especificados
Resíduos provenientes de manutenções

Classificação

Resíduos do desengorduramento de metais e da manutenção

13 06 01

Sim

14 01

de equipamentos
Absorventes, materiais filtrantes, panos de

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza, vestuário

limpeza, vestuário de protecção

de protecção

RSU produzidos

Fracções recolhidas selectivamente
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15 02

20 01

Papel e cartão

20 01 01

Não

Vidro

20 01 02

Não

Plásticos de pequena dimensão

20 01 03

Não

Outros plásticos

20 01 04

Não

Metais de pequena dimensão (latas, etc.)

20 01 05

Não

Outros metais

20 01 06

Não

Madeira

20 01 07

Não

Resíduos orgânicos da preparação de refeições

20 01 08

Não

Roupas

20 01 10

Não

Solventes

20 01 13

Sim
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Classificação segundo a Decisão da Comissão(1)

Resíduos Expectáveis

Denominação
Tintas, produtos adesivos, colas e resinas contendo componentes

Classificação
20 01 27

Perigosidade(2)
Sim

perigosos

(1)

A classificação foi efectuada de acordo com a Decisão da Comissão 2000/532/CE de 3 de Maio de 2000, que substitui a Decisão 94/3/CE, que estabelece uma lista de

resíduos em conformidade com a alínea a) do artigo 1º da Directiva 75/442/CEE do Conselho relativa aos resíduos, e a Decisão 94/904/CE do Conselho, que estabelece uma
lista de resíduos perigosos em conformidade com o n.º 4 do artigo 1º da Directiva 91/689/CEE do Conselho relativa aos resíduos perigosos
(2)

A classificação de perigosidade está em conformidade com o primeiro travessão do n.º 4 do artigo 1º da Directiva 91/689/CEE. Os resíduos perigosos estão sujeitos às

disposições da Directiva 91/689/CEE relativa a resíduos perigosos, excepto se se aplicar o n.º 5 do artigo 1º da mesma Directiva.
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3.3 FASE DE DESACTIVAÇÃO

Nesta fase espera-se que ocorram impactes de alguma significância ao nível deste
descritor, uma vez que se irá proceder ao desmonte e remoção dos equipamentos do
aproveitamento eólico, que passarão a constituir resíduos de demolição, entre outras
tipologias.
Assim sendo, prevê-se a produção de grandes quantitativos de resíduos durante esta
fase, pelo que se espera um impacte negativo, certo, directo, temporário, a curto prazo e
significativo, caso se opte pela alternativa ou pelo projecto base.
Na última etapa desta fase proceder-se-á à remoção destes materiais da área em estudo
e a sua condução para local apropriado de deposição, bem como à reposição da situação
inicial. Assim, associado a esta etapa, encontra-se um impacte de natureza positiva,
certo, directo, a curto prazo, de carácter temporário e muito significativo, tanto no caso
da adopção da alternativa como do projecto base.
Caso os Parques Eólicos sejam encerrados e desde que a remoção de todos os resíduos
seja efectuada não se prevê nenhum impacte em termos de resíduos resultantes da fase
de desactivação.
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4

MEDIDAS

Seguidamente são propostas medidas que visam minimizar os impactes anteriormente
identificados durante as várias fases de projecto.
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4.1 FASE DE CONSTRUÇÃO

MRS.1

Classificação dos resíduos produzidos no Estaleiro segundo a Decisão da
Comissão de 3 de Maio de 2000 que substitui a Decisão 94/3/CE, que
estabelece a lista de resíduos em conformidade com a alínea a) do artigo 1.º
da Directiva 75/442/CEE do Conselho relativa aos resíduos, e a Decisão
94/904/CE do Conselho, que estabelece uma lista de resíduos perigosos em
conformidade com o n.º 4 do artigo 1.º da Directiva 91/89/CEE do Conselho
relativa aos resíduos perigosos;

MRS.2

Protecção

dos

depósitos

de

óleo

e

combustíveis

em

condições

que

salvaguardem eventuais derrames, para evitar a contaminação dos solos e dos
recursos hídricos existentes. Em particular, cumprimento das Normas de
Segurança relativas ao manuseamento de óleos usados (Decreto-Lei n.º 88/91,
de 23 de Março, Portaria n.º 240/92, de 25 de Março e Portaria n.º 1028/92,
de 5 de Novembro). Nesse sentido recomenda-se que essas operações
decorram numa área de estaleiro, especificamente concebida para esse efeito,
e preparada (impermeabilizada e limitada) para poder reter qualquer eventual
derrame. Para além disso, recomenda-se que os óleos usados sejam
armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo
posteriormente enviados a destino final apropriado, privilegiando-se a sua
regeneração;
MRS.3

Utilização de equipamento de combate a derrames acidentais de produtos
perigosos (óleos, tintas) e encaminhamento para destino final licenciado. Para
saber qual o destino final a dar a estes resíduos deve-se consultar o Instituto
dos Resíduos;

MRS.4

Restringir a área de desmatação ao necessário para execução da obra, por
forma a minimizar os resíduos vegetais que são retirados do local, deverão ser
convenientemente armazenados para posterior reutilização na etapa de
enquadramento paisagísticos ou com vista à execução de taludes para inserção
dos postes do Ramal de Interligação nas zonas de elevado risco de erosão (ver
figura 2.1 do Anexo XIII: Instrumentos de Ordenamento do Território) ou/e
utilização na recuperação paisagística da pequena pedreira existente na
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confluência da estrada E.N. 1024 e da estrada de acesso principal aos Parques
Eólicos (Figura 4.1);

Figura 4.1 – Localização da pequena pedreira existente na confluência da estrada E.N. 1024 e da
estrada de acesso principal aos Parques Eólicos

MRS.5

Minimizar a utilização de substâncias perigosas, com vista a evitar acidentes,
adoptando as medidas de manuseamento relativas à segurança e prevenção de
acidentes no trabalho;

MRS.6

Remoção e deposição temporária de entulhos e dos restantes resíduos
resultantes de escavações, em locais adequados, a indicar pelas autoridades
competentes. Os produtos sobrantes da escavação deverão ser depositados/
removidos de acordo com as seguintes indicações:

o

Terra vegetal proveniente da decapagem dos solos – manter em zona
plana a indicar pelas entidades competentes na matéria, para posterior
utilização na recuperação paisagística das zonas afectadas;

o

Rocha limpa resultante do desmonte – colocada na plataforma adjacente
ao aerogerador, para posterior utilização na execução de aterros diversos,
se necessário e/ou introdução no processo de fabrico de betão;
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o

Escombreiras generalizadas (materiais inertes) – colocada na plataforma
adjacente ao aerogerador ou em locais planos, afastados de zonas
sensíveis, para posterior utilização, em aterros diversos. O excedente será
transportado para local a definir pelas entidades competentes na matéria,
fora da zona a intervencionar, e proceder no final da obra à recuperação
desse local tendo em atenção as características do mesmo;

MRS.7

Os resíduos vegetais não poderão ser enterrados ou depositados próximo de
cursos de água, em zonas onde possam vir a provocar a degradação da
qualidade da água. Poderão ser aproveitados na etapa de enquadramento
paisagístico e na fertilização dos solos por compostagem;

MRS.8

Para os resíduos existentes no local, deve proceder-se à sua recolha selectiva
com vista à sua valorização, quer através da reutilização quer através da
reciclagem;

MRS.9

Os resíduos sólidos produzidos durante a fase de construção provenientes do
Estaleiro, desde que não contaminados, deverão ser encaminhados para a
reutilização/ reciclagem, sempre que possível. Caso não seja possível, deverão
ser

recolhidos

por

um

sistema

de

Recolha

Selectiva

que

poderá

ser

implementado eventualmente, através de um protocolo a estabelecer com a
RESIDOURO;
MRS.10 Efectuar a recolha diferenciada dos resíduos hospitalares produzidos, podendo
para isso subcontratar serviços especializados para o efeito;
MRS.11 No caso de ocorrer um acidente, de que se possa suspeitar de indução de
contaminação ao nível das terras, dependendo do tipo de substância, das
quantidades derramadas e da área/ volume de terras afectadas, dever-se-á
proceder à análise para avaliar o grau de contaminação das mesmas.
Consoante o resultado desta análise, pode-se proceder à descontaminação
dessas terras (tratadas in situ, on site ou ex situ, segundo esta ordem de
prioridade) e posterior reutilização em fins de recuperação paisagística ou/e em
zonas de risco de erosão, ou então como matérias primas no processo
produtivo do betão. Caso não seja possível proceder à sua descontaminação
estas terras terão de ser enviadas para aterro licenciado de resíduos perigosos
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(consultar o Instituto dos Resíduos). No entanto, há que salientar que a
probabilidade de os solos serem contaminados é extremamente baixa.
MRS.12 Caso se verifique, durante a fase de construção, a produção de resíduos como
óleos, combustíveis e outros semelhantes, estes deverão ser armazenados e
devidamente acondicionados em locais pré-seleccionados, que deverão ter em
conta a não exposição solar, a contentorização hermética, local devidamente
identificado e vedado, longe de fontes de ignição, devidamente isolado e
protegido e, posteriormente enviados para o tratamento/ destino adequados de
acordo com as quantidades produzidas;
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4.2 FASE DE EXPLORAÇÃO

MRS.13 Adopção de um sistema de gestão de resíduos que tenha em vista a
minimização dos vários impactes que podem decorrer das operações que se
irão realizar nos Parques Eólicos;
MRS.14 Os diversos resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de
equipamentos, deverão ser armazenados separativamente consoante a sua
natureza até posterior envio para operadores de gestão de resíduos;
MRS.15 Adopção de um sistema de Recolha Selectiva de RSU produzidos nos Parques,
que abranja toda a área do mesmo, sendo por isto necessária a existência de
recipientes suficientes para o efeito. Estes resíduos serão recolhidos consoante
as suas tipologias. A periodicidade de recolha deverá ser adequada ao tipo de
resíduos e às quantidades, devendo ser assegurado que estes recipientes
nunca encham ou que os RSU não ficam muito tempo no seu interior, por
forma a não causarem maus cheiro. Assim preconiza-se a instalação de
papeleiras ao pé de cada aerogerador e de um ecoponto enterrado ou estilo
Molok na área do edifício de comando, de que a figura seguinte constitui um
exemplo.

Figura 4.2 - Exemplo de possível ecoponto estilo Molok
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As figuras seguintes indicam os locais propostos para a instalação das papeleiras e do
ecoponto.

Figura 4.3 – Localização das papeleiras e do ecoponto para o projecto base
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Figura 4.4 – Localização das papeleiras e do ecoponto para a alternativa
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4.3 FASE DE DESACTIVAÇÃO

Nesta fase dever-se-ão adoptar as medidas referidas para a fase de construção, por
forma a minimizar os impactes que provavelmente decorrerão da execução do
desmantelamento dos Parques.
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5

SÍNTESE

A zona em estudo encontra-se abrangida pelo Sistema Multimunicipal do Vale do Douro
Sul (RESIDOURO), criado pelo Decreto-Lei n.º 93/2001, de 13 de Março. Este sistema
abrange uma área de 1715 km2, servindo uma população de 123.710 habitantes (em
1997) com uma produção de resíduos de 47.293 ton (em 2000). Os municípios
abrangidos são os de Armamar, Cinfães, Lamego, Moimenta da Beira, Penedono,
Resende, S. João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço e Tarouca.
Face ao total de população residente nas três freguesias em que o projecto se integra
(Barrô, Avões e Cambres), e que era em 2001 de 4.406 habitantes, foi estimada uma
produção anual de 641 toneladas, no pressuposto de uma capitação diária de 400
gramas (dadas as características rurais da área em estudo).
Nesta zona, que se apresenta relativamente afastada dos aglomerados populacionais
(registando-se apenas algumas habitações isoladas), não foram detectados ecopontos do
sistema de recolha selectiva da RESIDOURO, nem contentores camarários para se
efectuar a deposição adequada de resíduos, factor explicável pela ausência de população
residente. Nesta mesma zona registaram-se algumas situações irregulares de depósito
de materiais – entulhos – nomeadamente junto aos acessos à zona de implantação dos
Parques Eólicos.
Relativamente aos impactes decorrentes da inserção do projecto, a fase de construção é
a fase de projecto onde se produz um maior quantitativo de resíduos.
Ao nível dos resíduos que advirão das operações de construção, esperam-se os impactes
que seguidamente são sintetizados.
Os resíduos produzidos nesta fase são resultantes da desmatação da área a
intervencionar, resíduos vegetais; resíduos provenientes da actividade do estaleiro, ou
seja, os resíduos equiparados a RSU, os resíduos hospitalares (provenientes de
tratamentos e primeiros socorros) e os resíduos equiparados a industriais (provenientes
das actividades do Estaleiro); e os óleos usados, que é um resíduo resultante da
manutenção da maquinaria utilizada na obra.

Outubro de 2002
Anexo IX: Resíduos

33

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

A remoção destes resíduos possui um impacte positivo, directo, a curto prazo,
temporário, de carácter certo e significativo no caso do projecto base e da alternativa.
Os resíduos que serão gerados em maiores quantidades, são os provenientes das
actividades de escavação para execução das fundações dos aerogeradores e dos
respectivos Postos de Transformação, uma vez que para estes assistir-se-á a uma maior
remoção de terras. A estes encontra-se associado um impacte negativo, directo, a curto
prazo, temporário, certo e significativo tanto para o projecto base como para a
alternativa.
Relativamente à execução dos caminhos de acesso aos Parques Eólicos e interiores ao
mesmo, o impacte é menos significativo, uma vez que são retiradas menores
quantidades de terras. Este impacte é negativo, directo, a curto prazo, permanente e
certo, sendo pouco significativo no caso do projecto base e significativo para a
alternativa ao projecto, pois para a alternativa é necessário proceder-se à construção
de um caminho novo, enquanto que no projecto base os caminhos já existem, sendo
apenas necessário reabilitá-los.
É ainda de referir, que para o desenrolar de toda uma actividade de construção é
necessária a existência de equipamento diverso (como é o caso das gruas, dos camiões),
que pela sua natureza, necessita de manutenções e revisões frequentes às quais se
encontra associada a produção de resíduos, que por vezes apresentam características
perigosas. Daqui decorre um impacte negativo, significativo, directo, a curto prazo,
temporário e certo, que apresenta a mesma significância ao nível do projecto base e da
alternativa uma vez que se propiciará a sua ocorrência aquando da execução destas
operações que são iguais tanto num caso como no outro.
A definição de um local de deposição e armazenamento destes materiais é também um
aspecto bastante importante, na medida em que nesse local se tomarão as devidas
precauções em termos de armazenamento e acondicionamento dos resíduos. O impacte
associado à deposição do material de escavação numa zona de armazenagem temporária
de resíduos é positivo, certo, directo, temporário e significativo, tanto para o caso da
adopção do projecto base como para a alternativa a este.
Na etapa final da fase de construção, procede-se à remoção das estruturas de apoio e
resíduos que ainda se encontrem na zona e ao enquadramento paisagístico do local. A
estas acções encontra-se associado um impacte positivo, directo, a curto prazo,
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permanente e certo, tanto no caso do projecto base como da alternativa será muito
significativo.
Na fase de exploração, prevê-se a produção de resíduos na manutenção e/ou reparação
de equipamentos dos Parques Eólicos e resíduos sólidos urbanos decorrentes da presença
humana

nos

Parques.

Relativamente

ao

impacte

decorrente

das

operações

de

manutenção o impacte é considerado negativo, mas de uma forma geral pouco
significativo, tanto para o projecto base como para a alternativa ao mesmo, visto que
estas operações serão realizadas periodicamente por técnicos que encaminharão os
resíduos para locais adequados pelo que asseguram a gestão destes materiais.
O impacte associado aos RSU será incerto, directo, a longo prazo, permanente, de
carácter negativo, mas no entanto muito pouco significativo tanto no caso do projecto
base como da alternativa que será minimizado ainda através da adopção de um
sistema de recolha que engloba colocação de papeleiras perto dos aerogeradores, com
vista à recolha deste tipo de resíduos, e de um ecoponto junto ao edifício de comando.
É ainda de salientar, relativamente à produção de resíduos, o impacte positivo, visto o
aproveitamento de energia eólica ser uma alternativa a outras formas de produção de
energia eléctrica, que produzem resíduos sólidos e perigosos em quantidades bastante
elevadas. Pelo que, ao nível da génese de funcionamento dos Parques, considera-se que
este impacte será significativo, directo, a longo prazo, permanente e certo.
Ao nível da fase de desactivação, na sua primeira etapa, aquando da realização das
obras de desmontagem dos equipamentos, prevê-se a produção de grandes quantitativos
de resíduos, pelo que se espera um impacte negativo, certo, directo, temporário , a curto
prazo e significativo, caso de opte pela exploração da alternativa ou do projecto base.
Na segunda etapa, espera-se a ocorrência de um impacte natureza positiva, certo,
directo, a curto prazo, de carácter temporário e muito significativo, tanto no caso da
adopção da alternativa como do projecto base, uma vez que nesta etapa se assistirá à
remoção dos vários resíduos.
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1

ENQUADRAMENTO

Neste anexo efectua-se a avaliação do descritor Paisagem. Para tal, efectuou-se a
caracterização do estado actual do ambiente susceptível de ser afectado pelo projecto na
área de influência dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I e da alternativa a este
projecto (Parques da Castanheira II e Castanheira I) e respectivo Ramal de Ligação,
tendo sido identificados os impactes que poderão advir da sua implantação.
Por razões metodológicas a referência ao Ramal de Ligação apenas é efectuada quando
se justifica uma especificação do mesmo. Com efeito, o Ramal de Ligação desenvolve-se
numa zona que, no que se refere a este tipo de estruturas, se apresenta já relativamente
intervencionada. Por outro lado, a “dimensão” visual das mesmas é relativamente
reduzida, pelo que, só em casos muito específicos, daí poderão resultar impactes
assinaláveis. Desta forma, optou-se por dar mais significado objectivo à avaliação da
infra-estrutura integrada no Parque Eólico propriamente dito (nomeadamente os
aerogeradores), por serem precisamente aqueles que maior relevância assumem no
presente contexto.
A análise da situação de referência foi efectuada tendo por base elementos bibliográficos
e as visitas de campo ao local de inserção do projecto base e da alternativa, realizadas
nos dias 9 e 10 de Julho de 2002.
Entre a informação de base utilizada para esta análise, destaca-se a ocupação do solo,
identificada na Carta de Ocupação do Solo (folhas n.º 126 e 137, em formato digital) do
Instituto Geográfico Português e complementada por trabalho de campo. São também
analisados os elementos altimétricos (curvas de nível e pontos cotados) retirados das
folhas n.º 126 e 137 da Carta Militar de Portugal, à escala 1:25.000, do Instituto
Geográfico do Exército.
Estes elementos permitiram a construção de um modelo digital de terreno através do
modelo TIN (Triangular Irregular Network). Com base neste modelo, elaboraram-se as
cartas de hipsometria, declives e exposições.
A análise de impactes tem em vista analisar todos os aspectos do projecto que podem
ser susceptíveis de causar impacte. Esta análise é efectuada tendo por base as várias
operações que irão ocorrer nas várias fases do projecto (fase de construção, fase de
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exploração e fase de desactivação) comparando sempre os impactes provenientes da
inserção do projecto base e da alternativa em consideração neste EIA, de forma a
adquirir a percepção de qual o projecto com maior impacte ambiental.
Uma vez que a classificação dos impactes é efectuada de um forma comparativa, é
importante chamar a atenção para o facto de que pode não existir uma diferença
significativa entre os projectos em análise, mas se um deles apresentar um pequeno
aspecto que possa contribuir para acentuar o impacte em análise, considera-se sempre
que esse impacte é mais significativo que o primeiro. O grau de significância do impacte
só será igual quando não existirem diferenças assinaláveis no impacte resultante do
projecto base e da alternativa.
Neste descritor são consideradas duas áreas de estudo: a zona de implantação dos
Parques e Ramal de Ligação e envolvente próxima e, a uma escala mais reduzida, a zona
considerada para a determinação das zonas de influência visual, que se estende num raio
de cerca de sete quilómetros a partir do Parque.
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2

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO

Os Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I formarão um conjunto constituído por
seis aerogeradores, com o rotor a 60 metros de altura e com pás de 62 metros de
diâmetro (Meadas) e por um outro aerogerador com o rotor a 65 metros de altura e com
pás de 68 metros de diâmetro (Castanheira I), implantados no extremo Norte da Serra
das Meadas, na sequência dos já existentes Parques Eólicos da Fonte da Mesa e de Vila
Lobos e a Este do marco geodésico da Castanheira.
Neste capítulo são identificadas unidades de território com características distintas, que
permitam a sua fácil distinção no terreno. Esta identificação é feita de acordo com
características visuais homogéneas, determinadas a partir dos elementos estruturantes
da paisagem, designadamente a morfologia, o coberto vegetal, a textura e o volume,
entre outros.
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2.1 PRINCIPAIS ASPECTOS

A avaliação da paisagem tem como base dois conceitos: a paisagem como elemento
aglutinador das características do meio e a capacidade de absorção das alterações
efectuadas nessa mesma paisagem (Alonso & Roncadio, 2000).
Neste estudo é efectuada uma avaliação da sensibilidade paisagística que considera os
seguintes factores:
- Qualidade visual: indica o valor cénico da paisagem e depende das
características biofísicas (altitude, coberto vegetal, relevo, diversidade, entre outros);
- Fragilidade visual: indica a capacidade da paisagem de absorver visualmente
ou, pelo contrário, ter uma reacção negativa a quaisquer alterações induzidas no meio.

2.1.1

Caracterização das Unidades de Paisagem

Na zona de implantação do projecto, foram identificadas três sub-unidades de paisagem:
- Cumeada da Serra das Meadas com o Parque Eólico de Fonte da Mesa;
- Vertente Norte da Serra das Meadas;
- Zonas agrícolas e bosque de caducifóleas.

Cumeada da Serra das Meadas com o Parque Eólico de Fonte da Mesa
Esta

sub-unidade

de

paisagem

caracteriza-se

pela

presença

de

cerca

de

17

aerogeradores com 42 metros de altura dispostos ao longo da cumeada da serra,
estendendo-se ao longo de cerca de 2,5 km numa orientação Norte-Sul (Fotografia 2-1).
A vegetação da zona é rasteira, dominando os matos e o estrato herbáceo, não
constituindo qualquer obstáculo à visibilidade dos aerogeradores, o que faz destes os
elementos predominantes na paisagem. O Parque de Fonte da Mesa é visível da margem
direita do rio Douro e do IP3.
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Fotografia 2-1 – Parque Eólico de Fonte da Mesa, ao longo da cumeada da Serra das Meadas

Vertente Norte da Serra das Meadas
Caracterizada pela existência de vários cabeços com afloramentos graníticos, cuja cota
vai diminuindo em grande declive em direcção ao rio Douro, esta sub-unidade é
composta por vegetação rasteira, constituída por matos e por alguns arbustos, que,
possivelmente, serão espécies instaladas após a destruição do coberto arbóreo original
pelo fogo e pela acção humana (Fotografia 2-2).
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Fotografia 2-2– Vertente Norte da Serra das Meadas (distinguem-se, ao fundo, as encostas da
margem direita do rio Douro)

Zonas agrícolas e bosque de caducifóleas
Pode dividir-se esta sub-unidade em duas partes: o bosque de caducifóleas (tendo como
espécie dominante a Bétula - Betula celtiberica), situado junto ao marco geodésico de
Castanheira (Fotografia 2-4) e os terrenos agrícolas, que se estendem desde a vedação
do Parque Biológico das Meadas até ao referido bosque (Fotografia 2-3a e Fotografia
2-3b).
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Fotografia 2-3a e Fotografia 2-3b– Zonas agrícolas e de pastagem

Outubro de 2002
Anexo X: Paisagem

7

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

Fotografia 2-4– Bosque de caducifóleas

As zonas agrícolas e de pastagem ladeiam a estrada que dá acesso ao marco geodésico
da Castanheira, tendo sido avistados alguns espécimens de gado bovino. Do lado Oeste
da estrada, o declive é suave, em direcção à cumeada, enquanto que, no lado Este, o
declive do terreno é um pouco mais acentuado.
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2.1.2

Avaliação da sensibilidade visual

Com vista a ter uma melhor perspectiva do local de implantação dos Parques,
apresentam-se de seguida os resultados da utilização do modelo TIN.

Figura 2.1– Altimetria da zona dos Parques recorrendo ao TIN
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Figura 2.2– Declives da zona dos Parques recorrendo ao TIN

Figura 2.3– Orientações da zona dos Parques recorrendo ao TIN
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Destas figuras pode concluir-se que a zona de implantação dos Parques se encontra
numa zona de declives suaves, tendo à sua volta, no entanto, zonas de declives
acentuados. Esta característica, associada ao facto de que os aerogeradores se
encontram em locais mais altos que o restante relevo, faz com que esta seja uma zona
com grande visibilidade.
Para definir a Qualidade Visual de uma determinada unidade ou sub-unidade de
paisagem procede-se à avaliação de alguns elementos, atribuindo a cada um deles um
valor, o que permitirá determinar, para cada unidade, o seu maior ou menor valor
cénico. Na análise qualitativa da Qualidade Visual, atenderam-se a diversos atributos
(biofísicos e estéticos) das sub-unidades de paisagem definidas. Cada atributo foi
valorizado, utilizando para tal uma escala de 0 a 2, correspondendo o 0 a um elemento
que não intervém na Qualidade Visual da Paisagem em análise, o 1 a um elemento de
valorização em termos de qualidade visual, e finalmente o 2 que corresponde a um
elemento de grande valorização relativamente à Qualidade Visual da paisagem em
questão.
Neste sentido, a Qualidade Visual de uma Unidade de Paisagem será o resultado do
somatório dos valores atribuídos para cada elemento considerado:
∑V=QVU
onde,
V - valor atribuído para cada elemento considerado
QVU - Qualidade Visual da Unidade

Quadro 2.1 – Valores-tipo de Qualidade Visual da Paisagem
QVU

∑V

Baixa Qualidade Visual

<5

Média Qualidade Visual

>= 5 e < 10

Elevada Qualidade Visual

>=10

A Fragilidade Visual constitui outro indicador importante para a análise de uma
paisagem, a qual foi entendida, neste estudo, como a qualidade intrínseca que uma
unidade de paisagem possui, avaliando-se a sua maior ou menor aptidão para ser
modificada por alterações visuais originadas por actuações exteriores.
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As superfícies que apresentam maior Fragilidade Visual são aquelas que não suportam
actuações externas, sem sofrerem alterações consideráveis nas suas características
visuais. Pelo contrário, as que apresentam baixa fragilidade são as que admitem a
presença de acções externas, sem sofrerem modificações visuais consideráveis. Assim, o
conceito de Fragilidade Visual corresponde à capacidade de absorção visual, entendida
como a aptidão do território para absorver visualmente modificações ou alterações, sem
detrimento da sua qualidade paisagística.
A avaliação da Fragilidade Visual de uma Unidade de Paisagem é efectuada a partir da
combinação de factores biofísicos, morfológicos de visualização e histórico-culturais, o
que permite a determinação de Unidades de baixa, média e elevada fragilidade visual.
Neste sentido, a Fragilidade Visual de uma Unidade de Paisagem será também o
resultado do somatório dos valores atribuídos para cada elemento considerado:
∑ V=FVU
onde,
V - valor atribuído para cada elemento considerado
FVU - Fragilidade Visual da Unidade

Quadro 2.2 – Valores-tipo de Fragilidade Visual da Paisagem
∑V

FVU
Baixa Fragilidade Visual

<5

Média Fragilidade Visual

>= 5 e < 10

Elevada Fragilidade Visual

Nos

quadros

seguintes

são

apresentados

>=10

os

cálculos

para

a

determinação

da

sensibilidade visual da área.

Outubro de 2002
Anexo X: Paisagem

12

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

Quadro 2.3- Qualidade Visual
Sub-unidades de paisagem
Atributos

Biofísicos

Encosta

Relevo

1

1

1

Uso do Solo

0

1

1

Presença de água

0

2

2

1

0

1

Diversidade/Complexidade

0

0

1

Singularidade

1

1

0

Intervisibilidade

1

1

1

0

1

0

4

7

7

Harmonia funcional e
arquitectónica do espaço

Estéticos

Zona

Cumeada

Estrutura visual
dominante
TOTAL

agrícola

Quadro 2.4- Fragilidade Visual
Sub-unidades de paisagem
Atributos

Biofísicos

Morfológicos

Zona

Cumeada

Encosta

Relevo

2

2

1

Uso do Solo

2

2

2

Campo visual relativo

2

1

1

2

2

1

agrícola

Posicionamento do espaço

de

relativamente à sua bacia

visualização

visual

Acessibilidade visual

2

2

1

TOTAL

10

9

6

Quadro 2.5- Sensibilidade das Sub-Unidades da Paisagem
Sub- Unidade de

Sensibilidade da

Qualidade Visual

Fragilidade Visual

Cumeada

Baixa

Alta

Média

Vertente

Média

Alta

Média/Alta

Zona agrícola

Média

Média

Média

Paisagem
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Estes resultados mostram que a zona que tem uma maior sensibilidade (Média/Alta) é
exactamente a zona da implantação dos parques (ver Figura 2.1). Isto deve-se à
topografia do terreno e à vegetação rasteira, que conferem à zona, simultaneamente,
uma grande visibilidade e uma pequena capacidade de absorção de novos elementos
com as características dos aerogeradores.

Outubro de 2002
Anexo X: Paisagem

14

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

2.2 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJECTO

Sem a construção dos Parques Eólicos e do Ramal de Ligação, não se prevêem alterações
face à situação descrita na Caracterização do Ambiente Afectado pelo Projecto, visto não
estar prevista a implantação de nenhum outro projecto para o local em estudo.
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3

IMPACTES

Em termos paisagísticos, os impactes de um projecto desta natureza resultam da
introdução de elementos na paisagem e da possibilidade de desaparecimento de outros
elementos característicos dessa mesma paisagem, reflectindo-se no seu carácter e
qualidade (Mendes et al.,2002).
Para avaliar o impacte da instalação dos Parques na paisagem, foi utilizada uma
ferramenta informática que calcula as Zona de Influência Visual, isto é, determina, para
cada ponto de uma determinada região, quantos aerogeradores são visíveis a um
observador que se encontre nesse ponto.
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3.1 FASE DE CONSTRUÇÃO

Durante esta fase, serão realizadas algumas operações que irão provocar impactes, de
diferente significância, na paisagem. Para efeitos desta análise, as operações de
construção serão separadas em Parque Eólico e Ramal de interligação.

3.1.1

Parque Eólico

As operações de limpeza do terreno e desmatação para abertura dos acessos e para
construção da subestação, edifício de comando e PT irão provocar um impacte negativo,
significativo, directo, a longo prazo, permanente e certo.
A escavação para a execução dos sistemas de drenagem, fundações das torres e inserção
dos cabos eléctricos dará origem a um impacte negativo, pouco significativo, temporário
e incerto. Por outro lado, a reposição dos materiais escavados provocarão um impacte
positivo, pouco significativo, directo, a longo prazo, permanente e certo.
As terraplenagens, podendo provocar pequenas alterações na morfologia da paisagem,
constituirão um impacte negativo, pouco significativo, directo, a curto prazo mas
permanente e incerto.
A presença de um estaleiro, bem como de zonas de armazenamento de materiais e
depósito temporário de terras terá um impacte negativo, significativo, directo, a curto
prazo, temporário e certo.
A necessidade de circulação de veículos pesados de grande dimensão obriga à correcção
(alargamento, rectificação e repavimentação) de alguns caminhos existentes. Estas
acções irão provocar um impacte negativo, muito pouco significativo, directo, a longo
prazo, permanente e incerto.
A presença das gruas de grande altura para montagem das torres e encaixe dos
mecanismos dos aerogeradores dará origem a um impacte negativo, muito pouco
significativo, directo, a curto prazo, temporário e incerto.
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Apesar de todos estes impactes, na sua maioria temporários, a

prevista recuperação

paisagística da zona da obra provocará um impacte positivo, significativo, directo, a
longo prazo, permanente e certo.

3.1.2

Ramal de Interligação

Relativamente à construção do ramal de interligação, haverá impactes provenientes das
operações de desmatação e abertura de caminhos de acesso, considerando-se como
negativo, significativo, directo, a longo prazo, permanente e certo.
A escavação de terras e seu depósito também poderão causar impacte neste descritor,
considerando-se este como negativo, muito pouco significativo, directo, a curto prazo,
temporário e incerto.
Devido às características especiais desta obra, não serão instalados estaleiros na zona,
pelo que não existirão impactes relacionados com a presença daqueles.

3.2 FASE DE EXPLORAÇÃO

3.2.1

Apresentação do modelo

O WindPro 2.2 é uma ferramenta informática que, através do seu módulo ZVI, permite
calcular quantos aerogeradores são visíveis a partir de um determinado ponto. Após a
georreferenciação da informação de base (neste caso, as folhas n.º 126 e 137 da Carta
Militar de Portugal, à escala 1:25.000, do Instituto Geográfico do Exército), desenham-se
as curvas de nível, a partir das quais o programa cria um modelo digital de terreno.
Para

se

obter o resultado final é ainda necessário marcar a localização dos

aerogeradores, indicar a cota da sua implantação, a sua altura e escolher qual a área de
cálculo (neste caso, um rectângulo com 13.000 metros de largura, 14.000 m de altura e
centro em X= 597000 Y=45552000, UTM Fuso 29 ED50).
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A área de cálculo é constituída por uma grelha, cujas células têm a dimensão que o
utilizador definir (foram utilizadas células de 25m e 100m). O programa, para cada célula
da área de cálculo, simula um feixe em direcção a cada um dos aerogeradores. Se o feixe
não for interrompido pelo relevo ou por outro obstáculo, considera-se que o aerogerador
é visível daquela célula.

3.2.2

Resultados do modelo

Para avaliar a influência visual deste projecto, foram feitas três simulações de influência
visual:
1. Apenas com os Parques das Meadas e Castanheira I (Figura 3.1);
2. Apenas com os Parques da Castanheira II e Castanheira I (Figura 3.2);
3. Apenas com o Parque de Fonte da Mesa (Figura 3.3).
A opção de se fazer este última simulação advêm da necessidade de se avaliar o impacte
cumulativo com projectos já existentes na zona.
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As simulações indicam que os Parques das Meadas e Castanheira I terão maior
visibilidade nas encostas da margem direita do rio Douro (incluindo Peso da Régua e
Mesão Frio), na encosta a Este do vale da Ribeira de S. Martinho de Mouros e no planalto
em redor do Parque e no IP3. É de notar que, na maior parte da cidade de Lamego e na
própria cumeada da Serra das Meadas a Sul do marco geodésico de Fonte da Mesa, os
novos aerogeradores não serão visíveis.
Os Parques da Castanheira II e Castanheira I, de acordo com as simulações, terá uma
visibilidade idêntica à dos anteriores, diferindo apenas no número máximo de
aerogeradores visíveis (serão oito em vez de sete) e na visibilidade da cumeada da Serra
das Meadas, de onde a alternativa ao projecto será apenas visível de um cabeço a Sul do
marco de Vila Lobos.
Este facto deve-se, provavelmente, à pequena diferença na características e localização
(incluindo cota) dos aerogeradores dos dois parques, que se encontram numa área de
cerca de 50 hectares no extremo da cumeada.
Quanto ao Parque de Fonte da Mesa, assim como os anteriores, é muito visível do IP3,
da encosta a Este do vale da Ribeira de S. Martinho de Mouros e das encostas da
margem direita do rio Douro. A visibilidade deste parque difere da dos anteriores na
cumeada da Serra das Meadas (onde, por ser o seu local de implantação, é muito visível)
e na zona de implantação do projecto que, por ser uma zona a uma cota mais baixa e
por se encontrar no extremo da cumeada, tem pouca visibilidade sobre a totalidade do
parque.
Considerando as zonas de maior visibilidade, o número de potenciais observadores é
aproximadamente de 13.600, como apresentado no Quadro 3.1.

Outubro de 2002
Anexo X: Paisagem

23

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

Quadro 3.1 – Número de potenciais observadores nas zonas de maior visibilidade

Concelho

Peso da Régua

Mesão Frio

Freguesia

Número de
residentes

Godim

4951

Fontelas

909

Loureiro

1452

Oliveira

456

Cidadelhe

207

Vila Marim

1475

Santa Cristina

821

São Nicolau

436

Vila Jusa

687

Barqueiros

844

Loivos da Ribeira

562

Frende

815

Baião

Total

13615

Fonte: INE, População residente, dados provisórios 2001

Deve ser referido que as simulações não foram feitas em perfeita igualdade de
condições, pelo que se devem consultar os relatórios (em Anexo) para se poderem
comparar factores como a área de cálculo e a dimensão das suas células. É também
importante salientar que na simulação do Parque de Fonte da Mesa (cujo objectivo é
caracterizar a situação actual da zona) não foram incluídos os aerogeradores do Parque
de Vila Lobos, por não ter sido possível encontrar informação fidedigna sobre a sua
localização e características.
Apresentam-se de seguida três fotomontagens, que tentam simular aquilo que um
observador verá se estiver localizado nas encostas da margem direita do rio Douro
(Fotografia 3-1) e na zona de implantação do projecto (Fotografia 3-3).
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Fotografia 3-1 -Vista sobre o parque eólico das encostas da margem direita do rio Douro

Fotografia 3-2 - Vista panorâmica sobre o parque eólico

Fotografia 3-3 – Vista de alguns geradores a partir do local de implantação do parque eólico

Resulta igualmente da Fotografia 3-1 (a qual foi obtida num dia de boa visibilidade), que
o Parque Eólico, embora visível a olho nu, revela já alguma dificuldade de leitura, uma
vez que a distância tende a diminuir o impacte visual resultante da introdução de
elementos estranhos na Paisagem.
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3.2.3

Conclusões

Considerando que o número de aerogeradores a instalar nos Parques Eólicos das Meadas
e Castanheira I é bastante inferior ao número de aerogeradores já instalados (cerca de
40), que estes já são um elemento predominante na paisagem, degradando-a, e que a
visibilidade daqueles é relativamente baixa nas zonas de maior população, considera-se
que a construção do novo parque constituirá um impacte negativo, significativo, directo,
a longo prazo, permanente e certo.
A presença de outras estruturas (subestação, edifício de comando e PT) originará um
impacte negativo, significativo, directo, certo e permanente, que só não será maior
devido à sua baixa altura em relação aos aerogeradores.
A rotação das pás dos aerogeradores poderá ser um motivo de atracção do olhar dos
observadores, podendo dar origem a um impacte negativo, muito pouco significativo,
directo, a longo prazo, permanente e incerto.
A presença do ramal de interligação (com postes de cerca de seis metros de altura,
distanciados, em média, 35 metros entre si) com uma extensão de sete quilómetros
constituirá um elemento perturbador na paisagem. Contudo, trata-se de uma zona, a
este nível, já bastante intervencionada, pelo que este constitui um elemento a levar em
linha de conta. Este impacte é pois classificado como negativo, pouco significativo,
directo, a longo prazo, permanente e certo. Não é classificado como “significativo” uma
vez que, nas zonas a Norte e Este da Serra das Meadas, existe já uma grande densidade
de linhas de alta tensão, com extensões e alturas maiores que a do ramal aqui em
estudo.
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3.3 FASE DE DESACTIVAÇÃO

Associada à desactivação deste projecto está associada a reposição do estado do
ambiente antes da sua implantação, incluindo a recuperação paisagística.
As operações de desmantelamento das torres e restantes instalações provocarão um
impacte negativo, pouco significativo, directo, a curto prazo, temporário e incerto.
Por outro lado, a recuperação paisagística originará um impacte positivo, muito
significativo, directo, a longo prazo, permanente e certo.
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4

MEDIDAS

MPG.1

Deverá

ser

executado

um

levantamento

topográfico

com

pormenor

equivalente à escala de 1:10.000 ou superior, de modo a que a situação
actual do relevo seja conhecida com rigor, possibilitando a sua recuperação;
MPG.2

Deverá também ser feito um levantamento pormenorizado (escala 1:10 000)
das manchas de vegetação nas zonas que serão temporariamente afectadas
durante a obra (estaleiro, acessos temporários, faixa de serviço do ramal).
Este levantamento será utilizado para a reposição da situação anterior à
implementação do projecto;

MPG.3

Durante a fase de construção deverá vedar-se visualmente, com recurso a
painéis, as áreas de estaleiro e apoio à obra. Estes painéis deverão ter, pelo
menos, dois metros de altura, sendo conveniente que sejam pintados com
cores esbatidas, como o branco, o cinzento ou o azul claro;

MPG.4

Aquando da construção do ramal deverá ter-se em conta o disposto no
Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro, em especial no artigo
28º, referente à distância dos condutores às árvores;

MPG.5

Deverá velar-se pelo estado de conservação e limpeza dos tapumes, por
forma a compensar o efeito de barreira visual que é provocado por toda a
vedação. Deverão ser feitas vistorias mensais aos tapumes, com vista a
reparar e/ou substituir painéis que se encontrem danificados. Caso se
justifique, os painéis deverão ser lavados também mensalmente.

MPG.6

As zonas de depósito de materiais escavados deverão estar delimitadas por
tapumes, com as características enunciadas anteriormente. Esta medida será
mais facilmente executada se for designada para este fim uma área dentro do
estaleiro;

MPG.7

Após o término da obra, deverá ser assegurada a reposição, integração e
recuperação paisagística dos principais elementos afectados. Destaca-se a
reposição do coberto vegetal na zona de estaleiro e acessos temporários, a
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recuperação paisagística junto aos aerogeradores e a plantação de espécies
herbáceas (adaptadas às condições edafo-climáticas da zona) na faixa de
serviço do Ramal.
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5

SÍNTESE

Os Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I irão ser implantados no extremo Norte da
Serra das Meadas, numa zona que, em termos paisagísticos, se pode dividir em três subunidades:
- Cumeada da Serra das Meadas com o Parque Eólico de Fonte da Mesa;
- Vertente Norte da Serra das Meadas;
- Zonas agrícolas e bosque de caducifóleas.
Para cada uma das sub-unidades foi avaliada a sensibilidade da paisagem, calculada a
partir da qualidade visual e da fragilidade visual. O Quadro 5.1 sintetiza os resultados
obtidos.

Quadro 5.1 – Avaliação da sensibilidade da paisagem
Sub- Unidade de

Sensibilidade da

Qualidade Visual

Fragilidade Visual

Cumeada

Baixa

Alta

Média

Vertente

Média

Alta

Média/Alta

Zona agrícola

Média

Média

Média

Paisagem

Paisagem

Esta classificação da sensibilidade da paisagem advém das seguintes características: a
zona situa-se acima dos 800 metros de altitude, no extremo da Serra (é muito visível
num raio de sete quilómetros), a vegetação dominante pertence ao estrato herbáceo
(não consegue disfarçar a presença de novos elementos, em especial se tiverem as
características dos aerogeradores) e existem já dois parques eólicos (com cerca de 40
aerogeradores) na cumeada da Serra das Meadas, constituindo os elementos dominantes
na paisagem.
A construção dos parques eólicos e do ramal de interligação terá alguns impactes
negativos significativos, nomeadamente devido às operações de desmatação e limpeza
de terreno.
Estes impactes poderão ser minimizados, quando possível, com a reinstalação da
vegetação existente no início da obra.
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A presença do estaleiro irá provocar também um impacte negativo significativo, que pode
ser minimizado se forem aplicadas medidas como a vedação com painéis, que devem ser
mantidos em boas condições de manutenção e limpeza.
A inserção de novos elementos na paisagem (os aerogeradores, a subestação, o edifício
de comando e o ramal de interligação) irá provocar um impacte negativo significativo
neste descritor. De notar que a actual presença de uma grande quantidade de
aerogeradores e de linhas de alta tensão, que contribuem para a degradação da
paisagem, foi o factor que impediu que este impacte não fosse classificado com maior
significância.
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ANEXO – CÁLCULOS APRESENTADOS PELO
MÓDULO ZVI DO SOFTWARE WINDPRO
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WindPRO version 2.2.1.12 Mar 2002
Project:

Description:

Meadas - Castanheira1

Parque Eólico de Meadas-Castanheira 1

Printed/Page

19-09-2002 10:02 / 1
Licensed user:

IPA - Inovocao e Projectos em Ambiente Lda.
Rua Gen. Manuel Diogo N. 179A
P-2764-334 Estoril
+35 121 465 8450
Calculated:

18-09-2002 19:27/2.2.1.12

ZVI - ZVI summary
Calculation: meadas_castanheira1

Scale 1:250.000
New WTG

Assumptions for ZVI calculation
Center for calculation
Width of calculation area
Height of calculation area
Calculation step
Eye height
Calculation area
Highest relevant visible part of a WTG
Obstacles used in calculation
Height contour object used in calculation
No area objects used in calculation
New WTG's used in calculation
Existing WTG's used in calculation

UTM ED50 Zone: 29 East: 597.000 North: 4.552.000
13.000 m
14.000 m
25 m
1,5 m
18.200 ha
Hub height + ½ rotor diameter
0
Height Contours: altim_mc1_2.wpo

ZVI Results

WTGs

WTG's visible Area
[ha]
0
9.090
1
2.150
2
813
3
1.163
4
1.638
5
543
6
361
7
2.442

Area
[%]
49,9
11,8
4,5
6,4
9,0
3,0
2,0
13,4

7
0

1
2
3
4
5
6
7

Valid Manufact. Type Power
[kW]
No
BONUS
1.300/250
No
BONUS
1.300/250
No
BONUS
1.300/250
No
BONUS
1.300/250
No
BONUS
1.300/250
No
BONUS
1.300/250
Yes SÜDWIND S-70 1.500

Diam.
[m]
62,0
62,0
62,0
62,0
62,0
62,0
70,0

Height
[m]
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
65,0

East

North

596.329
596.595
596.122
596.295
595.918
595.691
596.908

4.551.678
4.551.946
4.551.918
4.552.290
4.552.217
4.552.050
4.552.382

WindPRO is developed by Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Z
[m]
1.052
1.001
1.022
992
980
992
971
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Project:

Description:

Castanheira2 - Castanheira1

Parque de Castanheira I /Castanheira II

Printed/Page

26-09-2002 23:12 / 1
Licensed user:

IPA - Inovocao e Projectos em Ambiente Lda.
Rua Gen. Manuel Diogo N. 179A
P-2764-334 Estoril
+35 121 465 8450
Calculated:

24-09-2002 23:23/2.2.1.12

ZVI - ZVI summary
Calculation: castanheira1_castanheira2

Scale 1:250.000
New WTG

Assumptions for ZVI calculation
Center for calculation
Width of calculation area
Height of calculation area
Calculation step
Eye height
Calculation area
Highest relevant visible part of a WTG
Obstacles used in calculation
Height contour object used in calculation
No area objects used in calculation
New WTG's used in calculation
Existing WTG's used in calculation

UTM ED50 Zone: 29 East: 597.000 North: 4.552.000
13.000 m
14.000 m
25 m
1,5 m
18.200 ha
Hub height + ½ rotor diameter
0
Height Contours: altim_mc1_2.wpo

ZVI Results

WTGs

WTG's visible Area
[ha]
0
9.832
1
1.426
2
620
3
963
4
751
5
768
6
493
7
1.082
8
2.264

Area
[%]
54,0
7,8
3,4
5,3
4,1
4,2
2,7
5,9
12,4

8
0

1
2
3
4
5
6
7
8

Valid Manufact. Type Power
[kW]
Yes SÜDWIND S-70 1.500
Yes SÜDWIND S-70 1.500
Yes SÜDWIND S-70 1.500
Yes SÜDWIND S-70 1.500
Yes SÜDWIND S-70 1.500
Yes SÜDWIND S-70 1.500
Yes SÜDWIND S-70 1.500
Yes SÜDWIND S-70 1.500

Diam.
[m]
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0

Height
[m]
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0

East

North

595.616
595.817
595.873
595.982
596.156
596.276
596.908
596.414

4.551.878
4.551.881
4.552.019
4.551.855
4.552.120
4.551.947
4.552.382
4.551.868
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Z
[m]
999
1.009
994
1.003
991
1.008
971
1.014
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Project:

Description:

Printed/Page

Meadas - Castanheira1

Parque de Fonte da Mesa (localização e características
aproximadas)

Licensed user:

26-09-2002 23:34 / 1
IPA - Inovocao e Projectos em Ambiente Lda.
Rua Gen. Manuel Diogo N. 179A
P-2764-334 Estoril
+35 121 465 8450
Calculated:

24-09-2002 20:05/2.2.1.12

ZVI - ZVI summary
Calculation: fonte_da_mesa

Scale 1:250.000
Existing WTG

Assumptions for ZVI calculation
Center for calculation
Width of calculation area
Height of calculation area
Calculation step
Eye height
Calculation area
Highest relevant visible part of a WTG
Obstacles used in calculation
Height contour object used in calculation
No area objects used in calculation
New WTG's used in calculation
Existing WTG's used in calculation

UTM ED50 Zone: 29 East: 597.000 North: 4.552.000
13.000 m
13.000 m
100 m
1,5 m
16.900 ha
Hub height
0
Height Contours: altim_mc1_2.wpo

ZVI Results

WTGs

WTG's visible Area Area
[ha] [%]
0
9.082 53,7
1
625 3,7
2
688 4,1
3
1.165 6,9
4
1.034 6,1
5
618 3,7
6
276 1,6
7
297 1,8
8
274 1,6
9
265 1,6
10
296 1,8
11
432 2,6
12
369 2,2
13
222 1,3
14
701 4,1
15
479 2,8
16
77 0,5
17
0 0,0

0
17

Valid Manufact. Type
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC

Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown

Power
[kW]
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Diam.
[m]
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Height
[m]
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0

East

North

595.091
594.916
595.114
595.120
595.068
595.090
595.127
595.183
595.052
594.951
595.011
595.359
596.300
596.302
596.312
596.307
596.437

4.549.163
4.548.919
4.549.360
4.549.961
4.549.501
4.549.720
4.550.071
4.550.232
4.550.340
4.550.618
4.550.933
4.551.187
4.550.604
4.550.771
4.550.883
4.551.000
4.551.129

WindPRO is developed by Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Z
[m]
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1

ENQUADRAMENTO

O presente relatório diz respeito à descrição dos impactes socio-económicos decorrentes
da implantação de dois Parques Eólicos situados na Serra das Meadas.
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2

