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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento pretende dar resposta à DIA, designadamente aos “Elementos a Apresentar: “1.  Análise das alterações 

de projeto e soluções adotadas, decorrente das condições impostas na presente DIA, tendo em consideração os impactes previstos 

na AIA e os eventuais novos impactes induzidos” – no que respeita ao descritor GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E HIDROGEOLOGIA. 

Para a análise deste descritor, foi analisada a Carta Geológica de Portugal, à escala 1: 500 000 e a folha n.º 187 da Carta Militar à 

escala 1:25 000. De referir que a Carta Geológica à escala 1: 500 000, não possui notícia explicativa publicada. Foi ainda tomado 

como base EIA deste Projeto (fase Estudo Prévio). 

Tendo em consideração que o Projeto se mantém na mesma área de influência já analisada no EIA, será feita uma análise breve 

da situação de referência, realçando a abordagem aos impactes ambientais. 

2. BREVE CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

2.1. GEOLOGIA 

O Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo e Linha Elétrica de 60 kV, do ponto de vista geológico localiza-se 

no Maciço Antigo, mais concretamente na subunidade hidrogeológica designada Zona Centro-Ibérica (Beiras) e por sua vez na 

família de rochas pertencente ao Complexo Xisto-Grauváquico (grupo das Beiras).  

2.2. GEOMORFOLOGIA  

Relativamente à geomorfologia, encontrando-se o Projeto na mesma área de influência do já analisado no EIA, mantêm-se as 

considerações aí apresentadas. 

Contudo, de acordo com a base de dados da DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia, o Projeto em estudo localiza-se a cerca 

de 1700 m de uma área concedida para prospeção e pesquisa de minerais (Au, Ag, Pb, Zn, Cu, Li, W, Sn, e outros minerais 

associados) (“FMG EXPLORATION PTY LTD”; MNPPP0490). De referir também a existência de uma pedreira, a cerca de 800 m a 

sudoeste do Projeto, localizada em Monteteso, designada Pedreira de “Monteteso” (Pedreira 6786). 

2.3. SISMICIDADE E TECTÓNICA 

Do ponto de vista da sismicidade, o registo histórico para o território continental, apresenta valores de intensidade sísmica máxima 

de grau IV na Escala Internacional, para a área de implantação do SPE do Parque Eólico do Caramulo, de acordo com a Carta de 

Intensidade Sísmica Máxima (vide Figura 1). 
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Figura 1: Carta de Intensidade Sísmica Máxima (escala internacional).  

Segundo o Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e atual) observada em Portugal Continental, escala de Mercalli 

Modificada, o Projeto em análise insere-se numa zona de grau VI (Bastante Forte) (vide Figura 2).  
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Figura 2: Zonas sísmicas de Portugal Continental e carta de isossistas de intensidade máxima (escala de Mercalli modificada). 
Fonte: ex. INMG 

 

Segundo a cartografia do Regulamento de Segurança e Ação para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1983), o Projeto 

localiza-se na zona C, entre o conjunto de quatro zonas em que o país está dividido (vide Figura 2). A influência da sismicidade é 

representada por um coeficiente, que na zona C, ou seja, de risco sísmico reduzido, à qual corresponde um coeficiente de 

sismicidade de 0,5. 

Em suma, face à análise anteriormente efetuada e por comparação com o apresentado no EIA, não se constatam alterações nas 

matérias aqui abordadas. 

Em termos de Tectónica, apresenta-se na  Figura 3 um extrato da Carta Neotectónica de Portugal, publicada por Cabral & Ribeiro 

(1988) na região da área de intervenção. 
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Figura 3: Extrato da Carta Neotectónica de Portugal Continental.  

De acordo com a Carta Neotectónica, o Projeto interseta uma falha ativa do tipo “Falha com tipo de movimentação desconhecido 

– provável”. 
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2.4. HIDROGEOLOGIA 

O projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo insere-se na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo (vide Figura 

4), constituído fundamentalmente por rochas eruptivas e metassedimentares. 

 

Figura 4: Unidades Hidrogeológicas. 

3. ANÁLISE DOS IMPACTES AMBIENTAIS  

3.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Os impactes da construção do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, no meio geológico, estão associados à 

movimentação de máquinas e veículos para a desmatação das áreas a intervencionar e à construção das fundações dos 

aerogeradores e apoios da Linha Elétrica, da subestação, à criação e beneficiação dos acessos e também à regularização do terreno 

para montagem do estaleiro. Em termos geomorfológicos não se verificam alterações significativas, uma vez que as atividades 

referidas são pontuais. De referir que, tratando-se o Projeto de um Sobreequipamento, verifica-se a necessidade de uma menor 

intervenção (quer em termos de área, quer de tempo de execução) comparativamente à construção de Parques Eólicos de raiz. 

Esta questão é particularmente importante, uma vez que em fase de Projeto de Execução se diminuiu o número de aerogeradores, 

e se fez a sua relocalização tendo em conta a menor afetação ambiental possível. 

Em termos de balanço de terras foram estimados cerca de 18 512 m3 de escavação e  18 370 m3 de aterro. Todas as massas de 

terreno, extraídas serão ser posteriormente reutilizadas em zonas a aterrar dentro da área de intervenção, para que exista uma 

Localização da área de estudo 
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compensação entre o material escavado e aterrado. De acordo com o balanço de terras apresentado em cima, os impactes 

associadas às movimentações de terra embora sejam negativos, com repercussões diretas e irreversíveis sobre as formações 

geológicas presentes na área do Projeto, nomeadamente a potenciação da erosão e dispersão do solo, assim como alteração das 

suas características naturais, são consideradas diretos, certos, permanentes e irreversíveis (relativamente à alteração da 

morfologia), e minimizável a longo prazo, embora pouco intensas e de magnitude reduzida, dado o grau de afetação e a respetiva 

extensão.  

No que respeita aos acessos a utilizar para chegar ao Sobreequipamento, o mesmo será feito pela EN230, saindo depois para o 

CM1506. Em termos de acessos entre os vários elementos do Projeto, irão ser criados novos troços de acesso e serão também 

utilizados acessos já existentes, que em alguns troços serão alvo de beneficiação. Os acessos a construir/ beneficiar terão um 

comprimento de 2 093 m, afetando uma área total de 13 104 m2 . 

Em termos de montagem dos aerogeradores, será necessária uma área total disponível de cerca de 7000 m2, considerando uma 

área unitária de 1400 m2.  A profundidade máxima das fundações dos aerogeradores será de 3 m. Esta área será impermeabilizada, 

através de betonagem, correspondendo às futuras plataformas. No que respeita à subestação/posto de comando prevê-se a 

impermeabilização de cerca de 445 m2 e uma profundidade de escavação de cerca de 1 m. Os apoios da Linha Elétrica afetarão 

uma área, que será alvo de impermeabilização, de cerca de 28 m2. 

Por sua vez o estaleiro de apoio, provocará também a compactação do solo, numa área de cerca de 900 m2 pelo período de 

duração da obra. O estaleiro principal da obra ficará localizado junto à Subestação/Edifício de Comando.  

Tal como referido no EIA, a abertura das valas para a passagem dos cabos de