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

As questões ligadas à avaliação dos impactes sociais e económicos decorrentes da
implantação de infra-estruturas têm-se vindo a posicionar como das mais importantes e
significativas nos processos de tomada de decisão sobre as mesmas.
Desde logo, uma tal questão direcciona-nos para a principal problemática que tem vindo
a ser motivo de discussão entre os analistas dos territórios e dos respectivos processos
internos de desenvolvimento: a questão do espaço. Com efeito, o espaço tem-se vindo a
constituir como um dos principais e mais importantes elementos de abordagem na
consideração das soluções que mais directamente se ligam às actividades económicas e a
este nível, também no que se refere à implantação de infra-estruturas que visam
potenciar alternativas, localmente sustentadas, ao recurso às fontes tradicionais de
produção energética, nomeadamente pelo recurso à utilização de energias renováveis e
não poluentes.
Desta forma, e de acordo com um conjunto de problemáticas, teóricas e empíricas de
que mais à frente não deixaremos de dar conta, uma infra-estrutura, como é o caso
específico de um Parque Eólico, não é implantada, logicamente, no abstracto, mas
refere-se sempre a um espaço determinado e facilmente identificável, pelo que, como
veremos, ele será sempre redutível a uma postura analítica de um território definido e
diferenciadamente apropriado num determinado contexto territorial (no caso, no
contexto nacional, regional e mesmo concelhio).
E esta questão assume uma importância tanto maior porquanto a localização deste tipo
de infra-estrutura energética exige espaços com características específicas bem vincadas,
ao mesmo tempo que podem potencialmente aparecer como elementos importantes para
o desenvolvimento local, introduzindo diversidade económica em territórios sujeitos a
processos de exclusão social e económica ao longo de décadas.
Desta forma, uma tal análise terá forçosamente de dar conta das diferentes práticas
de intervenção socio-territorial a que o espaço em referência tem sido sujeito por
parte dos diversos agentes locais, pelo que, não deixando embora de reconhecer a
importância dos diversos agentes sociais exteriores envolvidos, daremos sobretudo
ênfase particular às formas mais localizadas de actuação. Mas, de igual forma, e face ás
características específicas por que tem vindo a passar o sistema energético português, a
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implantação de tais Parques não deixa de se incluir igualmente, de forma clara, numa
avaliação, relativamente alargada do sector em Portugal.
Daqui resulta que estamos a tratar de duas vertentes analíticas relativamente
diferenciadas, pelo que disso mesmo se ressentirá a tipologia de abordagem que
propomos, inclusive ao nível especificamente disciplinar.
Com efeito, as questões ligadas às dinâmicas nitidamente espaciais têm vindo
sistematicamente a surgir como das mais importantes nas decisões económicas e sociais
tomadas no contexto nacional. Tal aspecto aparece, ao limite, como evidente: é no
espaço e no seu contexto situacional que as populações em geral e os agentes socioeconómicos em particular, têm vindo a accionar as suas estratégias de actuação, pelo
que este se configura aqui como o "local" por excelência de intervenção.
Embora se venham crescentemente a constituir como consensuais, tais teses são ainda
mantidas globalmente num nível básico de abordagem, não existindo ainda um "corpo"
teórico definitivo e claramente consensualizado sobre esta temática. Contudo, e é aliás
isso que se encontra na base deste tipo de estudos, as experiências práticas até ao
momento obtidas, em diversas latitudes, parecem precisamente conduzir à necessidade
de se determinarem de forma mais ou menos clara e localizada, as configurações sociais
e económicas de partida, por forma a permitir uma avaliação circunstanciada e realista
dos potenciais impactes decorrentes da adopção de determinadas infra-estruturas.
Assim, a análise a efectuar neste contexto, deve dar conta das configurações sociais e
económicas detectadas ao nível local e, como veremos, das respectivas configurações
espaciais e territoriais. Desta forma, a análise da Situação de Referência a efectuar neste
contexto, será efectuada de acordo com um conjunto de princípios teóricos e
metodológicos que serão previamente explicitados, mas, como seria de esperar, de
acordo com o recurso a um conjunto de indicadores sociais de base estatística,
definidores das dinâmicas socio-económicas aqui registadas.
E é, neste particular, a uma análise localizada que aqui efectuaremos. Se é verdade,
como deixámos atrás expresso, que a avaliação dos impactes de tais infra-estruturas não
deixa, em termos sociais e económicos, de se interligar com as questões de organização
do sector energético a nível nacional, tal abordagem apenas faz sentido num devido
enquadramento de impactes globais, pelo que apenas na avaliação específica da análise
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dos

impactes

e

efeitos

resultantes

da

implantação

dos

Parques

Eólicos

esta

contextualização se justificará.
O estudo aqui apresentado preocupar-se-á igualmente em reter a explicitação dos
instrumentos e técnicas de análise a que se recorreu, assim como dos elementos teóricos
e analíticos que se encontram na base de tal abordagem. De seguida, será apresentada
uma avaliação dos resultados alcançados, de acordo com os elementos aqui explicitados,
em torno das principais estruturas socio-económicas que podem ser analisadas,
nomeadamente, e a saber, as referentes à população e demografia, às estruturas de
produção e reprodução e às condições e potenciais locais de desenvolvimento.
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2.1 PRINCIPAIS ASPECTOS

2.1.1 Elementos de Abordagem

A experiência obtida da avaliação dos impactes socio-económicos decorrentes da
adopção de determinadas infra-estruturas tem vindo a demonstrar que, sem um quadro
de partida explícito e sem um enquadramento teórico e metodológico claro e adaptado
realisticamente

às

necessidades

concretas

sentidas

pela

pesquisa,

se

corre

frequentemente o risco de os resultados alcançados não passarem muitas vezes de
meros exercícios que, mesmo recorrendo a elementos estatísticos de grande aparato,
não conseguem assegurar uma capacidade heurística de interpretação face à realidade
concreta de que estamos a tratar.
Esta questão assume uma importância assinalável face aos nossos objectivos, uma vez
que determinam, em parte significativa, o caminho que a análise que nos propomos deve
seguir, ao mesmo temo que exige uma explicitação das condições e hipóteses analíticas
de partida.
Este não é evidentemente o contexto face ao qual se justificará uma avaliação
meramente teórica relativamente ao papel e às formas de abordagem socio-económica
em Estudos de Impacte Ambiental, mas não deixa de ser importante explicitar as
principais linhas de abordagem neste domínio, por três razões principais, a saber:
1. em primeiro lugar, porque a experiência que tem sido obtida no quadro de
estudos desta índole, tem vindo a revelar-se, não raras vezes, de difícil
sustentação: assente em pressupostos de avaliação empírica estrita, algumas
situações não têm sido apreendidas em toda a sua complexidade, pelo que
aspectos importantes têm muitas vezes sido negligenciados e não considerados
para a análise;
2. em segundo lugar, porque o tempo tem vindo a provar, nomeadamente face às
avaliações ex-post já efectuadas em alguns contextos, um maior ou menor
"optimismo" dos cenários habitualmente considerados, revelando fragilidades
analíticas que se torna necessário evitar;
3. em terceiro lugar, e finalmente, porque a realidade social se tem revelado
complexa, ao mesmo tempo que, recorrendo a modelos analíticos assentes em
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meras avaliações estatísticas, as avaliações comuns têm muitas vezes limitado
esta complexidade, simplificando e reduzindo a realidade económica e social a um
mero conjunto de indicadores de base estatística, os quais, só por si, não
conseguem captar todas as dimensões da acção social.
Neste aspecto, os avanços de pesquisa permitidos pelas abordagens referentes às
sociedades mais rurais e dependentes têm precisamente chamado a atenção para a
necessidade de se evitarem as falsas reduções analíticas e enquadrar devidamente as
análises em torno de um conjunto de princípios de base que permitam avaliar, para
utilizar uma expressão feliz de Santos (1993), não tanto aquilo que parece ser
socialmente visível, mas sobretudo, aquilo que não se "vê", mas que existe e determina
em grande medida o comportamento dos agentes sociais e a forma como as formações
sociais se estruturam e desenvolvem.
E quando se pensa que é a este nível que se determinam as respostas e reacções socioeconómicas à introdução de elementos "externos" a determinada formação social (como
é, por exemplo, o caso de infra-estruturas de apoio à alteração dos parâmetros de
evolução e consolidação das economias locais), facilmente se entenderá então a
importância

assumida

por

tais

princípios

numa

postura

analítica

adaptada

às

necessidades daquilo que se pretende estudar.
Desta forma, e neste contexto, assume importância acordar e definir de forma clara os
pressupostos analíticos que orientam a nossa pesquisa, até como forma não só de
delimitar as fronteiras desta mesma pesquisa, como de apontar as suas principais
dificuldades.
O presente estudo refere-se à implantação de dois Parques Eólicos, infra-estruturas que
visam permitir o desenvolvimento de outras actividades económicas que não a mera
produção agrícola numa determinada parcela de território, ao mesmo tempo que, de
acordo aliás com os objectivos do próprio promotor, pretendem contribuir para a própria
alteração dos pressupostos de funcionamento do sistema energético nacional.
Assim, uma questão, prévia, mas decisiva, nos surge aqui, a saber: quais são os
elementos sociais e económicos que interessa avaliar por forma a captar a importância e
impacte que a implantação de tal infra-estrutura terá, potencialmente, ao nível social e
económico local?
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A resposta a esta questão pode ser efectuada recorrendo a três níveis de interpretação
principais, que interessa descodificar e delimitar previamente. Em primeiro lugar, a
resposta à implantação de infra-estruturas não deixa de depender da base socioeconómica sobre que se pretende actuar. Queremos com isto significar que a
determinação dos efeitos sociais da implantação de uma infra-estrutura como esta, e das
respectivas respostas por parte dos agentes sociais e económicos envolvidos, não pode
ser dissociada do panorama social e económico local ou mesmo regional. Assim, irá ser
nossa preocupação captar e delimitar os principais "momentos" sociais e económicos de
tais espaços, no pressuposto claro do principal objectivo que orienta esta abordagem.
Em segundo lugar, convém lembrar que esta infra-estrutura será implantada num
espaço territorial específico, pelo que não se devem deixar de reter as respectivas
modalidades de integração económica e social aí especificamente referenciadas.
De uma forma geral, em abordagens recentes, resultantes já de posturas analíticas e
metodológicas elas próprias resultantes da consolidação de diversos resultados de
pesquisa, temos vindo a enfatizar a importância de reter a noção de espaço.
"Redescoberta" nos últimos anos por todo um conjunto de perspectivas teóricas e mesmo
disciplinares

(nomeadamente

pela

economia

e

pela

sociologia,

mas

até,

não

estranhamente, pela própria geografia) a questão do "espaço" como instrumento de
abordagem

analítica

tem-se

vindo

a

posicionar

como

das

mais

importantes

e

significativas para a economia e a sociedade portuguesas.
As

questões

referentes

às

dinâmicas

espaciais,

neste

contexto,

têm

vindo

sistematicamente a surgir como das mais importantes nas decisões económicas e sociais
tomadas no contexto de uma dada formação social. Tal aspecto aparece, ao limite, como
quase um dado adquirido: é no espaço e no seu contexto situacional que as populações
em geral, e os agentes socio-económicos em particular, têm vindo a accionar as suas
estratégias de actuação, pelo que, neste aspecto, o espaço se configura como o "local"
ou território de intervenção por excelência.
O presente texto partilha pois do argumento que defende que "esta relação sociedadeespaço evidencia-se, ao nível local, nas estratégias dos agentes sociais, sejam locais,
sejam extra-locais, nas formas de produção e nos modos de uso do espaço. O espaço
território é aqui entendido como um espaço definido por uma sociedade no qual se
configuram

relações

de

poder,

condicionando,

por

seu

turno,

essas

mesmas

configurações" (GAMA:1987).
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Com efeito, grande parte das formas de configuração social, económica e produtiva
observáveis numa determinada formação social (e também na formação social
portuguesa) parecem ser o resultado de diferentes práticas de intervenção socioterritorial dos diversos agentes envolvidos nestes processos.
Em termos gerais pois, as nossas formulações teóricas de partida, considerando embora
a importância das configurações sociais e económicas como elemento de base
fundamental na caracterização e discussão dos potenciais efeitos desta infra-estrutura,
reconhece que estas se referem, ao mesmo tempo, às apropriações diferenciadas a que
estas se remetem no domínio espacial.
Como atrás deixámos clarificado, as estruturas espacio-territoriais são, antes do mais, o
resultado de processos de relacionamento (institucional, social, económico, cultural)
entre os diversos agentes sociais e económicos, processos estes que acabam por ter a
sua expressão de visualização precisamente ao nível territorial.
Desta forma, o território é construído, não sendo as decisões de localização das
actividades produtivas e de infra-estruturas apenas o resultado de processos "neutros" e
indecomponíveis. Falar desta forma, significa dar um sentido às estruturas espaciais das
economias e das sociedades, visíveis como articuladas a um nível territorial e não apenas
como um mero resultado de lógicas decisionais "neutras" e "independentes" das
condições de produção e de reprodução das formações sociais e, ao limite, dos próprios
territórios.
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Processo de
Acumulação / Integração

Estruturação
Organizacional

Estruturação
Ocupacional

Estruturação
Produtiva
Especialização Produtiva
Inserção da
Economia
Doméstica

Concorrência
Economias de
Localização

Organização dos
Mercados (Produtos,
Mão-de-Obra) e Modos
de Regulação Social e
Económica

Modos de Gestão
dos Recursos Humanos

Composição
Social

Modos de Reprodução
Económica

Modos e Processos de Apropriação
Territorial
Estruturação das Actividades
Económicas

Condições e Modos de
Territorialização

Figura 2.1 - Modelo Analítico de Abordagem (adaptado de FERRÃO: 1992)

Parece pois ser legítimo afirmar que o dinamismo de um território, ou de um aglomerado
populacional, mais não se refere do que ao papel que ele representa e desempenha face
ao território envolvente. De facto, as "funções asseguradas numa dada sociedade estão
distribuídas

diferentemente

no

espaço:

dispersas

ou

concentradas,

com

uma

variabilidade de localização dependente, entre outros factores, do tipo de função e da
dimensão da procura" (INE: 1994).
A noção que interessa aqui reter é sobretudo a de território. De acordo com a nossa
abordagem, esta noção e desde logo a sua caracterização, inclui três aspectos principais
(GAMA:1987):

i)

ele constitui um mapa de relações sociais;

ii)

ele constitui um meio de produção;

iii)

ele constitui uma base de consumo.

Esta recomposição analítica é fundamental para o entendimento da dimensão assumida
pelos espaços locais. Com efeito, o território, sendo construído e sendo palco de uma teia

Outubro de 2002
Anexo XI: População, Emprego e Actividades Económicas

.9

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

complexa de relações sociais e de usos e distribuições diferenciadas de meios, remete
desde logo, para a especificidade dos espaços locais. De acordo aliás com alguns autores,
a "espessura - e, porventura, a vitalidade - destes espaços, necessariamente
diferenciados, advém tanto dos quadros de vida, dos modos de reprodução social e da
força de trabalho, como da matriz produtiva que aí está organizada" (REIS: 1992).
Este conjunto de questões é particularmente importante para uma caracterização socioeconómica de base, uma vez que é de acordo com esta matriz teórica que podem ser
encontradas algumas conclusões preliminares dos processos de configuração socioeconómico-territorial dos espaços que nos propomos analisar e que parecem justificar as
principais características básicas do próprio processo de territorialização português
(GASPAR: 1987).
Em terceiro lugar, convém ter em mente que este projecto se refere de forma explícita
a uma infra-estrutura especialmente dirigida, pelo menos nos seus aspectos prioritários,
simultaneamente a duas realidades, interligadas mas diferenciadas: a potenciar o
desenvolvimento local, mas na base da reorganização do sector de produção energética a
nível nacional.
Daí que se justifique uma avaliação o mais circunstanciada possível das condições de
desenvolvimento e consolidação social e económica do território em análise, retendo as
suas características principais.

2.1.2

Metodologia de Análise

Vimos atrás a orientação global que, face à problemática em análise e face aos objectivos
globais de um estudo desta índole, serve de comando à pesquisa que aqui nos propomos
efectuar. Com efeito, em síntese, e como vimos, a caracterização socio-económica de
base do território englobado pelos Parques Eólicos em estudo parte do princípio de que,
face ao quadro global dos objectivos pretendidos com a implantação de tal infraestrutura e face às condições de estruturação da produção económica local, grande parte
das formas de configuração social, económica e produtiva observáveis no território
considerado, parecem ser o resultado de diferentes práticas de intervenção socioterritorial dos diversos agentes envolvidos nestes processos.
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Assim, os elementos analíticos propostos são directamente dependentes das diferentes
dimensões espaciais que aqui irão estar em questão: como vimos, falamos de uma
abordagem que dê conta dos dinamismos e perspectivas estritamente locais, embora
com uma referência, importante, aos dinamismos que resultam de situações similares
observáveis no exterior do território em análise.
De forma quase generalizada, encontramos ainda a tese de que uma caracterização
socio-económica de uma realidade, seja ela qual for, carece apenas do recurso a um
conjunto determinado de elementos estatísticos de base, que devem ser apenas
explicitados e apresentados. No entanto, aquilo que as mais recentes práticas e teorias
de pesquisa empírica provaram foi que as análises baseadas na simples apresentação
acrítica de dados obtidos das estatísticas oficiais se revela, na parte mais significativa dos
casos, extremamente redutora.
A questão do uso dos elementos decorrentes apenas das Estatísticas Oficiais tem vindo a
constituir um elemento central no debate em torno da abordagem dos Indicadores
Sociais.
Desta forma, grande atenção tem vindo a ser dispensada ao recurso a indicadores
sociais, que, podendo ser derivados das estatísticas oficiais, não são redutíveis apenas a
elas.

Os

indicadores

sociais

apresentam,

neste

particular,

duas

características

fundamentais: são substitutos e são medidas (CARLEY: 1985). São substitutos uma vez
que traduzem conceitos sociais abstractos ou não mensuráveis em termos operacionais e
que permitem o exame e a análise de conceitos. Enquanto medidas os indicadores sociais
referem-se às informações que, em termos conceptuais, são quantificáveis.
Porque é que esta questão do recurso a indicadores sociais é importante? As Estatísticas
Oficiais não representam conceitos. Por exemplo, o número de habitantes é um dado
inquestionável, mas que não diz nada sobre a forma como estes se relacionam em
termos sociais. Mas a taxa de urbanização já é um conceito, mesmo que possa ser
derivado dessas Estatísticas. De forma geral, pois, os indicadores sociais representam
uma articulação, a determinado nível, de elementos estatísticos de diversa proveniência,
mas que permitem definir conceitos e estabelecer diferenças entre eles.
Assim, não partilhamos a tese de que os indicadores sociais sejam neutros, uma vez que
o conjunto de valores e os pressupostos dos investigadores orientam tacitamente a
definição e a análise do problemas. Aquilo que é importante é que a definição e
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delimitação dos indicadores de base seja suficientemente explícita e operacional para os
fins em vista numa determinada investigação.
Queremos com isto significar que a actividade de caracterização socio-económica de uma
formação social determinada exige sempre uma explicitação de indicadores sociais,
construídos a partir das Estatísticas Oficiais, mas igualmente o recurso a outras fontes
complementares de pesquisa, que permitam ultrapassar as dificuldades e limitações que
derivam da mera manipulação de simples números.
O sistema de indicadores a ser construído para os nossos fins será apresentado ao longo
deste trabalho. Interessa no entanto chamar devidamente a atenção para o facto de a
caracterização socio-económica e a análise de impactes que aqui nos propomos, ser
efectuada com o recurso a um conjunto de indicadores sociais, definidores das dinâmicas
socio-económicas e socio-culturais aqui registadas, de acordo com três elementos
estruturais principais, a saber:
i)

estruturas demográficas e de distribuição dos efectivos populacionais;

ii)

estruturas de emprego;

iii)

estruturas produtivas.

Desta forma, será nossa preocupação reter aqui a forma como, no espaço local aqui em
análise, se comportam estes elementos de caracterização, uma vez que é este conjunto
de elementos estruturais que mais parece influenciar e potencialmente sofrer os efeitos
da implantação de uma infra-estrutura como é um Parque Eólico.
No entanto, deverá ser devidamente enfatizado o facto de a análise da situação global a
este nível ter presente, como vimos, duas questões problemáticas fundamentais: por um
lado, a que se refere às modalidades de organização económica e social deste território;
por outro lado, as formas e modalidades de reprodução e de apropriação sócio-espacial
desse(s) mesmo(s) espaço(s).
Face às necessidades teóricas e práticas detectadas, para a realização da presente
abordagem analítica seguimos uma metodologia de pesquisa que articulou diferentes
"momentos" de investigação. Com efeito, seguindo aliás as propostas de diversos autores
e investigadores sociais (ALMEIDA. PINTO: 1980), tentou-se aqui dar resposta às
principais necessidades detectadas face aos nossos objectivos finais: trata-se de
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determinar as limitações e os efeitos que a implantação dos Parques Eólicos não deixarão
de ter aos níveis social e económico.
Desta forma, para captar e avaliar a espessura social e económica interna ao espaço
abrangido por tal infra-estrutura, efectuámos uma abordagem que se centrou em cinco
momentos essenciais de pesquisa analítica, a saber:
1. em primeiro lugar, foi efectuada uma avaliação dos principais indicadores
estatísticos disponíveis. Para tal, foi efectuada uma pesquisa relativamente
exaustiva, a qual se orientou para a obtenção de dados em bruto, relativas aos
diferentes "sectores" em análise. Tal pesquisa resultou na recolha de um conjunto
estatístico de razoável dimensão, muitas vezes resultantes de dados disponíveis
mas não publicados, ou mesmo facilmente disponibilizados, embora, em algumas
situações, de importância e grau de cobertura bastante variáveis. Tentou-se
igualmente descer ao nível espacial mais baixo possível, em alguns casos
abrangendo a própria dimensão do lugar, mas na maioria das situações
abrangendo as freguesias. Além disso, algumas das estatísticas utilizadas foram
sujeitas a uma avaliação crítica, dadas algumas das limitações observadas nos
próprios processos de recolha e tratamento de dados;
2. em segundo lugar, foram consultados os principais elementos de plano,
nomeadamente, mas não exclusivamente, os Planos Directores Municipais, os
quais nos permitiram obter, entre outras coisas, uma espacialização de alguns dos
principais elementos analíticos aqui visualizados. Da mesma forma, o recurso a
elementos de plano permitiu cruzar a respectiva informação com a resultante das
Estatísticas Oficiais, por forma a avaliar da adequabilidade de uns e de outros dos
resultados aí obtidos;
3. em terceiro lugar, efectuámos uma avaliação da "territorialização" do espaço em
análise, através da avaliação dos principais elementos cartográficos disponíveis;
4. em quarto lugar foi efectuada uma pesquisa de terreno. Tal pesquisa foi mais ou
menos sistemática, e envolveu dois momentos diferenciados de obtenção de
informação: por um lado, recorreu-se a um levantamento sistemático de campo,
identificando as principais formas de apropriação social e económica do território,
de acordo com as formulações de análise e registo de informação de campo
propostas

na

literatura

comum

de
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nomeadamente através do recurso à produção de notas e obtenção de material
fotográfico de suporte, tendo-se igualmente procedido à realização de entrevistas
não estruturadas com informantes presentes no terreno aquando da realização
dos levantamentos. Por outro lado, e para o desenvolvimento da avaliação de
efeitos derivados da implantação do projecto, procedeu-se à elaboração de
entrevistas no terreno, recorrendo a um sistema misto de questões abertas e
fechadas (LIMA: 1981);
5. finalmente, consultaram-se as principais fontes teóricas, monográficas e de
pesquisa de situações similares disponíveis, e que pudessem simultaneamente
servir como instrumento de caracterização local. O objectivo foi o de que tais
elementos de bibliografia nos permitissem completar, da forma mais adequada
possível, a "radiografia" socio-económica resultante da mera avaliação dos
elementos estatísticos disponíveis, os quais muitas vezes, como o prova a
investigação em Ciências Sociais, apenas fornecem abordagens parcelares da
realidade em estudo.

2.1.3

A Configuração Espacial do Território em Análise: elementos
preliminares

Como atrás afirmávamos, as nossas formulações de partida referem-se às apropriações
diferenciadas do espaço que aqui se podem visualizar. Como atrás deixámos clarificado,
o território é construído, não sendo as decisões de localização das actividades
económicas e produtivas apenas o resultado de processos "neutros" e indecomponíveis.
As estruturas territoriais são pois, antes do mais, o resultado de processos de
relacionamento (institucional, mas igualmente social, económico e cultural) entre os
diversos agentes sociais, processos estes que acabam por ter a sua expressão máxima
precisamente ao nível espacial. Deste ponto de vista resulta pois que os territórios não se
resumem apenas às respectivas articulações institucionais ou administrativas.
No caso presente, encontramo-nos perante uma infra-estrutura que se desenvolve
precisamente num espaço que não é directamente redutível a uma única estrutura
administrativa, ou seja, que se desenvolve por territórios não directamente coincidentes
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com a separação administrativa das respectivas freguesias (e mesmo concelhos) de
pertença.
Com efeito, o espaço territorial em análise desenvolve-se por uma área total de
influência de 11 hectares, que inclui os Parques Eólicos com 7 aerogeradores para o
projecto base e 8 aerogeradores para a alternativa e uma pequena área de "reserva",
onde, nesta fase, não se prevê a implantação de qualquer infra-estrutura.
Administrativamente, este espaço abrange áreas dos concelhos de Resende e Lamego,
localizando-se 4 dos aerogeradores na freguesia de Barrô (Resende) e os 2 restantes na
freguesia de Avões (Lamego). Trata-se pois de Parques que se localizam numa zona de
"fronteira" entre aqueles dois concelhos, factor que se justifica, até pelo facto de, em
parte significativa dos casos, nos concelhos interiores as linhas de água ou as linhas de
cumeada acabam por coincidir com a separação física entre os diferentes espaços
administrativos.
Acresce a esta área de implantação dos Parques projectados, o facto de o Ramal de
Interligação (com uma extensão total aproximada de 7 Km se prever vir a desenvolverse em áreas situadas no concelho de Lamego, atravessando nomeadamente espaços
localizados nas freguesias de Avões e Cambres.
Os elementos até aqui referidos permitem-nos pois precisar os limites espaciais da nossa
análise, genericamente coincidentes com territórios situados nas freguesias (e concelhos)
acima assinalados. Contudo, embora a caracterização deste espaço seja a nossa
preocupação básica, em termos socio-económicos a experiência determina forçosamente
que ela não poderá ser efectuada sem recorrer à respectiva integração num espaço
socio-económico-cultural relativamente mais vasto, a dois níveis principais.
O primeiro nível coincide genericamente com o nível do próprio território das freguesias
de pertença dos espaços referidos, justificando-se, sempre que possível, uma avaliação a
um nível mais baixo, ou seja, ao nível do lugar.
O segundo nível coincide com a integração deste território num espaço mais vasto,
nomeadamente no que se refere às dinâmicas concelhias e regionais. Esta questão
merece ser referenciada, uma vez que, em grande medida, os padrões de distribuição
demográfica e económica locais são o resultado de processos de consolidação económica,
social e política observados a um nível geográfico mais vasto.
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É pois nossa intenção, como vimos atrás, proceder a uma análise das condições
especificamente locais da situação encontrada no espaço em análise, mas sem deixar
de fazer referência, quando for caso disso, aos condicionamentos externos (regionais
ou outros) que se podem encontrar na base de algumas das situações detectadas.

É sobre este espaço e este território, sujeito a um conhecimento fragmentado e
teoricamente disperso, e sobre as respectivas estruturas de configuração socioeconómico-territorial que nos iremos centrar nas páginas seguintes.

2.1.4

População e Povoamento: Dinamismos Socio-Demográficos

Domínio de Análise
Numa análise que é em grande parte subsidiária das noções de espaço e da existência de
uma diferenciação nas estruturas de organização económica e social do território, o
factor populacional e demográfico aparece como um primeiro e importante elemento
de análise.
Além disso, como resulta da perspectiva aqui apresentada, a implantação de um Parque
Eólico, ao provocar alterações potencialmente significativas na estrutura produtiva da
zona em análise, acaba por ser igualmente determinada por este factor. Daí que a esta
vertente seja dada uma atenção particular neste contexto.
Tal como a entendemos, a abordagem dos elementos relativos à demografia e
distribuição da população não pode consistir numa mera abordagem de quantitativos
populacionais, mas numa análise circunstanciada em torno de um conjunto de elementos
que nos permitam uma caracterização da situação real, facilitando desta forma uma
apresentação daqueles elementos que mais potencialmente influenciarão as questões
associadas à implantação de um Parque Eólico e à possível alteração estrutural das
condições de produção locais.
Estão neste caso os elementos referentes sobretudo à distribuição da população no
espaço e à respectiva concentração. Assim, especial atenção será dada a quatro
elementos principais, a saber:
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i)

evolução dos efectivos populacionais e respectiva espacialização;

ii)

índices de envelhecimento, juventude e renovação;

iii)

estruturas de mobilidade geográfica, especialmente aquelas que se
organizam em torno da pendularidade geográfica e populacional;

iv)

estruturas de emprego, nomeadamente em torno da distribuição da
população activa por sectores de actividade.

Para a efectuação de tais caracterizações recorremos não só a elementos de base
estatística, submetidos, nalguns casos, a tratamento próprio, mas igualmente, como
atrás foi referido, a trabalho de campo específico, com o objectivo de complementar e
confirmar / infirmar os elementos estatísticos pesquisados.
A importância desta abordagem e deste tipo de trabalho radica sobretudo no facto de a
análise não se poder (e dever) limitar à apreciação de dados em bruto, os quais por si
sós, nada dizem, mas em tentar captar os "momentos" sociais que estão "para lá" dos
aspectos meramente fenomenológicos, abrindo o caminho para uma caracterização em
torno das respectivas estruturações sociais e, em conformidade, direccionando a análise
final para a avaliação dos padrões de produção / reprodução dos espaços territoriais aqui
em avaliação.
Igualmente importante é o facto de, permitindo a avaliação de padrões evolutivos, ao
longo de séries temporais diferenciadas, e permitindo igualmente o recurso a eventuais
índices de tendência de evolução populacional e demográfica, a presente análise ir
igualmente abrir caminho a uma previsão de evolução dos efectivos populacionais para
os próximos anos, facilitando a avaliação o mais circunstanciada possível das
necessidades e disponibilidades futuras de população activa.

Caracterização e Evolução dos Efectivos Demográficos
Os concelhos onde se integram os Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I (Resende
e Lamego) registavam, para o ano de 2001, e de acordo com dados ainda preliminares,
uma população residente estimada em 40 451 habitantes. Em termos práticos parece
fazer pouco sentido avaliar a situação nos dois concelhos de forma integrada, uma vez
que, como vimos atrás, a posição territorial dos espaços a serem abrangidos pelos
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Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I, é relativamente "periférica" no quadro dos
respectivos territórios administrativos de pertença.
Desta forma, para o ano em referência, podemos notar que o concelho de Lamego
registava um total de residentes de 28 081 habitantes e o concelho de Resende registava
um total de 12 370 residentes. No entanto, e como seria de esperar, este valor
esconderá porventura algumas diferenciações internas que deverão ser devidamente
referenciadas e clarificadas, nomeadamente no que se refere aos quantitativos e padrões
demográficos, não apenas no interior de cada concelho, como, sobretudo (e este é o
aspecto que mais nos interessa aqui reter) nos espaços abrangidos directamente pelos
Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I.
Mas é na verdade ao nível dos espaços concelhios que se impõe uma primeira
abordagem, até como forma de delimitar e enquadrar a abordagem a um nível mais
localizado. Obviamente, os valores acima referidos, apresentados apenas na sua
expressão de número de efectivos, não nos dizem tudo sobre os potenciais demográficos
e populacionais aqui verificados, apenas nos remetendo para uma distribuição em torno
de grandes números e quantitativos, sem referência básica ao real "comportamento"
socio-espacial dos residentes.

Quadro 2.1 - Área, População Residente e Densidade Populacional (2001)
Área

Pop.

Dens. Pop.

(Km )

(2001)

(hab. / Km2)

Lamego

167

28081

168,1

Resende

123

12370

100,6

2

(Fonte: INE (2001))

Daí que se justifique uma abordagem mais circunstanciada, nomeadamente face a alguns
indicadores sociais justificativos da espacialização dos comportamentos demográficos.
Alguns autores dão uma grande ênfase à questão das densidades populacionais
(utilizando-a até como justificação da distinção entre populações rurais e urbanas, por
exemplo), pelo que se justificará uma breve abordagem sobre esta.
Em termos médios o concelho de Lamego apresentava em 2001 uma densidade
populacional

de

aproximadamente

168,1

hab./Km2,

e

o

concelho

de

Resende
2

apresentava uma densidade populacional de aproximadamente 100,6 hab./Km , valores
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que denotam uma situação diferenciada entre os dois concelhos no contexto do território
do continente e do território regional, cuja densidade populacional era, para esse mesmo
ano, de aproximadamente 108 hab./Km2, para o primeiro dos casos apresentados e de
167 hab./Km2 para o segundo. Desta forma, enquanto o valor observado para o concelho
de Resende se situa dentro das médias globais do território nacional, mas abaixo do
território da região Norte, o valor de Lamego situa-se acima do território nacional, mas
dentro da média do território regional de inserção. Tal facto permite efectuar, desde já,
uma leitura prévia sobre o estado do desenvolvimento populacional destes concelhos e
basicamente da quase totalidade do território regional constituído pela Região Norte:
tratam-se de espaços em regra bem consolidados, que ocupam uma posição que, em
média, se integra facilmente nas características geralmente identificadas com espaços
interiores de forte pendor rural.
Contudo, contrariamente ao que pretendem alguns autores, pensamos que os valores da
densidade populacional não possuem, por si sós, uma capacidade de caracterização das
populações acerca das suas principais características demográficas, e muito menos sobre
os graus de urbanização / ruralização de determinados territórios, constituindo apenas
uma contribuição para o respectivo entendimento. Com efeito, os factores relativos à
dimensão dos espaços concelhios são aqui igualmente determinantes nos valores
alcançados e sem por isso significarem maiores ou menores índices de concentração
populacional. Por exemplo, se dois concelhos possuem x hab. / Km2, tal valor pode ser o
resultado de uma distribuição por um elevado número de pequenos aglomerados
populacionais, enquanto no outro pode ser o resultado de uma distribuição por apenas
um núcleo urbano, revelando pois padrões muito diferenciados de distribuição da
população residente.
Daí que se justifique uma abordagem mais circunstanciada em torno da evolução, ao
longo dos últimos anos, dos efectivos populacionais, já que esta nos permitirá obter
algumas conclusões preliminares sobre os potenciais demográficos.
Para efectuar esta abordagem preliminar, por enquanto apenas ao nível concelhio,
partimos dos resultados dos Recenseamentos Gerais da População de 1981, 1991 e 2001
(neste último caso tratando-se, contudo, de dados preliminares). Recorreu-se a uma
série temporal relativamente vasta, como forma de avaliar devidamente da existência de
um padrão evolutivo claro sobre o comportamento dos efectivos, ultrapassando pois os
potenciais

resultados

derivados

de

elementos
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encontrados em séries temporais mais curtas. Os resultados obtidos podem ser
visualizados no Quadro 2.2.

Quadro 2.2 - Evolução da População Residente, por concelhos (1960 - 1996)
1981

1991

2001

Lamego

32833

30164

28081

Resende

15356

13675

12370

(Fonte: INE (2001))

Valerá a pena reter a evolução dos efectivos populacionais entre os anos referenciados,
mesmo se levarmos em linha de conta que o ano de 2001 se refere apenas a resultados
preliminares, mas que, por constarem igualmente dos inquéritos dos censos, dão uma
imagem muito aproximada da realidade.
Quer em Lamego, quer em Resende, verifica-se uma diminuição continuada dos efectivos
populacionais, ao longo do período em referência, expresso nomeadamente no facto de
entre 1981 e 2001 os efectivos populacionais terem decrescido em cerca de 14,5% do
total em Lamego e em cerca de 19,4% em Resende, valores que apontam para uma
incapacidade real em fixar e atrair efectivos por parte daqueles concelhos, padrão que é
visível nos cartogramas abaixo apresentados, e que apresentamos como forma de
facilitar a visualização da evolução dos efectivos demográficos nos territórios em
referência.
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Figura 2.2 - Evolução dos Efectivos Populacionais (Lamego)
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A evolução dos efectivos populacionais para o concelho de Lamego regista, como vemos,
e pelo menos a partir de 1981, uma tendência de decréscimo relativamente vincada e
quase constante.
A situação encontrada no concelho de Resende segue, nos seus traços gerais, a situação
detectada para o concelho de Lamego, o que denota uma certa continuidade nos padrões
demográficos ao nível da sub-região envolvente e mesmo, podemos dizê-lo, ao nível subregional.
As principais diferenças que, em relação a este concelho, se detectam, prendem-se
sobretudo com o facto de, embora integrando-se nos padrões globais observados
anteriormente, as suas características se assumirem mais vincadamente dependentes, ou
seja, as perdas de população entre 1981 e 2001 foram percentualmente superiores,
atingindo quase 1% ao ano, valor extremamente significativo e indiciador de uma
elevada drenagem de recursos e potenciais demográficos por parte deste território.
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Figura 2.3 - Evolução dos Efectivos Populacionais (Resende)

Uma potencial explicação para esta ligeira diferença de comportamento entre os
diferentes concelhos residirá no facto de Lamego, enquanto concelho de maior
importância sub-regional e pelo facto de, agrologicamente, se integrar numa zona de
maior potencialidade e "dinamismo", ter conseguido apresentar, por esse facto, uma
maior capacidade de "resistência" à erosão populacional que tem assolado praticamente
todo o interior da região e que se traduz sobretudo na predominância de factores de
pressão migratória, seja para os principais centros urbanos do território português
(Lisboa e Porto), seja para alimentar o processo de crescimento urbano de outros países
(como a França, Alemanha e Luxemburgo).
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Obviamente, e como resulta do que atrás foi afirmado, quando descemos a um nível
geográfico mais fino, o comportamento demográfico não é semelhante ao longo de todos
os espaços integrantes, uma vez que, no interior de cada concelho, as evoluções em
torno das diferentes freguesias não são uniformes.
Desta forma, e até porque o espaço que é objecto da nossa análise se assume como
claramente localizado, justifica-se plenamente uma avaliação dos comportamentos
evolutivos em torno de unidades territoriais mais baixas, sobretudo as que são
abrangidas pelo projecto dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I e respectivo
Ramal de Interligação (freguesias de Barrô, Avões e Cambres).

Quadro 2.3 - População residente nas freguesias e lugares abrangidas pelos Parques Eólicos das
Meadas e Castanheira I e Ramal de Interligação

Barrô
Avões
Cambres
Corredoura
Palhais
Pio
Quintião

1981
1522
682
3592
35
69
164
180

1991
1197
736
3012
n.i.
n.i.
n.i.
n.i.

2001
1035
693
2678
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

(Fonte: INE (2001))

De igual forma, justificar-se-ia uma avaliação dos efectivos demográficos ao nível do
lugar e não apenas ao nível da freguesia. Contudo, como se observa através da análise
do quadro acima, o padrão de distribuição populacional aqui verificado, assume algumas
particularidades no seio do território nacional: assim, de acordo com aquilo que
geralmente se observa nas regiões rurais de pequena propriedade camponesa, na qual
as diversas freguesias são constituídas por um largo número de lugares de pequena
dimensão (quase uma "exigência" decorrente da forma de produção assente em torno de
pequenas unidades familiares), não existe uma coincidência dos lugares entre os
diferentes Recenseamentos Gerais da População. A título de exemplo, retenha-se o caso
de Cambres, uma freguesia que, em 1991, registava um total de 3012 habitantes,
distribuídos por 22 lugares de pequena dimensão.
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Fotografia 2.1 - Exemplo de Tipologia de Distribuição dos Lugares nos concelhos de inserção
(povoamento disperso por lugares de pequena dimensão)

Contudo, entre 1981 e 1991 (já que para 2001, os dados existentes, por preliminares na
altura de elaboração do presente relatório, não descem ao nível de lugar), existem
povoamentos (lugares) que, tendo sido identificados no primeiro dos inquéritos, já não o
foram a partir de 1991. Tal não significa que, de todo em todo, não tenham sido
contabilizados os respectivos residentes, mas apenas que eles foram integrados numa
unidade territorial mais vasta (Cambres) e de difícil precisão, já que resulta de uma
aglutinação estatística dificilmente perceptível na avaliação de campo entretanto
efectuada. Contudo, com algum grau de certeza (coincidente com a comparação dos
valores de evolução dos efectivos ao nível das respectivas freguesias e da observação de
campo) que o total de efectivos para os 4 lugares referidos deverá rondar um valor não
superior a 300 habitantes.
Valerá a pena referir igualmente que esta questão só se coloca ao nível da área de
influência do Ramal de Interligação, uma vez que, nas proximidades da área onde se
pretendem instalar os Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I não existem quaisquer
lugares ou quaisquer residências isoladas, de acordo com a informação que se pode obter
pela análise da Carta Militar, complementada por trabalho de campo específico.
Valerá pois a pena reter a nossa análise ao nível global das freguesias de implantação
específica dos Parques Eólicos e Ramal de Interligação, a saber: Barrô, Avões e Cambres.
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Figura 2.4 - Evolução dos Efectivos Populacionais (Barrô)

A avaliação dos dados relativos a Barrô, permitem-nos concluir que esta freguesia tem
vindo sistematicamente a perder população residente, registando uma perda total de
mais de 32% dos efectivos entre 1981 e 2001. Podemos desta forma concluir que a
tendência em Barrô continua a caminhar no sentido de perdas de efectivos populacionais,
a um ritmo de aproximadamente 1,6% ao ano, quantitativo superior à média concelhia.
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Figura 2.5 - Evolução dos Efectivos Populacionais (Avões)

A situação verificada em Avões apresenta-se relativamente diferenciada do padrão global
observado para o espaço concelhio de inserção (Lamego). Com efeito, num contexto
global de perda de efectivos populacionais, mesmo na sede do concelho (Sé), entre os
anos de 1981 e de 1991, a população nesta freguesia cresceu (1,6%). Nos anos de 1991
a 2001, quando, na sede de concelho (normalmente os lugares de maior dinamismo
populacional) os efectivos cresceram (ainda que ligeiramente) a freguesia de Avões
registava já um decréscimo de -5,8%. Mau grado o padrão relativamente "anormal"
observado entre 1981 e 1991, tudo indica que a situação aponta já para um inevitável
decréscimo dos efectivos demográficos na freguesia em análise.
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Figura 2.6 - Evolução dos Efectivos Populacionais (Cambres)

Também na freguesia de Cambres se observa uma diminuição progressiva dos efectivos
populacionais (-25,4%), que entre 1991 e 2001 atingiu valores superiores a 1,1% ao
ano.

Potenciais Demográficos
Os valores acima escalpelizados, se são importantes para analisar e avaliar a distribuição
territorial dos efectivos populacionais e descortinar os respectivos comportamentos ao
nível dos padrões evolutivos nos últimos anos, não nos dizem tudo sobre os potenciais
demográficos dos espaços sociais que se pretendem estudar e avaliar.
Tem sido comum a tese de que, em regra, a população portuguesa se encontra em
envelhecimento tendencial, fenómeno que, em termos globais, significará uma menor
capacidade futura de aumento dos efectivos e, portanto, da população residente.
Por forma a facilitar a nossa abordagem efectuámos um levantamento ao nível das
freguesias

dos

concelhos

em

estudo, e com base nos elementos preliminares

disponibilizados pelo Recenseamento Geral da População de 2001, da distribuição etária
dos efectivos populacionais. Contudo, e porque esse quantitativo, por si só, não nos
fornece uma informação detalhada, optámos por calcular um conjunto de índices que nos
permitam obter conclusões mais específicas sobre as principais tendências evolutivas
que, num primeiro momento, podemos descortinar neste agrupamento de concelhos.
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Quadro 2.4 - População Residente, nas freguesias, por grupos etários, em 2001 (Lamego)
FREGUESIA
Lamego (concelho)
Lamego (Almacave)
Avões
Bigorne
Britiande
Cambres
Cepões
Ferreirim
Ferreiros de Avões
Figueira
Lalim
Lazarim
Magueija
Meijinhos
Melcões
Parada do Bispo
Penajóia
Penude
Pretarouca
Samodães
Sande
Lamego (Sé)
Valdigem
Várzea de Abrunhais
Vila Nova de Souto d' El-Rei

Total
28081
7739
693
39
1015
2678
919
976
572
421
912
686
742
104
126
200
1250
1807
103
280
1134
3144
1195
478
868

H
13500
3692
359
21
482
1314
476
462
288
205
451
332
359
53
62
99
614
864
52
143
553
1420
579
239
381

M
14581
4047
334
18
533
1364
443
514
284
216
461
354
383
51
64
101
636
943
51
137
581
1724
616
239
487

0 a 14
4667
1343
116
3
157
452
164
156
103
60
152
109
119
14
18
29
184
324
10
39
225
469
199
75
147

15 a 24
4345
1223
141
4
135
419
140
148
93
75
154
119
104
10
18
42
200
300
13
54
197
389
195
62
110

25 a 64
14158
4120
339
13
509
1387
438
451
299
205
422
291
361
49
53
102
616
870
41
147
605
1596
598
241
405

65 ou mais
4911
1053
97
19
214
420
177
221
77
81
184
167
158
31
37
27
250
313
39
40
107
690
203
100
206

(Fonte: INE: Dados Não Publicados, sujeitos a tratamento próprio)

Quadro 2.5 - População Residente, nas freguesias, por grupos etários, em 2001 (Resende)

FREGUESIA
Resende (concelho)
Anreade
Barrô
Cárquere
Feirão
Felgueiras
Freigil
Miomães
Ovadas
Panchorra
Paus
Resende
São Cipriano
São João de Fontoura
São Martinho de Mouros
São Romão de Aregos

Total
12370
1168
1035
941
131
315
480
391
337
178
643
2873
858
857
1738
425

H
6054
574
506
472
66
148
242
193
158
82
307
1367
425
421
868
225

M
6316
594
529
469
65
167
238
198
179
96
336
1506
433
436
870
200

0 a 14
2214
244
154
205
25
59
85
60
47
11
93
545
171
144
293
78

15 a 24
1792
162
135
145
23
42
64
63
42
33
90
448
106
129
249
61

25 a 64
5833
571
524
449
54
135
228
185
120
82
268
1359
396
407
858
197

65 ou mais
2531
191
222
142
29
79
103
83
128
52
192
521
185
177
338
89

(Fonte: INE: Dados Não Publicados, sujeitos a tratamento próprio)

Em média, o concelho de Lamego apresenta um peso da população com idades situadas
entre os 0 e os 14 anos, face à população residente total, de cerca de 16,6% do total,
enquanto o concelho de Resende apresenta um peso, para o mesmo escalão etário, de
cerca de 17,9%. Os especialistas em demografia concordam com o princípio de que uma
população com uma pirâmide etária equilibrada apresenta um peso deste grupo etário
que ronda em média os 20%. Ou seja, ambos os concelhos apresentam um peso da
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população jovem, face ao total dos efectivos demográficos, relativamente desequilibrado,
apresentando portanto características de fraca juvenilização.
Também ao nível das freguesias abrangidas pelo projecto a situação apresenta evidentes
desestruturações, mais notórias do que as verificadas para as médias dos concelhos,
nomeadamente em Barrô (14,9%), Avões (16,7%) e Cambres (16,9%).
Acontece contudo que estes valores, que se referem apenas a pesos no quadro da
população total, não nos dizem muito sobre a tendência de juventude da população
residente. Por essa razão procedemos ao cálculo de um índice de juventude da população
residente. Este índice relaciona a população com idade situada entre os 0 e os 14 anos e
a população com idade situada acima dos 65 anos.

Quadro 2.6 - Índices de Juventude e de Envelhecimento, por freguesias (2001)
Índice de

Índice de

Juventude

Envelhecimento

95,0

105,2

AVÕES

119,6

83,6

CAMBRES

107,6

92,9

RESENDE

87,5

114,3

BARRÔ

69,4

144,2

LAMEGO

(Fonte: INE: Dados Não Publicados, sujeitos a tratamento próprio)

O cálculo deste índice permite-nos concluir que o concelho de Lamego, na sua
globalidade, denota um baixo índice de juvenilização, embora as freguesias de Avões e
de Cambres apresentem, estranhamente, um envelhecimento da pirâmide etária na base
muito pouco acentuado, reflectindo mesmo uma juvenilização que merece referência,
tanto mais que, como vimos, o concelho se encontra num processo de envelhecimento
tendencial Quanto a Resende / Barrô, o índice de juventude situa-se abaixo de 90 (87,5
e 69,4) valor que merece destaque por reflectir um envelhecimento extremamente
acentuado da estrutura etária na base.
De igual importância analítica é a avaliação da percentagem de idosos no conjunto da
população residente. Obviamente, o peso dos idosos na população residente acompanha
de certa forma o peso do número de jovens, uma vez que se numa população o número
de jovens é diminuto, isso reforça o peso dos idosos.
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O peso dos idosos nos concelhos de Lamego e de Resende é, respectivamente, de 17,5%
e 20,5%. Considera-se normalmente que, em média, um peso de idosos superior a 15%
representa já uma população relativamente envelhecida. Estamos pois em presença de
um espaço que apresenta já traços de envelhecimento relativo da população.
Da mesma forma que para o caso da avaliação da juvenilização da população,
efectuámos

uma

avaliação

do

índice

de

envelhecimento,

correspondente

ao

estabelecimento de uma razão entre a população residente com mais de 65 anos e a
população residente com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos.
Os resultados alcançados reforçam o que atrás afirmámos em relação á juvenilização: ou
seja, as freguesias do concelho de Lamego registam uma notória capacidade de
"resistência" à tendência global, de acordo com um padrão que merece ser destacado.
Contudo, a freguesia de Barrô, em Resende, com um valor de índice de envelhecimento
superior a 140 apresenta sintomas de envelhecimento extremamente elevado.
Numa tentativa de síntese, poder-se-ia afirmar que, mesmo se considerarmos que as
freguesias de Avões e de Cambres denotam ainda taxas relativamente favoráveis ao
nível dos respectivos potenciais demográficos, o facto de terem vindo a registar perdas
relativas de população entre os anos dos dois últimos Recenseamentos, a que se alia o
facto de o respectivo concelho de pertença registar perdas significativas de efectivos e
um tendencial envelhecimento da pirâmide etária, permitem apontar, para toda a área
em estudo, os potenciais demográficos indiciam uma perda efectiva de vitalidade,
denotando uma situação futura de envelhecimento tendencial da pirâmide etária, na base
e no topo.

Pendularidade Geográfica
Os valores atrás apresentados dão-nos uma panorâmica global sobre a evolução e
caracterização dos efectivos e potenciais demográficos no território em análise. Contudo,
os mais recentes desenvolvimentos efectuados no quadro das análises demográficas e
socio-económicas têm chamado a atenção para uma limitação presente em tais quadros
de análise: a de se considerarem os espaços e territórios locais como constituindo uma
realidade

necessariamente

"autárcica",

não

sendo

devidamente

consideradas

as

respectivas relações com o exterior.
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Não negando a validade da análise atrás efectuada, tanto mais que, no contexto de
realização deste Estudo, ela assume uma importância fundamental (trata-se, na
realidade, de determinar os efectivos e potenciais demográficos para territórios
administrativamente bem delimitados, mas onde a implantação da infra-estrutura em
referência não se limita a estas divisões, nem se pretende esgotar nelas), é forçoso
reconhecer que a validade de tais análises não consegue ir muito além do quadro de
referência de cada um dos espaços locais considerados.
Aquilo para que precisamente as novas posturas teóricas têm chamado a atenção é para
um facto empiricamente constatável: o de que a delimitação dos espaços administrativos
não impede, não poderia impedir aliás, que os respectivos residentes articulem as
respectivas estratégias (de residência, de produção, de consumo, de lazer, etc.) num
quadro territorial mais alargado do que o delimitado administrativamente pelos diversos
concelhos.
Desta forma, naquele quadro de desenvolvimento teórico, tem sido dada atenção à
necessidade de se considerarem as relações que, por vezes, os seus habitantes
estabelecem no âmbito de diversas unidades territoriais. A avaliação destas realidades
não é fácil, uma vez que, na maior parte dos casos, ela só consegue ser efectuada se
desenvolvida de acordo com modelos de investigação aplicada especificamente para tal
efeito, uma vez que as Estatísticas Oficiais não se encontram preparadas para dar
resposta à avaliação das relações socio-territoriais.
Há contudo que, de alguma forma, tentar determinar o grau de relações que, a este
nível, os diversos concelhos aqui presentes, eventualmente estabelecem entre si. Uma
vez que se torna de todo impossível entrar, nesta fase, pelas dimensões ligadas à
reprodução social, deve contudo efectuar-se uma aproximação à dimensão produção /
trabalho, avaliando de que forma é que, a este nível, os diversos territórios locais
estabelecem relações por via das deslocações dos respectivos residentes.
Como se compreende, este exercício não é fácil. Contudo, se não permite igualmente
captar toda a dimensão dos fluxos diários e das relações que se estabelecem entre os
diversos espaços locais, permite contudo obter algumas conclusões e algumas linhas de
tendência, em torno da sua dependência ou relativa autonomia em termos económicos (e
que muitas vezes pode equivaler a um "isolamento" mais ou menos visível), cuja
avaliação merece alguma atenção.
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Iremos pois aqui avaliar, de forma necessariamente preliminar, dado o actual estado de
pesquisa desta problemática, a eventual pendularidade geográfica que os espaços locais
em análise estabelecem com outros territórios. Por pendularidade geográfica entendemos
os movimentos periódicos diários, efectuados no desempenho da actividade económica,
por parte dos indivíduos nas suas deslocações casa-trabalho.
Esta distinção acentuada casa - trabalho começa a assumir sobretudo uma grande
importância no contexto da expansão da urbanização. Com efeito, "na maior parte dos
centros urbanos do país tornou-se, dia-a-dia, mais difícil encontrar uma residência
adequada pelo que, em regra geral, as habitações disponíveis se encontram, cada vez
mais, nas periferias dos centros urbanos. Frequentemente essa distância leva as pessoas
a ultrapassar os limites administrativos dos municípios onde desempenham diariamente
a sua actividade (...). A intensificação dos fluxos migratórios entre os locais de residência
e de trabalho promove e potencia um elevado relacionamento entre municípios vizinhos,
conduzindo frequentemente a organizações sociais do espaço de tipo novo" (PISCO:
1997).
Desta forma, o autor acima citado conduziu um estudo, cujo objectivo foi precisamente o
de definir e quantificar as migrações pendulares diárias estabelecidas entre os diversos
concelhos (e, infelizmente, apenas entre estes) do território português. Para a
prossecução de tal estudo, o autor recorreu a um conceito que se tem vindo a revelar
interessante em termos operativos, o de Unidade Geográfica de Emprego. Para o autor,
"no âmbito das migrações pendulares diárias do conjunto de relacionamentos em cadeia
que se vão desenvolvendo no espaço entre os diferentes concelhos envolvidos, e porque
se trata de pessoas que se deslocam para o emprego, formam-se unidades geográficas
com alguma coerência a que se poderão chamar "unidades geográficas de emprego".
Uma unidade deste tipo forma-se porque existe um polo (concelho) com elevada
capacidade de atracção de activos e existe um conjunto variável de concelhos com menor
capacidade de atracção. Estes serão dependentes em maior ou menor grau do concelho
que proporciona a maior oferta de postos de trabalho" (PISCO: 1997).
Para tal análise, o autor recorreu ao Recenseamento Geral da População de 1991,
verificando e cruzando os dados relativos, por um lado à População Residente a exercer
uma profissão e, por outro lado, aos mesmos elementos em relação às respostas sobre o
concelho de trabalho. Desta forma, verificam-se as "descoincidências" entre o local de
residência e de trabalho, respondidos nos inquéritos do Censo. O autor analisa então a
situação em termos das 33 Unidades Geográficas de Emprego que determinou para o
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território nacional, as quais correspondem, de acordo com a sua perspectiva a centros
urbanos que, neste contexto, se destacam das regiões envolventes.
A avaliação efectuada pelo autor não ultrapassa contudo, e mais uma vez, o nível
concelhio. Uma tentativa por nós efectuada em situações anteriores de baixar o nível da
análise a espaços mais fragmentados (ao limite, a freguesia) defrontou-se contudo com a
ausência generalizada de dados, pelo que se torna difícil, se não mesmo impossível,
refinar a avaliação a esse nível.
No entanto, até como forma de, pelo menos, enquadrar devidamente a questão interessa
focar a situação que, no que se refere à pendularidade geográfica verificamos no quadro
dos concelhos onde se integram os Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I.
Considerando os concelhos de Lamego e de Resende verificamos nenhum deles constitui
o centro de uma Unidade Geográfica de Emprego que polarize outros concelhos
envolventes. Mas, facto que merece igualmente destaque, nenhum deles se integra
igualmente em nenhuma Unidade.
Dito desta forma, apenas ficamos a compreender que os dois concelhos em estudo têm
vindo a reforçar a respectiva autarcia relativa, denotando uma situação de crescente
isolamento face às unidades territoriais concelhias envolventes. Para tal, não deixa de
contribuir, não apenas a situação geográfica destes concelhos, como igualmente as
deficiências de acessibilidade que não permitem ultrapassar as dificuldades que essa
mesma geografia coloca.

O Emprego e a Distribuição da População Activa
A análise, mesmo que breve, das estruturas de emprego, no contexto do nosso estudo,
reveste-se de alguma importância analítica, uma vez que nos permite visualizar, de
maneira mais ou menos clara, a forma como se têm vindo a estruturar e orientar os
processos de territorialização e de apropriação espacial do espaço em análise neste
estudo. Basta que, para tanto, nos lembremos da avaliação que acima teve lugar.
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Quadro 2.7 - Distribuição da População Activa por Sectores de Actividade, Taxas de Actividade e de
Desemprego, por concelhos e freguesias(1991)

Taxa de
Actividade
Lamego
Avões
Cambres
Resende
Barrô

Taxa de
Desemprego

38,6
35,5
35,7
33,2
41,4

I
T.
2299
37
289
2064
254

9,5
5,7
15,1
2,9
1,6

%
21,8
15
31,7
46,7
52

II
T.
%
2998 28,4
155
63
309
33,9
909
20,6
34
7

III
T.
%
5243 49,7
54
22
314
34,4
1443 32,7
200
41

(Fonte: INE: Fonte: INE: Dados Não Publicados, sujeitos a tratamento próprio)

O quadro acima apresenta-nos alguns elementos relativos à estruturação do emprego,
para já, apenas ao nível dos concelhos onde se integram os territórios a ser directamente
abrangidos pelos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I.
As taxas de actividade aqui registadas situam-se abaixo dos valores médios nacionais,
não se observando diferenciações significativas entre os concelhos de Lamego e de
Resende. Já o mesmo não se pode afirmar no que se refere à incidência do desemprego
nestes concelhos. Com efeito, esta apontava para uma incidência de cerca de 9,5% em
Lamego e apenas 2,9% em Resende, valor que, no primeiro dos casos apontados, se
encontrava acima da média nacional, que, no mesmo Recenseamento se situava em
cerca de 8%.
Refira-se contudo que os valores referentes ao número de desempregados são, em
termos de Recenseamentos da População, os mais sujeitos aos efeitos de conjuntura,
pelo que a respectiva avaliação, não deixando de ser importante, deve ser sempre
sistematicamente enquadrada na situação global detectada no momento, sobretudo em
termos de potencialidades de crescimento de emprego.
E neste contexto, as indicações existentes, sobretudo as decorrentes das análises da
conjuntura, parecem apontar no sentido da diminuição do número global de activos
desempregados.
No entanto, a estrutura de emprego registada nos concelhos de Lamego e de Resende,
parece reflectir de forma clara a predominância de padrões específicos, claramente
correlacionados,

evidentemente,

com

as

estruturas

económicas

internas

destes

concelhos. Os valores constantes do quadro apresentado, deixam aliás claro dois
padrões, diferenciados nuns elementos, mas significativamente aproximados noutros,
entre os dois concelhos, que merecem algum destaque, a saber:
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•

o concelho de Lamego não regista um valor muito significativo (se entendido por
contraposição aos valores registados para os restantes sectores) no que se refere
à actividade no sector agrícola (captando cerca de 21,8% dos activos),
contrariamente ao que acontece no concelho de Resende, onde a actividade neste
sector (46,7%) se mantém como a mais importante captadora de emprego;

•

o sector secundário (indústria e construção civil) apresenta debilidades evidentes
em termos de captação de emprego nos dois concelhos, registando valores que,
em termos meramente económicos, pouco ultrapassam a fase de "residualidade".
Com efeito, atente-se ao facto de tais quantitativos não ultrapassarem os 28,4%
em Lamego e 20,6% em Resende, valores que dão bem conta de uma certa
debilidade dos sectores aqui abrangidos nestes espaços concelhios;

•

o sector terciário assume uma importância assinalável nos dois concelhos. Embora
registe maior peso em Lamego (49,7% dos activos) regista igualmente um valor
assinalável em Resende (41%). Este padrão enquadra-se na lógica, referenciada
por alguns autores (RUIVO: 1993), de crescimento e consolidação dos poderes
administrativos locais, os quais, não raras vezes, se têm substituído às
actividades directamente produtivas enquanto fornecedores de emprego, até
como forma de amortecer os efeitos sociais decorrentes da falta de perspectivas
de um desenvolvimento económico consolidado em termos produtivos e de
articulação entre sectores.

No entanto, e como seria de esperar, se descermos a um nível de análise mais baixo,
nomeadamente ao nível das freguesias integradas no espaço abrangido pelos Parques
Eólicos das Meadas e Castanheira I, a situação apresenta alguns traços diferenciados,
pelo que valerá a pena avaliar a distribuição dos activos por sectores de actividade
nestes territórios, igualmente apresentadas no quadro atrás.
Dos dados recolhidos verificamos que, como aliás seria de esperar, a posição das
freguesias onde se integram os Parques Eólicos, reforçaram, mais do que a situação
média verificada para os diferentes concelhos, a "ruralidade" destes espaços. E se tal é
sobretudo verdade para a freguesia integrada no concelho de Resende, também não
deixa de ser verdade, embora de forma menos evidente, para Cambres em relação a
Lamego.
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Assim, verificamos que os valores dos activos no sector primário são sistematicamente
maiores do que os registados globalmente nos respectivos concelhos (com a excepção,
para o caso da freguesia de Avões no concelho de Lamego). Neste aspecto, Cambres e,
de forma mais acentuada, Barrô assumem-se muito mais como espaços onde a
actividade no sector primário consegue captar ainda uma percentagem elevada de
activos neste sector (31,7% e 52%, respectivamente).
É de realçar o caso de Avões, freguesia onde apenas 15% dos activos se distribui pelo
sector primário, enquanto 63% exercem a sua actividade no sector secundário, valor que
pode ser enganador se considerado apenas de forma isolada. Com efeito, um
levantamento de unidades industriais localmente efectuado, permitiu verificar que, nesta
freguesia, se localiza uma unidade industrial de produção de vinhos, a qual se apresenta
como a maior empregadora em termos locais, e precisamente num sector classificado
como industrial.
Desta forma, e no que se refere ao sector secundário, os valores registados reflectem um
padrão de uma relativa ligação do sector industrial de actividade de origem à actividade
agrícola (agro-indústrias), onde mais facilmente se enquadram populações de origem
rural. No entanto, tal não se verifica na freguesia de Barrô, onde os valores apresentados
para este sector se ficam por 7% do total dos activos.
Quanto ao sector terciário, em todas as freguesias ele regista valores que merecem
destaque, o que parece comprovar a tese acima referida de captação de activos aqui
residentes por parte das actividades de serviços e administrativos de base concelhia,
que, neste aspecto, parece conseguir ter um efeito de influência sobre as freguesias
envolventes.
Uma análise mais detalhada das principais análises sobre o emprego conduzidas em
termos locais e que, noutro contexto, foram efectuadas por elementos da presente
equipe de projecto, permitem apontar para quatro caracterizações conclusivas globais,
que merecem referência:
i) em primeiro lugar, são elevadas as taxas de analfabetismo observadas nos
espaços em análise, nunca inferiores a 20%;
ii) em

segundo

lugar,

as

qualificações

profissionais

são

igualmente

e

globalmente significativamente baixas, visíveis no elevado número de
Outubro de 2002
Anexo XI: População, Emprego e Actividades Económicas

. 34

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

residentes que possuem apenas o ensino primário como qualificação
académica máxima;
iii)

em terceiro lugar, registe-se uma baixa percentagem de residentes
com

qualificações

de

nível

intermédio

(nomeadamente

de

nível

secundário);
iv)

finalmente, e como seria de esperar, face ao panorama atrás
apresentado, a categoria "Outro Ensino" (que inclui as qualificações mais
técnicas

e

as

referentes

ao

Ensino

Superior)

registam

valores

extremamente baixos no contexto dos espaços locais.
Há um factor que devemos levar em consideração: embora não existam dados precisos
que nos permitam concluir acerca da incidência das qualificações profissionais por
sectores de actividade, trabalhos efectuados nesta área (MOREIRA. COELHO: s/d)
apontam para uma situação incomparavelmente mais deficitária no que se refere
precisamente aos activos no sector agrícola, factores que não poderão, em avaliações
futuras, ser deixados fora de consideração, principalmente pelo facto de este ser um dos
mais significativos e estruturantes em termos locais.

2.1.5

Contextualização da Agricultura Local

A par da análise dos factores demográficos e de distribuição e qualificação da população
activa, a avaliação dos elementos directamente produtivos e das estruturas económicas
locais, aparecem como o principal elemento de abordagem, num estudo que pretende,
acima de tudo, avaliar os efeitos potenciais decorrentes da adopção de uma infraestrutura deste tipo, a qual, ao limite, acaba por alterar os pressupostos organizativos, e
mesmo produtivos, do desenvolvimento rural e agrícola dos espaços rurais envolvidos.
Afirmávamos atrás que, com base neste pressuposto, a avaliação dos sectores
económicos

locais,

não

deixaria

de

ser

sujeita

a

uma

caracterização

o

mais

circunstanciada possível, no contexto da avaliação socio-económica.
E neste aspecto, a agricultura continua ainda a ser a actividade produtiva de referência
no contexto regional, e sobretudo, como resultou do trabalho de campo efectuado, no
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contexto local, não deixando, ela própria, de ter uma influência decisiva na organização e
especialização produtivas dos territórios e espaços locais, numa articulação que merece
referência.
Neste ponto iremos pois apresentar, em primeiro lugar, uma caracterização da
agricultura e agrossistemas locais. Esta caracterização é efectuada de acordo com quatro
elementos de pesquisa principais, a saber:
i)

em primeiro lugar, e para a consensualização dos principais elementos
metodológicos a abordar, foram consultadas as principais obras de
referência neste domínio, sobretudo no que se refere ao entendimento dos
principais elementos a avaliar;

ii)

uma avaliação circunstanciada dos elementos constantes do último
Recenseamento Geral da Agricultura (RGA), que teve lugar no ano de
1989, nomeadamente no que se refere aos elementos por freguesia,
disponíveis mas não publicados, os quais foram sujeitos a tratamento
próprio. A avaliação destes dados, até pelo facto de resultar de um
inquérito conduzido a todas as explorações, se não permite obter dados e
elementos actualizados à data de elaboração do presente relatório, permite
pelo menos uma caracterização o mais adaptada possível aos espaços e
territórios em análise;

iii)

uma avaliação e um levantamento de campo, por forma a permitir uma
integração dos principais elementos de pesquisa atrás referenciados.

Em termos globais, alguns autores têm tendência a enquadrar a área em estudo, em
termos agrológicos, em duas regiões relativamente diferenciadas: Entre Douro e Minho
(no caso de Resende) e Trás-os-Montes (no caso de Lamego).
Resende enquadra-se na sub-zona de montanha. Trata-se de uma zona de altitude,
profundamente marcada pela acção erosiva de um clima pluvioso sobre materiais
originários de origem granítica. Embora sem o impacte económico da floresta, ainda se
praticam nesta zona sistemas extensivos cerealíferos com base no centeio, mas obtendo,
por via de regra, níveis produtivos extremamente baixos. As pastagens, quando existem,
encontram-se bastante degradadas e são profundamente afectadas pela acentuada
acidez

dos

solos.

Predominam

igualmente
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permanente

ou

semi-livre,

menos

frequentemente

para

a

produção

de

carne,

alimentados através da importante produção forrageira da região. Nas zonas de
montanha assume já alguma expressão a pecuária de pequenos ruminantes em sistemas
extensivos de pastoreio.
Lamego enquadra-se na sub-zona Douro. Compreende a zona de influência do Douro e
os vales abrigados interiores dos afluentes deste rio, constituída por solos derivados de
xistos meteorizados, de declive alterado pela armação em socalcos, o que traduz uma
longa e permanente intervenção humana e conduziu ao estabelecimento de uma
paisagem agrária extremamente original. É uma zona de ecologia dominantemente
mediterrânica, em que a economia agrária assenta nos sistemas vitícola e oleícola, o
primeiro de grande interesse económico pelas características peculiares dos vinhos
obtidos. A vinha encontra-se geralmente implantada em socalcos com compassos
estreitos e conduzida em formas baixas, recorrendo a tecnologias tradicionais muito
intensivas em mão-de-obra. Nestas vinhas, o aproveitamento da insolação e do binómio
solo-eficácia da radiação solar dá origem à obtenção dos vinhos do Porto, de elevada
qualidade. Paralelamente a estes sistemas vitícolas tradicionais, existem ainda vinhas de
recente implantação, com compassos e sistemas de condução susceptíveis de permitir
uma elevada intensificação cultural, e o emprego de tecnologias de produção
tecnicamente muito evoluídas. Subsidiariamente a economia desta zona suporta-se em
sistemas arbóreos semi-intensivos (citrinos, pomares de cerejas e ginjas, etc.) com
reduzida expressão em termos de área ocupada.
Face a esta caracterização global, interessa agora apresentar uma caracterização das
explorações agrícolas na área global abrangida pelos Parques Eólicos das Meadas e
Castanheira I e Ramal de Interligação.
Para a elaboração desta caracterização socorremo-nos de fontes de informação de
proveniência diversa, o que, algumas vezes, dificulta a abordagem efectuada, dadas as
diferentes condições de obtenção de informação, incluindo aos níveis espacial e
metodológico. No entanto, foi efectuado um esforço de caracterização global do espaço a
ser abrangido pelo projecto, no pressuposto de que as principais linhas caracterizadoras
e

analíticas

da

estrutura

agrícola

e

dos

agrossistemas

locais

manter-se-ão

independentemente da diferenciação das fontes de informação que utilizamos.
Os valores apresentados encontram-se nos quadros 8 e 9, os quais apresentam os dados
para os concelhos de Lamego e Resende, assim como para as freguesias consideradas,
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tendo sido dada ênfase às freguesias de Avões e Barrô (de inserção dos futuros Parques
Eólicos das Meadas e Castanheira I), não tendo sido considerada a freguesia de Cambres,
já que os Ramais de Ligação apenas recorrem a espaços muito localizados e de pouca
dimensão em termos globais.
O universo das explorações nas freguesias de Avões e Barrô, engloba um total de 182
explorações, respectivamente 7 e 175, ocupando uma área total de 396 hectares. Esta
valor prefigura uma dimensão média de propriedade de, respectivamente, 2,9 e 2,1
hectares, valor que dá bem conta da importância económica e social da pequena
propriedade nesta região.
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Quadro 2.8 – Dados estatísticos de base de caracterização de Explorações Agrícolas no Concelho de Resende

Explorações
Natureza jurídica da exploração - Produtor singular autónomo
Superfície agrícola utilizada (SAU)
Superfície agrícola utilizada (SAU) - Por conta própria
Superfície agrícola utilizada (SAU) - Arrendamento
Superfície agrícola utilizada (SAU) - Outras formas
Matas e florestas sem cult. Sob-coberto
Superfície agrícola não utilizada
Outras superfícies
SAU por exploração
Blocos com SAU por exploração
Superfície irrigável
População agrícola

Resende (concelho)
N. Expl.
Valor
1237
5439
1191
4454
1235
4274
981
3226
383
941
36
107
356
460
376
449
881
256
3,46
5,51
1063
2708
4171

Barrô (freguesia)
N. Expl.
Valor
175
376
159
246
175
279
161
224
27
44
19
10
56
75
38
19
97
3
1,59
3,87
64
39
524

UTILIZAÇÃO DAS TERRAS
Cereais para grão
Leguminosas secas para grão
Prados temporários e cult. Forrageiras
Batata
Culturas industriais
Culturas hortícolas extensivas
Culturas hortícolas intensivas
Flores e plantas ornamentais
Pousio
Horta familiar
Frutos frescos
Citrínos
Frutos sub-tropicais
Frutos secos
Olival
Vinha
Viveiros
Prados e pastagens permanentes

N. Expl.
733
593
469
829
1
11
2
22
1161
420
62
7
125
69
1082
6
418

Superfície (ha)
412
77
380
207
...
2
...
9
50
655
15
1
131
18
798
2
1839

N. Expl.
43
6
2
35
5
145
24
12
3
26
174
2

Superfície (ha)
9
o
...
5
1
8
14
2
1
5
234
...

EFECTIVO ANIMAL
Bovinos
Bovinos - Vacas leiteiras
Bovinos - Outras vacas
Suínos
Suínos - Fêmeas reprodutoras
Ovinos
Ovinos - Fêmeas reprodutoras
Caprinos
Caprinos - Fêmeas reprodutoras
Equídeos
Coelhos
Coelhos - Fêmeas reprodutoras
Aves
Aves - Frangos de carne
Aves - Galinhas poedeiras e reprodutoras

N. Expl.
257
9
237
468
30
268
256
45
40
56
263
242
747
364
721

N.
1145
105
638
1121
162
2330
1565
410
323
81
5973
1011
9684
2870
6049

N. Expl.
19
4
4
1
9
7
28
19
27

N.
24
22
22
...
46
17
252
75
173

EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
Tractores
Tractores, < 55 cv
Tractores, >= 55cv
Motocultivadores
Motoenxadas
Motoceifeiras
Distribuidores de adubos e correctivos
Semeadores
Gadanheiras
Enfardadeiras
Ceifiras debulhadoras
Pulverizadores e polvilhadores

N. Expl.
126
103
30
53
6
15
4
3
1
2
38

N.
138
106
32
56
8
19
5
3
...
...
44

N. Expl.
9
7
2
3
1
1
1
1

N.
10
8
...
3
...
...
...
...

DADOS GERAIS

PRODUTOR AGRÍCOLA SINGULAR
Produtores
Sexo: Homens
Sexo: Mulheres
Idade: <25
Idade: 25 a <40 anos
Idade: 40 a <55 anos
Idade: 55 a <65 anos
Idade: >=65 anos
Nível de instrução - Nenhum
Nível de instrução - Básico
Nível de instrução - Secundário
Nível de instrução - Superior
Tempo de trabalho agrícola, >0 a <50%
Tempo de trabalho agrícola, >=50% a <100%
Tempo de trabalho agrícola, Tempo completo
Actividade exterior remunerada - Principal
Actividade exterior remunerada - Secundária

N.
1230
862
368
5
173
336
340
376
569
606
16
39
371
559
300
235
109

(unidade)
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha/exploração
nº/exploração
ha
indivíduos

N.
174
110
64
18
34
60
62
80
85
2
7
79
92
3
37
14

Outubro de 2002
Anexo XI: População, Emprego e Actividades Económicas

39

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

Quadro 2.9 - Dados estatísticos de base de caracterização das Explorações Agrícolas no Concelho de Lamego

Explorações
Natureza jurídica da exploração - Produtor singular autónomo
Superfície agrícola utilizada (SAU)
Superfície agrícola utilizada (SAU) - Por conta própria
Superfície agrícola utilizada (SAU) - Arrendamento
Superfície agrícola utilizada (SAU) - Outras formas
Matas e florestas sem cult. Sob-coberto
Superfície agrícola não utilizada
Outras superfícies
SAU por exploração
Blocos com SAU por exploração
Superfície irrigável
População agrícola

Lamego (concelho)
N. Exp.
Valor
2094
8306
1810
4429
2085
6161
2044
5752
125
364
21
45
524
940
302
376
1268
828
2,94
5,25
756
1597
6306

Avões (freguesia)
N. Exp.
Valor
7
20
7
20
7
17
7
17
2
...
5
1
2,42
4,57
1
...
25

UTILIZAÇÃO DAS TERRAS
Cereais para grão
Leguminosas secas para grão
Prados temporários e cult. Forrageiras
Batata
Culturas industriais
Culturas hortícolas extensivas
Culturas hortícolas intensivas
Flores e plantas ornamentais
Pousio
Horta familiar
Frutos frescos
Citrínos
Frutos sub-tropicais
Frutos secos
Olival
Vinha
Viveiros
Prados e pastagens permanentes

N. Exp.
318
158
109
273
1
69
40
6
92
1230
585
7
124
342
1704
16
249

Superfície (ha)
187
23
110
96
...
26
20
2
56
123
909
8
83
201
3088
4
1251

N. Exp.
3
1
4
1
6
7
-

Superfície (ha)
2
...
1
...
7
5
-

EFECTIVO ANIMAL
Bovinos
Bovinos - Vacas leiteiras
Bovinos - Outras vacas
Suínos
Suínos - Fêmeas reprodutoras
Ovinos
Ovinos - Fêmeas reprodutoras
Caprinos
Caprinos - Fêmeas reprodutoras
Equídeos
Coelhos
Coelhos - Fêmeas reprodutoras
Aves
Aves - Frangos de carne
Aves - Galinhas poedeiras e reprodutoras

N. Exp.
110
21
46
205
12
193
174
74
71
206
268
169
682
238
603

N.
458
78
113
1368
94
3089
2038
614
561
240
2475
578
6510
1240
4650

N. Exp.
1
1
1
1
1
1
5
3
4
1
4

N.
...
...
...
...
...
...
82
18
36
...
29

EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
Tractores
Tractores, < 55 cv
Tractores, >= 55cv
Motocultivadores
Motoenxadas
Motoceifeiras
Distribuidores de adubos e correctivos
Semeadores
Gadanheiras
Enfardadeiras
Ceifiras debulhadoras
Pulverizadores e polvilhadores

N. Exp.
293
241
68
73
14
3
19
4
10
5
2
186

N.
338
263
75
77
15
4
20
4
11
5
...
219

N. Exp.
-

N.
-

DADOS GERAIS

PRODUTOR AGRÍCOLA SINGULAR
Produtores
Sexo: Homens
Sexo: Mulheres
Idade: <25
Idade: 25 a <40 anos
Idade: 40 a <55 anos
Idade: 55 a <65 anos
Idade: >=65 anos
Nível de instrução - Nenhum
Nível de instrução - Básico
Nível de instrução - Secundário
Nível de instrução - Superior
Tempo de trabalho agrícola, >0 a <50%
Tempo de trabalho agrícola, >=50% a <100%
Tempo de trabalho agrícola, Tempo completo
Actividade exterior remunerada - Principal
Actividade exterior remunerada - Secundária

N.
2048
1517
531
5
228
543
543
729
599
1274
71
104
965
654
429
619
65

(unidade)
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha/exploração
nº/exploração
ha
indivíduos

N.
7
7
1
4
2
1
5
1
3
4
3
-
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A análise dos dados resultantes do Recenseamento Geral da Agricultura parece
demonstrar que a situação verificada nas freguesias aponta pois para uma situação
global de elevada fragmentação das explorações.
Reforça este aspecto, o facto de a Natureza Jurídica da maior parte das explorações
assentar precisamente em produtores singulares autónomos, categoria estatística que,
no nosso país, reflecte precisamente a incidência das unidades económicas agrícolas de
origem familiar. O peso destes é de 100% das explorações em Avões e de 91% em
Barrô.
Em relação à estrutura etária dos agricultores os elementos disponíveis referem que em
Avões mais de 86% dos produtores possuem mais de 55 anos (nenhum produtor aliás
possui menos de 40 anos), enquanto em Resende este valor é de 70%, valores que
denotam bem o envelhecimento global que regista a actividade agrícola. Igualmente
muito baixos são os respectivos índices de qualificação. Também maioritariamente a
actividade agrícola é assumida como sendo a tempo completo ou, pelo menos, como a
actividade económica principal.
A área produtiva nas freguesias consideradas é ocupada sobretudo com sistemas de
vinha, os quais ocupam a maior parte da área existente (respectivamente 25% da área
total em Avões e 62,2% em Barrô). Refira-se que em Avões a área destinada a Frutos
Secos representa cerca de 35% da Superfície Agrícola Total.
As restantes culturas permanentes não merecem especial destaque, sendo apenas de
referir a cultura extensiva de hortícolas e hortas familiares em Avões e alguma área de
cereais para grão, batata, culturas hortícolas extensivas, hortas familiares, pomares de
frutos frescos, de citrinos e de frutos sub-tropicais, área de frutos secos e olival, em
Barrô.
A título ilustrativo efectuámos igualmente um levantamento dos efectivos pecuários, por
forma a aquilitar a importância relativa que a exploração animal assume no contexto
local.
Dos dados apresentados concluímos acerca da pouca importância relativa que os
efectivos pecuários assumem ao nível local, até como resultado dos modelos e
zonamentos culturais adoptados. Assim, verificamos que o peso relativo das explorações
de Bovinos, Caprinos, Suínos, Equídeos e Aves é extremamente reduzido em qualquer
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uma das freguesias, apenas se encontrando algumas explorações que se dedicam a esta
actividade, mas com efectivos pecuários diminuto (24 suínos e 22 ovinos distribuídos por
23 explorações) em Barrô.
Ao nível das condições da mecanização, utilização de máquinas e equipamentos, verificase que o número de explorações que nas duas freguesias têm tractor é de 5,1% e
apenas em Barrô.
Ao nível especificamente local (ou seja, coincidente coma a área de inserção dos Parques
Eólicos e do Ramal de Interligação) foi possível observar em trabalho de campo, que a
situação detectada se desenrola de acordo com os diferentes padrões acima assinalados.
Como é evidente, na área de implantação dos Parques Eólicos, até por se situar numa
zona de cumeada, de difícil acesso e com solos globalmente mais pobres para a
actividade agrícola, os terrenos podem ser globalmente classificados como incultos, uma
vez que não se verifica neles qualquer tipo de exploração.
No entanto, na envolvência imediata desta área (nomeadamente a cerca de 500 metros)
foi possível observar a existência de uma propriedade agrícola de pequena dimensão
(aproximadamente 2 hectares), cujo terreno tinha sido recentemente preparado, e
cultivado com milho.

Fotografia 2.2 - Campo Cultivado na envolvência da área de implantação dos Parques Eólicos
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A esta exploração surge associada uma pequena exploração pecuária de bovinos, em
estabulação semi-livre, de acordo com a agricultura da zona de montanha em que esta
área se parece enquadrar.
Situação diferenciada se apresenta no que se refere à ocupação dos espaços agrícolas ao
longo da linha correspondente ao Ramal de Interligação. Neste caso, e com a diminuição
do acentuado dos terrenos, as zonas menos declivosas começam a ser sucessivamente
utilizadas para a exploração vinícola, de acordo com as características usualmente
associadas à sub-região do Douro.

Fotografia 2.3 - Explorações Vinícolas na envolvência da zona de implantação do Ramal de
Interligação

Nesta área a vinha encontra-se geralmente implantada em socalcos com compassos
estreitos e conduzida em formas baixas, recorrendo a tecnologias tradicionais muito
intensivas em mão-de-obra.

2.1.6

A Estruturação Económica e Produtiva em torno dos restantes
sectores da actividade económica

Embora o sector agrícola apareça, em termos estritamente locais, como o mais
importante e significativo, se não mesmo de forma quase exclusiva, a abordagem da
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situação em torno dos restantes sectores económicos encontra alguma justificação no
facto de eles se poderem constituir como actividades complementares, ou alternativas, à
consolidação das actividades especificamente agrícolas.
A avaliação que aqui iremos efectuar será breve e apenas explorativa, numa perspectiva
de discussão das articulações entre os diversos sectores do sistema económico, os quais
são extremamente importantes para a consideração das estruturas reprodutivas das
populações, pelo que a nossa perspectivação, tentará, sobretudo, captar os mais
significativos "momentos" destas estruturações.
Infelizmente, não existem dados sobre a distribuição das actividades económicas a um
nível administrativo mais baixo do que o representado pelo concelho, pelo que será
sobretudo a este nível que iremos orientar esta caracterização breve, no pressuposto de
dois elementos globais: por um lado, porque esta análise apenas se pretende facilitadora
das estruturações concelhias globais do processo económico; e por outro lado, porque
qualquer referência ao nível local será efectuada como resultado do trabalho de terreno
efectuado.
Os elementos disponíveis para análise foram retirados do Ficheiro de Empresas do INE,
para o ano de 1998, o último disponível no presente momento. Merece contudo
referência o facto de o Ficheiro a que se recorreu reflectir apenas uma parte, e nem
sempre a mais significativa, da actividade das empresas e sociedades dos diversos
concelhos (Lamego e Resende), pelo que as suas taxas de cobertura são tanto maiores
quanto mais "centrais" se apresentam as economias locais e tanto menores quanto mais
segmentadas e "periféricas" se assumem aí as actividades produtivas.
O facto de nestas estatísticas do Ficheiro Central de Empresas ficarem de fora as
actividades de base familiar (que praticamente cobrem todas as actividades da
agricultura familiar, mas igualmente uma boa parte das referentes aos Serviços de
Natureza Pessoal), bem como as actividades decorrentes da Administração Pública (as
quais, potencialmente, têm vindo a sofrer um acréscimo relativo em centros urbanos de
segunda dimensão e nas sedes de concelho), ou mesmo as actividades de base familiar
ligadas ao turismo, obriga a que os dados sejam lidos com algum cuidado: se nuns casos
eles são mais ou menos aproximados da realidade (sobretudo naquelas actividades
produtivas onde o assalariamento e a capitalização das actividades é maior), noutros
(sobretudo onde predomina a estruturação económica familiar) tal já não corresponde à
verdade.
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O Quadro 2.10 apresenta os dados do Ficheiro referido, para os concelhos de Lamego e
Resende.

Quadro 2.10 - Número de Sociedades com sede nos concelhos e pessoal ao serviço (1998)

LAMEGO
RESENDE

TOTAL
A+B
N
PS N PS
313 1692 23 115
59 234 5
18

C
N
2
-

D
PS N
... 31
8

PS
265
60

N
1

E
PS
...

F
N
37
3

PS
414
26

G
N
143
24

H
PS
534
93

N
20
5

I
PS
68
14

N
9
2

J
PS
139
...

N
2
-

K
PS
...
-

N
23
4

PS
48
4

A + B - Agricultura e Pesca
C - Indústrias Extractivas
D - Indústrias Transformadoras
E - Electricidade, Gás e Água
F - Construção
G - Comércio
H - Alojamento e Restauração
I - Transportes
J - Actividades Financeiras
K - Actividades Imobiliárias
L a Q - Administração e Serviços

(Fonte: INE: Ficheiro Central de Empresas)

Os valores detectados permitem facilmente concluir acerca da baixa taxa de incidência e
diversificação económica local. Na parte mais significativa dos casos, o número de
empresas é suficientemente baixo e com baixo valor de pessoal ao serviço, denotando,
mais uma vez, sobretudo actividades de nível familiar. Nos dois concelhos acabam por se
destacar os sectores da Indústria Transformadora, Construção, Comércio e Alojamento e
Restauração. Tal destaque deve ser contudo devidamente relativizado.
Ao nível da Indústria Transformadora, o panorama apresentado pelos dois concelhos
denota que a mesma regista um baixo incremento nestes espaços, registando-se 31
estabelecimentos,
estabelecimentos

com
com

cerca
um

de

total

265
de

pessoas

60

pessoas

ao

serviço

em

em

Resende.

Lamego
Assume

e

8

maior

predominância (em termos de número de estabelecimentos e volume de emprego) o
ramo das Indústrias Alimentares, situação que demonstra a importância que, mesmo a
jusante, assume o sector agrícola ao nível da estruturação global da economia.
Todos os restantes ramos apresentam menores valores relativos, assumindo apenas
algum destaque, em Lamego, o da Indústria de Papel. A actividade neste ramo assenta
numa industrialização de forte componente local, mas de muito baixa intensidade,
assente em unidades de pequena dimensão e integra-se com a actividade de produção
rural.
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Ao nível do espaço abrangido pelos Parques Eólicos e Ramal de Interligação, apenas foi
identificada uma unidade de produção industrial: uma unidade de produção de vinhos,
junto à Central Hidroeléctrica da Varosa.
Quanto à Construção Civil e Obras Públicas, o sector assume, no contexto dos dois
concelhos, um papel de suporte ao desenvolvimento das restantes actividades.
Registaram-se 37 estabelecimentos, com 414 pessoas ao serviço em Lamego e 3
estabelecimentos, com 26 pessoas ao serviço em Resende. Pelos valores apresentados,
as empresas locais do sector não parecem demonstrar grande capacidade concorrencial
no domínio das Obras Públicas de maior dimensão, pelo que o sector se pode caracterizar
como modelado pelas necessidades locais, sobretudo em torno da construção de
habitações e pequenas obras públicas.
As actividades ligadas ao Comércio revelam da sua importância no contexto local:
representam 143 estabelecimentos, com 534 pessoas ao serviço em Lamego e 24
estabelecimentos com 93 pessoas ao serviço em Resende, quase igualmente repartidos
pelos ramos do Comércio, Manutenção e Reparação de Veículos Automóveis e Motociclos
e Comércio e retalho de combustíveis para veículos; Comércio por Grosso e Agentes do
Comércio; e Comércio a Retalho, o que colocam os espaços concelhios (sobretudo em
torno das respectivas sedes) como fornecedores de bens às zonas envolventes.
O sector da Restauração e Hotelaria registava para Lamego 20 estabelecimentos, com 68
pessoas ao serviço e 5 estabelecimentos com 14 pessoas ao serviço em Resende. Estes
valores, não muito elevados, não surpreendem, uma vez que estes territórios não se
assumem como espaços de grande procura turística, mau grado todas as potencialidades
que registam neste domínio, sendo portanto a oferta existente relativamente limitada.
Refira-se contudo que uma das unidades de incidência hoteleira (incluindo alojamento)
se localiza precisamente na Serra das Meadas.

2.1.7

Infra-Estruturas de Base

A título meramente ilustrativo, iremos abordar aqui a situação dos dois concelhos em
termos de infra-estruturas de suporte, já que a apropriação sócio-cultural do território
varia não só em função da distribuição sectorial dos residentes activos e das actividades
económicas, mas igualmente em função da dotação em infra-estruturas de suporte. Para
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efeitos da presente abordagem utilizámos uma análise em torno de dois níveis
principais: educação e saúde.
Regra geral, estes dois concelhos registam uma distribuição mais ou menos equilibrada
de infra-estruturas, embora se verifique uma maior dotação por parte de alguns dos
espaços internos aos próprios concelhos, como aliás seria de esperar, vincando bem a
sua maior "centralidade" face aos restantes espaços, sendo nas freguesias integrantes
da sede de concelho que normalmente estas infra-estruturas se encontram.
As infra-estruturas de educação apontam para a distribuição reflectiva pelo Quadro 2.11,
abaixo apresentado.

Quadro 2.11 - Estabelecimentos de Ensino, por Nível de Ensino, por Concelho (1999)

Lamego
Resende

1º
Ciclo
44
35

2º
Ciclo
14
6

3º
Ciclo
4
2

Ensino
Secundário
5
2

Escolas
Profissionais
1
-

Ensino
Superior
3
-

(Fonte: Ministério da Educação)

Como se verifica, Lamego aparece como o espaço mais central face à região envolvente,
ao registar estabelecimentos com todos os graus de ensino, enquanto Resende apenas
regista estabelecimentos até ao Ensino Secundário.
As escolas do 1º Ciclo abrangem praticamente todas as freguesias dos concelhos, sendo
os restantes níveis de ensino distribuídos pelo espaço concelhio, embora à medida que
aumenta o respectivo nível académico, eles tendam a localizar-se na respectiva sede.
Registe-se o número de estabelecimentos de ensino superior em Lamego, fruto
sobretudo do incremento do Ensino Politécnico.
Igual situação se verifica ao nível das infra-estruturas de saúde, as quais assumem
igualmente maior "centralidade" ao nível do concelho de Lamego, situação expressa no
Quadro 2.12, abaixo.
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Quadro 2.12 - Estabelecimentos de Saúde, por Concelho (1999)

Lamego
Resende

Hospitais
1
-

Centros
de Saúde Extensões
1
8
1
2

Postos
Médicos
2
-

Postos de
Medicamentos
2
1

Farmácias
7
4

Camas
183
-

(Fonte: INE: Estatísticas da Saúde)

Mais uma vez, Lamego aparece como o espaço mais central, registando o único hospital
da região envolvente, que abrange igualmente Resende. Contudo, este concelho aparece
como claramente dependente, face às difíceis condições de acesso que regista. E de
acordo com as informações obtidas, mesmo o Hospital de Lamego possui um conjunto
relativamente limitado de valências.
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3

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM INTRODUÇÃO
DO PROJECTO

Por norma, e como deixámos expresso atrás, é ao nível socio-económico que a evolução
da situação de referência sem projecto é mais particularmente conceptualizada,
nomeadamente porque, em parte significativa dos casos, ao nível bio-físico tal evolução
corresponde apenas a um reforço das principais linhas evolutivas detectadas na análise
da situação de referência.
Os eventuais processos de evolução observados ao nível local, estabelecem, no cao
vertente, relações intímas com a evolução dos processos socio-económicos e com a sua
manifestação ao nível espacio-territorial.
Lembremo-nos que estas relações são entendidas sobretudo a dois níveis principais: ao
nível da gestão e exploração dos recursos e ao nível da pressão demográfica, podendo
esta última coincidir (e será porventura este o caso) com um fenómeno normalmente
designado como desertificação humana, correspondente a um cenário de perda
acentuada de efectivos demográficos que sustentem o desenvolvimento local e regional.
Sem querer desde já antecipar os resultados da discussão ao nível destes dois “factores
humanos” no espaço em estudo, e uma vez que a análise da situação de referência sem
projecto não pode deixar de dar sobretudo importância decisiva a aspectos limitados da
estrutura económica e social, aqueles não deixam de se posicionar como os mais
importantes e significativos em termos analíticos e neste contexto.
Desta forma, aquilo que a nossa análise pretende á pois apresentar uma previsão sobre a
evolução da situação ao nível social e económico neste espaço e território determinados:
“Prever é elaborar uma tendência, provável ou plausível, com base numa análise rigorosa
do passado e numa razoável expectativa do futuro. Projectar é construir tendências, com
base em hipóteses (...) A atitude prospectiva obriga-nos a “olhar ao longe de longe”, e é
este futuro que é necessário construir na sua complexidade, mobilidade, riscos e
surpresas. Desta forma, encontrar nos factos passados e presentes o que eles anunciam
é mais importante do que encontrar o que eles explicam. Mas há que levar em linha de
conta o carácter humano da prospectiva. Tal como a história lida com factos cuja
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essência não pode ser dada (o passado já não existe e o futuro ainda não existe) mas, se
o futuro depende do que existe no presente, também depende do nosso querer ou da
nossa vontade” (NAZARETH: 1988).
De seguida apresentaremos pois uma projecção de evolução da evolução da situação de
referência sem projecto, tentando demonstrar as consequências da manutenção da
actual situação e da continuidade de certas tendências.
Contudo, esta análise, se reflecte a situação detectada e observada no passado e no
presente,

não

deixa

igualmente

de

levar

em

linha

de

conta

os

factores

de

enquadramento destas tendências, como é o caso das questões ligadas à alteração dos
pressupostos de evolução das políticas agrícolas e florestais e aos modelos de
desenvolvimento regional.
Por outro lado, não deve deixar de levar igualmente em linha de conta a evolução socioeconómica observada ao nível do território nacional, a qual não deixará de servir
igualmente como enquadradora das tendências globais observadas ao nível local, dada a
interdependência relativa que não deixa de estruturar a evolução dos diversos espaços
territoriais constituintes da formação social portuguesa.
Assim, no presente ponto daremos conta dos aspectos relacionados, por um lado com o
enquadramento proporcionado pelas principais tendências observadas ao nível nacional;
por outro lado com as potencialidades de evolução da situação de referência ao nível da
evolução dos factores demográficos; e, finalmente, pelas tendências de evolução ao nível
dos espaços agrícolas locais.

3.1 AS TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO DO TERRITÓRIO AO NÍVEL NACIONAL

Uma das principais características que se observa ao nível da análise dos territórios é a
que se prende com a relativa interdependência dos territórios constituintes de
determinada formação social. Com efeito, a evolução ao nível dos seus diversos espaços
constituintes não pode ser dissociável das circunstâncias observáveis ao nível global, as
quais acabam, de uma forma ou de outra, por influenciar decisivamente os padrões
evolutivos localmente observáveis.
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Em termos gerais, concordamos pois com a tese de que a evolução dos diversos espaços
locais é efectuada no contexto e na base de um conjunto de tendências significativas de
transformação do espaço e do território nacionais.
A definição destas tendências não é, normalmente, um exercício fácil, uma vez que são
múltiplos os factores que influenciam os padrões evolutivos de espaços e territórios que
se encontram face a diversos contextos e linhas de força, muitas vezes extremamente
diferenciados e mesmo contraditórios.
Há pois que procurar estas tendências em estudos e trabalhos efectuados a propósito do
tema, por forma a facilitar a análise a efectuar neste contexto. Para a definição das
principais tendências nacionais observadas neste contexto recorremos a uma grelha
analítica desenvolvida por um quadro de especialistas nacionais (GASPAR: 1987), a qual,
embora já relativamente datada, ainda parece ser a mais adequada para os nossos
propósitos, por duas razões principais, a saber:
i)

porque tais tendências foram definidas no contexto de uma investigação global
que pretendeu avaliar precisamente as principais tendências (num horizonte
temporal de duas a três décadas) verificadas no nosso país, abrangendo
variáveis sociológicas várias, desde a demografia à economia, passando pela
educação e pelas estruturas sociais de enquadramento;

ii)

porque as tendências referidas pelo autor acima assinalado, foram elaboradas,
desenvolvidas e consolidadas, precisamente na base das implicações sócioterritoriais dos elementos constituintes da formação social portuguesa,
aproximando-se, desta forma, dos modelos metodológicos e analíticos a que
temos vindo a recorrer no contexto deste estudo.

De acordo com o autor as tendências nacionais, que, de acordo com a nossa perspectiva
não deixarão de influenciar decisivamente a lógica de evolução local do panorama social
e económico, podem ser agrupadas e sintetizadas nos seguintes pontos (GASPAR:
1987):
1.

Inércia e Estratégia de Reconversão dos Estabelecimentos Humanos –
podemos considerar a inércia como uma característica dos estabelecimentos
humanos, ou seja, a tendência para permanecerem através de contínuas
adaptações ou reconversões: ela permanece como uma constante, quer quando
se analisam transformações operadas em períodos de relativamente curta
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duração, quer quando nos detemos sobre um território limitado ou mesmo sobre
um lugar isolado. Claro está que a base de toda a estratégia de reconversão dos
estabelecimentos

humanos

assenta,

primordialmente,

na

adaptação

de

anteriores estruturas físicas de apoio à produção, às novas exigências da
economia e da sociedade.
2.

Urbanização – o processo de permanente urbanização das populações tem sido
uma tendência bem marcada ao longo dos séculos. Este processo tem como
principal manifestação uma alteração profunda no estilo de vida, nos hábitos de
uso do tempo, nas formas e conteúdos dos consumos. Em Portugal, o processo
de

urbanização

não

tem

sido

primordialmente

caracterizado

por

uma

concentração maciça em cidades. Salvo os casos de Lisboa e Porto, têm faltado
outros pólos com idênticos níveis de atracção, verificando-se como característica
dominante do nosso povoamento urbano a ocorrência de um grande número de
pequenas aglomerações. Por outro lado, e sobretudo nos últimos anos, tem-se
vindo a acentuar a faceta da urbanização in situ, ou seja, o processo pelo qual as
populações mudam de ramo de actividade, alteram os seus consumos, as suas
formas de viver, o seu uso do tempo, permanecendo no lugarejo ou na aldeia, ou
casal, que antes constituía a base para a economia agrícola dos seus pais ou
ainda sua. A tendência, que foi nítida, particularmente nos últimos dez anos, de
uma face dupla dos reflexos territoriais da urbanização, deverá manter-se: por
um lado, a concentração, sobretudo nas duas principais aglomerações urbanas,
mas também em centros de média e pequena dimensão e, por outro lado, uma
densificação da dispersão (urbanização difusa). A urbanização com concentração,
a partir das aglomerações urbanas já existentes, que não é incompatível com a
outra, terá maior peso absoluto no litoral, ocidental e meridional, mas em termos
relativos será o processo dominante no interior.
3.

Litoralização – queremos significar com esta o processo de progressiva
concentração de actividades e de pessoas ao longo da faixa do litoral, sem que o
interior acompanhe esse ritmo ou mesmo com o recuo da importância deste em
termos absolutos. Deve ser tido em mente que este processo não se apresenta
linear ao longo do tempo, verificando-se significativas oscilações temporais, tanto
em termos absolutos como relativos, isto é, tanto do litoral em relação ao resto
do país, como no interior desse mesmo litoral.
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4.

Bipolarização do Sistema Urbano – as duas principais vias navegáveis, o Tejo
e o Douro, definiram a localização dos sistemas portuários mais importantes,
fulcros para o desenvolvimento de aglomerações urbanas (Lisboa e Porto),
primeiro baseados no comércio e serviços, mais tarde localizações privilegiadas
para o arranque da industrialização. O incremento da interacção económica e
política de Portugal com o resto do mundo, irá por certo contribuir para um papel
acrescido das duas principais metrópoles do país, marcando-se mais nitidamente
a bipolarização.

5.

Aumento das Interdependências Territoriais – indícios de vária ordem
apontam para a existência de um processo de maior integração do território e,
bem assim, para um incremento das relações (económicas, sociais, culturais)
entre as diferentes unidades territoriais. É patente que a melhoria das
comunicações e transportes tem permitido maior mobilidade, não só entre a
capital e o resto do país, como entre os principais nós da rede urbana, como
ainda entre regiões ou, a nível local, entre concelhos vizinhos, e até no interior
de

cada

concelho.

A

estas

distintas

escalas

e

através

de

diferentes

encaminhamentos hierárquicos, é um facto patente que flui mais informação,
circulam mais pessoas e bens. Os vários mercados (agrícola, pecuário, de
manufacturas, do trabalho) tendem a integrar-se, as oscilações territoriais dos
preços têm diminuído progressivamente, e hoje, mesmo os produtos agrícolas ou
os salários da agricultura, já não evidenciam as grandes disparidades regionais
do passado. Tal tendência significa ainda maiores fluxos de informação, significa
no fundo o progressivo esbater das barreiras territoriais, o diluir da fricção do
espaço.
6.

Alargamento das Bacias de Emprego – um dos aspectos que reveste o
aumento das interdependências regionais é o do alargamento das bacias de
emprego. Deverá ser focado destacadamente por ter implicações com muitos
outros domínios e ainda por representar um importante motor de mudança, a
vários níveis: sociais, económicos e territoriais. A expressão bacia de emprego
pretende significar o território de drenagem do emprego por parte de uma
concentração

de

actividades

económicas.

Esta

concentração

tanto

pode

corresponder a um único pólo, como a vários, a um eixo ou ainda a uma
distribuição mais difusa das unidades empregadoras. Basicamente, as bacias de
emprego são definidas pelas migrações pendulares dos trabalhadores (diárias,
semanais, quinzenais, mensais, ou mesmo anuais). Para certos sectores da
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economia, como a construção civil, a noção de movimento pendular diário é
insuficiente para analisar o fenómeno da mobilidade geográfica dos respectivos
activos.
7.

Aumento

das

Desigualdades

Intra-Regionais

–

o

aumento

das

desigualdades intra-regionais não se limita ao que decorre do processo de
urbanização / terciarização, já que também é patente se considerarmos apenas
as áreas exclusivamente agrícolas e florestais. Tem-se verificado na agricultura
um processo de selectividade, que originou uma concentração de meios materiais
e

humanos

nas

terras

mais

privilegiadas,

passíveis

de

suportar

uma

modernização, que passou pela mecanização, mudanças de culturas e adopção
de novas espécies, respondendo às solicitações do mercado. Este processo,
decorrente

dos

recursos

naturais

existentes,

foi

assim

potenciar

as

desigualdades, que se foram progressivamente acentuando, com a valorização
consequente, através de investimentos públicos e privados. Esta tendência para
o aumento das desigualdades intra-regionais mantém-se activa, não só no que
concerne à oposição urbano / rural, mas também relativamente ao interior do
território rural. Tratando-se de um processo decorrente das transformações do
próprio sistema económico e da sociedade em geral, ele tem sido assumido pelo
poder

político

e

em

grande

medida

promovido

(acelerado)

através

do

planeamento e medidas concretas.
8.

Aumento da Segregação Espacial dos diferentes Grupos Sociais – nos
campos a segregação social é marcada no território, abrangendo não só as
estruturas residenciais, como, em correlação, a apropriação da terra. Assim, sob
distintas formas, as aldeias, de camponeses ou de trabalhadores agrícolas,
opõem-se aos grandes domínios senhoriais. Ora, este processo de alargamento
da escala de segregação social ir-se-á manter ou potencialmente dilatar, na
medida em que os problemas e as carências se vão acrescentando nas
autarquias com menor capacidade financeira, cujo território assim se vai
tornando cada vez menos atractivo.

9.

Crescente Procura de Espaços para Actividades de Tempos Livres –
criaram-se mais necessidades de infra-estruturas que permitam responder às
solicitações de consumo em tempo livre, desde os transportes às praias, aos
parques de campismo, aos hotéis e apartamentos, até a vilas ou cidades inteiras
que existem apenas baseadas nessas actividades. Nota-se por um lado o
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incremento (a concentração) dos consumos mais variados e, por outro lado, a
necessidade de preservação da natureza, duas situações e dois dinamismos
aparentemente contraditórios.
Como nota final, deve ser enfatizado que, de uma forma geral, a situação prospectiva
verificada localmente, se bem que deva ser devidamente contextualizada nas linhas
gerais de evolução acima apresentadas, não pode igualmente ser dissociada da crescente
importância que tem vindo a ser assumida pelo poder local no seio do território nacional.
Com efeito, a crescente visibilidade assumida pelas autarquias locais (mais ao nível
municipal que das freguesias), em parte expressa nas políticas de planeamento territorial
que têm vindo crescentemente a assumir, permitem afirmar que grande parte das
situações

verificadas

a

este

nível

são,

em

certa

medida,

objecto

de

atenção

circunstanciada por parte das autoridades locais.

3.2 PERSPECTIVAS DE EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE

A consideração da evolução da situação de referência sem projecto, em qualquer
circunstância e sob qualquer prisma analítico, quando discutida ao nível das estruturas
sociais e económicas, é, desde logo, referenciável ao nível das estruturas demográficas,
ou seja das perspectivas de evolução da população residente.
Este aspecto é de primordial importância, por duas razões principais, a saber:
i)

em primeiro lugar, porque as diversas políticas de desenvolvimento económico
regional (nas quais os investimentos em produção energética claramente se
incluem) dirigem-se, em primeiro lugar, para as populações que aí residem,
não

sendo

independentes

dos

factores

de

evolução

que

lhes

estão

subjacentes;
ii)

em segundo lugar, porque, ao nível dos espaços locais em que o presente
projecto se insere, é normalmente referida uma tendência para uma
desestruturação demográfica, expressas em taxas de variação da população
negativas e num índice de envelhecimento acentuado. Esta tendência, até
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porque se refere a espaços limitados, não tem sido devidamente quantificada,
pelo que se deve, neste contexto, discutir e avaliar este padrão potencial.
Importa então apresentar aqui uma análise das principais tendências de evolução
prospectiva da população residente encontradas local. “A perspectiva pode e deve utilizar
os conhecimentos das diversas ciências – em particular das sociais – mas deve olhar
para o futuro de frente, explicitá-lo na sua natureza original e, consequentemente,
aplicar-lhe métodos diferentes dos que se aplicam para a análise do presente e do
passado. Se o passado é o tempo das coisas feitas, e se o futuro é o tempo das coisas a
fazer, existem entre os dois relações de continuidade mas igualmente de independência.
Nem todo o futuro está inserido no passado, uma vez que existem “graus de liberdade”,
os quais, por insignificantes que sejam, devido ao seu carácter acumulativo, podem
mudar profundamente o futuro” (NAZARETH: 1988).
Existem diversas metodologias de análise das tendências prospectivas ao nível
demográfico. Contudo, tais avaliações referem-se quase invariavelmente a espaços
territoriais mais ou menos vastos, uma vez que, não só ao nível especificamente local os
dados de partida dificultam sobremaneira a avaliação dos principais elementos que
definem as tendências evolutivas de determinada população, como, e sobretudo, porque
a sua reduzida dimensão torna-os mais vulneráveis a pequenas variações conjunturais
que, face a essa diminuta dimensão, assumem proporções vincadamente estruturais.
Contudo, é quase ponto assente entre os demógrafos que “a sucessão dos diversos
volumes populacionais no tempo, a sua diversidade espacial e respectiva evolução, é
normalmente analisada através da taxa de crescimento anual médio” (NAZARETH:
1982). E se tal é verdade, mesmo em presença de espaços locais, talvez seja possível
avaliar linhas globais de tendência de evolução dos efectivos populacionais, mesmo que
recorrendo a métodos diferenciados daqueles que normalmente são accionados para
espaços territoriais relativamente mais vastos e menos sujeitos a variações de
conjuntura.
Há contudo que deixar bem claro que “os fenómenos sociais não obedecem às mesmas
regras dos fenómenos físicos, químicos ou biológicos. Na maior parte dos casos, apenas
são capazes de propor relações quantitativas mais ou menos hipotéticas. Estas
dificuldades não devem, no entanto, impedir que, a título exploratório, se possam utilizar
relações quantitativas prováveis e tratá-las matematicamente tal como um sistema de
física” NAZARETH: 1988). Será pois esta avaliação exploratória que efectuaremos aqui,
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ao nível dos espaços e territórios abrangidos pelas freguesias onde o projecto em estudo
terá lugar.
Assim, enquanto as metodologias referentes a espaços mais vastos accionam em regra
metodologias de explicitação de componentes estruturais, como é o caso das taxas de
mortalidade, natalidade, emigração e imigração, assim como os efeitos das estruturas
etárias, ao nível dos pequenos espaços outras metodologias mais adaptadas à situação
particular desses mesmos espaços devem ser pensadas e utilizadas.
Em primeiro lugar, também a este nível, as estruturas demográficas locais não se
afastarão muito das limitações impostas pelas estruturações observadas ao nível nacional
e regional, assim como das respectivas tendências.
Por outro lado, embora a utilização de um método de componentes não se mostre
adaptada face às características especificamente locais do território em estudo, é
possível

a

utilização

de

métodos

matemáticos,

recorrendo

embora

a

equações

relativamente simples para descrever a natureza da evolução futura dos efectivos
populacionais de uma determinada estrutura social.
Interessa pois começar porventura por verificar as principais condições que limitam a
expansão das estruturas demográficas, ou seja, o seu contexto situacional aos níveis
regional e nacional, uma vez que estas, por razões mais ou menos evidentes, não
deixam de observar as tendências aqui verificadas. Recorrendo à tipologia de
enquadramento global referida pelo autor que, em Portugal, mais atenção tem
dispensado a esta temática (incluindo a aplicação e estruturação de modelos de análise
das tendências evolutivas dos comportamentos demográficos aos níveis nacional e
regional), poderemos afirmar que o padrão de evolução dos efectivos populacionais a
considerar ao nível local deverá ser pensado com base nos seguintes elementos gerais de
enquadramento, correspondentes aos principais pontos de convergência e divergência
encontrados no espaço português (NAZARETH: 1988):
1. Declínio generalizado do ritmo de crescimento natural – embora se
admita um decréscimo no nível de mortalidade, o declínio da fecundidade
será muito mais importante e comum a todas as regiões. O declínio
generalizado do crescimento natural é incontestavelmente um dos pontos
de convergência mais importantes de todas as regiões nos próximos anos.
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2. Aumento generalizado do ritmo de crescimento migratório – o
aumento do ritmo de crescimento migratório será generalizado a todo o
espaço português. Tal não significa que todas as regiões fiquem com o
mesmo ritmo de crescimento migratório nem tão pouco que em todas elas
este seja positivo. Com efeito, regiões como o Norte Centro Interior não
deixarão de beneficiar da redução da emigração e de alguma atracção
interna e externa, o que prefigura um crescimento migratório ligeiramente
positivo.
3. Diminuição generalizada do ritmo de crescimento total – em termos
prospectivos, as variações do crescimento total serão determinadas,
praticamente em partes iguais, pelos dois tipos de crescimento que o
integram.
4. Estabilidade da importância relativa das regiões – não se prevê
nenhuma

alteração

significativa

no

ordenamento

das

regiões.

Esta

estabilidade da importância relativa das regiões não impedirá que em
todas elas aumento o número de habitantes por Km2 (com a excepção do
Alentejo).
5. Diminuição da importância dos jovens – esta diminuição no número de
jovens será comum a todo o espaço português na medida em que não se
prevêem grandes assimetrias nas variações das importâncias relativas.
6. Aumento

da

população

potencialmente

activa

–

uma

das

consequências mais importantes da diminuição do grupo etário jovem é o
abrandamento da pressão demográfica sobre o sistema escolar obrigatório.
Este abrandamento pode ser encarado sob dois pontos de vista diferentes:
a possibilidade de uma melhoria qualitativa do ensino, em particular nos
primeiros anos; o encerramento das escolas, o que pode implicar a
existência de excedentes no corpo docente. Devido ao efeito conjugado do
retorno e da chegada às idades activas do elevado número de jovens, a
população potencialmente activa aumentará em todas as regiões (mais
uma vez com a excepção do Alentejo).
7. Aumento dos idosos – o aumento dos idosos em números absolutos e
percentuais será observado em todas as regiões do país, sem excepção.
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8. Generalização do duplo envelhecimento da população portuguesa –
o declínio da fecundidade produz um envelhecimento demográfico duplo:
faz diminuir a importância relativa dos jovens (envelhecimento na base) e
consequentemente

faz

aumentar

proporcionalmente

os

idosos

(envelhecimento no topo). A emigração, em sentido lato, ao fazer diminuir
a

população

activa

vai

aumentar

proporcionalmente

os

jovens

(rejuvenescimento na base) e os idosos (envelhecimento no topo). A
imigração produz o fenómeno inverso mas, no caso do retorno, apenas
envelhece a população activa e reforça o número de idosos.
Por outro lado, deve ser devidamente levado em linha de conta que no Norte e Centro
Interiores o processo de concentração / dispersão populacional é “típico de áreas de
povoamento rural concentrado, em que as reduzidas manifestações de crescimento
económico ocorrem nos principais centros administrativos (capitais de distrito) (...)
apenas são atractivos ou conseguem reter a população os centros onde se concentraram
os serviços públicos de nível distrital (...). Este processo gera a vários títulos
desigualdades cada vez mais acentuadas entre esses centros urbanos e o resto da
região, em particular as áreas rurais” (GASPAR: 1987).
Mais do que isso, este fenómeno reflecte um padrão global de “transferência”
populacional para os principais centros urbanos regionais, em detrimento dos espaços
rurais mais periféricos, com a consequente “desertificação” humana destes.
Face aos enquadramentos acima explicitados e face ao “estado da arte” no que se refere
à projecção de evolução dos efectivos populacionais a um nível especificamente local
como é aquele em que nos movemos no âmbito deste estudo, recorremos a uma
metodologia que avalia as potencialidades de evolução futura a partir de um conjunto de
tendências observadas no presente, recorrendo contudo a um conjunto de cenários.
Trata-se, neste contexto, de deduzir o futuro “a partir de um conhecimento aprofundado
do presente, da análise regressiva (tendências pesadas do sistema) e da análise de
sistemas (relações envolvidas). Esta metodologia permite proceder a uma série de
encadeamentos no tempo, que vão constituindo sucessões de cenários do futuro,
cenários conhecidos pelo nome de “tendências” devido à forma como são obtidas”
(NAZARETH: 1988).
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Para proceder à consideração da evolução das tendências da população residente nas
freguesias de Barrô, Avões e Cambres recorremos a três cenários principais, a saber:
i)

o Modelo I assenta num cenário no qual a evolução da população residente
segue o padrão observado no decénio 1981 – 2001. É um cenário que assenta
num certo grau de realismo, uma vez que assume as tendências pesadas ao
nível do comportamento dos efectivos demográficos (crescimento natural e
índices de tendência) num contexto não muito diferente do actualmente
observado, ou seja, num contexto face ao qual as tendências migratórias se
encontram já mais ou menos estabilizadas. Ressalve-se que para o caso da
freguesia de Avões (e dada a evolução “desigual” que os efectivos apresentam
entre os diversos anos (de constante subida – descida – subida dos efectivos),
recorreu-se a uma ponderação entre a evolução registada entre os anos 1981
e 1991 e a evolução total 1981 a 2001. Desta forma, consideraram-se as
seguintes taxas de crescimento anual da população:
- Barrô: -2,4%
- Avões: 0,04%
- Cambres: -4,6%

ii)

o Modelo II assume os mesmos pressupostos do Modelo I, apenas diferindo no
facto de considerar as tendências observadas entre os anos 1960 a 2001. O
seu realismo assenta no facto de, sobretudo ao nível dos aglomerados de
menor dimensão, ele reproduzir um padrão quase unanimemente reconhecido
como o de maior probabilidade tendencial nesta região. Desta forma,
consideraram-se as seguintes taxas de crescimento anual da população:
- Barrô: -2,7%
- Avões: 0,1%
- Cambres: -4,0%

iii)

o Modelo III difere dos anteriores na medida em que assume os pressupostos
mais “optimistas” de evolução, através do recurso ao usualmente designado
método de ratio (NAZARETH: 1988). Este método refere-se a projecções
dependentes

de

outras

já

efectuadas

para

áreas

com

características

semelhantes. Os métodos de ratio baseiam-se numa projecção futura
proporcional à tendência observada no passado. Desta forma, recorremos aos
ratios de evolução da população para os concelhos onde as freguesias em
estudo se integram (Lamego e Resende), entre os anos de 1981 e 2001,
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considerando que, uma vez que essas tendências incorporavam já medidas
relativas ao envelhecimento da população residente, elas poderiam ser
utilizadas com uma certa segurança, considerando-se pois adquiridas as
diversas componentes da evolução populacional (diferenças entre sexos,
idades, migrações, etc.). De entre estas tendências ressaltam a manutenção
dos valores observados nos anos 80 e 90 e a continuação da tendência
observada nos últimos trinta anos. Uma vez que os ratios de evolução
constantes das estatísticas do INE incorporam elementos definidos apenas ao
nível concelhio e que é nosso objectivo apresentar uma evolução dos efectivos
ao nível da freguesia, recorremos a um método que consiste, em, face aos
resultados obtidos no Recenseamento Geral da População de 2001, calcular os
pesos de cada freguesia no total concelhio. Face aos resultados das projecções
ao nível concelhio (e que incorporam os pressupostos do Modelo I atrás
apresentado), efectuámos então uma ponderação da distribuição da população
para as freguesias em função dos pesos calculados para aquele ano. Este
método apenas nos parece ser realista no pressuposto de uma certa
capacidade local de “resistência” dos efectivos populacionais. Considerou-se
para Lamego e Resende um decréscimo de efectivos populacionais de,
respectivamente, 0,9% e 1,2% ao ano, sendo os pesos das freguesias na
população total os seguintes:
- Barrô: 8,4%
- Avões: 2,5%
- Cambres: 9,5%
Os valores obtidos para os diferentes cenários, durante o período 2001 a 2025, são os
apresentados no quadro abaixo.
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Quadro 3.1 – Projecção da Evolução dos Efectivos Populacionais para os diferentes cenários

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Modelo I
1035
1010
986
962
939
917
895
873
852
832
812
792
773
755
737
719
702
685
668
652
637
621
607
592
578

Barrô
Modelo II
1035
1007
980
953
928
903
878
855
831
809
787
766
745
725
706
686
668
650
632
615
599
583
567
551
537

Modelo III
1035
1027
1014
1002
990
978
966
955
943
932
921
910
899
888
877
867
857
846
836
826
816
806
797
787
778

Modelo I
693
693
694
694
694
694
695
695
695
695
696
696
696
697
697
697
697
698
698
698
699
699
699
699
700

Avões
Modelo II
693
694
694
695
696
696
697
698
699
699
700
701
701
702
703
703
704
705
706
706
707
708
708
709
710

Modelo III
693
696
689
683
677
671
665
659
653
647
641
636
630
624
619
613
607
602
597
591
586
581
575
570
565

Cambres
Modelo II
2678
2571
2468
2369
2275
2184
2096
2012
1932
1855
1780
1709
1641
1575
1512
1452
1394
1338
1284
1233
1184
1136
1091
1047
1005

Modelo I
2678
2555
2437
2325
2218
2116
2019
1926
1837
1753
1672
1595
1522
1452
1385
1321
1261
1203
1147
1095
1044
996
950
907
865

Modelo III
2678
2644
2620
2596
2573
2550
2527
2504
2482
2459
2437
2415
2393
2372
2351
2329
2308
2288
2267
2247
2226
2206
2187
2167
2147

Com a excepção pontual da freguesia de Avões (e apenas para dois dos modelos
apresentados) os diferentes cenários construídos apresentam em comum o facto de a
evolução prevista para os efectivos populacionais apontar para uma diminuição anual dos
respectivos quantitativos. Contudo, a importância destes decréscimos varia de acordo
com cada modelo utilizado, variando de situações mais negativas (Modelos I e II) a uma
situação intermédia (Modelo III).
Contudo, é forçoso reconhecer que, de acordo com a nossa perspectiva, e de acordo
ainda com as indicações fornecidas pelas principais prospectivas utilizadas, o Modelo III
constitui, muito provavelmente, o cenário de base que deveremos considerar, até porque
torna

realista

a

perspectiva

de

inércia

no

crescimento

e

consolidação

dos

estabelecimentos humanos no território nacional e regional, atrás referida.
Vale a pena contudo verificar a evolução dos efectivos populacionais, em cada um dos
modelos construídos e para cada uma das freguesias consideradas. Para o efeito,
construímos um conjunto de gráficos que pretendem dar conta da situação detectada e
que abaixo reproduzimos.
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Figura 3.1 - Evolução dos Efectivos Populacionais nos diferentes cenários (Barrô)

No que se refere a Barrô, o Modelo III é o que aparece como menos negativo, ao
introduzir uma diminuição tendencial (mas moderada) dos efectivos populacionais. Os
restantes dois cenários apresentam-se mais negativos em termos de evolução futura,
inscrevendo-se nas tendências pesadas dos espaços rurais interiores.
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Figura 3.2 - Evolução dos Efectivos Populacionais nos diferentes cenários (Avões)
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A freguesia de Avões representa o espaço local no qual, seja qual for o cenário
considerado, o comportamento demográfico é menos penalizado, constituindo-se mesmo
positivo (embora de forma ligeira e quase próxima da estagnação do número de
efectivos) para os Modelos I e II. Contudo, e no nosso cenário base (Modelo III) observase uma tendência para a descida do número de efectivos, embora, neste caso, mais
ligeira do que a verificada para as restantes freguesias em estudo.

Evolução de Cambres
3000
2500
2000
1500
1000

Modelo I
Modelo II
Modelo III

500

20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
15
20
17
20
19
20
21
20
23
20
25

0

Figura 3.3 - Evolução dos Efectivos Populacionais nos diferentes cenários (Cambres)

A freguesia de Cambres apresenta uma situação de alguma proximidade com o padrão
registado em Barrô, embora os Modelos I e II se revelem mais negativos em termos das
perspectivas de evolução da população residente. O nosso Cenário Base (correspondente,
como sabemos, ao Modelo III), embora apresente igualmente uma tendência de
decréscimo do número de efectivos é menos gravoso, considerando um decréscimo (para
os próximos 25 anos) de “apenas” 531 efectivos (decréscimo que regista um total de
1673 efectivos para o modelo II e 1813 efectivos para o Modelo I).
Os valores acima apresentados não se afastam do esperado para espaços interiores
sujeitos a perdas acentuadas de população ao longo do último século (embora de forma
menos acentuada ao longo das três últimas décadas).
Contudo, o caso de Avões assume alguns aspectos particulares que importa precisar
mais devidamente. Com efeito, e como vimos, a projecção demográfica para a freguesia
de Avões (em dois dos cenários considerados) não obedece a este padrão global
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esperado. Sendo a projecção de evolução de efectivos demográficos o resultado da
evolução registada no passado, o facto de esta freguesia ter vindo a registar, ao longo
das quatro últimas décadas, uma evolução “atípica”, porque errática, explicará o padrão
aqui registado. Daí também que, neste caso, os resultados do Modelo III (precisamente
os que mais se aproximam de um cenário consistente com um espaço rural periférico)
nos pareçam ser (neste contexto) os mais adequados.

3.3 PERSPECTIVA DE EVOLUÇÃO DAS ACTIVIDADES

A avaliação das potencialidades de evolução das actividades sem projecto, quando
definida ao nível especificamente local, necessita de uma atenção particularizada em
torno da consideração das actividades que, no momento presente, constituem a base da
estrutura produtiva local, nomeadamente em torno das actividades agrícolas.
Tal necessidade é compreensível, se levarmos em linha de conta o que foi apresentado
na avaliação da situação de referência, sobretudo no facto de, como aí se viu, serem as
actividades agrícolas as mais importantes e significativas ao nível local, estruturando, em
quase toda a sua totalidade, o sistema produtivo e económico deste conjunto territorial e
sobretudo das respectivas freguesias de enquadramento.
Assim, seja qual for a perspectiva apresentada, e a menos que se considere estarmos
perante um espaço territorial que possa ser sujeito a um processo intensivo de
investimento

com

origem

em

capitais

externos

(em

todo

o

caso,

de

difícil

contextualização) é ao nível das dinâmicas internas que a evolução deste espaço deve
ser considerada.
Desta forma, e como vimos, o papel da agricultura local assume, neste particular, um
papel preponderante. Contudo, e como vimos atrás, o panorama apresentado por esta
actividade carecia de um conjunto estruturante de elementos que assegurasse a
respectiva sobrevivência, dadas as deficientes condições em que se desenvolve esta
actividade, não apenas (evidentemente) no contexto especificamente local, mas
igualmente no seio da região em que estas freguesias e estes concelhos se integram, se
entendida na sua globalidade.
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Assim, a agricultura local (apesar de tudo, ainda a base fundamental do respectivo
processo endógeno de desenvolvimento económico) caracteriza-se pela expressividade
dos seguintes factores, que vale a pena recordar (CARY: 1985):
i)

o factor terra tem sido intensamente utilizado, o que, em conjugação com as
características edafoclimáticas, os recursos hídricos disponíveis, o tipo de
sistematização dos terrenos e a estrutura fundiária, deu origem à introdução
de sistemas de exploração da terra muito intensivos em mão-de-obra e na
qual os recursos físicos disponíveis são exaustivamente aproveitados;

ii)

estas circunstâncias conduziram igualmente à generalização de tecnologias de
produção específicas e caracterizadoras de sistemas agrícolas muito fechados,
e provocaram a sobreutilização dos solos, alargada em muitos casos a
terrenos de fraca aptidão agrícola. Deste modo, o aproveitamento cultural foi
estendido a solos que, pelo seu declive e respectiva produtividade, se revelam
de economicidade acentuadamente marginal;

iii)

a estrutura fundiária é do tipo minifúndio, com parcelamento extremo das
explorações, de tal forma que 72% é constituída por duas ou mais parcelas e
47% comporta quatro ou mais parcelas, situação que dificulta a evolução
técnica da agricultura. A acrescer, as dificuldades estruturais, a ausência de
acessos aos campos, o relevo, e tipo de sistematização dos terrenos e a
prática de sistemas associados de culturas arvenses com culturas arbóreoarbustivas pelos obstáculos físicos inevitáveis (uveiras, ramadas, árvores de
fruto ou afloramentos rochosos) dificulta a generalização de sequências
operatórias mecanizadas e condiciona as respectivas economias de utilização;

iv)

os sistemas culturais actualmente praticados caracterizam-se por uma
excessiva

utilização

do

solo;

fracas

incorporações

de

nutrientes,

nomeadamente de cálcio, fósforo e potássio; reduzido emprego de tecnologias
de correcção de acidez; reduzido emprego da mecanização e quando tal se
verifica com acentuado desajustamento entre os tipos de tracção, as
características operatórias das alfaias e as restrições estruturais da região;
ausência de métodos de trabalho adoptando a conjugação ou combinação de
operações culturais; técnicas culturais com fortes incorporações de mão-deobra.
Esta situação, como vimos, apresenta limitações aos mais diversos níveis, com reflexos
evidentes ao nível da manutenção dos efectivos populacionais, mas igualmente ao nível
das respectivas potencialidades de desenvolvimento e de crescimento económico.
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No entanto, se estes espaços locais apresentam limitações ao nível de condicionamentos
ao respectivo processo de desenvolvimento, não deixarão certamente de apresentar
potencialidades e oportunidades de desenvolvimento, as quais não podem deixar de fazer
parte de uma tentativa de enfatizar as respectivas potencialidades de evolução futura.
Desta forma, iremos aqui apresentar uma perspectiva de evolução da situação de
referência sem o projecto, para a área potencialmente a abranger pelos Parques Eólicos
em referência, de acordo com as condições, constrangimentos e oportunidades
apresentadas pela situação actual, não deixando de considerar (pelas razões apontadas)
a actividade agrícola como a base de tais processos.
E no que se refere a este aspecto há que levar em linha de conta não apenas as
potencialidades locais expressas na actual situação social e económica local, mas
igualmente aquelas que são apresentadas pelos principais instrumentos de apoio ao
desenvolvimento local e regional, os quais não deixam de se constituir como elementos
enquadradores dos processos de consolidação económica e social local.
Daí que se justifique uma breve apresentação dos principais instrumentos e tipologias de
intervenção aqui presentes, nomeadamente os constrangimentos e oportunidades
apresentadas pela PAC – Política Agrícola Comum e o PDR – Plano de Desenvolvimento
Regional, instrumentos que se revelaram mais significativos, por duas ordens de razões
principais, a saber:
i)

por um lado, e uma vez que esta é uma zona vincadamente agrícola, as
limitações derivadas da PAC assumem uma importância fundamental, uma vez
que esta se tem vindo a constituir, ao nível europeu, como um elemento
decisivo na definição dos padrões de produção agrícola e de desenvolvimento
rural, uma vez que é ela que, em parte significativa, tem permitido a definição
de garantias mínimas de rendimento na actividade agrícola. Desta forma, a
avaliação das implicações derivadas da PAC assume-se como uma necessidade
incontornável;

ii)

por outro lado, porque os principais elementos nacionais de plano que
potenciam o desenvolvimento regional, e que desta forma acabam por limitar
as potencialidades de investimento local em determinadas parcelas do
território (aos níveis nacional, regional e local), assumem grande importância
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neste

contexto,

desenvolvimento

pelo

que

a

apresentadas

apresentação
pelo

PDR

das

principais

possui

uma

linhas

de

importância

inquestionável no contexto deste estudo. A importância deste instrumento
advém do facto de ele ser igualmente o principal suporte à formulação das
políticas de convergência e de aplicação do Fundo de Coesão, precisamente a
principal fonte financeira de desenvolvimento dos espaços mais periféricos.

3.3.1

PAC – Política Agrícola Comum

A Política Agrícola Comum constitui o principal instrumento que, ao nível europeu, regula
as condições de desenvolvimento dos mercados e da produção agrícola, estabelecendo
um conjunto de apoios e iniciativas de suporte à actividade agrícola. De uma forma geral
a PAC tem vindo a constituir-se como um instrumento de apoio à actividade agrícola,
nomeadamente através da garantia de preços aos produtos derivados de tais actividades.
Contudo, as obrigações decorrentes da Organização Mundial do Comércio e a avaliação
efectuada sobre o futuro dos mercados comunitários (EUROPEAN COMMISSION –
DIRECTORATE GENERAL FOR AGRICULTURE: 1997; 1999), levou a que a União Europeia
encarasse uma reforma acentuada dos pressupostos da PAC para os anos de 2000 a
2006, precisamente aqueles que se referem ao actual Quadro Comunitário de Apoio.
Na formulação das suas propostas de política no quadro da “Nova PAC”, a Comissão
identificou diversas prioridades-chave, nomeadamente:
i)

assegurar a competitividade do sector agrícola da União Europeia, quer no
mercado comunitário, quer nos mercados de exportação;

ii)

promover formas de exploração fundiária que contribuam para a manutenção
e reforço do desenvolvimento rural e da paisagem;

iii)

contribuir para a sustentação dos agricultores, promovendo ao mesmo tempo
o desenvolvimento da economia rural de forma global.

O pacote de reformas proposto pela Comissão consistiu num conjunto compreensivo de
propostas que visam desenvolver um sector agrícola europeu mais moderno e
sustentável durante os próximos anos. Visa assegurar que a agricultura pode ser mantida
durante o longo prazo no centro de uma região rural viva. Isto significa que a política é
direccionada não somente para os produtores agrícolas, mas igualmente para a
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população rural no seu todo, bem como os consumidores e a sociedade entendidos na
sua globalidade.
A Política Agrícola Comum visa:
- um sector agrícola competitivo que seja capaz de explorar as capacidades
e

as

oportunidades

existentes

no

mercado

mundial

sem

uma

subsidiação excessiva, assegurando ao mesmo tempo um nível de vida
satisfatório para a comunidade agrícola;
- métodos de produção seguros, capazes de fornecer produtos de
qualidade que vão de encontro à procura dos consumidores;
- diversidade, reflectindo a rica tradição alimentar europeia;
- a manutenção de vibrantes comunidades rurais capazes de gerar
oportunidades de emprego para a população rural;
- um sector agrícola sustentável em termos ambientais, contribuinte para a
preservação dos recursos naturais e da herança cultural e que
mantenha a amenidade visual das regiões rurais;
- uma política simples, mais compreensível, que estabeleça linhas
divisórias

claras

entre

as

decisões

que

devem

ser

tomadas

conjuntamente ao nível Comunitário e aquelas que devem continuar
nas mãos dos Estados-Membro;
- uma política agrícola que estabeleça uma conexão clara entre o suporte
público e um espectro de serviços que a sociedade, como um todo,
recebe da comunidade agrícola.
Em breves palavras, a nova política visa suportar a manutenção do modelo específico de
agricultura que é uma parte fundamental da herança europeia, que reconheça a natureza
multifuncional da agricultura Europeia e o largo espectro de benefícios que ela produz.
A reforma da PAC representa um passo no sentido de suportar a globalidade da
economia rural mais do que a produção agrícola, e assegura que os agricultores são
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premiados não apenas pelo que produzem mas também pela sua contribuição geral para
a sociedade. De forma mais detalhada a reforma compreende:
1.

Preços institucionais mais baixos, por forma a encorajar a competitividade:
foram introduzidas reduções nos preços de suporte de 15% para os cereais e de
20% para a carne. Um corte de 15% é aplicado para o leite a partir do ano 2005
/ 2006.

2.

Um nível de vida satisfatório para a comunidade agrícola: a redução institucional
dos preços é acompanhada por um sistema de ajudas directas, por forma a
contribuir para o objectivo de fornecer aos agricultores um nível de vida
satisfatório. O caminho que vai do suporte aos preços até um suporte financeiro
directo significa uma separação entre a ajuda e a produção.

3.

Fortalecimento da posição internacional em termos comerciais da União
Europeia: uma orientação mercantil ajuda a preparar o caminho para a
integração de novos Estados-Membro e a reforçar a posição da União nas rondas
da OMC.

4.

Foco na Qualidade: a reforma levou integralmente em conta as crescentes
preocupações do consumidor em termos de qualidade e segurança dos
alimentos, protecção ambiental e bem estar dos animais nas explorações. Quer
no suporte a mercados, quer na nova política de desenvolvimento rural, o
cumprimento de requisitos mínimos no domínio ambiental, higiene e bem estar
animal é uma exigência.

5.

Integração dos objectivos ambientais da PAC: os Estados-Membro têm de
desenvolver medidas ambientais que considerem apropriadas. Para tal dispõem
de três opções: a implementação de medidas agro-ambientais apropriadas;
pagamentos directos no quadro das organizações de mercado condicionadas à
observância dos regulamentos ambientais aplicáveis; ligação de condições
ambientais específicas à efectuação de tais pagamentos. Nos dois últimos casos,
é aplicada uma redução proporcional de pagamentos em situações de não
cumprimento.

6.

Um novo quadro de desenvolvimento rural – o segundo pilar da PAC: a nova
política de desenvolvimento rural pretende estabelecer um quadro coerente e
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sustentável para o futuro das áreas rurais europeias. Complementa as reformas
introduzidas

nos

sectores

de

mercado

promovendo

um

sector

agrícola

competitivo e multi-funcional, no contexto de uma estratégia compreensiva e
integrada de desenvolvimento rural. Os princípios-chave da nova política são os
de descentralização de responsabilidades e flexibilidade dos programas, de
acordo com um pacote coerente de medidas, com três objectivos: i) criar um
sector agrícola e florestal mais forte, ii) melhorar a competitividade das áreas
rurais, iii) manter o ambiente e preservar a herança cultural europeia. O
esquema de ajuda agro-ambiental encoraja os agricultores a introduzir, ou
continuarem a usar, práticas agrícolas compatíveis com a protecção ambiental e
a conservação dos recursos naturais.
7.

Gestão Descentralizada: os pagamentos directos aos produtores serão pagos,
em parte, por uma forma de envelope financeiro nacional (para a carne e leite)
que os Estados-Membro podem distribuir de acordo com as prioridades nacionais
ou regionais.

8.

Simplificação posterior: a reforma da PAC contém elementos de simplificação
importantes em vários sectores. Por exemplo, no sector vinícola existe agora um
regulamento, onde anteriormente existiam vinte e três.

Em conclusão, e segundo a Comissão Europeia a actual PAC ajuda ao desenvolvimento
de uma agricultura genuinamente multi-funcional, sustentável e competitiva, que ajudará
igualmente a garantir o futuro das regiões rurais mais frágeis. Reconhece que a
agricultura desempenha um papel-chave na preservação dos campos e espaços naturais
e na vitalidade da vida rural. Pretende igualmente responder às preocupações dos
consumidores em relação à segurança dos alimentos, qualidade e bem-estar dos
animais. Finalmente, a reforma da PAC pretendeu assegurar que o ambiente rural é
protegido e melhorado para as gerações futuras.
Ambiente
Os Estados-Membro tomarão as medidas ambientais que entenderem necessárias e
estabelecerão as sanções apropriadas para os casos de incumprimento. Poderão,
designadamente, pôr em prática o princípio de “eco-condicionalismo” das ajudas por
superfície, fazendo depender o pagamento destas do respeito de exigências gerais ou
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específicas em matéria de protecção do ambiente. Os fundos não gastos poderão ser
destinados a medidas de carácter agro-ambiental, entre outras.
Por outro lado, o novo regulamento do desenvolvimento rural prevê que todos os
programas de desenvolvimento rural dos Estados-Membro devem contemplar medidas
agro-ambientais, em função das prioridades respectivas. Os agricultores que aceitem um
contrato de cinco anos neste contexto receberão um pagamento, calculado em função
dos custos adicionais e perdas de rendimento suportados.
Impacte Económico
Os preços mundiais tornar-se-ão mais atractivos a médio prazo, o que permitirá aos
produtores europeus participar de modo mais dinâmico no comércio mundial, prevendose um aumento da procura durante o período de aplicação da Agenda 2000. A reforma
constitui, igualmente, um sinal económico de encorajamento para o sector agrícola,
nomeadamente aos produtores, no sentido de uma melhoria da rendibilidade unitária das
produções. Para o efeito, será necessário racionalizar as técnicas de produção e as
estruturas agrícolas, prosseguir a assimilação do progresso técnico e dos resultados da
investigação, estabelecer novos canais de escoamento, melhorar a qualidade e reduzir os
custos de produção.
No curto prazo, a aplicação progressiva da reforma, conjugada com uma taxa de retirada
de terras de 10%, para refrear o crescimento das existências de intervenção, deverão
assegurar uma correcta regulação conjuntural e facilitar o equilíbrio do mercado.
Devem ser retiradas, neste contexto, duas conclusões principais, a saber:
i)

por um lado, que as previsões expressas na revisão da PAC apontam para
uma redução dos rendimentos por hectare, mesmo que os mesmos sejam
substituídos por eventuais compensações à manutenção das estruturas rurais;

ii)

por outro lado, a PAC refere explicitamente a necessidade de garantir a
sobrevivência das actividades agrícolas tradicionais.

De uma forma geral, a PAC tem motivado grandes discussões, nomeadamente em torno
do facto de os rendimentos obtidos com a actividade agrícola terem vindo a defrontar-se,
em termos europeus, com uma tendência para um decréscimo acentuado.
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Com efeito, a última década (1990-1999) foi arrasadora para o nível de preços agrícolas
no conjunto dos países da União Europeia. As contas feitas pela Direcção-Geral VI, que
tutela a agricultura dos quinze, vêm confirmar aquilo que, ano após ano, era perceptível
como enquadrador de uma tendência: no espaço de dez anos a quebra média dos preços
pagos à produção no espaço comunitário foi de 27%.
Esta evolução em baixa é consequência directa da Política Agrícola Comum (PAC), cujo
eixo central consiste na imposição de descidas administrativas dos preços dos produtos
agrícolas europeus como forma de os equiparar aos preços mundiais. Os produtores
recebem, em compensação, apoios directos ao rendimento, embora, aparentemente, no
balanço final, as ajudas recebidas não superem o afundamento dos preços pagos à
produção.
De acordo com a análise da própria Comissão, em Portugal os preços à produção eram,
em 1999, 37% inferiores aos que eram praticados em 1990. Para agravar o panorama,
verifica-se que o custo do consumo intermédio do sector agrícola – bens e serviços
aplicados à produção – também desceu, mas a níveis que não compensam as quebras
verificadas nos preços. Em termos médios, na União Europeia, a quebra foi da ordem dos
16%. Portugal é, nesta área, um caso à parte, uma vez que os níveis de quebra dos
preços e do custo de bens de consumo são semelhantes – cerca de 37%, o que permite,
de algum modo, aplacar a evolução do rendimento gerado no sector.
Aliás, o balanço daquilo que foi o ano agrícola de 1999, aponta para uma progressão
média da produção animal e vegetal, com excepção dos cereais (cultura que não assume
expressão particular na zona em análise). O relatório dá, ainda, conta de uma baixa
acentuada dos preços pagos à produção – cerca de 3% em termos médios, nos quinze
países da União Europeia – e permite verificar que, a exemplo do que aconteceu na
última década, a quebra dos custos associados à produção foi, mais uma vez, insuficiente
para compensar a descida dos preços.
Daqui resultou uma quebra média de 4% no rendimento agrícola dos quinze. Contudo,
Portugal foi uma das excepções a esta regra, com um aumento médio de 14% do
rendimento médio dos agricultores, facto que se pode explicar pelos aumentos de
produção alcançados, associados a quebras significativas dos custos de produção. Em
alta 8e com implicações directas na região em estudo) seguiram as culturas de frutos
(mais 9%) e de vinha (mais 7%).
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Na área os produtos de origem animal, a mais importante conclusão é a consolidação da
evolução negativa da produção de carne de bovino, acompanhando aliás a tendência de
quebra do consumo de carne de vaca – passou de 23 Kg por pessoa / ano, em 1986,
para 20 Kg por pessoa / ano, em 1999. A crise da BSE explicará esta regressão, que
surge, naturalmente, associada a um aumento do consumo da carne de porco. Esta
mudança nas opções dos consumidores foi muito importante para a suinicultura
europeia, que nos últimos anos perdera vários dos seus mais dinâmicos canais de
escoamento do produto: Rússia (essencialmente devido à crise dos pagamentos
internacionais), Ásia e América Latina.
Tendo como pano de fundo estas tendências, e mau grado o aparente esforço da União
Europeia em travar algumas das consequências negativas com que se defronta a
agricultura europeia, a nova PAC tem sido alvo de diversas críticas que, até pela
importância que este instrumento assume para os territórios agrícolas locais e nacionais,
devem ser devidamente ponderadas, uma vez que, também ela, constitui factor limitante
à evolução da situação de referência, nomeadamente no que se refere à manutenção dos
actuais cenários de zonamento cultural e de produção agrícola. As principais críticas
relativamente ao carácter da PAC são basicamente as seguintes (MOSCA: 1997):
- que ela é discriminatória relativamente aos níveis de protecção,
beneficiando a agricultura continental e, sobretudo, permitindo
maiores tempos para a adaptação às condições de competitividade
internacional;
- os critérios da ajuda beneficiam os produtores do Centro e Norte da
Europa e as explorações de maior dimensão;
- as restrições ao aumento da produção e as quotas de produção limitam
os incentivos à modernização e ao ajustamento da agricultura, com
particular importância na agricultura mediterrânica;
- a renacionalização de alguns elementos da política agrícola pode
prejudicar os países do Sul da Europa, devido às suas maiores
restrições orçamentais para promover e apoiar as ditas políticas.
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3.3.2

PDR – Plano de Desenvolvimento Regional

As principais opções enquadradoras dos processos regionais de desenvolvimento e de
coesão económica e social para o período compreendido entre 2000 e 2006, encontramse

expressas

no

Plano

de

Desenvolvimento

Regional,

cuja

apresentação

breve

efectuamos de seguida, chamando contudo a atenção para os seguinte sfactos:
- por um lado, foi dada prioridade à apresentação dos instrumentos
relativos aos espaços agrícolas, por serem precisamente aqueles que
maior importância assumem na área em estudo;
- por outro lado, é igualmente dada ênfase às intervenções específicas
previstas para a região Norte, precisamente aquela onde se enquadra
o projecto aqui em análise, nomeadamente aquelas que são
expressas em torno do Plano Operacional para a Região Norte.
Ao nível do PDR, as prioridades de acção são as seguintes:
- Elevar o Nível de Qualificação dos Portugueses, Promover o Emprego e
a Coesão Social;
- Alterar o Perfil Produtivo em direcção às Actividades do Futuro;
- Afirmar a Valia do território e da Posição Geoeconómica do País;
- Promover o Desenvolvimento Sustentável das Regiões e a Coesão
Nacional.
A intervenção operacional que abrange a componente Desenvolvimento Rural desenrolarse-á de acordo com os seguintes elementos:

Enquadramento do Sub-Programa Agricultura e Desenvolvimento Rural
O diagnóstico do sector agrícola permite identificar um conjunto de dinâmicas e
consequências e, bem assim, compreender os grandes elementos que dão forma à sua
evolução futura:
- apesar do peso significativo que ainda apresenta, sobretudo quando se
considera o conjunto Agricultura, Silvicultura e Indústrias AgroOutubro de 2002
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Alimentares, é um facto a sua perda de autonomia e importância
socio-económica;
- é evidente a deslocação para jusante do centro de gravidade das
cadeias de valor dos produtos agrícolas e silvícolas;
- as regras de funcionamento resultam da inserção do sector num
contexto de abertura ao exterior e de progressiva liberalização das
políticas;
- o impacte das alterações de tecnologias e de padrões de consumo
provoca mudanças rápidas no quadro da competitividade e na
necessidade de ajustamento das actividades agro-florestais;
- pelo jogo combinado das concorrências e das políticas, há uma
tendência para a relocalização das actividades agrícolas, privilegiando
zonas mais beneficiadas em termos de potencial produtivo ou de
acesso aos mercados, muitas vezes com utilização de técnicas
intensivas, agressivas para o ambiente e recursos naturais, e
desfavorecendo outros espaços que registam grandes recuos ao nível
da ocupação, neste caso também com efeitos perversos em termos
ambientais e sociais;
- o reconhecimento do carácter multifuncional da agricultura, as
alterações que lhe são introduzidas pelas dinâmicas dominantes e a
consequente

necessidade

de

reconstruir

a

relação

entre

o

desenvolvimento agrícola e os territórios rurais, considerados como
espaços de oportunidades, ganham importância no contexto da
definição das políticas.
Objectivos e Estratégias do Sub-Programa Agricultura e Desenvolvimento Rural
Tendo em conta o enquadramento apresentado, o objectivo geral será a construção de
uma sólida aliança entre a agricultura, enquanto actividade produtiva, moderna e
competitiva, e o desenvolvimento sustentável dos territórios rurais, nas vertentes
ambiental, económica e social.
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Este objectivo é prosseguido através do seguinte conjunto de objectivos específicos:
- reforço da competitividade económica das actividades e fileiras
produtivas agro-florestais, salvaguardando os valores ambientais e a
coesão económica e social;
-

incentivo

à

multifuncionalidade

das

explorações

agrícolas,

compensando-as pela prestação de serviços de carácter agroambiental ou outros de interesse colectivo, e contribuindo assim para
a sua diversificação interna e viabilidade económica;
- promoção da qualidade e da inovação da produção agro-florestal e
agro-rural, com vista a obter um crescimento sustentado da
produtividade e a responder eficazmente às novas exigências dos
consumidores em matéria de qualidade e de segurança alimentar;
- valorização do potencial específico dos diversos territórios rurais e
apoio do seu desenvolvimento e diversificação económica;
- melhoria das condições de vida e de trabalho dos agricultores e das
populações rurais, através do seu rejuvenescimento e qualificação, da
promoção do emprego, da defesa dos rendimentos e da garantia de
acesso aos recursos e serviços essenciais ao desenvolvimento
humano;
- apoio à organização, associação e iniciativa dos agricultores, nas
vertentes socio-económica e sócio-profissional, e dos demais agentes
de desenvolvimento rural, considerando-os protagonistas e parceiros
de primeira importância na definição e concretização da nova
estratégia de desenvolvimento.
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O modo como a política vai actuar, para poderem cumprir-se os objectivos específicos,
assenta nos princípios da subsidariedade da intervenção pública face à iniciativa privada
e da selectividade e eficiência da alocação dos recursos públicos.
A concretização destes princípios terá em conta:
- a utilização de critérios precisos e coerentes de selecção que atendam
às características dos beneficiários, ao interesse económico e social
das actividades e às condições concretas das regiões e das zonas
rurais;
- a concentração dos apoios públicos em acções que visem:
i) a produção de externalidades positivas com carácter de bens
públicos
ii) a criação de condições para que as iniciativas privadas posam
alcançar patamares de viabilidade e competitividade
iii)a melhoria global da eficiência produtiva dos sistemas produtivos
regionais

e

nacionais,

privilegiando

actividades

e sistemas de

produção potencialmente mais competitivos e adequados a um
racional

aproveitamento

dos

recursos

naturais

e

humanos,

nomeadamente as actividades florestais, a fruticultura, horticultura,
leite, olivicultura, pecuária extensiva, vitivinicultura e os produtos de
qualidade territorialmente referenciados
iv) a melhoria das potencialidades dos recursos humanos, através
da capacidade de prestação de serviços técnicos e informativos, da
formação, da transferência de conhecimento relativo a tecnologias,
do rejuvenescimento do tecido empresarial e da sustentabilidade
social e promoção do emprego em escala local
v) a abordagem integrada de determinados espaços
O Sub-Programa integra as seguintes componentes:
- Modernização, Reconversão e Diversificação das Explorações
- Transformação e Comercialização dos Produtos Agrícolas
- Desenvolvimento Sustentável das Florestas
- Engenharia Financeira
- Serviços Agro-Rurais
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- Gestão de Recursos Hidroagrícolas
- Formação Profissional
- Desenvolvimento Tecnológico e Experimentação
- Infra-estruturas Formativas e Tecnológicas
Elementos Centrais da Estratégia
Respeitando os princípios da subsidariedade da intervenção pública face à iniciativa
privada e da selectividade e eficiência da alocação dos recursos públicos, a componente
Desenvolvimento Rural articulará os objectivos e as estratégias sectoriais e regionais de
acordo com as especificidades de cada região.
A estratégia será assim de formato variável, de acordo com os diferentes alvos e
atendendo às particularidades das situações e oportunidades dos diferentes territórios.
Neste sentido, a concretização da estratégia será suportada pela execução das actuações
em três modalidades: horizontal e indiferenciada a toda a região; horizontal com
modulação intra-regional; e, ainda, através de acções integradas com alocação de fundos
a determinado território.
Assim sendo, a estratégia terá como elementos específicos essenciais:
- o interesse económico e social das actividades e as condições concretas
das regiões e zonas rurais com utilização de critérios coerentes de
selecção;
- a concentração de apoios públicos;
- na produção de externalidades positivas com carácter público;
- na criação de condições para que as iniciativas privadas consigam
desenvolver-se de forma viável;
- na melhoria das potencialidades dos recursos humanos através da
capacidade

de

prestação

de

serviços,

da

transferência

de

conhecimento relativo a tecnologias, da qualidade ambiental e do
património, da sustentabilidade social e da promoção do emprego em
escala local;
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- na melhoria da eficiência de sistemas produtivos característicos da
pequena agricultura familiar e do desenvolvimento de produtos de
qualidade;
- na abordagem integrada de determinados espaços.
Ao nível específico da Região Norte o PDR é operacionalizado através do Programa
Operacional Regional do Norte, aprovado pela Comissão em 28 de Julho de 2006.
O Programa em referência limita-se, nas suas linhas gerais, a operacionalizar (através da
identificação dos meios e fontes de financiamento) as linhas gerais de política acima
apresentadas, pelo que apenas merece aqui ser devidamente referenciado.
Constituindo embora um instrumento operativo e de desenvolvimento de grande
importância, sendo um elemento enquadrador fundamental para os processos locais e
regionais de desenvolvimento (e, desde logo, para a avaliação da evolução da situação
económica e mesmo social da área em análise, com ou sem projecto), valerá a pena
chamar a atenção para dois factores limitantes que o PDR apresenta:
- em primeiro lugar, o PDR e as respectivas Intervenções Operacionais
Regionalizadas

limitam-se

a

apresentar

as

estratégias

de

desenvolvimento regional e rural em torno de um potencial de
crescimento da agricultura. Ora, se algo se tem avançado nos últimos
anos a este nível, radica precisamente na noção de que o
desenvolvimento rural é hoje muito menos a defesa de um “mítico”
território agrícola e mais a defesa do mundo rural, em toda a sua
complexidade, mas incluindo uma diversificação das actividades
produtivas. Esta noção é estranha ao PDR, o qual se limita a
apresentar um conjunto de medidas que apenas sugere a continuação
da base de sustentação do desenvolvimento das comunidades rurais
em torno da actividade agrícola, nada sendo dito a propósito da
diversificação das mesmas;
- em segundo lugar, em nenhum local o PDR refere o papel da produção
energética numa estratégia nacional e / ou regional, apenas
referências breves sendo efectuadas em torno do alargamento da
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rede de gás natural. Assim, a referência ao potencial eólico do país
não

é

sequer

aflorada,

ficando

pois

de

fora

das

linhas

de

desenvolvimento regional e de diversificação da lógica produtiva das
comunidades rurais do interior e de montanha.

3.3.3

Cenários de Evolução

Face à metodologia e à apresentação das condições globais de enquadramento
(instrumentos de plano) acima especificadas, iremos neste ponto apresentar a
perspectiva de evolução da situação de referência na ausência de projecto.
Duas breves notas devem aqui ser apresentadas:
- em primeiro lugar, deve ser devidamente referido que a evolução da
situação de referência sem projecto não é forçosamente negativa. Os
territórios

locais

inevitavelmente

um

(sejam
conjunto

eles
de

quais

forem)

características

apresentam

que

permitem

detectar, no seu seio, potenciais de desenvolvimento que permitem
apontar possíveis vias de crescimento económico e não forçosamente
de estagnação ou retrocesso;
- em segundo lugar, deve ser enfatizado que a avaliação de evolução de
situação de referência, para qualquer formação social, representa um
exercício que permite avançar com várias pistas de desenvolvimento
e crescimento e não apenas ser visualizada de uma forma única. Com
efeito, a complexidade de que se reveste a realidade não permite
considerar apenas um caminho económico e social possível: a
realidade social e económica é complexa e difícil de apreender em
toda a sua estrutura.
Desta forma, a avaliação destes possíveis caminhos será efectuada na base de cenários
(neste aspecto quase definidos como “tipos ideais”) que correspondem a possíveis linhas
de força de evolução social e económica.
Considerámos aqui três cenários possíveis, todos eles com iguais potencialidades de
realização:
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- Cenário A: reforço das condições actualmente observadas, ou seja, um
cenário de perda de rendimentos, aliada aos cenários mais extremos
de perda de população, atrás avaliados;
- Cenário B: existência de investimentos selectivos no sector agrícola, o
qual se assume como a base do desenvolvimento local e, nestas
condições, assume um papel modernizador e tecnologicamente
adaptado;
- Cenário C: assenta num modelo integrado de desenvolvimento local,
apostando no investimento endógeno e exógeno, com ênfase numa
diversificação da base produtiva regional.
Cenário A
Trata-se de um cenário extremamente conservador. As premissas de base deste cenário
partilham a tese de que as sociedades agrícolas locais atingiram o seu ponto de
esgotamento,

não

possuindo

capacidade

interna

de

modernização,

naquilo

que

normalmente se designa como processo cumulativo das áreas rurais em declínio. O
modelo global deste cenário pode ser sintetizado no modelo abaixo apresentado.
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Figura 3.4 - Modelo do Processo de Declínio das Regiões Rurais Periférica

O Cenário apresentado é pessimista no sentido em que considera que é inevitável o
futuro vir a reproduzir a tendência de declínio actualmente considerada. Parte do
pressuposto de que não existem condições internas que permitam o crescimento
económico e, desta forma, o declínio produtivo, a que se alia o declínio populacional,
surge quase como uma inevitabilidade.

Outubro de 2002
Anexo XI: População, Emprego e Actividades Económicas

. 83

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

Desta forma, a evolução previsível de acordo com o presente cenário aponta para o
reforço da posição periférica deste território, perdendo o mesmo importância em termos
regionais, reflectido na drenagem crescente de recursos humanos e na perda crescente
de rendimentos provenientes da actividade agrícola, a qual, nestas condições, não
consegue garantir os rendimentos necessários à sobrevivência de uma larga camada
populacional.
Tal facto reflecte-se na crescente perda de importância das actividades agrícolas
tradicionais. E se o passado conseguia garantir, com maiores ou menores dificuldades, a
sobrevivência da propriedade camponesa, o futuro dificilmente poderá suportar tal
modelo de reprodução económica e social.
Nestas condições, sob o presente cenário, a ausência de perspectivas de crescimento
económico e de diversificação da base produtiva, conduzirá estes espaços para um
inevitável declínio.

Cenário B
O cenário B assume um apostura mais optimista face ao definido no cenário anterior. Em
comum com aquele apenas partilha a tese de que a agricultura constitui a base produtiva
local a partir da qual qualquer processo de desenvolvimento deve ter lugar.
O cenário parte da possibilidade de, na base de uma estratégia de desenvolvimento
agrícola claramente assumida pelos agentes locais, mas muito particularmente pelos
responsáveis autárquicos, e com recurso aos meios financeiros disponibilizados pelos
fundos comunitários e nacionais de apoio à modernização das actividades agrícolas, se
proceder a um reordenamento desta actividade, com base num aproveitamento integral
das reais potencialidades de utilização dos solos ocorrentes.
Trata-se pois de um cenário que equaciona sobretudo modalidades de ordenamento
equilibrado da actividade agrícola, na base de um investimento externamente orientado,
mas internamente dirigido.
Em relação ao cenário de ordenamento agrícola considerado mais equilibrado, e proposto
como evolução futura, admitem-se os seguintes pressupostos:
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i)

alteração das estruturas de mão-de-obra local, o que dará origem á rarefacção
deste factor de produção e implicará um novo arranjo das tecnologias de
produção, traduzido pela substituição de tecnologias trabalho-intensivas por
tecnologias capital-intensivas, pela racionalização dos itinerários técnicos e
pela simplificação dos calendários de operações;

ii)

mecanização adequada à estrutura fundiária das explorações, às condições
topográficas dos terrenos, às dificuldades de acesso das parcelas ou folhos de
cultura e à existência de obstáculos nas parcelas;

iii)

reconversão das zonas de agricultura marginal ainda levada a cabo em solos
de reduzida aptidão cultural, e sua reconversão para a produção florestal ou
silvo-pastoril.

No caso específico da área em estudo, esta constitui uma zona de altitude. Foi e é ainda
em parte, em muitos casos, suporte de sistemas culturais de subsistência, nos quais a
cultura agrícola é praticada em condições de acentuada marginalidade técnica e
económica.
De acordo com o cenário de evolução em estudo, esta zona, pelas limitações que
apresenta, deve ser destinada à implantação de sistemas florestais e de silvo-pastorícia.
Na zona de agricultura de montanha devem ser implementados os sistemas florestais de
resinosas e folhosas e os sistemas silvo-pastoris de apoio à pecuária de pequenos
ruminantes.
Este é um cenário tipicamente economicista, uma vez que assume a drenagem de
efectivos populacionais (já que a base económica agrícola não consegue garantir
emprego para a totalidade dos efectivos populacionais, na base da modernização e
zonamento cultural adequado da mesma).
Assume, no entanto, que essa drenagem (considerada inevitável) será efectuada na base
de um desenvolvimento adequado da população local que não é sujeita ao fenómeno
migratório. Desta forma, este cenário assume o modelo mais “pessimista” de evolução da
população residente atrás apresentado.
Cenário C
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O cenário C representa a evolução potencial mais “optimista”, uma vez que parte do
pressuposto de que todas as potencialidades de desenvolvimento local são aproveitadas
e integralmente preenchidas.
O esquema geral a que obedece esta possível evolução encontra-se representado abaixo.
Este cenário assenta integralmente no preenchimento dos pressupostos presentes na
reformulação da Política Agrícola Comum, atrás apresentados. Não negando validade e
importância à actividade agrícola, parte do pressuposto de que um processo de
desenvolvimento local tem de assentar na consideração do mundo rural como uma
realidade heterogénea e não apenas agrícola.
Desta forma, enfatiza sobretudo a possibilidade de a evolução futura assentar num
esforço integrado de desenvolvimento que aposte na diversificação produtiva local, mas
estando reservadas às actividades de serviços e a actividades produtivas diversas
(indústrias de base local e / ou regional, outras actividades) um papel na reformulação
do modelo económico local.
Este processo de desenvolvimento deve assentar simultaneamente num esforço de
modernização em várias frentes: desde um esforço de requalificação da mão-de-obra
local, até um investimento em novas modalidades produtivas, trata-se de enfatizar uma
estratégia de desenvolvimento integrado de base especificamente local, mas recorrendo
a capital exógeno, já que não disponível localmente.
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Figura 3.5 - Esquema metodológico para análise da requalificação do espaço local (adaptado de
Ferrão:1992)

Este constitui o cenário de maior improbabilidade, embora algumas das suas premissas
possam ser integralmente preenchidas, a começar pela captação de investimento com
incidência local, aproveitando as boas condições naturais apresentadas, e no sentido de
garantir uma base diversificadora das economias locais e regionais.
Tal cenário exige três condições que podem ser sintetizadas nos seguintes pontos:
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- o papel das autoridades locais é fundamental, seja no sentido de
promoção de estratégias ofensivas de captação de investimento no
respectivo território, seja na garantia de condições ao investimento
externos, seja ainda na participação em investimentos estratégicos
em domínios particulares e devidamente seleccionados;
- o cenário assenta, se não no crescimento populacional, pelo menos na
diminuição da drenagem dos efectivos, e desta forma, aproxima-se
do cenário de evolução previsível mais favorável atrás apresentado;
- o cenário aponta para um aproveitamento integral e sustentado de
fontes financeiras externas de dimensão considerável, já que estas
mesmas fontes não se encontram disponíveis localmente.

A cenarização acima apresentada apresenta linhas previsíveis e possíveis de evolução
dos espaços locais, relativamente diferenciadas entre si. O cenário A, nas actuais
condições apresenta-se porventura como o de maior probabilidade de ocorrência.
Contudo, a realidade muitas vezes encarrega-se de demonstrar a vitalidade das
comunidades rurais, as quais não se encontram apenas sujeitas a fenómenos de
evolução física mais ou menos previsível.
Desta

forma,

os

resultados

alcançados

devem

ser

devidamente

relativizados,

funcionando apenas como linhas orientadoras da análise local, na base porém de que os
espaços locais em análise se encontram já numa posição vincadamente periférica, sendo
que, no presente, nada parece apontar para as possibilidades avançadas pelos cenários B
e C.
E se este último, embora possível, aparece neste momento mais como cenário desejável,
importa

considerar

devidamente

as

potencialidades

de

desenvolvimento

e

de

investimento exógeno disponíveis.
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3.4 SÍNTESE

No actual ponto tentámos apresentar uma avaliação prospectiva acerca da evolução da
situação na área abrangida pelos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I, na
ausência do mesmo, ou seja, caso o investimento na infra-estrutura considerada não
seja efectivamente realizado.
A avaliação apresentada apresentou as linhas de evolução possível em torno de duas
variáveis principais: perspectivas de evolução da população residente e perspectivas de
crescimento e desenvolvimento económico local.
Para a consideração dos elementos enquadradores efectuámos um levantamento
sistemático dos principais elementos de plano existentes e que abranjam a zona em
estudo, já publicados e disponibilizados e que, pelo menos numa análise preliminar,
possam funcionar como efectivos constrangimentos (positivos ou negativos) para o
território que integra os futuros Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I.
Consideraram-se, na análise efectuada, os elementos decorrentes da PAC (Política
Agrícola Comum) e PDR (Plano de Desenvolvimento Regional) / Programa Operacional
regional do Norte. Em conformidade, foi efectuada uma avaliação em torno das
potencialidades e constrangimentos apresentadas por estas tipologias de plano e de
investimentos.
Ao nível das estruturas demográficas locais entendeu-se que as condições de evolução da
situação não se afastarão muito das limitações impostas pelas estruturações observadas
ao nível nacional e regional, assim como das respectivas tendências.
Os diferentes cenários construídos apresentam em comum o facto de, em termos
globais, a evolução dos efectivos populacionais ser negativa, apontando dessa forma
para uma diminuição anual dos respectivos quantitativos. Contudo, a importância destes
decréscimos varia de acordo com cada modelo utilizado, variando de situações mais
negativas (Modelos I ou II) a uma situação mais “estabilizada” (Modelo III).
Por outro lado, os cenários de evolução económica considerados variaram igualmente
entre a manutenção das actuais condições produtivas agrícolas, mantendo-se inalteráveis
os pressupostos de zonamento cultural (Cenário A), até um aproveitamento integral das
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condições sugeridas pela PAC (Cenário C). Considerou-se contudo que o Cenário A
(precisamente o menos optimista) é aquele que revela maior probabilidade de
ocorrência, na ausência de projecto.
Aparentemente, as condições de evolução da situação sem projecto, dadas as
potencialidades de evolução da população residente (que, em algumas situações,
prefiguram uma situação de crescente periferização e “desertificação humana”), aliadas
às condições de crescente enfrentadas pelo sector agrícola (precisamente aquele que
funciona como o produtivamente mais importante em termos locais), inscrevem-se em
condições sociais de propensão à exclusão social que merecem ser destacadas, até pelas
condições de vulnerabilidade social que daí podem advir.
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4

IMPACTES

4.1 ENQUADRAMENTO

A avaliação dos impactes ao nível social e económico que potencialmente podem ser
resultantes da implantação dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I, não é
dissociável de um conjunto de princípios metodológicos e de análises prévias, que devem
ser devidamente consolidadas e estruturadas, por forma a dar resposta cabal às nossas
necessidades operativas.
Este tipo de avaliação de impactes, quando desenvolvida no quadro de estudos de
avaliação do impacte ambiental, tem vindo tradicionalmente a assentar na mera
caracterização de linhas potenciais de evolução dos principais indicadores sociais e
económicos, geralmente de forma mais ou menos unívoca, e assente num quadro
relativamente abrangente de descritores.
É normal encontrar análises que se limitam a avaliar efeitos potenciais das infraestruturas em estudo ao nível dos grandes indicadores como são a população e
demografia, o emprego e as actividades económicas associadas, sobretudo em torno de
linhas analíticas de pouca complexidade, mas forçosamente de grande operacionalidade.
No caso vertente, foi nosso entendimento que se justificaria uma análise relativamente
diferenciada,

seguramente

menos

operacional,

certamente

mais

complexa,

mas

potencialmente mais adaptada à realidade representada pela formação social em estudo.
De uma forma geral, tal necessidade advém do facto de nos encontrarmos perante uma
infra-estrutura que apresenta algumas particularidades que merecem ser realçadas:
tratando-se, nos seus próprios termos, de uma intervenção que visa mudar de forma, se
não radical, pelo menos bastante vasta, o padrão produtivo local, perante a formação
social envolvente ela estabelece um quadro de relacionamento e dependência, situação
que é diferente face àquilo que se verifica na parte mais significativa das situações
normalmente defrontadas em estudos deste tipo. Além disso, ela pretende igualmente
intervir a um nível que claramente ultrapassa os territórios locais, já que pretende dar
resposta a investimentos energéticos com evidente repercussão nacional (no mínimo,
mas não exclusivamente, ao nível da distribuição e utilização do recurso electricidade).
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Desta forma, a análise que aqui nos propomos apresenta algumas diferenciações
específicas em relação à avaliação de impactes socio-económicos tradicionalmente
referenciados em estudos de impacte ambiental, a começar pelo facto de haver
necessidade de avaliar as próprias implicações locais, mas também regionais e nacionais,
de produção energética pela via eólica.

4.2 BASE DE ANÁLISE E DE CONTEXTUALIZAÇÃO

A avaliação dos impactes socio-económicos motivados por um Parque Eólico implica
previamente a síntese dos seus objectivos ao nível da formação social local e ao nível das
economias locais, regionais e nacionais, uma vez que a primeira linha de abordagem que
tal análise deve contemplar se prende precisamente com a adequação, ou não, desses
objectivos previamente definidos, face às condições e potencialidades da formação social
local considerada.
Uma análise simplista (mas cujas principais linhas analíticas valerá a pena reter neste
contexto), pretenderia que a instalação de um Parque Eólico numa zona agrícola
relativamente

periférica,

pretende,

antes

do

mais,

alterar

os

pressupostos

de

organização da economia local.
Assim, face às condições de produção apresentadas na avaliação da situação de
referência, tratar-se-ia, essencialmente, de alterar as condições e formas de produção ali
verificadas (como vimos essencialmente, mas obviamente não exclusivamente, assentes
em sistemas agrícolas), por um conjunto de outras que aproveitem as vantagens
biofísicas (nomeadamente o potencial eólico) do meio de inserção desta infra-estrutura.
Contudo, a realidade não se apresenta de forma tão simples. Mudar a forma local de
organização produtiva implica forçosamente mudar os próprios pressupostos de
organização e desenvolvimento de toda uma formação social rural, pelas implicações que
tal tem, não só ao nível das próprias formas de produzir, mas igualmente ao nível das
formas de reprodução social e familiar. E esta é uma tese que aparece hoje como
relativamente pacífica.
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É aliás por isso que a implantação de Parques Eólicos pode ser considerada como estando
associada a uma dimensão de política de desenvolvimento rural que, mais do que actuar
sobre o mero aspecto do fenómeno da mera produção agrícola local, visa antes do mais
contribuir para a ultrapassagem das dificuldades actuais defrontadas por amplos espaços
rurais nos países mais desenvolvidos (GADE: 1992).
Vale pois a pena verificar, mesmo que de forma esquemática, quais são os pressupostos
do processo de desenvolvimento sobre que tais políticas pretendem actuar.
O espaço social rural potencialmente abrangido pelos Parques Eólicos poderá ser
globalmente definido como uma região em declínio. Referem-se estas aos "espaços rurais
que se desenrolaram atrás do sistema mais geral do sistema de desenvolvimento
espacial, mas sendo incapazes de competir efectivamente num ambiente socioeconómico em mudança, pelo que estão a experimentar um declínio absoluto ou relativo"
(GADE: 1992).
Nesta acepção, o espaço social rural apresenta hoje um custo elevado, e as
consequências deste custo são bem avaliadas se levarmos em linha de conta os
indicadores agregados de bem-estar social, como os índices de pobreza, a ausência de
serviços essenciais nos espaços mais ruralizados, as desigualdades no rendimento, mas
sobretudo o declínio populacional e demográfico de tais espaços, que demonstram bem a
respectiva incapacidade de prover, localmente, às necessidades básicas das pessoas.
Como vimos, a realidade enfrentada pelo espaço aqui em análise, enquadra-se
perfeitamente

dentro

deste

padrão

analítico.

No

entanto,

e

como

vimos,

não

considerámos as formações sociais locais como fenómenos isolados e perfeitamente
diferenciados

da

formação

social

nacional,

incluindo

os

espaços

urbanos

mais

desenvolvidos, como é o caso das áreas metropolitanas.
Bem pelo contrário, o processo de declínio destas sociedades rurais, deve ser
devidamente enquadrado num processo de interacção entre os diferentes espaços
constituintes da formação social nacional, mas também como um processo cumulativo
que a estas estruturas socio-territoriais reservou um papel menor no esforço nacional de
desenvolvimento.
De acordo com a acepção aqui presente, as áreas rurais e urbanas encontram-se ligadas
de diferentes formas. Contudo, é a relação económica que aqui aparece como
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dominante. E esta é uma relação claramente desigual, já que, através da operação das
forças do mercado, o crescimento das áreas urbanas é realizado, em grande parte, à
custa do declínio das áreas rurais.
A natureza profunda deste relacionamento pode ser percebida através do exame dos
movimentos de trabalho, capital e bens entre as áreas rurais e os espaços urbanos mais
desenvolvidos. As migrações líquidas de população têm lugar das áreas rurais para as
áreas urbanas. A poupança excede normalmente o investimento nas áreas rurais, seja
porque os beneficiários da poupança não encontram localmente oportunidades para
investir, seja porque os mecanismos de intermediação local não possuem estruturas que
permitam transformar as poupanças locais em investimentos, também eles, locais. Por
último, o traço dominante do comércio entre áreas rurais e urbanas é o de que as áreas
rurais são exportadoras líquidas de produtos primários para as áreas urbanas e
importadoras líquidas de produtos secundários e terciários, ao mesmo tempo que os
termos comerciais têm evoluído em desfavor daqueles.
Desta forma, a drenagem em população e recursos (incluindo, não estranhamente,
capital) conduzem a um declínio cumulativo das áreas rurais, observável pelo fenómeno
cumulativo, e interligado, de expansão das áreas urbanas. As actividades do sector
agrícola, como aliás seria de esperar, têm sido tradicionalmente as mais importantes
contribuintes para as economias das áreas rurais.
O êxodo agrícola não deixa igualmente de afectar de forma mais ou menos negativa, as
actividades não agrícolas em meio rural. Com efeito, aqueles que ficam nas áreas rurais
não deixam de enfrentar rapidamente uma série de dificuldades: poucas oportunidades
de emprego, uma estrutura demográfica desequilibrada, uma redução de serviços e, em
alguns casos, o abandono das terras e casas, resultando numa "desertificação física e
ambiental". Nesta acepção, o processo de declínio rural pode ser ilustrado através do
princípio das causas circulares e cumulativas, fenómeno que a figura abaixo tenta
ilustrar.

Outubro de 2002
Anexo XI: População, Emprego e Actividades Económicas

. 94

Cidade
intermédia

Zona económica especial

Subúrbios

Exurbia
Vizinhança
gentrificada

QUALIDADE DE VIDA

A

Interstícios rurais

Região de recursos naturais

Cidade central

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

B

Vila

Nível de
sobrevivência

Centro metropolitano

DISTÂNCIA

Regiões intermédias

Periferia rural

Misto rural/urbano

A,B: gradientes de qualidade de vida

Figura 4.1 - Processo de declínio rural, como princípio de causas circulares e cumulativas

No caso vertente, uma das explicações ensaiadas para a situação detectada (e
amplamente documentada na descrição da situação de referência a na consideração da
evolução da situação de referência sem projecto) baseia-se nas deficiências verificadas
nas condições locais de produção agrícola, em que o problema da propriedade e das
condições locais de produção se coloca como um dos mais críticos.
Desta forma, a instalação dos Parques Eólicos, entendido neste contexto como um
elemento integrante de uma política de desenvolvimento local rural (na acepção de
comunidades rurais e não apenas de comunidades agrícolas), visa precisamente
assegurar três condições essenciais, a saber:
i)

aumentar o nível de desempenho económico, sobretudo com base na
disponibilidade de uma infra-estrutura que permita melhores condições de
exploração dos recursos disponíveis;

ii)

reduzir o hiato de produtividade em comparação com outras regiões, assente
na disponibilização de condições (nomeadamente com base no factor vento),
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que permitam melhorar de forma significativa as condições de expansão,
desenvolvimento e consolidação da produção local;
iii)

adquirir, como corolário dos pontos anteriores, um nível de vida adequado
para as populações rurais locais.

Desta forma, pretende-se que a infra-estrutura em causa permita ultrapassar os
problemas característicos das áreas rurais menos favorecidas, localmente verificadas, e
de que se salientam (HENRICHSMEYER: 1992):
i)

uma estagnação, ou mesmo redução, da produção agrícola e uma redução
contínua do emprego rural, como resultado, quer do progresso técnico, quer,
sobretudo, das mudanças estruturais porque os espaços locais têm vindo a
passar;

ii)

um potencial relativo de desenvolvimento das actividades agro-industriais;

iv)

somente um número limitado de actividades económicas não-agrícolas;

iii)

uma contínua migração para o exterior dos jovens, em particular como
consequência da ausência de boas oportunidades de emprego.

A viabilidade das áreas rurais locais encontra-se pois ameaçada, bem como a respectiva
capacidade societal (das comunidades rurais locais) em melhorar as respectivas
condições

de

vida.

O

objectivo declarado da implantação de uma política de

desenvolvimento rural é pois o de criar as condições que retardem o processo migratório
dos habitantes nas áreas rurais, até como forma de se construírem e manterem
comunidades rurais viáveis, assim como para a manutenção das culturas rurais
autóctones e a emergência de novas formas e estruturas produtivas, aproveitando os
potenciais locais.
Nesta acepção, a consideração de uma infra-estrutura como é o caso de um Parque
Eólico, pode ser integrada numa lógica de investimento em novas áreas sectoriais, como
resposta aos obstáculos defrontados pelos processos locais de desenvolvimento rural. O
nosso objectivo, neste contexto, é precisamente o de verificar, não só a adequabilidade
da política perseguida aos referidos objectivos, mas sobretudo avaliar da existência de
condições que garantam que os efeitos pretendidos serão, ou não, potencialmente
alcançados.
Contudo, neste caso particular, outro factor emerge, que não pode descurado. Uma infraestrutura como esta, se bem que possa potencialmente contribuir para melhorar a base
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de desenvolvimento local, possui igualmente um potencial global que não pode ser
descurado em termos analíticos, uma vez que ela se integra num esforço mais vasto de
investimento que visa, não apenas diversificar as fontes de produção eléctrica nacional
(reduzindo desta forma a dependência face ao exterior), mas igualmente contribuir para
que se produza energia renovável, com os menores custos ambientais.

4.3 O MODELO DE ANÁLISE DOS IMPACTES SOCIO-ECONÓMICOS

Face às condições atrás apresentadas e face aos objectivos apontados na presente
avaliação, entender-se-á que, face aos modelos tradicionais de avaliação de impactes
socio-económicos novas propostas metodológicas sejam referenciadas neste projecto em
particular.
Com efeito, trata-se não apenas de delimitar os impactes resultantes da implantação de
uma infra-estrutura, mas sobretudo de avaliar duas grandes vertentes, nomeadamente:
i) em primeiro lugar, trata-se de efectuar uma previsão em torno dos
próprios objectivos do projecto, ou seja, uma discussão em torno das
suas condições internas de desenvolvimento e consolidação, dando
ênfase à questão da sua adequação ao meio económico e social local.
Ou seja, trata-se sobretudo de efectuar uma discussão em torno do
modelo

de

desenvolvimento

local

escolhido

e

avaliar

da

sua

adequação local;
ii) em segundo lugar, e porque muitos dos potenciais efeitos decorrentes
da instalação de um Parque Eólico têm implicações ao nível do
esforço energético nacional, nomeadamente à luz da redução das
emissões de gases com efeito de estufa e às necessidades nacionais
em termos de produção energética, é importante avaliar os impactes
daqui resultantes em termos económicos globais.
Face a todas estas contingências, entendemos agora que a definição de um modelo
analítico que dê conta dos impactes socio-económicos decorrentes da instalação de um
Parque Eólico, tem de ser obrigatoriamente um modelo global, que dê conta dos efeitos,
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internos e externos, que tal infra-estrutura terá sobre a totalidade da sociedade e da
economia locais e nacional.
Desta forma, e uma vez que, mais do que discutir os efeitos de apenas uma infraestrutura, se trata, isso sim, de discutir e seleccionar os efeitos decorrentes de um
modelo de desenvolvimento (local e energético), elaborámos o modelo analítico
representado na figura aqui reproduzida.

FACTORES AO NÍVEL
DA ESTRUTURA
PRODUTIVA LOCAL

FACTORES AO NÍVEL DA
PRODUÇÃO ENERGÉTICA

FACTORES
SOCIALMENTE
DETERMINADOS

Alterações ao nível
da organização
produtiva

Quantitativos
produzidos

Alterações ao nível
do emprego e
mão-de-obra

Efeitos ao nível
da demografia e
economia local

Investimentos e
Modernização
Económica

Factores económicos
das emissões
atmosféricas

Preços
relativos

Diversificação
da base
produtiva

Potenciais de
desenvolvimento

Efeitos do nível
dos sectores
económicos
a montante

Diminuição da
dependência
energética

Tecnologia externa ou
desenvolvida
internamente

Concentração de
insumos comprados
em insumos geradores
de aumento dos
rendimentos

Investimentos em
infra-estruturas

Saúde
pública

Efeitos ao nível
dos sectores
económicos
a jusante

Figura 4.2 - Modelo de Análise dos Impactes Socio-Económicos

O modelo apresentado visa, como vimos, dar resposta aos efeitos potenciais decorrentes
da instalação dos Parques Eólicos e do respectivo Ramal de Interligação, articulando os
efeitos decorrentes da infra-estrutura ao nível quer da estrutura produtiva local ela
própria, nomeadamente das suas próprias condições de desenvolvimento e consolidação,
quer ao nível dos factores socialmente determinados, ou seja, ao nível dos efeitos sobre
as condições sociais locais.
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No intervalo entre estes dois tipos de factores, a análise visa então avaliar os efeitos ao
nível dos elementos mais significativos para a economia e sociedade locais, sobretudo em
torno de cinco grandes factores:
i) efeitos ao nível da diversificação económica e produtiva local /
potenciais de desenvolvimento;
ii) efeitos ao nível dos sectores económicos a montante (mas com
ênfase particular na questão da produção energética);
iii) efeitos ao nível da demografia e cultura local;
iv) efeitos ao nível dos sectores económicos a jusante;
v) avaliação dos potenciais efeitos sobre a saúde pública.
A análise orientar-se-á contudo, e como vimos, por um enquadramento específico, já que
entre os efeitos potenciais e uma adesão efectiva por parte das populações locais se
estabelece uma evidente e íntima relação, que merece a pena ser especificada e
devidamente considerada.
Ao nível do presente descritor não considerámos a existência de uma Fase de
Desactivação, já que o tempo de vida útil do projecto (25 anos) corresponde, em termos
sociais e económicos, a um período relativamente vasto, no decorrer do qual as opções
de reforço ou abandono do projecto poderão ter um largo espectro de efeitos (positivos
ou negativos) passíveis de ocorrerem, mas dependentes sempre de soluções alternativas
externas que possam ser accionadas.
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4.4 OS POTENCIAIS REGIONAIS E LOCAIS DE ADESÃO À IMPLANTAÇÃO DE PARQUES
EÓLICOS

A tese de que os impactes decorrentes da implantação de um Parque Eólico são, em
parte significativa, também resultado da adesão dos habitantes locais aparece como
corolário do que até aqui temos vindo a afirmar, pelo que importa, neste contexto,
avaliar previamente esta adesão potencial. Trata-se, antes de mais, de determinar da
vontade de as populações residentes nas áreas a intervencionar aceitarem a implantação
local deste tipo de infra-estrutura.
A forma mais comum de avaliação do potencial de adesão das populações consiste na
aplicação de métodos adequados de avaliação de atitudes, em regra coincidentes com a
elaboração de questionários e / ou inquéritos por entrevista.
No presente caso chegou-se a equacionar de se efectuar um questionário deste tipo junto
das populações locais. No entanto, optou-se pela sua não realização, por diversas ordens
de razões, que a seguir se apresentam:
i)

a elaboração de questionários e inquéritos em torno da avaliação das atitudes
face à instalação de Parques Eólicos , por forma a não reflectir apenas
eventuais atitudes com origem “micro local”, exige uma investigação que se
estenda por territórios de vária dimensão e de diferentes tipologias sociais,
factor que, limitando-se este estudo ao nível local, torna impeditivo o recurso
a tal metodologia;

ii)

efectuar um inquérito / questionário que apenas pretendesse avaliar o
potencial de adesão face a um Parque específico, sem termo de comparação
válido, tornar-se-ia desadequado em termos de metodologia de avaliação,
uma vez que apenas serviria como medição de uma atitude pré-existente, não
permitindo a comparação com uma situação real, factor que, neste contexto,
aparece como mais importante. Desta forma, tal avaliação limitar-se-ia a
avaliar atitudes antecipadas, sem comparação com atitudes reais e testadas
no terreno;
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iii)

no âmbito de um Estudo de Impacte Ambiental (de natureza forçosamente
local em termos de avaliação dos potenciais e das variáveis demográficas e
populacionais), o recurso a elementos de pesquisa obtidos noutros lugares
geográficos, não é desta forma particularmente justificável, já que exigiria um
aparato

metodológico

dificilmente

disponível

nas

condições

de

desenvolvimento do presente Estudo.
No entanto, foi nosso entendimento que se justificaria, mesmo que de forma indirecta,
uma medição das atitudes potenciais das populações locais em torno da instalação de
Parques Eólicos.
Esta avaliação foi efectuada por recurso a duas fontes principais, a saber:
i)

foi efectuada uma pesquisa dos principais resultados que, no quadro de outras
intervenções e objectos de pesquisa, foram efectuadas;

ii)

foi efectuada, localmente, uma avaliação, junto de fontes e informadores
privilegiados, um levantamento do entendimento sobre o posicionamento dos
actores e agentes locais em torno das atitudes face aos Parques Eólicos.

Na pesquisa acima referida foi identificado, com maior incidência e importância, um
estudo específico sobre as atitudes do público face à implantação de Parques Eólicos,
efectuado junto de residentes a este tipo de infra-estrutura, em localidades na Escócia
(DUDLESTON: 2000).
A utilização, como referência, do estudo citado, apresenta factores positivos e factores
negativos que interessa precisar devidamente.
O Estudo é relativamente recente e inovador, constituindo, tanto quanto foi possível
apurar, uma das poucas peças teóricas e metodológicas que, recorrendo a técnicas
quantitativas, dá resposta a uma série de questionamentos em torno da implantação de
Parques Eólicos. Neste aspecto constituirá até, porventura, um marco e uma referência
neste domínio. Assim, ele é extremamente positivo, já que abre uma nova linha de
pesquisa sobre a aceitação pública deste tipo de infra-estrutura, colmatando uma área de
estudo ainda relativamente em aberto.
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Contudo, o facto de o estudo em referência se ter desenrolado numa formação social
relativamente diferenciada, levanta algumas questões de adequabilidade a outras
latitudes geográficas e sociais, que importa levar em consideração, já que podem
funcionar como limite à comparação dos resultados obtidos com a situação aqui em
estudo. Neste aspecto, ele apresenta um factor negativo que deve ser devidamente
avaliado e levado em linha de conta.
No entanto, até pela importância de que se reveste para pesquisas e análises futuras,
importa avaliar as principais conclusões obtidas pela referida pesquisa, as quais podem
ser sumariadas da forma que se segue (DUDLESTON: 2000), devendo ser lembrado que
o Estudo foi aplicado perante populações situadas na envolvência de várias unidades
deste tipo, cobrindo pois uma área geográfica relativamente vasta, com o objectivo de
evitar precisamente a emergência de questões puramente locais nos resultados obtidos.
O estudo assentou na elaboração e aplicação de um Inquérito por

Questionário,

recorrendo a uma amostra estratificada, tendo em conta as características sociais da
população residente nas áreas avaliadas. Os resultados obtidos foram, em termos gerais
e resumidos, os seguintes:
1. De uma forma geral, os inquiridos revelaram atitudes positivas para com
os Parques Eólicos. Quando questionados sobre o que mais gostavam num
Parque Eólico, apenas 11% responderam não existir nada de que
gostassem e 21% deram uma resposta neutra (não havia nada de que
gostassem nem nada de que não gostassem). Um total de 67% dos
respondentes apontou algo de que gostavam, com esta proporção a subir
até aos 73% para aqueles que vivem mais próximo dos Parques Eólicos.
2. O impacte visual resultante dos Parques Eólicos não apareceu como um
factor de especial importância para os residentes locais. Embora todos os
respondentes vivessem num raio de 20 Km dos Parques Eólicos, somente
13% o podem ver do seu local de residência e apenas 11% o visualizam
todos os dias. Somente 10% afirmaram não gostar dos Parques por ser
visualmente negativo para a paisagem. É de realçar o facto de, dos 27%
das pessoas esperasse que os Parques afectasse a paisagem (antes da
instalação do mesmo), após a respectiva instalação, apenas 5% tenham
mantido a opinião inicial.
3. O ruído não foi referido como um aspecto importante, nem mesmo para os
residentes de maior proximidade. Somente 2% do total responderam que
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discordavam dos Parques Eólicos devido ao facto de este ser ruidoso. Dos
12% que haviam esperado inicialmente a ocorrência de problemas de
ruído, apenas 1% experimentaram tal situação.
4. Nenhum

dos

respondentes

mencionou

o

problema

do

“efeito

de

sombreamento” resultantes das pás do aerogerador ou “distracção na
condução” quando questionados sobre factores de desagrado resultantes
da

instalação

de

Parques

Eólicos.

Somente

2%

afirmaram

ter

experimentado problemas com interferências em aparelhos de rádio ou
televisão.
5. Em regra, a percentagem de respondentes que haviam antecipado
problemas revelou-se muito maior do que a proporção daqueles que
efectivamente se defrontaram com situações negativas. Tal sugere que as
expectativas se baseavam muito mais na percepção do que na experiência.
6. Contudo, a proporção de respondentes que esperavam obter benefícios era
superior aos que afirmaram terem-nos efectivamente obtido. No geral,
63% esperavam algum benefício directo, enquanto que apenas 32% o
experimentaram na realidade.
7. Os respondentes demonstraram baixos níveis de consulta dos processos
durante as fases de licenciamento dos Parques Eólicos.
8. Face aos resultados anteriormente referidos, parece poder concluir-se que
o aumento da participação do público através da informação sobre
projectos de instalação de Parques Eólicos pode reduzir os potenciais
problemas antecipados pelos residentes locais.
9. A atitude globalmente positiva dos respondentes reflecte-se no facto de
apenas 14% destes mostrar preocupação face à possibilidade de serem
instalados aerogeradores extra nos Parques Eólicos da sua área de
residência. Contudo, uma maior proporção de respondentes que vêem os
Parques Eólicos de suas casas mostrou esta preocupação (20%).
10. Uma mais alta percentagem de respondentes mostrou preocupação pela
possibilidade de outros Parques serem instalados na sua área (27%). Esta
percentagem é comum a todas as zonas estudadas no âmbito do estudo
em referência. Uma mais alta proporção daqueles que podem ver os
Parques Eólicos das suas casas demonstra esta preocupação (33%).
11. Estes resultados sugerem que, embora uma alta proporção de residentes
não demonstre preocupação pela instalação de aerogeradores ou Parques
Eólicos adicionais, seria porventura preferível localizá-los num local não
visualizável das casas actualmente sujeitas a esta incidência.
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12. Os respondentes demonstraram atitudes positivas sobre os Parques Eólicos
locais,

mas

quando

preferencialmente

questionados

localizar,

a

sobre

maioria

onde

referiu

eles

locais

se

deveriam

inabitados

nas

montanhas mais elevadas.
13. A maioria dos respondentes que actualmente residem próximo de Parques
Eólicos afirmaram nunca ter experimentado qualquer problemas com
estes. Os problemas que haviam antecipado não se materializaram na
vasta maioria dos casos (somente 9% experimentaram alguns dos
problemas que haviam antecipado, e que eram cerca de 40%). Tal sugere
que a informação fornecida sobre os Parques Eólicos e as explicações para
o seu desenvolvimento são cruciais para reduzir “problemas” antecipados.
Como afirmámos atrás, o inquérito referido apresenta resultados para um contexto social
e económico relativamente diferenciado daquele que está aqui em Estudo.
Interessaria saber se os resultados obtidos se revelariam adequados à realidade
enfrentadas

pelos

Parques

Eólicos

nacionais.

Ora,

tal

avaliação

(para

ser

metodologicamente específica) necessitaria de um aparato técnico semelhante ao
desenvolvido no estudo referido o que, no actual contexto, se revela impossível.
Desta forma, e como forma de, ao limite, avaliar devidamente a adequação dos
resultados obtidos em tal inquérito, recorremos a uma metodologia que, em termos de
custo-benefício, se revelou a mais adequada às presentes circunstâncias.
Recorrendo a duas técnicas normalmente presentes em modalidades de Pesquisa de
Terreno (BURGESS: 1997), tentámos confrontar alguns agentes considerados relevantes
com as áreas de investigação apresentadas pelo inquérito referido, nomeadamente em
torno da sua sensibilidade para os resultados apresentados e o seu confronto com a
realidade local.
Assim, seleccionaram-se informantes privilegiados, constituídos por agentes políticos e
técnicos residentes e activos em termos locais, assim como pessoas residentes que, de
forma aleatória foram igualmente contactadas, funcionando desta forma como “variável
de controle” dos resultados anteriormente obtidos. Face ao tipo de método de pesquisa
seleccionado, não foram efectuados inquéritos por questionário, tendo-se optado pela
realização de “entrevistas como conversas” (BURGESS: 1997). O trabalho teve lugar
entre os dias 8 e 12 de Julho e entre os dias 6 e 8 de Setembro.
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Das entrevistas efectuadas reteve-se a percepção de que, carecendo embora de alguma
operacionalidade face às condições especificamente locais em torno dos resultados do
inquérito mencionado, o mesmo se poderia aplicar à realidade nacional e mesmo local.
Assim,

os

informadores

privilegiados

seleccionados

e

os

informantes

locais

aleatoriamente consultados, não revelaram atitudes negativas face à instalação da infraestrutura, parecendo, como regra geral, existir um consenso em torno da instalação de
Parques Eólicos, à semelhança do que se detectou para outros países.
Contudo, se poderemos, com as devidas ressalvas, aceitar como válidas (incluindo para a
situação nacional e local), as premissas presentes no inquérito referido, a nossa pesquisa
específica

defrontou-se

com

duas

situações

que

merecem

destaque

particular,

nomeadamente no que se refere aos seguintes aspectos:
i)

existe a percepção de que os Parques Eólicos produzem um efeito indirecto
considerado como negativo pela maioria dos residentes locais: esta tipologia
de infra-estrutura atrai um número significativo de turistas, os quais são
sentidos como um “corpo estranho”, já que existem queixas sintomáticas em
relação a violações de campos e áreas de cultivo pela parte destes;

ii)

foi igualmente referido como importante o facto de a instalação das infraestruturas (com maior incidência dos postes associados aos ramais de ligação)
destruir algumas culturas agrícolas, durante a fase de implantação dos
mesmos.

Em síntese, a atitude esperada com a instalação dos Parques Eólicos não se afastará
muito, localmente, da situação detectada noutras latitudes, ou seja, ela será regra geral
positiva e vista como um factor importante de qualificação económica local. Nem mesmo
ao nível da Paisagem e do Ruído os resultados antecipados se revelam negativos.
Contudo, especial atenção deverá ser dada à questão de alguns efeitos sentidos, em
termos locais, pelos agentes consultados, nomeadamente os resultantes da procura de
turistas e da implantação de postes dos ramais de ligação (efeitos que são antecipados
em termos de destruição de culturas e terrenos agrícolas), aspecto que mais à frente
será devidamente avaliado.
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Os resultados obtidos são-no contudo em termos indirectos, não invalidando, no futuro, a
realização pelas autoridades competentes, de um Inquérito por Questionário que, para a
totalidade do território nacional, apresente uma perspectiva mais aprofundada e
adaptada às condições nacionais, regionais e locais de instalação de Parques Eólicos.

4.5 ANÁLISE DOS IMPACTES SOCIO-ECONÓMICOS DERIVADOS DO PARQUE EÓLICO
DAS

4.5.1

MEADAS

Introdução

Face aos resultados atrás encontrados e sintetizados, é altura de se determinarem os
principais impactes derivados da implantação dos Parques Eólicos das Meadas e
Castanheira I, tendo em conta as características do projecto em referência e os factores
condicionantes de desenvolvimento e consolidação do mesmo, sobretudo aqueles que se
apresentam como invariáveis, ou seja, que não dependem da adopção dos pressupostos
de funcionamento da infra-estrutura em estudo.
Note-se que o modelo de análise proposto representa uma articulação entre os diferentes
factores que se encontram na base das próprias actividades sociais e económicas,
assumindo nomeadamente uma articulação entre os factores externos e os factores
internos aos locais em estudo e respectivas implicações.
A avaliação destes efeitos será efectuada em torno nomeadamente de três grandes
áreas, precisamente aquelas que correspondem aos factores locais de enquadramento da
actividade e da vivência das comunidades rurais, a saber: factores ao nível da estrutura
produtiva local, factores ao nível da produção energética e factores socialmente
determinados, avaliando as respectivas implicações globais.
Finalmente, como corolário do exercício anterior, será efectuada uma avaliação dos
efeitos das alterações produtivas e económicas locais sobre cinco estruturas principais, a
saber:
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- efeitos ao nível da diversificação económica e produtiva local /
potenciais de desenvolvimento;
- efeitos ao nível dos sectores económicos a montante (nomeadamente
produção energética);
- efeitos ao nível da demografia e cultura local;
- efeitos ao nível dos sectores económicos a jusante;
- avaliação dos potenciais efeitos sobre a saúde pública.
Note-se que as avaliações a efectuar neste contexto não são forçosamente lineares, mas
antes se baseiam, em alguns casos, numa avaliação por cenários, na medida em que não
é previsível que todos os pressupostos de implantação da infra-estrutura se encontrem
completamente

preenchidos,

além

de

que

existem

linhas

diferenciadas

de

desenvolvimento pelas quais, diz a experiência obtida em situações similares, o processo
se poderá desenrolar, as quais não são forçosamente coincidentes entre si, mas
dependem das condições iniciais, nomeadamente os pressupostos ligados ao modelo de
desenvolvimento local adoptado, o qual é independente do projecto em estudo por si só.
Valerá a pena recordar a citação que, no âmbito do presente estudo, efectuámos, a
propósito da avaliação da evolução da situação de referência sem projecto, até pelo facto
de as implicações decorrentes de tal tipo de análise se manterem aqui perfeitamente
actuais, sobretudo quando trabalhamos com modelos prospectivos de avaliação: "Prever
é elaborar uma tendência, provável ou plausível, com base numa análise rigorosa do
passado e numa razoável expectativa do futuro. Projectar é construir tendências, com
base em hipóteses (...). A atitude prospectiva obriga-nos ao "olhar ao longe de longe", e
é este futuro que é necessário construir na sua complexidade, mobilidade, riscos e
surpresas. Desta forma, encontrar nos factos passados e presentes o que eles anunciam
é mais importante do que encontrar o que eles explicam. Mas há que levar em linha de
conta o carácter humano da prospectiva. Tal como a história lida com factos cuja
essência não pode ser dada (o passado já não existe e o futuro ainda não existe) mas, se
o futuro depende do que existe no presente, também depende do nosso querer ou da
nossa vontade" (NAZARETH: 1988). E para termos consciência das implicações que tal
atitude revela em termos analíticos, o mesmo autor acrescentava que a prospectiva pode
e deve utilizar os conhecimentos das diversas ciências - em particular das sociais - mas
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deve

olhar

para

o

futuro

de

frente,

explicitá-lo

na

sua

natureza

original

e,

consequentemente, aplicar-lhe métodos diferentes dos que se aplicam para a análise do
presente e do passado. Se o passado é o tempo das coisas feitas, e se o futuro é o
tempo das coisas a fazer, existem entre os dois relações de continuidade mas igualmente
de independência. Nem todo o futuro está inserido no passado, uma vez que existem
"graus de liberdade", os quais, por insignificantes que sejam, devido ao seu efeito
cumulativo, podem mudar profundamente o futuro" (NAZARETH: 1988).

4.5.2

O Contexto Global de Partida

Afirmávamos atrás que existe um conjunto de condições invariáveis (factores externos)
que funcionam como elemento global enformador da introdução dos Parques Eólicos na
zona em estudo. Referimos igualmente que alguns destes factores radicam nas condições
bio-físicas globais, nomeadamente aquelas que têm directamente a ver com o clima,
enquanto outras radicam nas condições sociais e políticas de enquadramento nacional,
regional e local.
As referências específicas aos condicionamentos bio-físicos e climáticos é efectuada,
obviamente, nos capítulos correspondentes. Já no que se refere aos restantes elementos
eles podem ser ordenados de acordo com quatro grandes áreas, a saber:
i) em primeiro lugar, a situação de referência detectada ao nível local, e
de que noutro ponto deste estudo foi dada devidamente conta;
ii) em segundo lugar, as limitações apresentadas pelos instrumentos de
planeamento existentes (a PAC e o Plano de Desenvolvimento
Regional), de que apresentámos uma síntese na avaliação da
evolução da situação de referência sem projecto, pelo que para aí nos
remeteremos directamente;
iii) em terceiro lugar, as potencialidades apresentadas, ao nível político,
pelas orientações de plano e pelos projectos de desenvolvimento
regional, de que demos igualmente conta na avaliação da situação de
referência sem projecto, pelo que, de novo, para aí nos deveremos
remeter;
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iv) em quarto lugar, e finalmente, as potencialidades de produção
energética e o posicionamento das energias renováveis (o existente e
o desejável) no quadro da produção energética nacional e no quadro
dos compromissos (comunitários e internacionais) assumidos pelo
nosso país.

4.5.3

Efeitos durante a Fase de Construção

Nas avaliações de impacte ambiental mais correntes, existe a tendência institucionalizada
de, para todos os descritores considerados, efectuar uma distinção estrita entre as
diferentes fases de vida do projecto (nomeadamente as fases de construção, exploração
e desactivação) e, face a estas, determinar impactes diferenciados no tempo e no
espaço.
Sem negar alguma validade teórica a este tipo de abordagem, numa infra-estrutura
como é um Parque Eólico, e sobretudo ao nível dos impactes socio-económicos, tal
abordagem só marginalmente faz sentido, embora não dispense uma avaliação das suas
condições de base.
Com efeito, não só a actividade de produção energética constitui uma actividade que
produz efeitos muito diferenciados no tempo, como a consideração de uma Fase de
Construção específica para este projecto, não consegue fazer esquecer o facto de ser ao
nível das próprias condições de exploração da actividade proporcionadas pelas alterações
dos factores de produção (e, portanto, de uma possível "fase de exploração"), que as
principais questões analíticas se posicionam.
Ou seja, face à dimensão dos efeitos decorrentes da adopção de uma infra-estrutura com
estas características (os quais, sendo cumulativos, são essencialmente diferenciados no
tempo e podem atingir, como veremos, características socio-económicas de grande
dimensão, estruturando novas formas de organização socio-territorial ao nível local), a
possível fase de construção assume características nitidamente menos vincadas e de
menor dimensão. Contudo, até pelo facto de se poderem registar alguns efeitos ao nível
específico desta fase, valerá a pena considerar os principais efeitos daqui decorrentes, e
que merecem destaque, mesmo que sumário. Deve ainda ser referido que alguns destes
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efeitos, por serem indirectos (ou seja, resultam de incomodidades sentidas ao nível de
outro tipo de descritores – ruído, por exemplo), são avaliados no descritor respectivo.
Os efeitos que, durante esta fase, são visíveis, e que se encontram tipificados em termos
gerais (MENDES, COSTA, PEDREIRA: 2002) devem-se sobretudo às acções de construção
e implantação de infra-estruturas, e sobretudo no que se refere aos seguintes factores:
- arrendamento dos terrenos da zona dos Parques Eólicos;
- transporte de materiais diversos para construção;
- reabilitação e abertura de caminhos;
- fundações das torres dos aerogeradores;
-

execução

das

plataformas

provisórias

para

a

montagem

dos

aerogeradores;
- transporte e montagem no local dos aerogeradores;
- abertura de valas para instalação de cabos eléctricos;
- construção da subestação e edifício de comando;
- transporte e montagem dos equipamentos da subestação e edifício de
comando;
- instalação da linha eléctrica para entrega da energia produzida na rede
receptora.
Nesta abordagem iremos deixar em claro os efeitos (inquestionavelmente positivos) que
se prendem com a questão do arrendamento dos terrenos, já que não existe uma
separação clara entre os efeitos daqui resultantes e aqueles que se sentirão igualmente
durante a fase de exploração da infra-estrutura. Uma vez que estamos aqui a falar de
cálculos económicos com uma incidência temporal relativamente dilatada, apenas se
procederá a tal abordagem no ponto seguinte.
Desta forma, restam especificamente para análise os efeitos decorrentes dos trabalhos
de construção propriamente ditos. Em regra, considerámos que, no que se refere a este
descritor a diferença existente entre a Solução Base e a Alternativa não são
particularmente sensíveis, pelo que consideramos os impactes daí resultantes similares
na sua essência.
De uma forma geral, este tipo de efeitos pode ser agrupado em três áreas principais, a
saber:
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- efeitos ao nível da mão-de-obra empregue: por norma, os diferente
autores (MENDES, COSTA, PEDREIRA: 2002) identificam os efeitos a
este nível como resultantes da utilização de mão-de-obra local para a
generalidade das obras de construção civil. No que se refere à
reabilitação e abertura de caminhos, construção da subestação,
edifício de comando e fundações das torres dos aerogeradores, a
montagem das torres, aerogeradores e linhas de energia eléctrica,
considera-se usualmente que, uma vez que requerem mão-de-obra
especializada, correspondem a pessoas fora da região. Embora, no
geral, se possa aceitar tal tese, em princípio não se admite que tal
incidência seja de grande dimensão, sendo igualmente de difícil
previsão o quantitativo total de mão-de-obra a que se recorrerá. Com
efeito, o mercado da mão-de-obra na construção civil tem registado
nos últimos tempos (nomeadamente no que se refere à utilização de
mão-de-obra indiferenciada) alterações significativas, fruto de um
duplo fenómeno, o da falta de disponibilidade de activos locais para
tais actividades e da abertura do mercado de trabalho ao emprego
imigrante, o qual, neste sector específico, tem encontrado grandes
possibilidades de expansão. Contudo, tratando-se esta de uma obra
globalmente de pequena dimensão (e que, no total, não empregará
mais de 50 pessoas em média para os meses de construção), dos
quais apenas cerca de 14 a 15 constituirão pessoal indiferenciado,
admite-se que esta obra recorra maioritariamente a subcontratação
de empresas de construção local, pelo que a incidência de recurso a
mão-de-obra empregue poderá chegar a um valor próximo dos 20 /
25 activos. Se recorrermos aos dados presentes nas Estatísticas do
INE (para o ano de 1998) apresentadas na avaliação da Situação de
Referência,

verificamos

que

este

quantitativo

de

mão-de-obra

representa cerca de 5,7% do total da mão-de-obra do sector para os
concelhos de Lamego e de Resende, valor não desprezível num sector
tão vulnerável aos efeitos da conjuntura como é o da Construção. No
entanto, se levarmos a nossa avaliação ao nível especificamente
concelhio, é de realçar que, embora o peso de tal quantitativo não se
revele de forte incidência em relação ao concelho de Lamego (6%),
ele polariza fortemente as disponibilidades de mão-de-obra em
Resende (quase 100% do total dos activos na Construção para este
concelho). Desta forma, e face aos quantitativos encontrados
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consideramos o impacte daqui resultante positivo, directo, de curto
prazo, temporário e de média a elevada significância.
- efeitos ao nível do comércio local: consideram os diferentes autores
que, em regra, a fase de construção de Parques Eólicos constitui um
incentivo ao comércio nas localidades vizinhas do aproveitamento,
nomeadamente no domínio da actividade hoteleira, restauração e
comércio de víveres, pela presença na obra de pessoas estranhas à
região

(MENDES,

COSTA,

PEDREIRA:

2002).

O

levantamento

efectuado nas localidades de maior vizinhança imediata aos Parques
Eólicos a instalar revelou a inexistência de estruturas comerciais de
suporte que permitam encarar a existência de tais efeitos, uma vez
que se tratam de pequenas aldeias, cujas necessidades comerciais
são elas próprias satisfeitas, na sua maior parte, pela cidade de
Lamego. Tratando-se este embora de um centro urbano de pequena
dimensão, não se pensa que a incidência global sobre o comércio
local dos cerca de 30 activos exteriores à obra e que aí recorrerão,
seja merecedora de destaque especial. Da mesma forma, na área
imediata aos futuros Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I,
verifica-se a existência de uma unidade de restauração, localizada na
própria Serra das Meadas. Trata-se contudo de uma unidade de
qualidade superior, pelo que não é crível uma procura acentuada dos
serviços aí providenciados pela maioria dos trabalhadores afectos à
obra. Desta forma, qualificamos este impacte como positivo, directo,
de curto prazo, temporário e de muito baixa significância.
- efeitos decorrentes da circulação de camiões: são usualmente
identificados efeitos decorrentes da circulação de camiões destinados
ao

transporte

de

materiais

de

obra

(sobretudo,

mas

não

exclusivamente, dos componentes dos aerogeradores e de máquinas
e equipamentos de apoio), expressos nomeadamente ao nível da
degradação das estradas locais e de incomodidade para a população
residente ao longo da via. Este último aspecto (que resulta sobretudo
de efeitos potenciais ao nível do ruído) será tratado devidamente na
avaliação deste descritor, pelo que para aí nos remeteremos. Já os
aspectos ligados à potencial degradação do piso merecem outro tipo
de atenção. Tendo em atenção a tipologia das obras previstas
Outubro de 2002
Anexo XI: População, Emprego e Actividades Económicas

. 112

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

(sobretudo,

mas

não

exclusivamente,

a

instalação

dos

aerogeradores), e a capacidade de carga dos camiões afectos a obras
de construção, estimou-se, para cada aerogerador, um total de 15
camiões necessários à instalação dos mesmos e das restantes infraestruturas.

Tratando-se

aqui

da

instalação

de

um

total

de

aerogeradores que varia entre os 7 (Solução Base) e 8 (Alternativa),
estamos a falar de um total que varia entre 105 e 120 camiões para o
total da construção dos Parques Eólicos. Em média estamos pois a
falar de um camião por dia, embora se admita que em alguns dias
não haverá lugar à circulação destes, e noutros dias haverá lugar à
circulação de entre 5 a 7 camiões. A via preferencial a utilizar, sendo
Lamego o principal centro polarizador do desenvolvimento local e da
instalação das principais unidades, assenta na EN 1024 e na EN 539,
em cerca de 9 Km. A primeira via, a partir do cruzamento com a EN
539, é sujeita a índices muito baixos (e em algumas horas
inexistentes) de circulação, enquanto a segunda via apresenta já
alguns

índices

de

circulação

bruta

que

merecem

referência

(superiores a 5 veículos por minuto durante o dia, incluindo algum
tráfego de pesados). Tratam-se de vias em razoável estado de
conservação, embora pequenos troços (de cerca de 20 a 30 metros)
apresentem alguns sinais de degradação não acentuada. Desta
forma, a incidência da circulação (no período de “ponta”) dos camiões
na EN 539 não se apresenta significativo, nem de molde a alterar a
estrutura e qualidade do pavimento. Já no que se refere à EN 1024 a
situação apresenta-se relativamente diferenciada, uma vez que o piso
não parece preparado para suportar tal carga de pesados (mesmo
que esta, em termos gerais, seja de pequena dimensão). Assim,
qualificamos este impacte como negativo, indirecto, de curto prazo,
temporário e de muito baixa a média significância, consoante se trate
da EN 539 ou da EN 1024.
- efeitos decorrentes da instalação das linhas eléctricas referentes ao
Ramal de Interligação: o Ramal de Interligação desenvolve-se por
uma área de aproximadamente 7 Km que, quando se aproxima das
cotas mais próximas à subestação da Varosa, se desenvolve por
zonas ocupadas por explorações agrícolas (sobretudo de vinha),
geralmente bem conduzidas e que aproveitam a estrutura socalcada
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dos terrenos (de acordo aliás com a tradição da região). A
implantação dos postes e das linhas aéreas que constituirão o Ramal
de Interligação ocupará (ainda que parcialmente) algumas áreas
destas explorações, o que poderá motivar a afectação das culturas
agrícolas aí predominantes. Qualificamos este impacte de negativo,
directo, de curto prazo, temporário e de baixa a média significância.

4.5.4

Efeitos durante a Fase de Exploração

Como vimos atrás, a avaliação dos efeitos da introdução dos Parques Eólicos das Meadas
e Castanheira I, pode ser metodologicamente enquadrada numa análise do tipo FactorProduto, na qual se estuda a influência de um dado insumo (melhoria técnica ou
tecnológica, organização produtiva, introdução de novos factores, investimentos em
novos sectores produzidos) sobre a organização produtiva local e os processos de
desenvolvimento local e regional. Tratam-se, neste aspecto, dos efeitos ao nível dos
potenciais de desenvolvimento local.
A análise destes efeitos implica pois uma avaliação em torno dos factores internos à
estrutura produtiva local, mas que, dadas as condições (de polarização) da actividade
produtiva em termos locais, não deixam de influenciar posteriormente, e decisivamente,
os factores externos e socio-económicos globais.
Iremos pois aqui avaliar os potenciais efeitos que a instalação dos Parques Eólicos,
enquanto factor de produção, motivará nas condições locais (e, posteriormente,
regionais)

de

desenvolvimento,

mas

também

face

aos

constrangimentos

e

potencialidades externamente considerados.
Como vimos, os resultados a obter no quadro desta análise revelam-se complexos na sua
essência, pelo que, à semelhança do que foi efectuado para a avaliação da situação de
referência sem projecto, em alguns casos torna-se necessário recorrer a possíveis (e
diferentes) cenários de evolução, cujas especificações serão devidamente apresentadas
ao longo do texto a seguir.
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4.5.4.1

Efeitos ao Nível da Diversificação Económica e Produtiva Local /
Potenciais de Desenvolvimento

Um dos objectivos presentes na avaliação dos efeitos decorrentes da implantação de uma
infra-estrutura como aquela aqui em estudo prende-se com a necessidade de contribuir
para os potenciais de desenvolvimento local, através da diversificação do respectivo
tecido produtivo e económico.
O argumento normalmente associado a tal interpretação é o de que a produção
energética com base em potenciais eólicos (e, desde logo, renováveis) permite criar uma
alternativa às actividades tradicionais, potenciando a emergência de novas formas
produtivas de base local e / ou regional.
Neste ponto iremos pois avaliar os possíveis efeitos derivados do projecto para os
potenciais de desenvolvimento aqui visualizados. Estes potenciais são avaliados em torno
de seis variáveis principais, a saber:
- alterações ao nível da organização produtiva;
- investimentos e modernização económica;
- diversificação da base produtiva;
- concentração de insumos comprados em insumos geradores de
aumento dos rendimentos;
- preços relativos;
- tecnologia externa ou desenvolvida internamente.
Como vimos, a estrutura económica directamente produtiva local apresenta-se polarizada
em torno da actividade agrícola. Não significa isto, obviamente, que a agricultura seja o
sector com maior expressão ao nível local (nomeadamente em termos de geração de
emprego), mas apenas que é a este sector que tem competido o papel de principal
criador de riqueza e de potenciais de investimento em termos locais.
Contudo, a actividade agrícola apresenta-se, como também tivemos a oportunidade de
verificar, com algumas deficiências, as quais revelam fragilidades, que não deixam de
condicionar os potenciais de desenvolvimento local.
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Desde logo a desadequação sentida entre os cenários de zonamento potenciais e reais,
assim como a deficiente estrutura da propriedade, dificultam uma maior concentração do
investimento neste sector, para que concorre igualmente a ausência de potenciais de
investimento significativos.
De forma geral, a actividade de produção energética com base no eólico, apresenta-se
como uma inovação, ao encarar de forma diferenciada, em relação ao que até aqui tem
sido norma, o aproveitamento dos recursos naturais locais.
Por si só, contudo, esta actividade, até pelo facto de, como veremos, ter uma incidência
relativamente limitada em termos de emprego, não contribuirá decisivamente para
alterações significativas ao nível da organização produtiva local, entendida em termos
da sua incidência sobre um largo espectro de actividades económicas e sobre um largo
espectro de emprego envolvido.
Contudo, ela apresenta um potencial inovador na forma de encarar a produção local que
não pode ser ignorado, já que representa uma inovação no aproveitamento das
potencialidades locais e numa melhor adequação do aproveitamento dos recursos
naturais locais.
Não é possível nesta fase quantificar ou mesmo qualificar os efeitos de tal contributo.
Contudo, este contributo, por si só, não pode ser considerado de forma isolada. E, neste
particular, dois cenários principais podem ser considerados, nomeadamente:
- um primeiro cenário consiste na mera implantação local dos Parques
Eólicos, sem qualquer tipo de efeito ao nível da organização produtiva
local. Ou seja, a implantação de uma estrutura de produção
energética como é um Parque Eólico não conduz, nos pressupostos
deste cenário, a qualquer efeito indutor de alterações locais em
termos organizativos. Representa apenas uma infra-estrutura sem
efeito

multiplicador,

uma

estrutura

de produção que, embora

localmente implantada não possui qualquer influência local, com
excepção da que decorre dos efeitos financeiros que, por força dos
contratos entretanto estabelecidos com as autoridades locais e
concelhias, se encontram garantidos à partida. Nesta acepção tratase de um cenário “conservador”, que se orienta de acordo com os
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pressupostos presentes no cenário A de evolução económica presente
na avaliação da Situação de Referência sem Projecto;
- um segundo cenário consiste na combinação do pressuposto do
investimento nos Parques Eólicos com um efeito multiplicador
acentuado, ou seja, de forma a que, em combinação com as
perspectivas oferecidas pelos instrumentos em vigor (nomeadamente
as que decorrem das orientações mais optimistas da PAC), o
investimento nos Parques Eólicos pode funcionar como ponto de
partida para uma alteração dos pressupostos produtivos presentes
em

termos

locais,

nomeadamente

expresso

através

de

uma

adequação entre os recursos naturais locais e o seu integral e
adequado aproveitamento. Desta forma, este cenário assenta no
pressuposto de que este investimento, não constituindo obviamente
um pressuposto de produção agrícola, permite garantir condições
básicas (a começar pelas condições financeiras) que contribuam para
a sobrevivência do mundo rural, no qual indiscutivelmente ele se
integra. De igual forma, a exploração de um Parque Eólico em nada é
incompatível com a existência de actividade agrícola, a qual se
poderá continuar a desenvolver em toda a área envolvente entre
aerogeradores. Alia-se igualmente a esta potencialidade, o facto de,
funcionando como atractivo turístico, os Parques Eólicos poderem
contribuir para o desenvolvimento de actividades turísticas de base
rural, podendo constituírem-se como uma base para a emergência de
algum turismo de natureza, para o qual a região apresenta grandes
potencialidades. Note-se contudo que esta actividade turística, se não
ordenada, pode constituir fonte de incómodo para as populações
residentes,

particularmente

se

forem

registadas

as

situações

observadas em casos similares registados noutras latitudes (utilização
abusiva dos caminhos dos Parques como “pistas” para veículos todoo-terreno, invasão abusiva das propriedades alheias situadas na
envolvência das propriedades, etc.).
Mau grado as suas diferenças, os dois cenários são plausíveis e possíveis. Com efeito,
algo que o planeamento social nos tem demonstrado é que alguns dos pressupostos de
desenvolvimento local e regional dependem, não tanto das capacidades financeiras
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geradas por um determinado conjunto de projectos, mas sobretudo das medidas políticas
e administrativas de enquadramento que são accionadas pelos agentes e actores locais.
Contudo, aquilo que resulta claro desta abordagem é o princípio de que, por si só, a
implantação dos Parques Eólicos não garante as necessárias alterações ao nível da
organização produtiva local. Contudo, ele não deixa de se poder constituir como um
contribuinte para as mudanças que tais alterações exigem, embora uma articulação com
os instrumentos de política de desenvolvimento rural se revelem necessárias.
Outro potencial efeito que a este nível importa equacionar, e que surge intimamente
relacionado com o anterior, prende-se com a contribuição que este investimento pode
trazer para a modernização económica.
A este nível, os efeitos potenciais podem revelar-se ao nível nacional e ao nível local. Ao
nível nacional trata-se dos efeitos gerais que a produção energética inevitavelmente
acarreta: o desenvolvimento económico exige recursos energéticos que, na sua
globalidade, são dependentes de importações, pelo que a produção nacional de energia
(sobretudo com base num recurso endógeno e renovável) aparece como algo importante
e significativo para a modernização do tecido produtivo nacional.
Em termos locais, a questão coloca-se de forma relativamente diferente. Como sabemos,
a organização do sistema de produção energética nacional não garante o consumo dos
recursos energéticos no seu próprio local de produção (assunto a que se voltará um
pouco mais à frente). Desta forma, os efeitos económicos de modernização normalmente
associados à produção energética surgem, neste contexto, relativamente mitigados, nãos
e revelando particularmente significativos.
Mau grado esta situação, a produção energética em termos locais não deixa de contribuir
decisivamente para a diversificação da base produtiva local. Com efeito, numa área
onde a actividade agrícola, como tivemos oportunidade de verificar, polariza a estrutura
produtiva (já que o sector de serviços não se constitui como sector directamente
produtivo), a existência de uma unidade de produção eólica, constitui-se como um
elemento directamente contribuinte para a diversificação inter-sectorial das actividades
produtivas.
Um aspecto que atrás referimos e que merece um destaque mais particularizado prendese com a disponibilidade local da energia produzida. Interessa avaliar se a produção
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energética assim obtida corresponde a uma substituição de insumos (económicos,
financeiros, energéticos) comprados externamente que são geradores de aumentos
dos rendimentos. Dito de outra forma, interessa avaliar da efectiva disseminação local
da produção energética.
Tal questão prende-se com a organização do sistema energético nacional, interessando
igualmente avaliar das suas condições de evolução futura. A organização do mercado
energético nacional assume, de forma mais ou menos vincada, uma segmentação que
merece ser destacada: enquanto o mercado de produção energética se tem vindo
crescentemente a basear numa liberalização da produção (para o que não deixam de
ajudar as condições do mercado consumidor e de estruturação da distribuição), o
mercado distribuidor funciona de forma mais “monopolista”.
Significa isto que a energia produzida é introduzida na Rede Eléctrica Nacional a preços
definidos por entidade reguladora e é distribuída de acordo com as necessidades dos
consumidores, independentemente do local em que estes se encontrem. Compreende-se
desta forma que, no actual sistema, nada garante a distribuição da energia produzida
nos respectivos pontos e locais de implantação produtiva.
Para efeitos da avaliação das disponibilidades futuras locais da energia, localmente
produzida, efectuámos uma consulta informal a técnicos de entidades nacionais
produtoras de energia, por forma a avaliar da respectiva sensibilidade à alteração dos
pressupostos actuais, já que as grandes linhas de plano consultadas não respondem à
questão colocada.
De forma geral, a percepção obtida caminha no sentido já actualmente definido: ou seja,
um reforço da componente liberalizadora do mercado produtor (com, eventualmente,
avanços no caminho de um mercado ibérico de energia), mas com uma manutenção das
actuais tendências globais ao nível do mercado distribuidor.
Esta situação não prefigura uma evolução futura necessariamente negativa, embora
também não se possa afirmar que ela é necessariamente positiva. Em situações de
retracção do mercado consumidor, é importante para os produtores de energia
(sobretudo quando se trata do sector energético assente em fontes renováveis)
possuírem garantias de preços à produção. Contudo, esta situação já se revela negativa
do ponto de vista dos consumidores: para estes a fixação dos preços de mercado por
parte de uma entidade reguladora em condições de baixa no mercado não se revela
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numa diminuição da factura energética, o que (se considerarmos uma situação de
retracção do crescimento económico) acaba por se revelar penalizante em termos da
dinâmica das empresas.
O reverso da medalha revela-se no facto de, em condições de crescimento acentuado da
economia (e, desde logo, da procura energética) os produtores se verem na contingência
de não obter lucros acrescidos e derivados dos aumentos da procura. Para os
consumidores, contudo, esta situação revela-se positiva, já que garante que a factura
energética

liberta

disponibilidades

financeiras

para

outro

tipo

de

investimento

estruturante.
Em termos locais, contudo, a incidência desta situação de mercado, pode ter
consequências diferenciadas, também aqui derivadas das condições do mercado, do
ponto de vista da procura. Na actual situação, como vimos, a factura obtida pelas
empresas locais é à partida garantida, dadas as condições de organização do mercado
energético.
Esta garantia apenas se revela do ponto de vista financeiro (sob a forma de retorno
financeiro da energia vendida), uma vez que não garante a disponibilidade local da
energia produzida. Contudo, se ela se revela positiva localmente, em condições de
retracção

do

mercado

consumidor

(já

que

garante

um

rendimento

financeiro

independentemente destas condições), num mercado consumidor em expansão ela não
deixa de penalizar as empresas locais, tanto mais que estas não conseguem obter
energia a preços preferenciais (o que não seria displicente se considerarmos que se trata
de energia localmente produzida).
Esta tema assume algum destaque se levarmos em linha de conta os quantitativos em
referência, ao nível do projecto em causa. De acordo com os dados disponibilizados elo
Instituto Nacional de Estatística, para o ano de 2000, o consumo total de electricidade
em Lamego foi de aproximadamente 52 GWh e de aproximadamente 14 GWh em
Resende, o que dá um total aproximado de 66 GWh para os dois concelhos.
Se levarmos em consideração que a produção total expectável com o projecto é de cerca
de 21 GWh para a solução base e de 24 GWh para a alternativa, facilmente concluiremos
que a energia aqui produzida permitiria garantir cerca de 36% do total das necessidades
de electricidade para os dois concelhos, em condições de manutenção dos consumos para
aquele ano.
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Ora, decorrente da análise acima efectuada facilmente concluímos que a produção local
de electricidade não é necessariamente disponibilizada localmente, com todos os ganhos
potenciais aí potencialmente considerados, já que, em condições de funcionamento
completamente livre dos mercados, os consumidores locais poderiam esperar condições
de preços preferenciais, situação que, de todo em todo, não se verifica em termos
directos.
Se é verdade que tal não se verifica em termos directos, esta situação acaba por ser
“compensada” (pelo menos parcialmente) através da obtenção de ganhos financeiros
derivados da instalação dos aerogeradores nos espaços considerados.
Tais implicações são avaliadas na base dos seguintes pressupostos:
- As Juntas de Freguesia locais, que são as administradoras dos terrenos
baldios onde se pretendem instalar as infra-estruturas de produção
eólica previstas, receberão uma contrapartida pela instalação das
mesmas, independentemente da quantidade de aerogeradores a
instalar (não se verificando pois diferenças entre as diferentes
soluções consideradas). As contrapartidas previstas são contempladas
por protocolo específico assinado com cada uma delas;
- A Junta de Freguesia de Barrô receberá um total de €15.000, a liquidar
de uma só vez, e correspondente a um contrato de 30 anos;
- A Junta de Freguesia de Avões receberá uma prestação mensal de
€375, durante 35 anos, o que perfaz um total de €13.125 a preços
correntes. Estas prestações serão actualizadas anualmente, de acordo
com o referencial de inflação do I.N.E. (Instituto Nacional de
Estatística);
- No âmbito de tal contrato, as Juntas de Freguesia asseguram que as
populações locais mantêm os direitos de pastoreio, de corte de matos
e

de

efectuar

outras

culturas

herbáceas

que

não

impliquem

mobilização do terreno de profundidade superior a 30 cm e de
efectuar

a

limpeza

e

beneficiação

das

nascentes

de

água

eventualmente existentes.

Outubro de 2002
Anexo XI: População, Emprego e Actividades Económicas

. 121

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

Note-se que estes são valores que desta forma acrescem ao orçamento corrente das
Juntas de Freguesia, as quais, representando embora uma percentagem muito reduzida
dos fundos disponíveis não deixam de ser importantes, porquanto se tratam de receitas
extraordinárias, que podem ser traduzidas potencialmente em acções de apoio ao
desenvolvimento local.
Ainda no que se refere aos efeitos sobre os potenciais locais de desenvolvimento,
justifica-se uma breve referência à questão das tecnologias associadas à instalação de
Parques

Eólicos,

nomeadamente

sobre

a

sua

incidência

externa

ou

ao

seu

desenvolvimento interno.
O mercado tecnológico nacional neste domínio é ainda relativamente insipiente, não
tendo sido encontradas referências em relação a unidades económicas de dimensão
assinalável em termos nacionais. Os aerogeradores são, na sua totalidade, importados.
Se levarmos em consideração que, em termos médios, o equipamento de produção
representa um pouco mais de 70% do total dos investimentos, temos claramente a
noção de que, na sua parte mais significativa, os este valor irá alimentar as estruturas
produtivas de países terceiros (nomeadamente a Dinamarca e, pelo menos nos últimos
anos, a Espanha). No caso vertente, esta parcela de investimento corresponde a cerca de
€6 milhões. Trata-se claramente de uma componente de investimento com reduzido ou
nulo valor acrescentado nacional.
Se, face às condições do funcionamento do mercado, localmente a questão do
desenvolvimento tecnológico para a produção eólica não se coloca, em termos nacionais
esta questão pode assumir já contornos diferentes.
Não se colocando a hipótese de, no curto ou mesmo médio prazo, se desenvolver
tecnologia nacional significativa neste domínio, o incremento do mercado de produção de
energia eólica poderá eventualmente motivar o investimento externo por forma a
produzir no território nacional um conjunto de componentes dos equipamentos
necessários.
Trata-se contudo de um cenário de evolução dificilmente contextualizável, já que
depende de um conjunto de circunstâncias externas de difícil definição. Contudo, a
existência de projectos como o dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I poderá
facilitar o desenvolvimento nacional da produção das tecnologias intermédias referidas.
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Avaliámos acima os efeitos potenciais dos Parques Eólicos em estudo para os potenciais
de desenvolvimento local (e em alguns casos nacional). Efectuámos a nossa análise em
torno das componentes ligadas ás alterações da organização produtiva, investimento e
modernização económica, diversificação da base produtiva, geração de rendimentos,
preços relativos e tecnologias utilizadas.
Concluiu-se pela importância financeira local do projecto e por um conjunto de potenciais
de desenvolvimento local, necessitados contudo de um enquadramento que garanta a
modernização da base produtiva local. Em termos qualitativos consideramos que os
impactes daqui resultantes podem ser considerados positivos, indirectos ou directos
(quando se trata de uma avaliação financeira), de médio a longo prazo, permanentes e
de média a elevada significância.

4.5.4.2

Efeitos ao Nível do Sector Produtivo de Energia Eléctrica

Neste ponto iremos avaliar os efeitos decorrentes da adopção da infra-estrutura em
questão ao nível dos sectores económicos a jusante, nomeadamente em torno do sector
de produção de energia eléctrica.
Tal avaliação de efeitos tem uma componente definida sobretudo em termos nacionais,
já que, em termos locais, não existem termos válidos de comparação, por ausência de
infra-estruturas de produção de energia eléctrica não renovável.
Esta avaliação não dispensará uma análise dos benefícios indirectos da produção de
energia eólica no contexto actual, à luz dos contributos obtidos da designada “economia
do carbono”. De igual forma, não dispensa uma referência aos valores de base obtidos
nas fontes nacionais.
Esta avaliação orientar-se-á de acordo com três vectores principais, a saber:
- quantitativos produzidos;
- factores económicos das emissões atmosféricas / benefícios indirectos
da produção de energia eólica;
- contributo para a diminuição da dependência energética.
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Os quantitativos potenciais a obter com o projecto dos Parques Eólicos das Meadas e
Castanheira I foi já atrás apresentado e desenvolve-se entre 21 GWh (Solução Base) e
24 GWh (Solução Alternativa). Valerá contudo a pena referir alguns elementos gerais de
base a propósito dos consumos e produção de energia eléctrica no nosso país.
O consumo anual per capita de electricidade em Portugal é de cerca de 3,6 MWh, valor
que resulta de aumentos significativos nos últimos anos(cerca de 5% na década de 90),
mas ainda assim se tem revelado inferior à média europeia (5,7 MWh / habitante), o que
denota a potencialidade de o crescimento continuado das últimas décadas se continuar a
verificar ainda durante os próximos anos.
Desta forma, a produção com base em fontes renováveis apresenta-se como uma
necessidade, por forma a dar resposta às continuadas necessidades de consumo de
energia eléctrica.
Os efeitos e as justificações económicas do recurso à energia eólica (e renováveis) será
efectuado de seguida. Contudo, valerá a pena chamar a atenção para o facto de do total
de energia eléctrica produzida em Portugal, para o ano de 2000 (e de acordo com dados
disponibilizados pela Direcção Geral de Energia) ainda ser dominado pelo recurso à
produção de origem térmica, como vimos responsável por emissões acentuadas de gases
de efeito de estufa. De acordo com os dados citados, e para aquele ano, eram os
seguintes os totais (em GWh) de energia eólica produzida em Portugal:
- Hídrica: 11.715 (26,7%)
- Térmica: 31.800 (72,7%)
- Eólica: 168 (0,4%)
- Geotérmica: 80 (0,2%)
- TOTAL de Energia Eléctrica Produzida: 43.763
Os valores apresentados (e que neste momento, pelo menos em relação a fontes de
Energia Eólica se deverão já revelar desadequados, uma vez que a capacidade instalada
cresceu nos dois últimos anos), revelam contudo ainda um potencial de crescimento das
fontes renováveis, e nestas das fontes de energia eólica, factor que corresponde a uma
necessidade nacional.
Desta forma, os quantitativos apresentados em termos de produções totais e unitárias
previstas

para

os

Parques

Eólicos

das
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perfeitamente no esforço produtivo nacional de reforço das fontes de energias renováveis
e são perfeitamente justificadas no sentido de reduzir o recurso a fontes não renováveis,
como resulta da política nacional e comunitária nesta matéria.
Efectuámos igualmente uma avaliação dos benefícios indirectos resultantes da
produção de energia eólica pelos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I.
Os benefícios indirectos relativos à minimização das emissões reflectem os ganhos deste
tipo de projectos relativamente às fontes convencionais. Estes ganhos contabilizam
ganhos económicos devidos à diminuição da emissão de gases com efeito estufa,
melhoria da saúde da população, etc.
Estima-se que as emissões relativas à produção eólica sejam significativamente inferiores
aos provenientes das emissões obtidas através da queima de combustíveis fósseis (entre
1 e 3% inferiores relativamente ao carvão e 3 e 7% inferiores relativamente ao gás
natural) pelo que se desprezam as emissões relativas à energia eólica.
Dos principais gases emitidos na queima de combustíveis fósseis (CO2, SO2, NOx, CH4),
só é utilizado o CO2 para determinação de benefícios indirectos na medida em que é para
este composto que se encontram os principais valores para transacções.

4.5.4.2.1 Cálculo de Benefícios Indirectos

Emissões evitadas

Para o cálculo das emissões foram considerados dois tipos de combustíveis fósseis
(carvão e fuelóleo). Considerando a produção dos Parques Eólicos das Meadas e
Castanheira I para o projecto base (21400 MWh) e para a alternativa (24000 MWh) a
determinação das emissões para cada um dos combustíveis efectua-se pela aplicação de
factores de emissão para o CO2.

Quadro 4.1 - Factor de Emissão (CO2) para o Carvão e Fuelóleo

FE

Carvão

Fuelóleo

Gases

FE Médio

FE Médio

CO2

929,8

997,9
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Multiplicando a produção de energia eléctrica pelo factor de emissão médio são
determinadas as emissões médias.

Quadro 4.2 - Emissões médias, em toneladas

Carvão
Base (T)
CO2

19897,7

Altern
(T)
22594,1

Fuelóleo
Base (T)
21355,1

Altern
(T)
24249,0

Para uma produção energética equivalente, com recurso ao carvão, estima-se as
emissões médias de CO2 em 19897,7 Ton para o projecto base e em 22594,1 Ton para a
alternativa. Para o fuelóleo estima-se as emissões médias de CO2 em 21355,1 Ton para
o projecto base e em 24249,0 Ton para a alternativa.
Contabilização de Benefícios
A contabilização de benefícios passa pela determinação de ganhos económicos devida à
minimização de emissões, tendo em conta uma política de transacção de emissões de
gases com efeito estufa.
Das diversas fontes analisadas foram considerados três valores (mínimo, máximo e
referência). O valor mínimo de €5.9 por tonelada de CO2, apresentado pelo governo
Dinamarquês, resulta da necessidade interna da contabilização dos objectivos relativos
ao Protocolo de Kyoto. O valor máximo de €19,2 por tonelada de CO2, estimado pela BP
– British Petroleum, resulta de um programa piloto de troca de emissões entre as casas
internacionais desta companhia. O valor utilizado é um valor de referência de €12.6 por
tonelada de CO2, valor médio relativamente aos valores atrás mencionados. Este valor
está próximo do valor de €10, considerado pelo Governo Norueguês num projecto de
troca com o governo da Costa Rica.
Os benefícios indirectos para os Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I para o
projecto base e para a alternativa são apresentados no quadro seguinte.

Outubro de 2002
Anexo XI: População, Emprego e Actividades Económicas

. 126

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

Quadro 4.3 - Benefícios indirectos dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

Benefícios (€) - Carvão
Valor de

Benefícios (€) - Fuelóleo

Base

Alternativa

Base

Alternativa

12,6 (Referência)

250144

284042

268465

304846

19,2 (Máximo)

382573

434418

410594

466235

5,9 (Mínimo)

117715

133667

126337

143457

Transacção

Calculam-se assim benefícios indirectos, relativamente à produção com carvão, de cerca
de €250.144 para o projecto base e de €284.042 para a alternativa ao projecto.
Relativamente à produção com fuelóleo, os benefícios indirectos são de cerca de
€268465 para o projecto base e de €304846 para a alternativa ao projecto.
Conclusões
A necessidade de responder aos compromissos internacionais relativos à emissão de
gases de efeito de estufa impõe uma remodelação das formas de produção de energia,
tendo em especial consideração os ganhos e perdas de ordem económica. Neste sentido,
torna-se fundamental determinar os benefícios indirectos das formas de produção de
energia de fontes renováveis.
O cálculo dos benefícios indirectos permite determinar qual o impacte positivo a nível
económico da produção com recurso à energia eólica. Calculou-se que a utilização desta
fonte para a produção da mesma quantidade de energia através das fontes convencionais
(carvão e fuelóleo) permite ganhos indirectos entre os €250.144 e €268.465 para o
projecto base e entre os €284.042 e €304.846 para a alternativa considerada.

Outro factor que merece referência neste domínio, prende-se com a possível contribuição
do projecto para a diminuição da dependência energética nacional.
Em termos de energia total, durante a década de 90, o país importou sempre mais de
80% da energia primária consumida, o que tem aliás servido de base à justificação da
dependência energética nacional face ao exterior.
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Em termos específicos de energia eléctrica, a situação deve contudo ser enquadrada a
dois níveis principais, a saber:
- ao nível da produção energética nacional, como verificámos, quase
73% da energia eléctrica produzida recorre a fontes de origem
térmica. Ora, esta recorre a fontes de combustíveis importados,
factor que, obviamente, ainda mais reforça a tese da dependência
nacional face ao estrangeiro;
- além disso, e a outro nível, o nosso saldo importador em termos de
energia eléctrica é, ainda assim, positivo: ou seja, não só importamos
combustíveis como fonte de produção de energia eléctrica em termos
nacionais, como, além disso, importamos energia eléctrica produzida
noutros países (essencialmente França e Espanha). Tal situação temse verificado sistematicamente desde 1994 até ao presente (sendo os
últimos dados fornecidos pela Direcção Geral de Energia de 2000),
com a excepção do ano de 1999, mas rondando valores anuais de
cerca de 900 a 1000 GWh.
Em termos nacionais, como resulta desta análise, a diversificação das fontes de produção
de energia eléctrica que resultem na diminuição da nossa dependência face ao exterior
assentam sobretudo no binómio produção hídrica / produção por recurso a fontes
renováveis.
Conhecem-se as limitações apresentadas pela produção de origem hídrica, sobretudo em
termos de disponibilidades e em termos dos principais impactes ambientais, sociais e
económicos daí resultantes, pelo que a melhor opção parece assentar no recurso a fontes
renováveis.
Em termos nacionais, a fonte eólica tem vindo a revelar-se uma boa alternativa, tendo
crescido de uma produção total de 16 GWh em 1995 para 168 GWh em 2000. As fontes
de produção com origem eólica parecem ser, a par com as fontes de biomassa aquelas
que maior importância relativa têm vindo a assumir neste domínio.
Parece evidente que o peso da produção assegurada pelos Parques Eólicos das Meadas e
Castanheira I é relativamente baixa face aos quantitativos totais que, em termos
nacionais, são avançados. Contudo, estes Parques posicionam-se inquestionavelmente
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como mais um esforço importante no reforço da produção nacional com base no
potencial dos recursos renováveis.
Na avaliação dos efeitos ao nível do sector produtivo de energia eléctrica, efectuámos
uma avaliação dos quantitativos produzidos, dos benefícios indirectos de produção de
energia eólica e do contributo para a diminuição da dependência energética nacional face
ao exterior.
Concluímos pela importância inegável do reforço da produção com recurso a fontes
renováveis, particularmente com base no potencial eólico, em que o presente projecto se
integra, bem assim como dos ganhos financeiros associados a esta fonte e a este
projecto específico, à luz da contabilização dos objectivos relativos ao protocolo de
Kyoto.
Face aos resultados obtidos, os impactes daqui resultantes são qualificados como
positivos, directos, de longo prazo, permanentes e de elevada significância.

4.5.4.3

A

Efeitos ao Nível da Demografia Local

avaliação

dos

efeitos

ao

nível

dos

padrões

demográficos

locais

encontra-se

perfeitamente justificada à luz do que afirmámos na avaliação da evolução da Situação
de Referência sem Projecto, ou seja o princípio de que as diversas políticas de
desenvolvimento

económico

regional

(nas

quais

os

investimentos

em

produção

energética claramente se incluem) dirigem-se, em primeiro lugar, para as populações
que aí residem, não sendo independentes dos factores de evolução que lhes estão
subjacentes, e também porque, ao nível dos espaços locais em que o presente projecto
se

insere,

é

normalmente

referida

uma

tendência

para

uma

desestruturação

demográfica, expressas em taxas de variação da população negativas e num índice de
envelhecimento acentuado.
Conforme então afirmávamos esta tendência, até porque se refere a espaços limitados,
não tem sido devidamente quantificada, pelo que se deve, neste contexto, discutir e
avaliar este padrão potencial.
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Em termos genéricos, como vimos nas explanações que até aqui temos vindo a
desenvolver, a evolução dos padrões demográficos depende, obviamente, de toda uma
série de factores, mas não deixa de se relacionar intimamente com as alterações dos
padrões produtivos locais resultantes da introdução do projecto (já aqui avaliados) e,
correlativamente, dos efeitos sobre o emprego e a mão-de-obra local.
A drenagem de população residente que, em regra, se tem vindo a observar nos espaços
rurais mais periféricos, não deixa de estar intimamente relacionada com a ausência que,
de forma quase generalizada, aí se observa de oportunidades de emprego.
A análise dos efeitos da implantação dos Parques Eólicos ao nível da mão-de-obra e do
emprego revela, como aliás seria de esperar, que a sua incidência é extremamente
diminuta, uma vez que os mecanismos de produção de energia com recurso ao eólico se
encontram já devidamente automatizados. Desta forma, os efeitos directos sobre o
emprego são extremamente limitados, reduzindo-se a um técnico em permanência.
É verdade que se poderiam considerar efeitos indirectos derivados do emprego em
actividades ligadas à instalação de aerogeradores (consultoria, administração, empregos
industriais em unidades afins). Contudo, como vimos atrás, não só estas actividades não
se encontram ainda estabelecidas (não havendo aliás perspectivas claras sobre o seu
desenvolvimento), como a sua incidência em termos locais seria sempre diminuta.
Contudo, a análise até aqui efectuada, e os efeitos mais importantes detectados,
chamam de forma inquestionável a atenção para a importância da questão do padrão
demográfico nas freguesias em estudo, no pressuposto porém de que a evolução futura
não será directamente resultantes dos efeitos sobre o emprego derivados da implantação
da infra-estrutura em estudo, mas de uma articulação (em modalidades a definir) dos
diversos potenciais de desenvolvimento local acima referenciados.
Este aspecto deve ser claramente retido, uma vez que se cruzam aqui elementos de
diversa proveniência e que apontam para diferentes caminhos de abordagem e de
apropriação socio-territorial do território em estudo.
Interessa pois avaliar os efeitos potenciais sobre a população derivados da implantação
dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I. Tratam-se de efeitos potenciais e
contraditórios, contradição que interessa captar em toda a sua plenitude.
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Para o efeito, utilizámos basicamente a mesma metodologia prospectiva a que
recorremos na Avaliação da Evolução da Situação de Referência sem Projecto: ou seja, a
análise das tendências de evolução dos efectivos populacionais nos espaços em análise,
de acordo com modelos (diferentes consoante as bases de partida) que dão conta das
tendências prospectivas a nível demográfico. E quanto a isto, valerá a pena relembrar o
que, em termos de metodologia, aí era afirmado, tanto mais que os resultados finais
derivam de uma articulação (em nível a definir) de diferentes tipos de intervenção.
Existem diversas metodologias de análise das tendências prospectivas ao nível
demográfico. Contudo, tais avaliações referem-se quase invariavelmente a espaços
territoriais mais ou menos vastos, uma vez que, não só ao nível especificamente local, os
dados de partida dificultam sobremaneira a avaliação dos principais elementos que
definem as tendências evolutivas de determinada população, como, e sobretudo, porque
a sua reduzida dimensão torna-os vulneráveis a pequenas variações conjunturais que,
face a essa diminuta dimensão, assumem proporções vincadamente estruturais.
Contudo, é quase assente entre os demógrafos que "a sucessão dos diversos volumes
populacionais

no

tempo,

a

sua

diversidade

espacial

e

respectiva

evolução,

é

normalmente analisada através da taxa de crescimento anual médio" (NAZARETH:
1982). E se tal é verdade, mesmo em presença de espaços locais, talvez seja possível
avaliar linhas globais de tendência de evolução dos efectivos populacionais, mesmo que
recorrendo a métodos diferenciados daqueles que normalmente são accionados para
espaços territoriais relativamente mais vastos e menos sujeitos a variações de
conjuntura.
Há contudo que deixar bem claro que "os fenómenos sociais não obedecem às mesmas
regras dos fenómenos físicos, químicos ou biológicos. Na maior parte dos casos, apenas
são capazes de propor relações quantitativas mais ou menos hipotéticas. Estas
dificuldades não devem, no entanto, impedir que, a título exploratório, se possam utilizar
relações quantitativas prováveis e tratá-las matematicamente tal como um sistema de
física" (NAZARETH: 1988). Será pois esta avaliação exploratória que efectuaremos aqui,
ao nível dos espaços e territórios abrangidos pelas freguesias onde o projecto em estudo
terá lugar.
Assim, enquanto as metodologias referentes a espaços mais vastos accionam em regra
metodologias de explicitação de componentes estruturais, como é o caso das taxas de
mortalidade, natalidade, emigração e imigração, assim como os efeitos das estruturas
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etárias, ao nível dos pequenos espaços outras metodologias mais adaptadas à situação
particular desses espaços devem ser pensadas e utilizadas.
Embora a utilização de um método de componentes não se mostre adaptada face às
características especificamente locais do território em estudo, é possível a utilização de
métodos matemáticos, recorrendo embora a equações relativamente simples para
descrever a natureza de evolução futura dos efectivos populacionais de uma determinada
estrutura social.
Face aos enquadramentos apresentados pela estrutura demográfica local e face ainda ao
"estado da arte" no que se refere à projecção de evolução dos efectivos populacionais a
um nível especificamente local como é aquele em que nos movemos no âmbito deste
estudo, recorremos a uma metodologia que avalia as potencialidades de evolução futura
a partir de um conjunto de tendências, agrupadas em cenários de evolução previsível e /
ou possível.
Trata-se, neste contexto, de deduzir o futuro "a partir de um conhecimento aprofundado
do presente, da análise regressiva (tendências pesadas do sistema) a da análise de
sistemas (relações envolvidas). Esta metodologia permite proceder a uma série de
encadeamentos no tempo, que vão constituído sucessões de cenários do futuro, cenários
conhecidos pelo nome de "tendências" devido à forma como são obtidas" (NAZARETH:
1988).
Desta forma, para proceder à consideração das potencialidades de evolução das
tendências da população residente nas freguesias de Avões e Barrô, recorremos a
diferentes modelos, enquadrados de acordo com os seguintes princípios:
i)

um dos modelos (Modelo I) corresponde ao cenário reprodutor das actuais
condições de evolução, embora de acordo com um princípio "optimista";

ii)

outro dos modelos (Modelo II) corresponde ao cenário "possível", dadas as
condições locais de expansão;

iii)

o terceiro modelo (Modelo III) corresponde ao cenário "desejável".

Os valores obtidos para os diferentes cenários, durante o período 2000 a 2025, são os
apresentados na Evolução da Situação de Referência sem Projecto.
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Os diferentes modelos correspondem a diferentes perspectivas evolutivas dos efectivos
populacionais locais. Poder-se-ia argumentar que, no fundo, estes modelos abrangem um
largo espectro de situações, pelo que são inconclusivos.
Sem negar validade a tais críticas, há contudo que reconhecer que a potencialidade de
evolução local, em termos demográficos, não é, na realidade, única e apresenta um
conjunto alargado de possibilidades, que interessa, isso sim, considerar devidamente
como possuindo um potencial de ocorrência, independentemente das grandes diferenças
verificadas entre os diferentes modelos. Deve no entanto referir-se que, muito
provavelmente, entre as potencialidades "naturais" (porventura expressas no Modelo I) e
as necessidades "desejadas" (referentes genericamente ao Modelo III), a perspectiva
apresentada pelo Modelo II corresponderá ao caminho alternativo mais realista.
Desta forma, os impactes daqui resultantes podem ser qualificados como positivos,
incertos, indirectos, de médio a longo prazo, permanentes e nulos ou de baixa
significância.

4.5.4.4

Efeitos ao Nível dos Sectores Económicos a Jusante

Os investimentos no sector energético representam investimentos que, em regra,
revelam

impactes

importantes

ao

nível

das

actividades

produtivas

(BOUCINHA.

GODINHO: 1998), quer na óptica da produção, quer na óptica da despesa.
Valerá pois a pena avaliar a questão sobre os pontos de vista das incidências resultantes
deste investimento, em termos locais e em termos nacionais.
Em termos locais esta incidência, se considerada de forma directa, revela-se importante:
o sector de produção energética revela-se um sector capital intensivo, revelando, em
termos locais, um investimento total de €8 milhões, extremamente significativo,
apontando igualmente para valores de facturação anual situados entre €1.715.700 e
€1.960.800, valor que representará um importante peso nas contas das empresas locais
e concelhias.
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No entanto, a incidência desta produção energética ao nível dos efeitos sobre as
empresas locais será praticamente nulo, devido ao funcionamento do mercado e às
respectivas condições de desenvolvimento, atrás apresentadas.
Em termos nacionais, apenas se pode afirmar que o projecto não deixará de reforçar a
componente de produção eléctrica / energética nacional, levando em linha de conta que
a relação entre os consumos de energia na actividade produtiva entre Portugal e os
restantes países da União Europeia, verifica-se que o valor do nosso país se revela
bastante abaixo (cerca de 50%) da média da União Europeia (BOUCINHA. GODINHO:
1998). E, neste particular, estes valores não revelam índices de eficiência energética
assinaláveis,

mas

tão

somente

uma

deficiência

estrutural

no

processo

de

desenvolvimento nacional, para a qual, embora de forma modesta, o presente projecto
não deixará de contribuir.
Face aos resultados acima referidos, os impactes daqui resultantes são qualificados como
positivos, indirectos, de médio a longo prazo, permanentes e de baixa significância.

4.5.4.5

Efeitos ao Nível da Saúde Pública

O projecto em estudo inclui um Ramal de Interligação à subestação da Varosa. Desta
forma, e porque a questão da instalação de linhas de transporte de energia tem vindo a
ser objecto de avaliação em torno dos seus efeitos principais, foi nosso entendimento
apresentar uma panorâmica dos principais resultados obtidos nesta matéria.
Os campos electromagnéticos (CEM) são gerados pela produção, transporte e utilização
de energia eléctrica. As linhas de transporte de energia como as que constituem o Ramal
de Interligação dos Parques Eólicos à subestação da Varosa produzem campos
electromagnéticos.
Os níveis de exposição humana às radiações electromagnéticas são medidos através de
Taxa de Absorção Específica, comummente designado por SAR (“Specific Absorption
Rate”). As SAR permitem determinar os níveis de energia absorvidos pelo corpo, sendo
normalmente expressa em watts por quilograma (W/kg).
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Os cabos aéreos de transporte de energia têm sido frequentemente associados ao
aumento de riscos de cancro para as populações próximas destes. A presença de cabos
gera partículas carregadas que se agregam às partículas poluentes presentes na
atmosfera. Estes agregados de partículas entram em contacto com as pessoas através da
deposição na pele e inalação por via respiratória. Não sendo propriamente nocivos,
presença dos cabos atrai e concentra emissões de poluentes.
Entende-se por efeito biológico a interacção entre a intensidade do campo e a corrente
eléctrica e as cargas do tecido orgânico. Os danos ocorrem quando os efeitos biológicos
ultrapassam a capacidade de compensação do organismo.
Os potenciais danos causados pela exposição a CEM devem-se a diversos mecanismos
nomeadamente:

•

Deposição e distribuição não uniforme de energia no organismo;

•

Alteração da disposição das moléculas e consequente alteração do metabolismo
(actividade hormonal, síntese das matérias genéticas, interferência no fluxo
interno e externo das substâncias nas células e modificação do comportamento
das células cancerosas);

•

Criação de radicais livres e consequentes efeitos nocivos (danificação de proteínas
e membranas celulares, alteração de genes e DNA, redução dos níveis de agentes
antioxidantes, afectação dos processos enzimáticos e bioquímicos e perturbação
dos fluxos de energia electromagnética nos órgãos musculares);

•

Desestabilização

dos

mastócios

(células

responsáveis

pela

segregação

da

histamina e de outras substâncias) provocando a libertação anormal de histamina
que desempenha papel fisiológico na indução do trabalho de parto, actividade
secretora das glândulas gástricas e do pâncreas, mediação química da percepção
da dor cutânea, na hiperemia funcional, em fenómenos alérgicos, etc.;

•

Alteração dos níveis de cálcio especialmente ao nível do sistema nervoso central,
cérebro e coração, afectando o crescimento, reprodução e divisão das células e a
transmissão de sinais entre o exterior e o núcleo da célula.
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O Ramal de Interligação a construir entre os Parques Eólicos e a subestação da Varosa
terá aproximadamente 7 km e atravessará as freguesias de Avões, Ferreira de Avões,
Cambres e Sandes do concelho de Lamego.
Embora os campos electromagnéticos possam provocar potenciais danos sobre os
organismos,

não

é

conhecido

com

precisão

qual

o

efeito

que

os

campos

electromagnéticos na saúde humana, sendo necessário mais estudos.
Acrescenta-se ainda que, o risco de exposição não está directamente associado à
proximidade com os cabos eléctricos e que dependente do tipo de linha e corrente, os
campos magnéticos induzidos tornam-se inferiores aos produzidos por habitações a 20 –
70 m.

Sem relação com o tema em discussão, mas a merecer referência por constituir um
potencial impacte detectado em situações similares refere-se à possibilidade de
ocorrência de interferências dos Parques Eólicos com as emissões de televisão e de rádio.
Embora alguns estudos apontem para esta possibilidade, a distância relativa a que os
Parques projectados se encontram das povoações mais próximas, a que se alia o facto de
não se encontrarem antenas retransmissoras deste tipo de emissões, permitem concluir
que não são expectáveis quaisquer efeitos a este nível.

4.5.5

Síntese

Neste capítulo apresentou-se uma sistematização dos potenciais efeitos / impactes
decorrentes da implantação dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I. Esta
sistematização foi efectuada com base na discriminação das acções de projecto para a
fase de construção e da operação dos aerogeradores e Ramal de Interligação para a fase
de exploração. Por razões que se prendem com a especificidade própria dos sistemas
sociais, não se justificou uma avaliação dos efeitos decorrentes de uma potencial fase de
desactivação.
Para a fase de construção consideraram-se apenas os impactes directos, não se
considerando os decorrentes de vectores como o ruído, por exemplo, os quais são
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tratados nos respectivos capítulos. Nesta fase, consideraram-se como mais importantes
os efeitos referentes ao arrendamento dos terrenos, recurso a mão-de-obra local para a
construção de infra-estruturas, no que se refere a aspectos globalmente positivos, e a
potenciais problemas decorrentes da utilização das vias por veículos pesados e eventuais
incomodidades decorrentes da procura do espaço por turistas. Consideraram-se
igualmente os efeitos que podem ocorrer devido à implantação das estruturas do Ramal
de Interligação (postes e linhas aéreas), nomeadamente a ocupação de áreas onde se
desenvolve a actividade agrícola. Em regra, consideraram-se os impactes identificados
como de baixa significância.
Para a fase de exploração recorreu-se a uma metodologia de avaliação, que articulou a
avaliação de efeitos especificamente locais com efeitos sentidos sobretudo ao nível
nacional.
Considerou-se a análise em torno dos efeitos ao nível da diversificação económica e
produtiva local e da contribuição dos Parques Eólicos para os respectivos potenciais de
desenvolvimento. Consideraram-se os impactes daí resultantes como globalmente
positivos, por poderem introduzir alterações importantes no que se refere à organização
produtiva, investimentos e modernização económica, diversificação da base produtiva e
obtenção de novos rendimentos com efeito multiplicador. Abordou-se igualmente a
questão dos Preços Relativos e das tecnologias associadas à produção de energia eólica.
Chamou-se devidamente a atenção para o facto de estes efeitos poderem não ser apenas
associados à instalação dos Parques Eólicos, mas poderem muitas vezes surgir como
impulsionadores de novas formas de, ao nível local, ser enfatizado o respectivo processo
de desenvolvimento. Consideraram-se os ganhos financeiros líquidos locais (para as
Juntas de Freguesia) derivados dos compromissos assumidos pelo promotor.
Considerou-se igualmente a análise em termos de efeitos ao nível do sector energético a
montante, tendo sido nomeadamente efectuada uma avaliação dos quantitativos
produzidos, dos factores económicos associados às emissões atmosféricas (economia do
carbono) e à diminuição da dependência energética nacional. Os efeitos calculados, que
se expressam sobretudo em termos nacionais e não tanto em termos especificamente
locais, foram globalmente considerados extremamente positivos.
De seguida efectuou-se uma avaliação dos efeitos ao nível da demografia local, com base
nas alterações induzidas em termos da organização produtiva local e das alterações no
sistema de emprego e mão-de-obra. Considerou-se que o efeito directo sobre o sistema
Outubro de 2002
Anexo XI: População, Emprego e Actividades Económicas

. 137

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

de emprego é baixo, já que esta é uma actividade de baixa intensidade em mão-de-obra,
mas de grande intensidade em capital. Os efeitos sobre a demografia, considerados
indirectos, seguiram os pressupostos e cenários apresentados na análise da Evolução da
Situação de Referência sem Projecto.
Efectuou-se igualmente uma abordagem em torno dos efeitos sobre os sectores
económicos situados a jusante. Reconheceu-se o potencial e a necessidade de se
continuarem a registar crescimentos significativos em torno do consumo de energia
eléctrica no nosso país, tendo sido reconhecido o papel importante que, neste domínio,
assume a produção de energia eólica.
Finalmente, e face ao incremento das infra-estruturas associadas ao Ramal de
Interligação, avaliaram-se os potenciais efeitos decorrentes do projecto sobre a saúde
pública, nomeadamente em torno da questão dos campos electromagnéticos, tendo sido
apontada a inexistência de impactes, embora se tenha reconhecido o estado ainda
embrionário das pesquisas em torno deste tema. Assinalou-se igualmente a inexistência
de interferências dos Parques Eólicos com a recepção local de emissões de televisão e
rádio.

Outubro de 2002
Anexo XI: População, Emprego e Actividades Económicas

. 138

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

5

MEDIDAS

5.1 ENQUADRAMENTO

A avaliação dos impactes sobre o sistema socio-económico resultantes da implantação
dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I, atrás efectuada, permitiu concluir que
tais efeitos não são únicos, mas podem abranger um espectro relativamente diferenciado
de situações, dependentes, entre outras coisas, das medidas enquadradoras do projecto
e dos factores externos à infra-estrutura considerada.
Já aí chamámos a atenção para o facto de, em si mesmo, o projecto dos Parques Eólicos,
funcionar não apenas como um mero programa de investimentos em infra-estruturas
energéticas, mas se poder inserir num esforço de desenvolvimento local, visualizável pelo
facto de os respectivos pressupostos operacionais contemplarem uma alteração da
produção local, e com incidência regional (e mesmo nacional) muito vincada como
tivemos oportunidade de ver.
Compreendem-se assim as implicações que a apresentação das medidas tem, neste
particular: elas devem preencher simultaneamente dois objectivos principais, a saber:
i) por um lado, devem, à semelhança do que se verifica para qualquer
estudo

de

impacte

ambiental,

servir

como

instrumento

de

minimização dos impactes detectados anteriormente;
ii) por outro lado, e aqui asseguram um papel relativamente diferenciado
face às abordagens mais tradicionais no domínio dos Estudos de
Impacte Ambiental, funcionam como elementos enquadradores do
projecto da infra-estrutura, visando potenciar claramente os seus
efeitos.
Desta forma, a apresentação das medidas relativas aos Parques Eólicos das Meadas e
Castanheira I não só não podem ser entendidas apenas como uma forma de minorar os
efeitos decorrentes da implantação deste, como, antes de mais, devem ser entendidas
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como forma de facilitar a própria instalação de tal infra-estrutura, e daí como elemento
simultaneamente minorador de efeitos e potenciador das capacidades (e provavelmente
dos efeitos daí decorrentes), oferecidas para a sócio-economia e o desenvolvimento local,
por parte dos Parques Eólicos, nomeadamente no que se refere à alteração dos padrões
produtivos e económicos locais.
Daí, o texto apresentado nas páginas seguintes representar sobretudo um Plano de
Sustentação das Infra-estruturas Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I. Assim,
este conjunto de medidas pode e deve ser entendido como um autêntico projecto de
medidas de política enquadradora do desenvolvimento local.
Até pelo facto de influenciarem decisivamente a forma de abordagem aqui considerada
devem ter-se em atenção dois aspectos a que nesta apresentação de medidas se farão a
devida referência:
i)

a definição de medidas de política que aqui efectuaremos é elaborada de
acordo com um conjunto de princípios metodológicos relativos à formulação de
políticas de desenvolvimento local, e nestas, da consideração das infraestruturas como elementos centrais destas políticas. A definição que propomos
enquadra-se nos recentes avanços verificados no domínio da formulação de
políticas

de

desenvolvimento

local,

pelo

que

uma

breve

abordagem

metodológica será aqui apresentada;
ii)

a definição de medidas de política que aqui serão sistematizadas, não
apresentam, como aliás seria de esperar, uma novidade analítica, até porque,
noutros

contextos

similares,

algumas

medidas

preliminares

foram

já

avançadas, as quais mantêm igualmente toda a validade no contexto do
presente estudo. A vantagem que daí advém reside no facto de, em algumas
situações, se tratarem de medidas de política e de enquadramento já
devidamente testadas no terreno e que, desta forma, podem funcionar como
eixos centrais do processo de desenvolvimento local.
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5.2 A FORMULAÇÃO DE MEDIDAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL: QUE CONTEXTO?

Como vimos atrás, a implantação de infra-estruturas de desenvolvimento local, e que
visam a introdução de novas formas produtivas em espaço rural (no caso, de produção
energética com base em recursos naturais e renováveis locais), têm por objectivo
fundamental ultrapassar as dificuldades sentidas actualmente pelas comunidades rurais
locais, de que se salientam:
i)

uma estagnação da produção agrícola e uma redução contínua do emprego
agrícola, como resultado do progresso técnico e das mudanças estruturais;

ii)

um potencial relativo de desenvolvimento das actividades agro-industriais;

iii)

somente um número limitado de actividades económicas não agrícolas;

iv)

uma contínua migração para o exterior dos jovens, em particular como
consequência da ausência de boas oportunidades de emprego, conduzindo a
um envelhecimento acentuado da população residente.

Ultrapassar o processo cumulativo de declínio rural, garantindo ao mesmo tempo a
viabilidade das áreas rurais encontra-se pois em causa, assim como a capacidade das
comunidades rurais em preservar o seu modo de vida. Criar as condições que retardem o
processo migratório dos habitantes nas áreas rurais e que permitam inverter este
processo, constituem um aspecto crítico para se construírem comunidades rurais viáveis
e para a manutenção das culturas rurais autóctones.
Assim, os objectivos seguintes têm sido frequentemente apresentados como objectivos
globais de desenvolvimento local:
i)

aumentar o nível de desempenho económico;

ii)

reduzir o hiato de produtividade em comparação com outras regiões;

iii)

adquirir, em concordância, um nível de vida adequado para as populações e as
comunidades rurais.
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Contudo, tem sido geralmente reconhecido que as medidas sectoriais agrícolas,
especialmente as decorrentes de uma política agrícola de dotação simples de infraestruturas, não têm tido muito sucesso na promoção do desenvolvimento económico e da
melhoria das condições de vida das áreas rurais deprimidas, até porque se limitam a ser
isso mesmo (políticas agrícolas), descurando a necessidade de intervenções integradas e
que abranjam outros sectores económicos.
Vários factores permitem explicar esta situação: as condições socio-económicas e
institucionais

das

áreas

rurais

menos

favorecidas

são

responsáveis

pela

baixa

participação em alguns programas. Por outro lado, e em muitos casos, as medidas não
se encontram suficientemente ajustadas às condições e necessidades regionais e locais
específicas. Além disso, muitas vezes as políticas definidas dão sinais e incentivos
errados.
Aspecto importante a reter igualmente é o de que, em muitos casos, se observa uma
insuficiente coordenação das medidas de política e esta é provavelmente a principal
razão para a falta de sucesso das medidas sectoriais produtivas. Desta forma, pesem
embora os respectivos objectivos de base, as estruturas institucionais e os mecanismos
de suporte não têm sido construídos de forma a conduzirem a uma activa participação
local no processo de desenvolvimento local.
Desta forma, uma nova abordagem ao desenvolvimento regional e local, nomeadamente
quando se tratam de comunidades de origem vincadamente rural, torna-se necessária,
sobretudo para garantir o preenchimento dos cenários mais optimistas atrás avaliados.
Vale pois a pena apresentar brevemente a filosofia que se encontra na base da nossa
abordagem de sistematização de medidas de política.

5.3 ELEMENTOS DE BASE NA FORMULAÇÃO DE MEDIDAS DE ENQUADRAMENTO

Se a formulação de medidas de política exige uma nova abordagem, por forma a ser
consequente com os objectivos inicialmente propostos, torna-se necessário explicitar,
neste ponto, os principais aspectos metodológicos que se encontram na base da presente
aproximação. Para tal efectuamos uma breve apresentação da filosofia de abordagem,
para o que recorremos a algumas contribuições já devidamente testadas e consolidadas
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(Ó CINNÉIDE. CUDDY: 1992), bem como à experiência que temos tido em diversos
trabalhos desenvolvidos.
A primeira formulação de partida tem a ver com o facto, recorrente na nossa abordagem,
das diferenças de potencial verificadas entre as diferentes regiões, nomeadamente a
questão ligada ao facto de algumas regiões verificarem situações de franco crescimento e
outras, como é o caso da maior parte dos espaços integrados na região do Norte Interior,
registarem processos de declínio (físico, demográfico e económico) assinaláveis e
interiorizados como inevitáveis pelos próprios habitantes locais.
É

verdade

que

entre

as

diferentes

regiões

podem

ser

encontradas

diferenças

significativas no respectivo potencial económico. Tal levanta inevitavelmente a questão
de saber se estas diferenças de desenvolvimento e de riqueza entre as regiões é
consequência de uma procura diferenciada pelos respectivos produtos, de uma estrutura
produtiva deficiente, de um distinto padrão distributivo dos recursos, de uma diferente
qualidade locacional, ou mesmo de um diferente conhecimento e / ou uso de tecnologia.
Ou mesmo se são apenas resultado da sua posição geográfica (Norte / Sul; Centro /
Periferia), ou mesmo do sector predominante (agrário, industrial, de serviços).
Na nossa perspectiva a questão conduz inevitavelmente para respostas necessariamente
limitantes. Ela não pode ser encontrada provavelmente em nenhuma destas alternativas,
como aliás resulta da análise que atrás conduzimos. O desenvolvimento regional e local,
nesta perspectiva, é o resultado de um complexo de causas: é predominantemente o
resultado da interacção, ciclicamente em mudança, entre o potencial regional e o
consequente desempenho no ajustamento. Uma vez que os potenciais regionais são
diferentes e os possíveis ajustamentos são distintos, e uma vez que existe uma incerteza
relativamente ao ajustamento das outras regiões, existe um número largo de melhores
ou piores possibilidades de desenvolvimento. Dependente das escolhas efectuadas neste
processo, assim existirão diferentes vias de desenvolvimento, e, como resultado final,
desigualdades regionais mais ou menos marcantes.
Os diferentes desempenhos de ajustamento podem ser relacionados com as diferentes
funções do mercado - além da função de alocação existe igualmente uma função criativa.
Nesta função, o mercado é um instrumento que transmite incentivos à mudança
económica. Ambas as funções implicam diferentes comportamentos por parte dos
agentes económicos: eles podem comportar-se de forma "criativa" ou "empresarial", ou
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podem comportar-se de forma "adaptativa", reagindo a uma determinada situação de
acordo com os parâmetros económicos do preço e da quantidade.
É verdade que estas formas de comportamento económico não são exclusivas, mas não
deixam de seguir uma sequência temporal: as consequências sócio-espaciais são parte
de uma sequência evolucionária que segue um ciclo de vida tecnológico. Cada estádio do
ciclo é dominado por um comportamento económico específico. Este comportamento de
mudança exige certos ambientes económicos com padrões de distribuição dos factores
especiais e com diferentes tecnologias, formando, por conseguinte, diferentes tipos de
regiões.
Neste entendimento, a desigualdade regional consiste em diferentes capacidades
produtivas, em diferentes capacidades para as regiões servirem como local para tipos
específicos de produção. Para analisar estes potenciais, como vimos, temos de ir além de
explicações "estruturais" simples e / ou das intervenções locativas estáticas da
diferenciação espacial, típicas das análises tradicionais em economia do desenvolvimento
regional.
Torna-se necessário enfatizar que, para além da função locativa do mercado, existem
igualmente outras funções habitualmente não devidamente consideradas. O mercado é
um instrumento que transfere incentivos para a mudança económica: as suas
capacidades não residem apenas na sua função locativa, mas sobretudo na sua
flexibilidade para se ajustar a novas situações. O carácter do mercado traz consigo
inovações. Estas inovações não são apenas e necessariamente de nível técnico, mas
possuem igualmente um carácter organizacional, abrindo desta forma novos mercados
(FERRÃO: 1992). Se comparadas com estes aspectos dinâmicos, as vantagens locativas
do mercado, que são puramente estáticas, estão crescentemente a perder importância.
Em que é que esta diferenciação entre funções locativas e criativas do mercado traz
alterações para a interpretação do comportamento locacional dos investidores? E o que
significa isso para as diferenças entre os potenciais económicos regionais e locais?
A visão estática da teoria locativa tradicional, que enfatiza esta mesma função locativa,
exige a adaptação regional a uma eficiente distribuição da actividade económica no
espaço. Pelo contrário, a dimensão "criativa" exige uma adaptação de forma dinâmica, o
que exige por sua vez uma habilidade criativa regional e / ou local. Isto inclui formas de
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comportamento que se encontram para lá da mera maximização locativa: estão neste
caso o comportamento empresarial local, acções inovadoras, etc.
Tal comportamento representa antes de mais um desafio ao determinismo locativo: os
empresários são basicamente "indecisos" em relação à respectiva localização; até onde
os custos de localização são suportáveis, não existem limites à decisão locativa. Em
contraste com o conceito tradicional de um comportamento locacional fortemente
"adaptativo", o qual é determinado pelo modelo de equilíbrio de minimização dos custos,
nesta perspectiva, existe mais espaço para empresários "adaptáveis" que sejam
"criadores de mercado". Pelo menos existe aqui mais espaço que não seja limitado pelos
custos locacionais.
É importante enfatizar os diferentes tipos de comportamento inerentes a cada um dos
modelos de desenvolvimento: num caso, os empresários têm espaço para a acção
estratégica e podem eles próprios conduzir à mudança, ao passo que as oportunidades
estratégicas dos empresários "adaptativos" são consideravelmente limitadas. Com efeito,
eles são forçados a seguir os desenvolvimentos dados de forma necessariamente rígida.
Têm de se adaptar às mudanças requeridas pelo mercado. A nossa hipótese é a de que
as desigualdades regionais resultam de tal comportamento empresarial: referem-se à
dominância

espacialmente

diferenciada

entre

os

comportamentos

"criativo"

e

"adaptativo".
Neste sentido, as regiões "adaptáveis" são dominadas por empresas que são capazes de
criar mercados. As regiões "adaptativas" são dominadas por empresas que têm de levar
em atenção os custos de localização e que revelam um comportamento mais locativo.
Além destas duas, existe igualmente o fenómeno de um desempenho de ajustamento
insuficiente - as regiões "não-adaptadas" estagnam e as suas empresas perdem a
respectiva capacidade para sobreviverem. Note-se que o aspecto evolucionário desta
abordagem se revela na necessidade sentida pelas regiões para o ajustamento.
Considerada desta forma, a adaptação não é mais do que uma reacção ao ambiente
externo: representa o uso óptimo dos factores exteriores. Em contraste, a adaptabilidade
significa manter abertas estruturas e recursos que não estão disponíveis para fins
específicos, mas que se encontram disponíveis para as necessárias reorganizações em
tempos de novos desafios.
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Ambas as formas de comportamento empresarial - o adaptável e o adaptado - seguem
uma sequência temporal, pelo que as consequências espaciais daí resultantes fazem
parte de um processo evolucionário. Desta forma, as diferenças regionais resultam do
facto de as empresas e indústrias seguirem uma linha evolucionista, do facto de o seu
comportamento mudar no decurso do processo e de que este comportamento exige
factores e recursos espacialmente diferenciados.
Facilmente se entenderá que, nesta acepção, as regiões rurais em declínio se enquadram
nas regiões acima designadas por adaptadas, constituindo o grande desafio transformálas em regiões adaptáveis, ou seja, que se encontrem em condições de enfrentar
devidamente os desafios presentes pelas mudanças económicas e sociais em curso.
Esta perspectiva é fundamental para a consideração das principais medidas de política de
desenvolvimento local a serem enfatizadas. Dela resultam algumas tendências gerais
para as medidas de política, nomeadamente:
i)

O papel das inovações tem de ser visto como um critério essencial nesta
perspectiva: as tradicionais políticas públicas de suporte às economias
regionais

baseiam-se

no

pressuposto

de

que

os

factores

produtivos

económicos são móveis.
Mas um dos resultados essenciais que foi possível verificar com a avaliação
das políticas económicas (Ó CINNÉIDE. GRIMES: 1992), foi precisamente que
os factores que influenciam o desenvolvimento regional são imóveis: as infraestruturas físicas, a qualificação da força de trabalho, a estrutura económica
local, a tecnologia e conhecimento organizacional locais, as estruturas sociais
e institucionais.
Assim, a forma e acções para reduzir os pontos fracos do desenvolvimento
regional têm de vir das próprias regiões. Como é óbvio, isto implica uma
mudança básica da ênfase dos factores que influenciam os custos de produção
para os factores que influenciam a adopção do processo - particularmente as
inovações produtivas.
O desenvolvimento regional é menos influenciado por aqueles factores que
podem provocar a deslocalização de empresas produtivas de uma região para
outra (como, por exemplo, uma melhor acessibilidade e menores custos de
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trabalho), do que os factores ligados aos esforços para renovar e fortalecer os
potenciais locais e regionais. Desta forma, uma nova área é trazida para a
consideração das políticas de desenvolvimento regional. Por exemplo, nesta
perspectiva, igualmente importantes revelam-se factores "subjectivos" como o
comportamento empresarial e conhecimentos especializados de engenharia e
gestão, que influenciam a capacidade para a inovação no seio das economias
regionais (O'DONNELL: 1994).
Tal

perspectiva

muda

a

direcção

das

estratégias

económicas

de

desenvolvimento local. Ela terá forçosamente de se basear na redução dos
custos e barreiras adaptativas específicas, e estas não são apenas de natureza
económica, mas igualmente sociais e culturais - as inovações tecnológicas e
económicas exigem inovações sociais e organizacionais.
ii)

Esta abordagem enfatiza o papel do processo histórico. A materialização
concreta da desigualdade regional não é já explicada por um mecanismo
influenciado por alguns parâmetros e com tendência para o equilíbrio. O facto
de este processo que diferencia as regiões ser dependente de determinado
caminho exclui um determinismo em função do qual o resultado seria
imediatamente deduzível. A incerteza daí resultante exige a necessidade de
usar grupos de instrumentos em vez de medidas simples, ou usar
instrumentos implícitos (por exemplo, infra-estruturas genéricas), em vez de
instrumentos explícitos e directos (por exemplo, deduções fiscais específicas
para o investimento), assim como para a coordenação de instrumentos entre
os diferentes níveis políticos - local, regional, nacional e internacional.

iii)

A actividade económica ocorre não apenas num tempo real, mas igualmente
num espaço real. A sequência estrutural dos processos económicos implicam
igualmente uma sequência de localizações preferenciais: não existe apenas
uma sequência temporal, mas igualmente uma sequência espacial. Da mesma
forma que o tempo lógico não permite compreender a irreversibilidade dos
processos económicos, uma interpretação do espaço que o considera apenas
como um factor de custo, não está em condições de alcançar termos ligados
ao fenómeno da desigualdade regional. A dimensão espacial mais do que
influenciar as decisões dos agentes económicos, condiciona a forma de
comportamento. Na nossa interpretação, os tipos regionais diferenciados
ligam-se

directamente

a

diferentes
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comportamento, mas ligam-se igualmente a diferentes "meios culturais".
Neste sentido, existe, por exemplo, uma "cultura de regiões rurais atrasadas"
e uma "cultura de centros de inovação". O desafio principal é pois proceder a
uma mudança de mentalidades que permita transformar os padrões
culturais associados às diferentes regiões. As empresas dependem, com
efeito, de redes específicas de interacção, no seio da região, mas igualmente
entre os agentes económicos de uma região com os de outra, ao nível nacional
e, cada vez mais, ao nível internacional. O meio local e as suas características
relacionais específicas são factores importantes e fundamentais para a
formação de um comportamento específico, mas muitas vezes representam
severas limitações à interacção com outras regiões.

iv)

Não existe um estado final estável, nem equilíbrio para onde o processo
económico, que ocorre num espaço e num território determinados, se dirija
necessariamente. Desta forma, o desenvolvimento regional não significa uma
constante

melhoria

económica,

mas

admite

a

possibilidade

de

um

crescimento e de um declínio. Logo, o problema da desigualdade regional
não é o de disparidades estáticas definidas, que exigem correcções ex-post
sob a forma de pagamentos públicos diferenciais e outros meios de política
distributiva. A desigualdade regional é mais um problema de diferentes graus
de

competitividade

dinâmica

avaliando

os

diferentes

potenciais

de

ajustamento, devendo pois as políticas preocupar-se essencialmente em
garantir estes potenciais, do que em dar resposta a aspectos essencialmente
conjunturais.
Há pois que reequacionar uma nova estratégia de desenvolvimento local, assente
sobretudo nos seguintes pontos:
1. a nova política terá de ser espacialmente flexível. Não pode ser
restrita a problemas regionais pré-definidos. Tem de levar em conta
que a extensão e os padrões espaciais, assim como o conjunto de
unidades

políticas

que

são

afectadas,

representam

variáveis

endógenas;
2. a nova política deve orientar-se para a inovação;
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3.

a

nova

política

deve

ser

entendida

como

um

processo

de

aprendizagem colectiva e de ajustamento permanente;
4. a nova política deve antecipar a necessidade de processos de
ajustamento e reduzir os custos de adaptação;
5. a nova política deve ser uma política de democracia e cooperação. Não
pode ser imposta "de cima", mas deve incluir todos os agentes
económicos que definam a extensão e a forma da respectiva
cooperação, articulando os diversos níveis de decisão na perspectiva
do reforço dos processos de decisão local, de que o gráfico abaixo
especifica os aspectos principais (ANDERSSON: 1992).

O R G A N IZ A Ç Ã O F U N C IO N A L
Função
G e s tã o d o s o b je c tiv o s
O rg a n iz a ç ã o fo rm a l
D e s re g u la ç ã o
D e s c e n tra liz a ç ã o in te rn a
C o n h e c im e n to s p ro fis s io n a is fo rm a is
In o v a ç õ e s p ro v e n ie n te s d o e x te rio r
IN T E G R A Ç Ã O
In fo rm a ç ã o
D iá lo g o
P ro je c to s
T ra n s p a rê n c ia
A ju s ta m e n to
T e m p o p a ra in s ta la ç ã o
C o n te x to s o c ia l

Q U O T ID IA N O N O T E R R IT Ó R IO L O C A L
S in g u la rid a d e
M o b iliz a ç ã o lo c a l
O rg a n iz a ç ã o m e n o s ríg id a
P ro b le m a d e o rie n ta ç ã o
C o n h e c im e n to s d o d ia -a -d ia
S e c to r in fo rm a l
E s p a ç o s d e v id a
A m b ie n te fís ic o

T e rritó rio lo c a l
In te n ç õ e s d a s o rg a n iz a ç õ e s fu n cio n a is
A c to re s n o te rritó rio lo c a l
In te g ra ç õ e s e n tre a s in te n ç õ e s fu n c io n a is e o s a c to re s lo c a is
E s tru tu ra s q u e in flu e n c ia m o s m e lh o re s re s u lta d o s n o te rre n o
C o n h e c im e n to s fo rm a is n a s o rg a n iz a ç õ e s fu n c io n a is

Figura 5.1 - As Palavras - Chave para o Desenvolvimento local e regional (ANDERSSON: 1992)

Em síntese, podemos afirmar que, contrariamente aos instrumentos económicos
tradicionais
investidores,

(incentivos

globais

disponibilização

de

de

investimento

infra-estruturas

indiferenciados
sem

um

para

efectivo

todos

os

controle

e

adaptabilidade locais), uma política regional orientada de forma estratégica fornece
impulsos financeiros selectivos e infra-estruturas devidamente enquadradas ao nível
local, que são importantes para o ajustamento e que visam, antes do mais, a criação de
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condições para o aparecimento, manutenção e intensificação da competitividade local e
regional.
E este não é apenas um assunto para os decisores e responsáveis políticos: ele implica
igualmente que as empresas tenham consciência das suas fraquezas e solicitem ajuda
específica - elas devem saber porque a procuram e que tipo de ajuda necessitam. E no
caso da instalação de Parques Eólicos este papel pode ser reforçado: não apenas porque
tal resulta numa componente e dimensão social da actividade empresarial, como porque
a exploração dos recursos locais não é incompatível (bem pelo contrário, é até reforçado)
com o crescimento económico registado noutros sectores económicos situados a
montante e a jusante.

5.4 MEDIDAS RELATIVAS À INTRODUÇÃO DOS PARQUES EÓLICOS DAS MEADAS E
CASTANHEIRA I

5.4.1

Introdução

As medidas relativas aos efeitos potenciais resultantes da introdução dos Parques Eólicos
das Meadas e Castanheira I, inscrevem-se pois no quadro dos pressupostos estratégicos
e políticos atrás apresentados, sendo igualmente reflexo das condições particulares, não
só do projecto em questão, como do facto de terem de dar resposta a um conjunto,
diferenciado, de cenários de evolução, os quais, pelas razões apontadas e devidamente
analisadas, nem sempre são coincidentes entre si.
Desta forma, mais do que apresentar um conjunto de medidas, sistematicamente
referenciáveis aos efeitos identificados, trata-se sobretudo de definir um quadro
programático que, integrado nas linhas de política atrás especificadas, possa dar
resposta a duas necessidades básicas:
i)

por um lado, que seja suficientemente abrangente, de forma a que possa dar
resposta aos efeitos diferenciais determinados;
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ii)

por outro lado, que seja construída de forma a garantir minimamente
resultados positivos para o padrão de desenvolvimento local que, por si só, a
infra-estrutura em questão não se encontra em condições de garantir.

A construção das medidas relativas aos efeitos potenciais diferenciados motivados pelos
Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I, é pois efectuada em torno de uma política
local de desenvolvimento local (embora, em alguns casos, seja referenciadas questões de
ordem nacional). Nas suas linhas gerais, a definição de tal política não é o nosso objecto,
não sendo no quadro de um Estudo de Impacte Ambiental que ela deve ser considerada.
Contudo, até pelas implicações determinadas, e dadas as fronteiras "fluídas" que um
estudo desta índole necessariamente possui, e uma vez que em algumas das suas
vertentes ele se constitui como estudo de viabilidade e de avaliação socio-económica, as
medidas de política a apresentar poderão inscrever-se nesse esforço global de
consideração de uma Estratégia de Desenvolvimento Local.
Existe contudo uma precisão que deve aqui ser devidamente elaborada: o presente
esforço de medidas insere-se numa definição programática que visa, antes de mais,
garantir que o desenvolvimento local potenciado pela instalação da infra-estrutura seja
efectuado de uma forma sustentável, assegurando e garantindo um crescimento e
desenvolvimento económicos que assegurem simultaneamente os seguintes factores:
i)

que garantam um nível de vida satisfatório para as comunidades locais,
assegurando pois um nível de competitividade assinalável em torno da
respectiva estrutura produtiva;

ii)

que

promovam

simultaneamente

a

sobrevivência

da

vida

rural

e

a

manutenção de activos nos campos, mesmo que em torno de novas
actividades induzidas pelas modificações da vida rural;
iii)

que não coloquem em questão a reprodução e manutenção dos recursos
naturais, sustentável em termos ambientais.

As medidas consideradas foram construídas de acordo com a definição de um conjunto
de eixos estratégicos de intervenção que devem dar resposta às necessidades sentidas.
Estes eixos estratégicos foram organizados de acordo com as seguintes quatro áreas
principais:
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i)

Intervenção Institucional e Organizacional;

ii)

Rendimentos;

iii)

Estruturas Económicas;

iv)

População e Comunidades Rurais.

Para cada eixo apresentaremos uma justificação em torno da respectiva consideração, e
de seguida uma apresentação das suas principais linhas programáticas.
Previamente, contudo, apresentaremos uma panorâmica em torno das medidas
específicas relativas à Fase de Construção, como vimos atrás decorrentes de efeitos
limitados, e não fundamentais, entrando, então assim, na definição dos Eixos
programáticos a considerar no âmbito das Medidas relativas aos Parques Eólicos das
Meadas e Castanheira I.

5.4.2

Medidas Relativas à Fase de Construção

Como vimos atrás, os efeitos decorrentes da Fase de Construção são limitados, pelo que
também as medidas aqui propostas são circunstanciais e apenas se destinam a dar
resposta às áreas de impacte aí assinaladas, tendo sido consideradas as seguintes
medidas, a saber:
M1. na selecção do(s) empreiteiro(s), deverá ser dada prioridade à utilização de mão-deobra local. Esta prioridade deve ser devidamente especificada em Caderno de Encargos,
devendo ser, neste, objecto de factor de ponderação das propostas (sendo sugerido um
peso total de 5% nos critérios de selecção, ponderado em função do número total de
trabalhadores locais a que se recorrerá). Considera-se mão-de-obra local aquela que é
proveniente dos concelhos de Lamego e Resende.
M2. fiscalização do estado das principais vias a ser utilizadas pelos camiões de acesso à
obra, nomeadamente a EN 1024 e a EN 539. Antes da obra deverá ser devidamente
identificado pelo(s) empreiteiro(s) o estado de conservação da mesma, o qual deverá ser
mensalmente verificado pela fiscalização, por forma a avaliar as alterações registadas por
via da circulação destes. Em caso de os resultados alcançados confirmarem a existência
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de danos devido a causas atribuíveis à obra de construção dos Parques, a situação inicial
deverá ser reposta.
M3. na programação da instalação das estruturas do Ramal de Interligação, deverão ser
consultados os agricultores potencialmente afectados, por forma a que, em colaboração
com estes, sejam determinadas as formas de reduzir área afectada e impedir a afectação
de áreas agrícolas.
M4. antes do início da obra a mesma deve ser devidamente publicitada nos órgãos de
informação local (imprensa escrita e falada), onde, sumariamente deverão ser
especificados os objectivos da obra, a sua composição e a sua importância para o
desenvolvimento local.

5.4.3

Eixo 1 - Intervenção Institucional e Organizacional

A questão da organização institucional dos Parques Eólicos é talvez o elemento chave da
reconversão da economia local. As orientações políticas atrás definidas asseguram e
garantem a este eixo um papel fundamental. Com efeito, esta nova orientação muda
igualmente a função das instituições de política regional: a sua principal tarefa é fornecer
aconselhamento e avaliação, estruturar a rede de organizações de aconselhamento,
mantendo a cooperação entre elas, promover a comunicação entre empresas com
problemas similares e complementares, e assumem a função de "actor intermédio" para
os assuntos locais e regionais.
Esta é claramente uma medida horizontal, integradora, que assegura potencialmente a
articulação entre os restantes eixos prioritários. Assegurar esta medida é condição
necessária para o bom sucesso das medidas apresentadas, as quais se inscrevem num
programa integrado.
A estrutura organizacional proposta representa uma inovação relativamente àquilo que é
normalmente efectuado no seio do território nacional e deve assentar numa pequena
Estrutura de Aconselhamento ao Desenvolvimento Local.
Parte-se aqui do princípio de que este tipo de estrutura (de base vincadamente local)
representa um esforço da empresa em potenciar os processos locais de desenvolvimento
económico, para tal aproveitando as potencialidades da existência de uma actividade
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capital-intensiva, como a constituída pela produção de energia eléctrica com recurso ao
potencial eólico.
Esta Estrutura de Aconselhamento, que se propõe seja uma estrutura leve, mas de base
local (e estruturada em colaboração com a Comissão de Compartes, a Junta de Freguesia
e a Câmara Municipal) não se deverá constituir como órgão decisor, mas apenas de
aconselhamento técnico e deverá funcionar como elemento técnico de apoio ao
desenvolvimento local, preenchendo algumas necessidades locais actualmente sentidas,
ao mesmo tempo que fomentará um desenvolvimento económico complementar à
produção energética.
Assim, propõe-se que esta estrutura preencha as seguintes áreas funcionais:
i)

apoio ao desenvolvimento local, fornecendo informação que permita a
utilização do espaço entre os aerogeradores por parte dos agricultores locais /
Comissão de Compartes, a qual não é de todo em todo incompatível com a
existência deste tipo de exploração;

ii)

apoio à Junta de Freguesia na pesquisa e divulgação das melhores técnicas
agrícolas para o tipo de solos da área em estudo;

iii)

apoio à reorientação produtiva das explorações agrícolas, através de um
trabalho planeado e concertado de esclarecimento dos agricultores (em
colaboração dom a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal), nomeadamente
através do reforço dos apoios técnicos aos mesmos;

iv)

contactos e gestão de processos relativos a apoios e financiamentos aos
potenciais investidores locais e externos, incluindo o estabelecimento de
programas formativos;

v)

garantia da presença e divulgação da área onde se localizam os Parques
Eólicos, divulgando junto dos potenciais investidores a existência das
disponibilidades locais, a ter lugar em eventos específicos em que a empresa
se faça representar.

Neste particular esta estrutura deverá funcionar como um autêntico “Serviço de Apoio às
Acções de Desenvolvimento Local”, assegurando a gestão e execução dos eixos
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estratégicos a seguir definidos. Recupera-se aqui a noção de "sistema de organização
inteligente" (NEVES: 1997), o qual se baseia na capacidade colectiva e permanente de
aprendizagem

e

(transformações

de

adaptação

tecnológicas,

/

resposta

nova

legislação

a
ou

novas

condicionantes

directivas,

políticas

externas
estruturais

diferentes das actuais, etc.).

5.4.4

Eixo 2 - Rendimentos

Vimos atrás que, na base de um protocolo existente entre o promotor e a Junta de
Freguesia e a Câmara Municipal, são garantidos alguns rendimentos básicos derivados da
utilização não apenas dos terrenos locais, como igualmente do potencial eólico aí
apresentado.
No entanto, na base da intervenção sobre a estrutura de rendimentos, obtiveram-se
igualmente alguns resultados, sobretudo obtidos ao nível nacional e directamente
implicados com a produção de energia eléctrica em torno de fontes renováveis.
Ao nível local, e uma vez garantida pela empresa a disponibilidade de apoio institucional
ao apoio ao desenvolvimento local integrado e diversificado em termos produtivos,
apenas reata enfatizar que os apoios devidamente contratualizados devem ser objecto de
pagamentos regulares e atempados, garantindo o preenchimentos das expectativas dos
órgãos autárquicos.
Contudo, e como forma de garantia da disseminação especificamente local dos
rendimentos obtidos, deverá o promotor tentar contratualizar com os órgãos autárquicos
envolvidos, as formas de, com incidência directa para as populações locais, os
rendimentos suplementares assim obtidos, serem disseminados, garantindo aquela
incidência localizada.
Em termos nacionais, as medidas que aqui poderiam ser apresentadas não são
directamente sacadas ao promotor, mas dependem sobretudo das opções de política
energética e ambiental tomadas ao nível global. Assim, apenas se propõe que, em sede
das

respectivas

Associações

Sectoriais

(nomeadamente

a

APREN

–

Associação

Portuguesa de Energias Renováveis) o promotor defenda a tese de reforço dos apoios e
majorações à produção energética de base renovável (com base nos benefícios indirectos
da produção de energia eólica), por um lado, e de reforço do apoio central e regional a
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áreas rurais periféricas, quando a produção eólica aí tiver lugar, como é o caso aqui em
estudo.

5.4.5

Eixo 3 - Estruturas Económicas

A introdução dos Parques Eólicos, como vimos, poderá potenciar um conjunto de efeitos
ao nível das estruturas económicas situadas a montante e a jusante da actividade
produtiva. Neste particular, algumas das medidas potenciais encontram-se circunscritas
nos

pontos

anteriores,

estabelecimento

nacional

pelo
de

que

aqui

unidades

apenas
de

se

apoio

à

justifica

uma

instalação

e

referência

ao

montagem

de

aerogeradores (e marginalmente a uma opção em termos locais, mas com uma decisão
sempre dependente das autoridades nacionais), para as quais se prevêem as seguintes
medidas específicas:
- estabelecimento de ligações com a APREN, como forma de estudar a
definição de um programa estratégico de desenvolvimento do
potencial nacional nesta matéria;
- sensibilização da APREN para a negociação de uma linha de crédito
bonificado a unidades de transformação para este tipo de produtos;
- negociação, com base na APREN, da possibilidade de se obterem
garantias, por parte das autoridades nacionais competentes, de
bonificação nos preços da energia por parte das empresas que se
instalem nas áreas de influência de Parques Eólicos, como forma de
potenciar o desenvolvimento local e regional.
Como vimos atrás, a localização de Parques Eólicos constitui, em regra, uma fonte de
turismo de base local, o qual, na maior parte das vezes, não é potenciado e aproveitado
nos respectivos locais de inserção das infra-estruturas.
Desta forma, propõe-se que os Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I seja dotado
de um conjunto de infra-estruturas de apoio que facilite a respectiva procura por parte
de turistas de origem externa, ao mesmo tempo que deverá assumir um papel de
sensibilização em torno da questão energética e ambiental, nomeadamente garantindo:
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- a disponibilização de informação para aqueles que demandem estes
espaços (painéis informativos, folhetos, numa área a situar junto ao
edifício de comando). Esta informação deve incluir uma descrição dos
Parques Eólicos e uma descrição das diferentes formas de produção
energética e dos problemas ambientais associados a cada uma. Deve
igualmente incluir uma lista dos principais cuidados a ter por parte
dos visitantes, por forma a não causar incómodos à vizinhança. Numa
segunda

fase,

divulgando-se

esta

vertente

igualmente

as

turística

poderá

potencialidades

ser

locais

reforçada,
em

termos

naturais e culturais;

- estudo, através da estrutura de desenvolvimento local acima referida, à
formulação de projectos e infra-estruturas de apoio ao turismo rural,
sintetizando os apoios existentes e apoiando os agricultores locais na
formulação

e

acompanhamento

dos

respectivos

pedidos

de

financiamento.

5.4.6

Eixo 4 - População e Comunidades Rurais

As medidas propostas deverão garantir que, face a qualquer um dos cenários verificados,
localmente se encontram preparadas as condições para responder, não só aos efeitos
decorrentes da implantação de uma estrutura de produção eólica, como a potenciar os
resultados económicos obtidos com este, mas ressalvando sempre a necessidade de
garantir a manutenção dos padrões culturais e sociais das comunidades locais.
Assim, as principais linhas programáticas estabelecidas no quadro deste eixo podem ser
agrupadas nas seguintes medidas específicas:
- estabelecimento, no seio da estrutura de apoio ao desenvolvimento
local, de um Observatório do Emprego, que analise os fluxos de
entrada e saída de mão-de-obra em termos regionais, assegurando a
interligação com as autoridades locais, regionais e nacionais, que
assegure uma divulgação das oportunidades existentes para as
comunidades locais;
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- participação em feiras económicas, como forma de divulgar o potencial
produtivo local, com incidência no reforço do emprego e, em
concordância, com a manutenção dos níveis demográficos;

- divulgação, através da estrutura mencionada, da oferta formativa para os habitantes
locais.
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1

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO

1.1 INTRODUÇÃO

O projecto relativo aos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I insere-se num
conjunto mais vasto de unidades electroprodutoras já instaladas na Serra do Poio ou das
Meadas, em áreas pertencentes aos concelhos de Resende e Lamego. São os casos do
Parque Eólico (PE) do Alto de Vila Lobos e do Parque Eólico da Fonte da Mesa, que
ocupam a quase totalidade da cumeada da serra.
A área a ocupar pelos PE das Meadas e Castanheira I abrange o limite entre granitos e
rochas metamórficas de transição de granito/xisto como são as corneanas e os xistos
mosqueados.
Estes PE deverão situar-se no extremo Norte da Serra do Poio ou das Meadas, e para
Norte da linha imaginária que une os vértices geodésicos Castanheira (993 m) e Fonte da
Mesa (1127 m), aproveitando algumas pequenas plataformas, sobranceiras ao rio Douro,
com cotas que variam entre 900 m e 1060 m.
Estes PE são constituídos por duas áreas de estudo (AE) independentes. A primeira é
uma pequena parcela (cerca de 360 m x 270 m) situada a Nordeste do vértice geodésico
Castanheira. É uma encosta, delimitada por caminhos, na qual não está previsto instalar
aerogeradores. A segunda área tem uma configuração irregular e dimensões ortogonais
superiores a 1000 m x 1250 m. O projecto dos PE contempla a instalação de seis
máquinas nesta segunda área.
Os caminhos actualmente existentes permitem aceder à área menor e ao local do mastro
anenométrico. Torna-se necessário abrir caminhos de acesso aos aerogeradores.
A AE maior situa-se, em grande parte, no concelho de Resende em território pertencente
à freguesia de Barrô. Na vertente Oeste, a cerca de 1,5 km de distância da AE, situam-se
as aldeias de Casal e Vila Verde, já pertencentes à freguesia de São Martinho de Mouros,
também no concelho de Resende. A AE menor localiza-se no concelho de Lamego, na
freguesia de Avões, cerca de 1,5 km a Oeste da aldeia de Avões de Cá.
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Para a elaboração da situação de referência do descritor património fez-se uma pesquisa
documental, para identificação das ocorrências de interesse patrimonial já identificadas
nas AE dos PE, a que se seguiu uma prospecção de campo naquelas áreas, com especial
incidência nas localizações correspondentes aos aerogeradores, à subestação e aos
acessos a construir.
Também se visitaram locais abrangidos pelo corredor da interligação dos PE à RED (Rede
Eléctrica de Distribuição) e alguns sítios de interesse arqueológico situados na zona
envolvente do projecto.
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1.2 PESQUISA

A primeira aproximação à situação de referência do projecto baseou-se numa pesquisa
de bibliografia arqueológica, de sites de institutos públicos com tutela sobre o património
cultural (IPA, IPPAR e DGEMN), de cartografia militar e geológica e de instrumentos de
planeamento.
Os documentos que revelaram maior interesse para o reconhecimento de pré-existências
patrimoniais na área de estudo ou na zona envolvente (ZE) dos PE (Quadro 1) foram os
seguintes:

•

Carta Arqueológica do Concelho de Resende (SILVA et alii, 1997), em cuja
elaboração participou um dos signatários deste relatório (AC). Estão inventariadas
naquele documento duas sepulturas escavadas na rocha (sepultura 1 e 2 de
Monte do Poio), situadas fora dos limites das AE dos PE;

•

Relatório da Prospecção Arqueológica na Serra das Meadas – Área do
Parque Eólico da Fonte da Mesa (TEIXEIRA & SOARES, 1995). Este PE, já em
actividade, é contíguo aos PE das Meadas e Castanheira I (em estudo). Nestes PE
merecem referência alguns sítios onde ocorreram fragmentos cerâmicos de
cronologia, provavelmente, medieval e três mamoas, sendo que o monumento
mais próximo da AE em apreço situa-se cerca de 300 m para SSO do vértice
geodésico Fonte da Mesa (1122 m);

•

Relatório da Prospecção Arqueológica na Serra das Meadas – Área do
Parque Eólico do Alto de Vila Lobos, (SOARES & CORREIA, 1996). O PE de
Alto de Vila Lobos implanta-se no extremo oposto aos PE das Meadas e
Castanheira I (em estudo), na continuidade da linha de cumeada da Serra das
Meadas. Está em funcionamento. Naqueles PE destacam-se três locais onde
ocorreram fragmentos de cerâmica, provavelmente, medieval e, mais a sul, uma
mamoa, já fora dos limites do empreendimento.

As folhas 137 (Lamego) e 126 (Peso da Régua) da Carta Militar de Portugal, à escala
1:25000, não registam topónimos de interesse arqueológico evidente na área de estudo
dos PE. Porém, Vera Leisner no inventário sobre o megalitismo das Beiras (Leisner,
1998) valoriza o topónimo Fonte da Mesa, como indicativo da existência de monumentos
megalíticos.
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Quadro 1.1 - Ocorrências patrimoniais identificadas em sede de pesquisa documental na zona
envolvente da AE

Concelho

Topónimo

Alto de Vila Lobos

Lameira Solta

Tapada do Ribeirinho

Fonte da Mesa

Tipologia

Freguesia
Resende
S. Pedro de Paus
Lamego
Magueija
Lamego
Penude
Lamego
Penude

Mamoa

Neo-Calcolítico

Mamoa

Neo-Calcolítico

Mamoa

Neo-Calcolítico

Mamoa

Neo-Calcolítico

Mesquitela

Resende

Duas sepulturas

Monte do Poio

Barrô

escavadas na rocha

Resende

Lagar escavado na

Barrô

rocha

Lagares
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1.3 TRABALHO DE CAMPO

Os trabalhos de prospecção foram realizados por duas equipas de dois prospectores e
decorreram em condições meteorológicas óptimas.
A visibilidade do solo revelou-se, em geral, adequada para a detecção de estruturas mas
reduzida ou nula para a identificação de elementos móveis, de pequenas dimensões, ou
artefactos, devido principalmente à presença de uma cobertura herbácea uniforme. A
espécie arbustiva mais comum é o tojo.
A AE menor sofreu revolvimento de solo com armação do terreno em vala/cômoro.
Actualmente a cobertura vegetal é dominada por tojo, feto e alguma giesta, com cerca
de 20-30 cm de altura, e cobertura herbácea densa. Nesta zona houve plantio recente de
pinheiros. No solo observam-se afloramentos graníticos e blocos dispersos, arrancados
durante a armação do terreno. Em área contígua (zona da linha de água) existe uma
plantação de castanheiros, com cerca de 1 m de altura. Nesta área a visibilidade do solo
era reduzida para a detecção de estruturas e nula para artefactos.
O trabalho de campo consistiu em percorrer a área a ocupar pelos PE, com especial
destaque para os acidentes topográficos de interesse potencial (áreas das antenas,
vértice geodésico de Castanheira e outros) e áreas envolventes do caminho de acesso ao
vértice geodésico de Castanheira, no lado Sul. A observação dos afloramentos graníticos
mereceu especial atenção pela possibilidade de existirem gravações antigas sobre rocha.
Foram pesquisados com particular atenção os locais propostos para a implantação dos
aerogeradores e do mastro anemométrico, numa área com raio superior a 50 m.
Não está ainda definida a localização dos apoios da interligação eléctrica dos PE das
Meadas e Castanheira I à subestação da Varosa. No entanto, foram observadas cinco
áreas sugestivas, do ponto de vista arqueológico, situadas no corredor daquela
interligação. Deu-se prioridade à inspecção de cumeadas. No Anexo 3 apresentam-se os
resultados daquela pesquisa.
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O Anexo 1 caracteriza, com detalhe, a ocupação do solo nas áreas de assentamento de
cada aerogerador e as condições de visibilidade, da superfície do solo, para a detecção de
elementos de interesse patrimonial.
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1.4 INVENTÁRIO PATRIMONIAL

A prospecção de campo permitiu identificar três ocorrências de interesse arqueológico no
interior da AE do projecto e cinco outras ocorrências na ZE (Quadro 2 e Anexo 2).

Quadro 1.2 Ocorrências identificadas na AE e ZE dos PE das Meadas e Castanheira I durante a
pesquisa de campo

Nº

1

CMP

Topónimo

1:25000

Concelho

126

2

126

3

126

Castanheira
Lamego

126

Gravura

Lamego

de propriedade

Contemporânea

Castanheira

Via fóssil com

Lamego

trilhos

Lamego

Estrutura e
gravura

Resende

Exploração mineira

(interior AE)
Fonte da Mesa
6

126

Resende

Abrigos

(interior AE)
7

137

8

Castanheira
Lamego
Castanheira
Lamego

Valor Patrimonial
Médio (3)

Medieval
Moderna -

Fonte da Mesa
126, 137

Idade do Bronze –

Marco de divisão

(interior AE)

5

Época, cronologia

Castanheira

Castanheira
4

Tipologia

Romana - Moderna

Baixo (1)

Médio (3)

Médio-baixo (2)
Medieval - Moderna

Romana -

Médio (3)

Contemporânea

Moderna -

Baixo (1)

Contemporânea

Mamoa (?)

Neolítico - Calcolítico

Mamoa

Neolítico - Calcolítico

Baixo (1)

Médio-elevado (4)

Os vestígios de mineração (escavações e conheiras) identificados na AE do projecto
documentam uma exploração extensiva desta zona em época(s) que não foi possível
determinar a partir dos indícios disponíveis à superfície. Admite-se que aqueles vestígios
correspondam a duas fases distintas de exploração. A primeira, mais antiga (época
romana ?), ocupa uma maior extensão. Os blocos graníticos formam grandes
acumulações e apresentam-se cobertos por líquenes. A segunda fase parece ser moderna
(época contemporânea). Os cortes mineiros têm pouca profundidade, mais parecem
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sondagens, os amontoados de blocos são de pequena dimensão e estes não apresentam
revestimento de líquenes.
Também é provável que a via, correspondente à ocorrência 3, fosse contemporânea da
mineração mais antiga e que servisse para escoar para o rio Douro o minério extraído
naquelas cortas.
Os abrigos que consubstanciam a ocorrência 6 são equiparáveis, em termos de estrutura
e implantação, a muitos outros inventariados em serras, do Centro e Norte de Portugal,
abrangidas por projectos eólicos.
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2

AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

2.1 AVALIAÇÃO DE IMPACTES

No interior da AE do projecto identificaram-se três ocorrências de interesse patrimonial,
destacadas acima do solo e em razoável estado de conservação. No decurso da obra
poderão surgir vestígios arqueológicos artefactuais, ocultos pelo coberto vegetal, ou
enterrados no solo, tendo como exemplo a descoberta de materiais cerâmicos
(medievais ?) nos vizinhos PE de Fonte da Mesa e Alto de Vila Lobos.
De facto, as condições de visibilidade da superfície do solo revelaram-se insuficientes
para a detecção de vestígios arqueológicos de carácter artefactual.
No Quadro 2.1 caracterizam-se os impactes sobre o Património, decorrentes da
construção dos PE.

2.1.1 Fase de Construção

A instalação da máquina 4 pode comportar um impacte directo negativo sobre os abrigos
rústicos (ocorrência 6) situados nas proximidades. O mesmo poderá acontecer com a
implantação da máquina 1 sobre vestígios de mineração (ocorrência 5).
O mastro anemométrico tem localização prevista nas proximidades de uma das maiores
de conheiras associadas à ocorrência 5. A sua localização e montagem deverá afastar-se
da conheira.
No interior da AE maior, a construção da rede de acessos aos aerogeradores e
respectivas interligações eléctricas (valas de cabos), cujo traçado definitivo poderá ser
diferente do layout disponível, tem um potencial impacte negativo sobre as ocorrências
já identificadas, nomeadamente a ocorrência 5.
Quanto às ocorrências situadas na zona envolvente não se dispõe de informação que
permita identificar impactes negativos decorrentes da construção do projecto.
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2.1.2 Fase de Exploração

Não se obtiveram especificações que permitam identificar impactes negativos, sobre o
Património, nesta fase.

Quadro 2.1 - Avaliação de Impactes e Medidas de Minimização
Nº de referência
Tipologia
Valor Patrimonial (0-5)

Identificação e caracterização
do impacte

Incidência (Situações: Interior;

Medidas de Minimização

Exterior; AE, área de estudo; ZE,
zona envolvente)
1
Gravura
Médio (3)
ZE
2
Marco de divisão de propriedade
Baixo (1)
ZE
3
Via fóssil com trilhos

Fase de construção, Fase de

Médio (3)

exploração

Fase de construção, Fase de
exploração

ZE
Não se identificaram impactes.
7

Não se propõem medidas de

Mamoa (?)

minimização.

Baixo (1)
ZE

8
Mamoa
Médio-elevado (4)
ZE

Outubro de 2002
Anexo XII: Arqueologia e Património Cultural

10

Estudo de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I

Fase de construção
Fase de construção, Fase de

Como medida de precaução em

exploração

relação a impactes negativos que
possam ocorrer numa fase de

4

Não se identificaram impactes.

expansão dos PE, com a ocupação

Estrutura e gravura

Nesta fase não está especificada a

desta zona, recomenda-se a

Médio-baixo (2)

instalação de equipamentos e infra-

execução do REGISTO documental

Interior da AE menor

estruturas nesta zona.

da ocorrência em apreço.
Fase de exploração
Não se propõem medidas de
minimização.

5
Exploração mineira
Médio-elevado (4)
Interior da AE maior

Fase de construção

Fase de construção

A exploração mineira ocupa uma

1. CONSERVAÇÃO. Ajustar a

extensa área que coincide com a

localização das máquinas e das

localização de diversos

infra-estruturas de ligação com

aerogeradores (principalmente o

afastamento dos núcleos de

aerogerador 1) e respectiva rede de

mineração. Esta medida aplica-se

acessos e cabos de ligação.

principalmente ao aerogerador 1.

O impacte directo pode ocorrer à

2. ACOMPANHAMENTO da

superfície ou em profundidade, com

escavação de fundações.

a intersecção de galerias.

3. SINALIZAÇÃO das principais
conheiras explorações.

•

Directo

4. REGISTO documental mais

•

Negativo

detalhado da área mineira com

•

Significativo

apoio em levantamento

•

Certo

topográfico (a executar durante a
elaboração da carta de

Fase de exploração

condicionantes do caderno de
encargos da obra).

Não se identificaram impactes.
Fase de exploração
Como medida de
valorização/compensação
recomenda-se a execução de um
estudo arqueológico do sítio (a
efectuar por entidade a definir).
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6
Abrigos
Baixos (1)
Interior da AE maior

Fase de construção

Fase de construção

A instalação do aerogerador 4, e

1. CONSERVAÇÃO. Afastamento

respectivo acesso, podem comportar

do assentamento do aerogerador

um impacte directo, ou indirecto,

(para SO) até uma distância

negativo sobre a ocorrência

mínima de 50 m em relação aos

patrimonial, considerando a

abrigos.

proximidade entre ambos.

2. SINALIZAÇÃO.
3. REGISTO.

•

Directo

•

Negativo

Fase de exploração

•

Significativo

Não se propõem medidas de

•

Certo

minimização.

Fase de exploração
Não se identificaram impactes.
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2.1.3 Medidas de Minimização

Recomenda-se o acompanhamento arqueológico (ver conceitos no Anexo 4), mesmo que
pontual, das principais operações com impacte no solo (desmatação, raspagem do solo,
escavação de valas e fundações).
No Quadro 2.1 identificam-se as medidas de minimização aplicáveis a determinadas
ocorrências e que se traduzem em geral: em ajustes na localização de máquinas e
infraestruturas de ligação; na sinalização e registo documental das ocorrências passíveis
de afectação na fase de construção.
Os trabalhos de campo de execução da cartografia das áreas sensíveis (incluindo as
ocorrências 4 – Estrutura e Gravura, 5 – Exploração Mineira e 6 - Abrigos), a incluir na
planta de condicionantes do caderno de encargos da obra, deve ser acompanhada por
arqueólogo.
Deve evitar-se a localização da subestação/edifício de comando, do estaleiro e de outros
depósitos de materiais nas proximidades dos núcleos de mineração.
No Anexo 4 estão definidos os conceitos relativos às medidas de minimização
preconizadas neste relatório.
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ANEXOS

ANEXO 1. CARACTERIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E VISIBILIDADE DO SOLO

Neste anexo é apresentada a caracterização da ocupação e visibilidade do solo nos locais

envolvente/materiais

Visibilidade

envolvente/estruturas

B

Visibilidade

Visibilidade local/estruturas *

1

Visibilidade local/materiais

Nº do aerogerador

propostos para os assentamentos dos aerogeradores e subestação.

Cobertura vegetal, ocupação do solo e geologia
Comentários

Tufos de tojo dispersos e fetos associados a cobertura herbácea.
R/N

B

R/N

Ocorrem afloramentos graníticos.
Cobertura vegetal composta por tufos de tojo, dispersos, com cerca de

2

B

R/N

B

R/N

30 cm de altura, vegetação herbácea. Ocorrem pequenos afloramentos
em granito com 1-2 m de altura.
Cobertura vegetal composta por tufos de tojo e fetos e vegetação

3

B

R/N

B

R/N

herbácea com cerca de 30 cm de porte máximo. Ocorrem afloramentos
de granito.
Cobertura arbustiva composta por tufos de tojo, dispersos. Cobertura

4
5
6

herbácea com cerca de 30 cm de porte máximo.
B

R/N

B

R/N

Observam-se blocos de rocha metamórfica, em afloramento, com 2-3
metros de altura.
Coberto vegetal dominado por fetos, relativamente densos, e
vegetação herbácea. Observam-se, de forma dispersa, tufos de tojo e

MA

B

R/N

B

R/N

outras espécies arbustivas. O solo apresenta blocos de granito
dispersos e alguns afloramentos.

* B = boa visibilidade; M = visibilidade média; R = visibilidade reduzida; N = visibilidade nula;
SE = Subestação e edifício de comando, MA = mastro anemométrico.
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ANEXO 2. OCORRÊNCIAS DE INTERESSE PATRIMONIAL

Neste anexo são apresentadas as ocorrências de interesse patrimonial identificadas em
campo na área de estudo dos PE.

Nº de Referência
Fotografia(s)
Data de observação
Folha da Carta Militar de

Topónimo
(origem)
Concelho

Portugal (CMP)

Tipologia

Coordenadas Geográficas

Cronologia

UTM ED50 (obtidas em

Descrição
Fonte de Informação

(época)

campo com GPS)
1

Castanheira
Lamego
Gravura

No local ocorrem afloramentos de granito, dispersos e
pouco destacados do solo. O coberto vegetal é denso e
dominado por tojo, urze e giesta.
Bloco granítico implantado em pequena plataforma

Idade do Bronze -

(em forma de loma) com acesso às cotas inferiores da

Medieval

margem esquerda do rio Douro.
Em painel sub-horizontal detectou-se uma gravura, de
tipo cruciforme, aberta por abrasão pouco profundo. A
figura apresenta dois traços (braços) horizontais
perpendiculares a um vertical. A extremidade de cada
traço horizontal fecha, em semicírculo, com dois ou
três traços interiores. O traço maior (vertical) tem 30
cm de comprimento e os traços menores (horizontais)
cerca de 26 cm.
Ocorrência inédita.

12-08-2002
126
0597029 - 4552721
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Nº de Referência
Fotografia(s)
Data de observação
Folha da Carta Militar de

Topónimo
(origem)
Concelho

Portugal (CMP)

Tipologia

Coordenadas Geográficas

Cronologia

Descrição
Fonte de Informação

(época)

UTM ED50 (obtidas em
campo com GPS)
2

Castanheira
Lamego
Marco de divisão
de propriedade
Moderno Contemporâneo

Bloco granítico implantado numa pequena plataforma
com acesso à margem esquerda do rio Douro.
O coberto vegetal é denso, com predominância de tojo,
alternando com alguma urze e giesta. Na envolvente
ocorrem afloramentos graníticos pouco destacados do
solo.
Bloco granítico (45 x 80 cm), de formato trapezoidal,
gravado (por abrasão) com as letras AP, numa das
faces.
Ocorrência inédita.

12-08-2002
126
0597006 - 4552754
3

Castanheira
Lamego
Via fóssil com
trilhos abertos na
rocha
Romano-Moderna

12-08-2002
126
0596980 - 4552789

Troço de via antiga assinalada por sulcos bem
escavados no afloramento rochoso. A distância entre
trilhos paralelos é de 1,20 m.
Esta via tem, actualmente, pouca visibilidade devido à
densa vegetação que a cobre, constituída
principalmente por tojo.
A via desenvolve-se ao longo de uma lomba, na
direcção Norte-Sul. Admite-se que ligava a plataforma
da Fonte da Mesa à margem esquerda do rio Douro,
seguindo um trajecto (lomba) adequado para vencer o
desnível até ao rio. Os caminhos actuais utilizam a
mesma lomba para vencer aquele desnível.
Ocorrência inédita.
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Nº de Referência
Fotografia(s)
Data de observação
Folha da Carta Militar de

Topónimo
(origem)
Concelho

Portugal (CMP)

Tipologia

Coordenadas Geográficas

Cronologia

UTM ED50 (obtidas em

Descrição
Fonte de Informação

(época)

campo com GPS)
4

Castanheira
Lamego
Estruturas e
gravura
Indeterminada

Pequeno esporão localizado cerca de 300 m a Noroeste
do vértice geodésico Castanheira. Local ocupado por
afloramento granítico.
Sobre um bloco de configuração aproximadamente
paralelepipédica (100 cm x 100 cm x 160 cm), sem
vestígios de talhe, são visíveis quatro covinhas,
subcirculares e uma quinta cavidade, de maiores
dimensões e configuração quadrangular (20 cm x 20
cm e 15 cm de profundidade).
Estas cavidades podem ter servido como suporte de
estruturas perecíveis (madeira). A cavidade maior tem
vestígios de pico metálico no seu interior. Este tipo de
cavidades são designadas, popularmente, por pios.
A três metros de distância da ocorrência anterior foi
observada uma outra gravação num bloco de granito,
sub-vertical, voltado a SO. Trata-se de um sulco
aberto por abrasão, com 17 cm de comprimento. O

12-08-2002

sulco é ladeado por dois pontos (um de cada lado)
num alinhamento perpendicular.

126
Neste sítio detectou-se um alinhamento de pedras
0596887 - 4552430

encasteladas.
Ocorrência inédita.
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Nº de Referência
Fotografia(s)
Data de observação
Folha da Carta Militar de

Topónimo
(origem)
Concelho

Portugal (CMP)

Tipologia

Coordenadas Geográficas

Cronologia

UTM ED50 (obtidas em

Descrição
Fonte de Informação

(época)

campo com GPS)
5

Fonte da Mesa
Resende
Exploração mineira

Extensa área ocupada por cortas mineiras e conheiras
de granito. Os vestígios de mineração distribuem-se de
forma descontínua em nódulos de dimensões variáveis.
Na plataforma correspondente ao aerogerador 1 os

Romano (?) -

resíduos de mineração parecem mais recentes que os

Contemporânea

restantes.
Observaram-se blocos soltos com marcas de cunhas
(foto 11).
Os blocos graníticos que constituem as maiores
acumulações estão cobertos por líquenes.
As coordenadas geográficas que se fornecem indicam a
localização de diferentes explorações ou conheiras.
Ocorrência inédita.

12-08-2002
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126, 137
a) 0596258 - 4551577
b) 0596251 - 4551591
c) 0596287 - 4551540
d) 0596247 - 4551615
e) 0596364 - 4551695
f) 0596433 - 4551830
g) 0596489 - 4551944
h) 0596362 - 4551930
i) 0596228 - 4552023
j) 0595924 - 4552132
l) 0595947 - 4552061
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Nº de Referência
Fotografia(s)
Data de observação
Folha da Carta Militar de

Topónimo
(origem)
Concelho

Portugal (CMP)

Tipologia

Coordenadas Geográficas

Cronologia

UTM ED50 (obtidas em

Descrição
Fonte de Informação

(época)

campo com GPS)
6

Fonte da Mesa
Resende

Esporão situado cerca de 900 m a Ocidente do vértice
geodésico Castanheira, em torno do ponto cotado 997
m. No local existem afloramentos com vários metros

Abrigos

de altura.

Moderno-

Anexados ao afloramento do topo observaram-se

Contemporânea

quatro abrigos rústicos construídos com blocos de
granito de médias e grandes dimensões.
Os três primeiros abrigos a seguir descritos envolvem
o afloramento central que é encimado pelo ponto
cotado 997 m. O quarto abrigo dista cerca de 20 m
para SSE do ponto cotado.
O primeiro abrigo tem planta subtrapezoidal
(comprimento 450 cm, largura maior 220 cm, largura
menor 160 cm). Pode ter sido mais alto, a avaliar pelo
volume do derrube. Parece ter uma divisão interior. A
entrada está voltada a Norte. A altura visível varia
entre 60 cm ae105 cm. A parede tem 80 cm de largura
(foto 12).
A segunda “estrutura” é um pequeno abrigo natural
protegido por uma parede no lado Sul. Esta parede
permitiria a ampliação do abrigo, servindo de suporte a
uma cobertura de rama e colmo (foto 13).

12-08-2002

O terceiro abrigo apresenta dois compartimentos com

126

entradas voltadas a Norte. O compartimento maior

a) 0596276 - 4552328
b) 0596263 - 4552338
c) 0596291 - 4552309

está próximo do afloramento e tem planta rectangular
(430 cm x 620 cm). Utiliza apenas duas paredes
construídas sendo as restantes limitadas pelo
afloramento. As paredes têm cerca 85 cm de altura
(foto 14). O compartimento menor está adoçado ao
anterior e tem planta triangular (dimensões dos lados:
420 cm x 620 cm x 570 cm) e cerca de 60 cm de
altura.
O quarto abrigo foi construído com blocos de rocha
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metamórfica, de médias dimensões, em arco (70 cm x
150 cm) adoçado a um afloramento secundário. Tem
entrada voltada a Nordeste. A parede tem 70 cm de
largura e a altura varia entre 50 cm, alturas (na
entrada) e 110 cm (foto 15).
Ocorrência inédita.
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Nº de Referência
Fotografia(s)
Data de observação
Folha da Carta Militar de

Topónimo
(origem)
Concelho

Portugal (CMP)

Tipologia

Coordenadas Geográficas

Cronologia

UTM ED50 (obtidas em

Descrição
Fonte de Informação

(época)

campo com GPS)
7

Castanheira
Lamego

Sepultura pré-histórica sob montículo artificial, muito
destruída. Devido ao profundo revolvimento a que o
local foi sujeito, resta uma mancha de dispersão de

Mamoa ?

material pétreo que constituiu a estrutura da mamoa.

Neo-Calcolítico

O local está coberto com fetos. Imediatamente a Norte
situa-se um terreno de cultivo de milho.
TEIXEIRA & SOARES, 1995.

12-08-2002
137
0597132 - 4551675
8

Castanheira
Lamego
Mamoa
Neo-Calcolítico

Monumento implantada numa chã, a cerca de 5 m a
Oeste do caminho que vai do vértice geodésico
Castanheira para Sul.
Mamoa com 17 m de diâmetro (na direcção Norte-Sul),
em bom estado de conservação. Apresenta-se coberta
por tojo, fetos e alguma giesta, formando um manto
arbustivo muito denso. Não são visíveis esteios.

12-08-2002

TEIXEIRA & SOARES, 1995.

--
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ANEXO 3. CARACTERIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E VISIBILIDADE DO SOLO EM DIVERSOS
LOCAIS ATRAVESSADOS PELA INTERLIGAÇÃO À RED

Nº de Ref.

Caracterização

Topónimo
Foto
1

Marco Geodésico da

Área profundamente revolvida devido á construção de

Castanheira

um miradoiro, hoje abandonado. Neste local já existem
apoios de uma linha de transporte de energia que se
dirige para Avões de Cá.

2

Avões de Cá

Área situada junto ao campo de futebol, actualmente
lavrada e plantada com cerejeiras. O terreno apresenta
boa visibilidade para a detecção de estruturas e
artefactos.

3

Mesquinhata

Zona de socalcos, com vinha, inacessível.

4

Pedreiras

Solo desmontado, com um metro de altura, em todo o
topo. A área Sul apresenta uma densa cobertura de
acácias.
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Nº de Ref.
Topónimo

Caracterização

Foto
5

Quinta de Stº António

Área com socalcos. Observaram-se cortes com cerca de
3 m de altura. Neste local existe um pequeno palheiro de
xisto e apoios de uma linha de transporte de energia.

6

Cabeço da Central da

Área de vinha, inacessível. Observada a partir da

Varosa

estrada, a 100 m de distância; tem uma cabina e uma
construção tipo palheiro.
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ANEXO 4. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO – CONCEITOS

Acompanhamento

Consiste na observação, por arqueólogo, das operações que impliquem a remoção e

(arqueológico)

o revolvimento de solo (desmatação e decapagens superficiais em acções de
preparação ou regularização do terreno) e a escavação no solo e subsolo (abertura
de fundações para aerogeradores, valas para enterramento de condutores ou
instalação de novos acessos). Os resultados deste acompanhamento podem
determinar a adopção de medidas de minimização específicas (registo, sondagens,
escavações arqueológicas, etc). Deve ser antecedido pela inspecção, na companhia
de topógrafo ou representante do dono da obra/empreiteiro, das localizações finais
das diferentes componentes do projecto e/ou da obra. Os achados móveis
efectuados no decurso desta medida deverão ser colocados em depósito credenciado
pelo organismo de tutela do património cultural.

Conservação

As ocorrências imóveis identificadas no decurso deste estudo ou que sejam
reconhecidas durante o acompanhamento da obra devem, tanto quanto possível e
em função do seu valor patrimonial, ser conservadas (mesmo que de forma passiva)
de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação actual. Em termos
operacionais, e no decurso da obra, esta medida pode concretizar-se com a
delimitação e sinalização de áreas de protecção às ocorrências que se pretendam
conservar.

Escavações e

Esta medida refere-se à realização de sondagens e/ ou escavações arqueológicas ou

sondagens

outros estudos (históricos, etnológicos, etc), destinadas a obter informação que

arqueológicas

permita determinar o estado de conservação, a funcionalidade e o interesse
científico dos sítios e monumentos em causa. Os resultados dessas pesquisas
aconselharão, ou não, a valorização dos respectivos sítios e a publicação dos
resultados sob a forma de monografia devidamente ilustrada. Deverão ser
executadas sondagens quando se verificar uma coincidência entre a localização de
uma unidade de projecto e uma mancha de dispersão de vestígios arqueológicos. No
entanto, considera-se preferível deslocar o local da obra para fora da área da
ocorrência.

Prospecção

As áreas funcionais da obra (estaleiros, depósitos de terras, áreas de empréstimo,

(arqueológica)

outras áreas) deverão ser prospectadas, antes do início da obra, no caso de se
situarem fora das zonas prospectadas no decurso deste EIA.

Registo

Esta acção consiste na representação gráfica e fotográfica e na elaboração de

(documental)

memória descritiva das ocorrências de interesse patrimonial que possam ser
destruídas em consequência da execução do projecto ou sofrer danos decorrentes
da proximidade em relação à frente obra.

Sinalização

Nas proximidades da frente obra deverão ser delimitadas com fita sinalizadora todas
as ocorrências de interesse patrimonial, passíveis de afectação, mesmo que
indirecta, na fase de construção (nomeadamente devido à circulação de máquinas, à
instalação de áreas de depósito ou outras). Pretende-se, desta forma, minorar ou
evitar danos involuntários e garantir a conservação dessas ocorrências.
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Valorização

A valorização patrimonial abrange um conjunto de medidas relacionadas com o
estudo, a fruição pública (turístico-didáctica) e a conservação activa, in situ, das
ocorrências de maior interesse patrimonial. Considera-se adequado que estas
medidas sejam promovidas em iniciativa de parceria entre o promotor do
aproveitamento eólico e a autarquia local.
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1

ENQUADRAMENTO

Este anexo efectua a avaliação do descritor instrumentos de ordenamento do território.
Para tal efectuou-se a caracterização do estado actual do local a ser afectado pelo
projecto na área de influência dos Parques Eólicos das Meadas e Castanheira I e da
alternativa a estes - Parques Eólicos da Castanheira II Castanheira I, e identificaram-se
os impactes que poderão advir da sua implantação.
A análise da situação de referência foi efectuada tendo por base elementos bibliográficos
e as visitas de campo ao local de inserção do projecto base e da alternativa,
realizadas nos dias 9 e 10 de Julho 2002. A abordagem deste componente tem como
objectivo a caracterização e o conhecimento da área de influência.
A análise de impactes tem vista a analisar todos os aspectos do projecto que podem ser
susceptíveis de causar impacte. Esta análise é efectuada tendo por base as várias
operações que irão ocorrer nas várias fases do projecto (fase de construção, fase de
exploração e fase de desactivação) comparando sempre os impactes adventes da
inserção do projecto base e da alternativa em consideração neste EIA, de forma a
adquirir a percepção de qual o projecto mais impactante.
Uma vez que a classificação dos impactes é efectuada de uma forma comparativa, é
importante chamar a atenção para o facto de que pode não existir uma diferença
significativa entre os projectos em análise, pelo que o grau de significância do impacte
será igual quando não existirem diferenças relevantes no impacte do projecto base e da
alternativa.
Neste descritor é considerada como área de estudo todo o espaço físico envolvente até
onde se façam sentir os efeitos do projecto base e da alternativa aqui em análise.
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2

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO

O projecto referente aos Parques Eólicos encontra-se implantado em áreas do concelho
de Lamego e Resende, estando sujeito a regulamentações e restrições de uso do solo de
carácter geral, decorrentes da legislação nacional e dos instrumentos normativos
relacionados com o ordenamento do território e o planeamento e uso do solo.
Assumem, no entanto, especial destaque as normas específicas de carácter regional e
municipal, nomeadamente figuras de planeamento como os Planos Directores Municipais
(PDM) dos respectivos concelhos.
A abordagem em relação ao local específico de intervenção é feita tendo em conta a
situação de referência e de avaliação comparativa, estando esta informação integrada de
acordo com duas vertentes principais: o ordenamento e as condicionantes.
A informação identificada é fundamentada de forma quantitativa e a sua representação é
realizada, sempre que possível, esquematicamente e representada em cartografia
adequada.
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2.1 PRINCIPAIS ASPECTOS

2.1.1

Metodologia

A metodologia utilizada desenvolve-se em duas fases que, embora relacionadas, são
diferenciadas: trata-se, numa primeira fase, de captar os processos de inserção territorial
da zona em análise aos mais diversos níveis, desde o concelhio ao nacional, passando
pela sua integração regional.
Para tal é efectuado um levantamento das tipologias de ordenamento do território aqui
verificadas e a sua concordância com a lógica de territorialização verificada no nosso
país, recorrendo-se a uma análise detalhada dos planos e propostas nacionais nesta
matéria, assim como dos planos e instrumentos de desenvolvimento espacial existentes
e que envolvem o espaço em referência.
Numa segunda fase, e sem prejuízo de outros elementos analíticos que vierem a ser
considerados, avalia-se a lógica de inserção da intervenção prevista nos processos atrás
definidos.
De uma análise preliminar efectuada em termos de elementos de plano, os instrumentos
e tipologias a que se recorreu foram os seguintes:

•

Plano Director Municipal de Lamego e Plano Director Municipal de Resende,
abrangendo a área a intervencionar;

•

Condicionantes à ocupação do solo (REN - Reserva Ecológica Nacional, RAN –
Reserva Agrícola Nacional e Regime Florestal);

•

Plano Regional de Ordenamento do Território (Plano Regional de Ordenamento da
Zona Envolvente do Douro (PROZED));

•

Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro
(PIOT-ADV).
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2.1.2

Identificação dos Instrumentos de Ordenamento e Planeamento

O projecto desenvolve-se em áreas classificadas de forma diferenciada e de acordo com
quatro tipologias específicas, a saber:

•

servidões e restrições de utilidade pública, integradas na Reserva Ecológica
Nacional;

•

servidões e restrições de utilidade pública, integradas na Reserva Agrícola
Nacional;

•

condicionantes inerentes à inserção em áreas sujeitas a Regime Florestal;

•

servidões e restrições de utilidade pública, integradas em outros Planos - Plano
Regional de Ordenamento da Zona Envolvente do Douro (PROZED) e Plano
Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOTADV).

Os principais instrumentos de ordenamento do território são os Planos Directores
Municipais de Lamego (aprovado pela Resolução do Concelho de Ministros n.º 46/94, de
23 de Junho) e Resende (aprovado pela Resolução do Concelho de Ministros n.º 68/93,
de 16 de Novembro).
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A Figura 2.1 apresenta as áreas de condicionantes e ordenamento acima referidas – RAN,
REN e áreas sujeitas a Regime Florestal.
Através do mapa anteriormente apresentado, é visível que a área total dos Parques
Eólicos coincide com reduzidas áreas classificadas como REN. No entanto, essas áreas
não vão ser sujeitas a nenhum tipo de intervenção, visto que a área de implantação dos
aerogeradores, não se encontra inserida em nenhuma das áreas classificadas como REN,
pelo que não se encontra sujeito a esta condicionante.
Por outro lado, o Ramal de Interligação à subestação da Varosa atravessa algumas áreas
de máxima infiltração e com risco de erosão, pelo que são classificadas como REN.
Relativamente à Reserva Agrícola Nacional, verifica-se através da Figura 2.1 que os
Parques Eólicos não se encontram inseridos em nenhuma área definida como RAN.
Apenas o Ramal de Interligação à subestação da Varosa atravessa uma reduzida área de
RAN (perto de Cambres).
O local onde serão construídos os Parques Eólicos encontra-se inserido numa área sujeita
a Regime Florestal (Figura 2.1), nomeadamente no área de implantação do aerogerador
de Castanheira I, do aerogerador de Castanheira II (AG7) e de dois aerogeradores de
Meadas (AG1 e AG2).
No que se refere à Reserva Ecológica Nacional (REN) aplica-se o disposto no
Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, alterado pelos Decretos-Lei n.º 316/90, de 13 de
Outubro, n.º 213/92, de 12 de Outubro e n.º 79/95, de 20 de Abril.
A Reserva Ecológica Nacional (REN) tem como finalidade possibilitar a exploração dos
recursos e a utilização do território de salvaguarda de determinadas funções e
potencialidades, de que dependem o equilíbrio ecológico e a estrutura biofísica das
regiões, bem como a permanência de muitos dos seus valores económicos, sociais e
culturais.
Desta forma, a REN constitui uma estrutura biofísica básica e diversificada que, através
do condicionamento à utilização de áreas com características ecológicas específicas,
garante a protecção de ecossistemas e a permanência e intensificação dos processos
biológicos indispensáveis ao enquadramento equilibrado das actividades humanas.
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Nos solos da REN são proibidas todas as acções que diminuam ou destruam as suas
funções e potencialidades, nomeadamente vias de comunicação e acessos, construção de
edifícios, aterros, escavações, destruição do coberto vegetal e vida animal. Exceptuam-se
a realização de acções de reconhecido interesse público nacional, regional ou local, desde
que seja demonstrado não haver alternativa económica aceitável para a sua realização.
No que se refere à Reserva Agrícola Nacional (RAN) aplica-se o disposto no DecretoLei n.º 274/92, de 12 de Dezembro. Este Decreto-Lei tem como objectivo defender os
solos de maior aptidão, afectando-os exclusivamente à produção agrícola. Estas áreas
correspondem aos solos de melhor aptidão natural (classes A, B e alguns solos de classe
C), tendo em alguns casos sido integradas na RAN outras áreas, onde foram realizados
investimentos visando a melhoria da produção de bens agrícolas, nomeadamente,
regadios, pomares ou vinhas.
Nos solos de RAN são proibidas todas as acções que diminuam ou destruam as suas
funções e potencialidades, nomeadamente construção de edifícios, vias de comunicação,
obras hidráulicas, aterros, escavações e outras formas de utilização não agrícolas.
Constituem excepção a estes casos, entre outras, (i) as obras com finalidade
exclusivamente agrícola, quando integradas e utilizadas em explorações que as
justifiquem e (ii) as vias de comunicação e outros empreendimentos, desde que não haja
alternativa técnico-económica aceitável para o seu traçado ou localização.
Ainda relativamente às áreas de RAN observar-se-ão as seguintes prescrições, de acordo
com o artigo 8º:
i)

são interditas as práticas de destruição do coberto vegetal, do relevo
natural e das camadas de solo arável, desde que não integradas em
práticas de exploração;

ii)

é interdito o derrube de árvores não integrado em práticas de
exploração florestal.

Segundo o Regulamento do Plano de Ordenamento Municipal de Lamego, estão incluídas
na zona em estudo, áreas sujeitas a Regime Florestal, sendo-lhes aplicável o disposto
nos Decretos-Lei n.° 39/79, de 19 de Janeiro, 357/57, de 8 de Julho, e 139/88, de 22 de
Maio, Decretos de 24 de Dezembro de 1901, de 24 de Dezembro de 1903 e de 11 de
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Julho de 1905, Leis n.° 1971 de 15 de Junho de 1938, e 2069, de 24 de Abril de 1954, e
Decreto n.° 39 931, de 24 de Novembro de 1954.
De acordo com o Decreto de 24 de Dezembro de 1901, regime florestal é “...o conjunto
de disposições destinadas não só à criação, exploração e conservação da riqueza
silvícola, sob o ponto de vista da economia nacional, mas também o revestimento
florestal dos terrenos cuja arborização seja de utilidade pública, e conveniente ou
necessária para o bom regime das águas e defesa das várzeas, para a valorização das
planícies áridas e benefício do clima, ou para a fixação e conservação do solo, nas
montanhas, e das areias no litoral marítimo.”
O Plano Regional de Ordenamento da Zona Envolvente do Douro (PROZED),
publicado pelo Decreto Regulamentar n.º 60/91, de 21 de Novembro, veio estabelecer
um modelo de ocupação do solo na envolvente do Douro orientando a gestão do
território no sentido da preservação e potenciação.
O PROZED abrange 14 municípios ribeirinhos ao Douro, desde a barragem CrestumaLever até à foz do rio Tua, dos quais Lamego e Resende fazem parte integrante.
A política espacial deste plano foi desenvolvida em torno da consolidação do recurso
polivalente e evolutivo que o rio Douro apresenta, tendo em vista assegurar a
maximização dos seus recursos garantindo a sua sobrevivência face aos sistemas que o
rodeiam (Áreas Metropolitanas).
O PROZED, introduz, para além dos conceitos definidos pelo número 2 do Artigo 9.º
(mais concretamente as alíneas b) e j)) do Decreto-Lei n.º 176-A/88, que discrimina
entre os vários elementos que o relatório de cada Plano deve incluir "Áreas Protegidas,
classificadas ou a classificar”, e no âmbito do Decreto-Lei n.º 613/76, de 27 de Julho e
"Estratégia Nacional de Conservação da Natureza”, os conceitos de "Áreas de Protecção
ao Património Natural" e áreas envolventes destas.
As normas do PROZED, através da delimitação de cinco espaços de ocorrência dos
valores naturais mais significativos, que apresentam maior sensibilidade ecológica e que
revelam uma intervenção humana mais equilibrada, bem como das suas zonas tampão
que integram predominantemente unidades de uso florestal e agro-florestal, pretendem
garantir, desde o momento da sua implementação, a protecção e potenciação dos
valores identificados e a promoção da integridade das paisagens.
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Dada a topografia da área objecto deste PROT, este contempla algumas excepções ao
regime da REN (Reserva Ecológica Nacional), regulamentações essas que se tornam mais
precisas e delimitadas com mais rigor ao nível dos PMOT (Planos Municipais de
Ordenamento do Território).
Em 25 de Outubro de 2001, foi criada através do Despacho 2009/2001, a Comissão
Técnica

de

acompanhamento

da

elaboração

do

Plano

Intermunicipal

de

Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOT - ADV). Este Plano
decorre da proposta de inscrição do Alto Douro Vinhateiro na Lista do Património Mundial
da UNESCO, consubstanciando o compromisso do Estado Português de proteger
eficazmente o património a classificar e de preservar as características que lhe conferem
um valor universal excepcional, e tem como principais objectivos:

•

Definir uma estratégia intermunicipal para a salvaguarda e gestão da paisagem
cultural;

•

Estabelecer a articulação com outros planos e programas de interesse local,
regional e nacional;

•

Analisar

as

redes

intermunicipais

de

estruturação

do

território

com

as

componentes do povoamento, infra-estruturas, transportes, equipamentos e as
actividades económicas na sua incidência da dinâmica demográfica, económica,
social e ambiental.
Com vista a salvaguardar a paisagem do local o plano define as várias unidades de
paisagem da área que abrange, e que é apresentada em seguida:
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Figura 2.2 – Unidades de Paisagem
(Fonte: Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vingateiro, Volume III – Orientações
Estratégicas -www.espigueiro.pt/douro_vinhateiro )

Este plano, após a sua aprovação, será articulado com os PMOT com destaque para os
PDM, ao nível das várias vertentes que este plano irá abranger, de acordo com a figura
que se segue.
Há no entanto que salientar que este plano não abrange directamente a zona de inserção
dos Parques Eólicos. Abrange contudo uma pequena extensão do Ramal de Interligação,
já que a Central da Varosa se integra na zona de implantação do PIOT – ADV.
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11111111L

Figura 2.3 – Plano de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro – Análise dos PDM e da
REN
(Fonte: Plano de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro –
www.espigueiro.pt/douro_vinhateiro/piot_adv/downloads/cartografia.pdf)

É ainda de notar que, perto da área de implantação do projecto, se encontra um marco
geodésico: marco geodésico de Castanheira, sendo que terá de ser respeitado o disposto
no Decreto-Lei n.º143/82 de 26 de Abril.
Este diploma legal prevê a conservação dos sinais geodésicos, responsáveis pela
delimitação e demarcação circunscrições administrativas. Segundo o disposto no artigo
22º desse diploma, “fica vedado ao proprietário ou usufrutuário dos terrenos situados
dentro da zona de respeito fazer plantações, construções e outras obras ou trabalhos de
qualquer natureza que impeçam a visibilidade das direcções constantes das minutas da
triangulação revista”. A zona de respeito é definida em função da visibilidade que deve
ser assegurada ao sinal. No entanto, em qualquer caso, esta zona de respeito será
constituída por uma zona circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 m de raio, situação
que é garantida pelo presente projecto.
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2.2 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJECTO

No ordenamento do território, com a ausência do projecto, não se prevêem alterações
face à situação descrita no ponto referente à Caracterização do Ambiente Afectado pelo
Projecto, visto que para o local em estudo não está previsto a implantação de nenhum
outro projecto.
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3

IMPACTES

Os potenciais pontos de compatibilização e de ruptura no Ordenamento do Território
identificados sob a forma de impactes, serão aplicáveis para o projecto base e para a
alternativa

ao

mesmo.

Quando

tal

se

justificar

os

impactes

serão

avaliados

separadamente.
O projecto base e a alternativa dos Parques Eólicos em estudo está elaborado de
forma a atender às condicionantes impostas ao nível dos instrumentos de ordenamento
do território. Assim os impactes esperados serão muito diminutos.
A implantação deste projecto poderá ter impactes ao nível deste descritor essencialmente
por intervenção das actividades humanas nas áreas sujeitas a condicionantes.
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3.1

FASE DE CONSTRUÇÃO

No que diz respeito às diversas tipologias de ordenamento do território e a verificação da
concordância do projecto com as mesmas, recorreu-se a uma análise detalhada dos
planos e propostas nacionais, assim como dos planos e instrumentos de desenvolvimento
espacial existentes e que envolvem o espaço em referência.
Na fase de construção será necessário avaliar as restrições que se impõem à construção
dos Parques Eólicos e, consequentemente, do Ramal de Interligação à subestação da
Varosa.
Relativamente

à

Reserva

Ecológica

Nacional

(REN),

verificou-se

no

ponto

2

(Caracterização do Ambiente Afectado pelo Projecto) que a área delimitada pelos Parques
Eólicos coincide com reduzidas áreas classificadas como REN. No entanto, essas áreas
não serão sujeitos a nenhum tipo de intervenção, pois encontram-se afastadas da zona
de implantação dos aerogeradores, e da construção dos acessos necessários ao
funcionamento dos Parques Eólicos. Assim, este impacte é considerado nulo.
A construção do Ramal de Interligação à subestação da Varosa irá atravessar diversas
áreas classificadas como REN, devido ao risco de erosão que apresentam, e à máxima
infiltração (Figura 2.1). No entanto, este impacte é considerado nulo relativamente ao
Ordenamento do Território, pois não será necessário fazer o pedido de desafectação da
REN, conforme o Despacho n.º 11 091/2001 (2ª série), que refere no ponto 1:
“No caso de instalações de produção de energia eléctrica a partir de fontes
renováveis, abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, que
aprovou o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental a emissão de
uma Declaração de Impacte Ambiental favorável ou condicionalmente
favorável é condição suficiente para:
a) O reconhecimento de interesse público por parte do MAOT no quadro da
aplicação da alínea c) do n.º2 do artigo 4º que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 213/92 de 12 de Outubro sobre o regime jurídico da
Reserva Ecológica Nacional (REN);
b) A aprovação obrigatória por parte da DRAOT competente nos casos em
que vigore o regime transitório aplicável aos municípios onde ainda não
tenha sido efectuada a delimitação da REN;
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c) Salvaguarda-se relativamente aos procedimentos referidos nas alíneas
a) e b), a verificação da conformidade com os instrumentos de gestão
territorial em vigor salvo se a incompatibilidade detectada resultar
exclusivamente da assunção de restrições legais inerentes ao regime
REN ou de emissão para esse regime;
d) O processo de Avaliação de Impacte Ambiental quando a ele houver
lugar, deve sempre preceder os procedimentos referidos nas alíneas a) e
b).”
O Ramal de Interligação à subestação da Varosa também irá atravessar, perto de
Cambres, uma reduzida área classificada como RAN. Para atravessar essa área é
necessário fazer um pedido de desafectação da RAN, à entidade competente, neste caso
a Câmara Municipal de Lamego. Este projecto é considerado de interesse público, e a
área a desafectar é muito reduzida, pelo que o impacte em termos de Ordenamento do
Território é considerado negativo e pouco significativo.
Como se pode verificar na Figura 2.1, a área de implantação dos Parques Eólicos coincide
com áreas sujeitas a Regime Florestal, pelo que será necessário uma autorização da
entidade competente (neste caso as Câmaras Municipais de Resende e de Lamego), para
se proceder à construção dos Parques Eólicos.
Próximo do local de implantação dos Parques Eólicos e de construção do Ramal de
Interligação à subestação da Varosa, está situado o marco geodésico de Castanheira.
Conforme referido no ponto 2 (Caracterização do Ambiente Afectado pelo Projecto), é
respeitada a legislação em vigor, nomeadamente o artigo 22º, do Decreto-Lei n.º143/82
de 26 de Abril, pelo que o impacte a este nível será nulo.
Apesar do projecto contemplar o cumprimento da REN, irão existir impactes indirectos,
ao nível do Ordenamento do Território, visto que o Ramal de Interligação à subestação
da Varosa, irá atravessar áreas de máxima infiltração e de risco de erosão. Apesar de a
legislação em vigor não impedir, como vimos, a localização das infra-estruturas previstas
nestes espaços, mesmo assim (e dada a tipologia que origina tal classificação) irão ser
propostas medidas que minimizem estes impactes.
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3.2 FASE DE EXPLORAÇÃO

Na fase de exploração não estão previstos impactes ao nível do ordenamento do
território, tendo em conta a aplicação das condicionantes identificadas e o cumprimento
das medidas de minimização.
A área sujeita a Regime Florestal, poderá manter o seu actual uso do solo, na fase de
exploração dos Parques Eólicos, visto que a área ocupada por cada aerogerador é muito
diminuta (cerca de 121 m2) face à área total dos Parques.
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3.3 FASE DE DESACTIVAÇÃO

Após o encerramento dos Parques Eólicos, irá proceder-se à remoção e transporte dos
equipamentos. Os impactes previstos que provém destas acções são idênticos aos
descritos na fase de construção.
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4

MEDIDAS

4.1 FASE DE CONSTRUÇÃO

Como referido no ponto 2 (Caracterização do Ambiente Afectado pelo Projecto), as
condicionantes que se impõem à construção dos Parques Eólicos são as áreas
classificadas como REN (áreas de máxima infiltração, e com risco de erosão), RAN, áreas
sujeitas a Regime Florestal e a presença do marco geodésico próximo do local. Neste
capítulo serão propostas medidas que minimizem os impactes, gerados pela fase de
construção, nas áreas classificadas como sensíveis.
Assim, as medidas propostas para a fase de construção serão de dois tipos: medidas
gerais, que serão aplicáveis a todas as acções desta fase; e medidas específicas para as
áreas coincidentes com as condicionantes impostas, que se encontram representadas na
Figura 2.1.

4.1.1

MOT.1

Medidas Gerais

Deverão ser integralmente respeitadas todas as condicionantes territoriais
identificadas no Ponto 2 (Caracterização do Ambiente Afectado pelo Projecto);

MOT.2

Reduzir, o quanto possível, as zonas afectas às obras para acessos temporários
e para todas as actividades de construção;

MOT.3

Perturbar o menor espaço possível de terreno envolvente à obra, seja para
armazenar materiais, como para parqueamento de maquinaria afecta à obra.
Deverão ser utilizados apenas o corredor de trabalho e os acessos à obra;

MOT.4

A localização do estaleiro não pode coincidir com zonas classificadas como REN,
nem sujeitas a Regime Florestal, definidas na Figura 2.1;
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MOT.5

Limitação do pessoal e máquinas às vias de acesso previamente definidas – o
recurso a atalhos ou a vias paralelas é uma prática comum que não pode
ocorrer;

MOT.6

Toda a área dos Parques Eólicos deverá estar correctamente assinalada,
conforme apresentado na Figura 4.1;
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MOT.7

Estas zonas deverão ser devidamente sinalizadas por placas de sinalização,
conforme apresentado na Figura 4.2;

Figura 4.2 – Sinalização de zonas sensíveis

MOT.8

Após o término das obras os empreiteiros terão que:

o

Assegurar a desactivação total das zonas afectas às obras com remoção de
instalações, de equipamentos, de maquinaria de apoio às obras e de
materiais residuais das obras;

o

Assegurar a reposição ou substituição adequada de infra-estruturas, de
equipamentos e de serviços existentes nas zonas adjacentes às obras;

MOT.9

Poderá ser feito um ajustamento do traçado do Ramal de Interligação à
subestação da Varosa, de forma a minimizar a afectação de áreas classificadas
como sensíveis, nomeadamente REN e RAN. A Figura 4.3 apresenta o
ajustamento proposto, em que a linha irá ter uma extensão de 7,5 km, em vez
de 7 km, e será necessário a implantação de mais 5 postes.
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4.1.2

Áreas Sujeitas a Regime Florestal

As áreas sujeitas a Regime Florestal estão definidas na Figura 2.1.
MOT.10 Perturbar o menor espaço possível de terreno envolvente à obra, seja para
armazenar materiais, como para parqueamento de maquinaria afecta à obra.
Deverá ser utilizado apenas o corredor de trabalho, os acessos à obra e o
estaleiro;
MOT.11 Nesta área, deverá ser limitado o trânsito e a deposição de materiais.
MOT.12 A desmatação e decapagem de solos deverá ser reduzido ao mínimo e
indispensável. Deverá proceder-se à reconstituição do coberto vegetal, logo
que as movimentação de terras tenham terminado;
MOT.13 Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas que não perturbem a
execução da obra, tanto ao longo do Ramal de Interligação à subestação da
Varosa, como nos caminhos de acesso aos Parques Eólicos.

4.1.3

Áreas Classificadas como REN

As medidas aqui propostas limitam-se à construção do Ramal de Interligação à
subestação da Varosa, visto que na área dos Parques, as zonas classificadas como REN
não serão sujeitas a nenhum tipo de intervenção. Estas áreas estão definidas na Figura
2.1.

4.1.3.1

Áreas com Risco de Erosão

MOT.14 Redução da exposição do solo, desprovido de vegetação durante os períodos de
maior precipitação, de modo a minimizar os riscos de erosão;
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MOT.15 Os solos devem ficar protegidos com coberturas impermeáveis, evitando-se
desta forma, a sua mobilização pelo vento, a erosão e o arrastamento pela
precipitação;
MOT.16 Nas áreas de maior declive, onde serão implantados os postes de sustentação
da linha eléctrica, deverão ser adoptados métodos construtivos adequados
(socalcos) e ser utilizadas barreiras de retenção de sedimentos, conforme
apresentado na Figura 4.4, por forma a impedir que os movimentos de terras
aumentem os riscos de erosão dos solos;
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4.1.3.2

Áreas de Máxima Infiltração

MOT.17 Nesta área, deverão ser limitados os acessos, os equipamentos afectos à obra,
e reduzir ao máximo a área ocupada pela obra, de modo a minimizar a
compactação dos solos;
MOT.18 O atravessamento da área de máxima infiltração, não deverá ser executado
durante um período de elevada precipitação;

4.1.4

Áreas Classificadas como RAN

As medidas propostas para essas áreas estão integradas neste capítulo nas medidas
gerais.

4.1.5

Marco Geodésico

MOT.19 Terá de ser respeitada uma zona circunjacente ao marco geodésico, nunca
inferior a 15 m de raio, segundo o Decreto-Lei n.º 143/82 de 26 de Abril, que
prevê a conservação dos sinais geodésicos, aspecto já previsto no estudo
prévio;
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4.2 FASE DE EXPLORAÇÃO

MOT.20 Garantir-se que o uso do espaço não será alterado, ou que, caso esteja
prevista uma alteração do uso do espaço, esta seja feita tendo em conta todas
as condicionantes impostas pelo PDM, as medidas de minimização impostas por
este EIA, bem como por outros instrumentos de ordenamento do território
aplicáveis.
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4.3 FASE DE DESACTIVAÇÃO

Nesta fase irão ser removidos e transportados todos os equipamentos dos Parques
Eólicos. As medidas que visam minimizar os impactes que poderão ocorrer nesta fase são
idênticas às descritas para a fase de construção.
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5

SÍNTESE

Os Parques Eólicos serão implantado em áreas pertencentes ao concelho de Lamego e
Resende, pelo que está sujeito a regulamentações e restrições relacionadas com
ordenamento do território, nomeadamente o Plano Director Municipal de Lamego
(aprovado pela Resolução do Concelho de Ministros n.º 46/94, de 23 de Junho) e de
Resende (aprovado pela Resolução do Concelho de Ministros n.º 68/93, de 16 de
Novembro).
O

projecto

em

estudo

irá

abranger

áreas

de

condicionantes

e

ordenamento,

nomeadamente:
•

servidões e restrições de utilidade pública, integradas na Reserva Ecológica
Nacional;

•

servidões e restrições de utilidade pública, integradas na Reserva Agrícola
Nacional;

•

condicionantes inerentes à inserção em áreas sujeitas a Regime Florestal;

•

servidões e restrições de utilidade pública, integradas no Plano Regional de
Ordenamento da Zona Envolvente do Douro (PROZED) e Plano Intermunicipal de
Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOT-ADV).

Os Parques Eólicos não se encontram inseridos em áreas classificadas como RAN, mas
coincidem com uma reduzida área de REN, e com áreas sujeitas a Regime Florestal.
Por outro lado o Ramal de Interligação à subestação da Varosa atravessa e áreas sujeitas
ao Regime Florestal e áreas classificadas como REN e RAN.
Nas áreas classificadas como Reserva Ecológica Nacional (REN), aplica-se o disposto no
Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, alterado pelos Decretos-Lei n.º 316/90, de 13 de
Outubro, n.º 213/92, de 12 de Outubro e n.º 79/95, de 20 de Abril. Nos solos
classificados como REN não são permitidas acções que diminuam ou destruam as suas
funções e potencialidades, com excepção de acções de reconhecido interesse público
nacional, regional ou local.
No que se refere à Reserva Agrícola Nacional aplica-se o disposto no Decreto-Lei n.º
274/92, de 12 de Dezembro. O objectivo desta condicionante é proteger os solos de
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maior aptidão agrícola, onde não são permitidas acções que diminuam ou destruam as
suas funções e potencialidades.
Às áreas sujeitas a Regime Florestal aplica-se o disposto nos Decretos-Lei n.° 39/79, de
19 de Janeiro, 357/57, de 8 de Julho, e 139/88, de 22 de Maio, Decretos de 24 de
Dezembro de 1901, de 24 de Dezembro de 1903 e de 11 de Julho de 1905, Leis n.°'
1971 de 15 de Junho de 1938, e 2069, de 24 de Abril de 1954, e Decreto n.° 39 931, de
24 de Novembro de 1954.
O Plano Regional de Ordenamento da Zona Envolvente do Douro (PROZED), publicado
pelo Decreto Regulamentar n.º 60/91, de 21 de Novembro, veio estabelecer um modelo
de ocupação do solo na envolvente do Douro orientando a gestão do território no sentido
da preservação e potenciação.
O Plano Intermunicipal de Ordenamento do Alto Douro Vinhateiro (PIOT-ADV) foi criado
através do Despacho 2009/2001 de 25 de Outubro, decorre da proposta de inscrição do
Alto Douro Vinhateiro na lista do Património Mundial da UNESCO, consubstanciando o
compromisso do Estado Português de proteger eficazmente o património a classificar e
de preservar as características que lhe conferem um valor universal excepcional.
Próximo da área de implantação do projecto encontra-se o marco geodésico de
Castanheira, o que implica que terá de ser respeitado o disposto no Decreto-Lei n.º
143/82 de 26 de Abril.
Em suma, e relativamente aos instrumentos de ordenamento do território, as infraestruturas dos Parques Eólicos (excluindo o Ramal de Interligação à subestação da
Varosa) encontram-se numa zona de baldio, não abrangida por condicionantes legais.
Quanto ao Ramal de Interligação, este atravessa uma pequena zona de Reserva Agrícola
Nacional (perto de Cambres), áreas classificadas como Reserva Ecológica Nacional e
áreas sujeitas a Regime Florestal.
Relativamente aos impactes previstos na fase de construção, será necessário avaliar as
restrições e condicionantes que se impõem à implantação do projecto, tanto dos Parques
Eólicos como do Ramal de Interligação à subestação da Varosa.
As áreas classificadas como REN, devido ao risco de erosão e à máxima infiltração, não
apresentam restrições à implantação dos Parques Eólicos e consequentemente à
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construção do Ramal de Interligação à subestação da Varosa, de acordo com o ponto 1
do Despacho n.º 11 091/2001 (2ª série).
O Ramal de Interligação à subestação da Varosa também irá atravessar, próximo de
Cambres, uma reduzida área classificada como RAN, pelo que será necessário pedir a
desafectação da RAN, à Câmara Municipal de Lamego.
Em relação às zonas de construção coincidentes com as áreas sujeitas a Regime
Florestal, também será necessário uma autorização das Câmaras de Lamego e de
Resende.
É ainda de referir que, próximo do local de implantação do aerogerador de Castanheira I
e da construção do Ramal de Interligação à subestação da Varosa, encontra-se um
marco geodésico. Verificou-se que é respeitada o disposto no artigo 22º, do Decreto-Lei
n.º 143/82 de 26 de Abril.
Assim, pode afirmar-se que o projecto contempla o cumprimento da legislação
actualmente em vigor, o que significa que o impacte ao nível do ordenamento do
território é nulo.
No entanto serão propostas medidas que minimizem os impactes indirectos que se farão
sentir nas áreas classificadas como sensíveis.
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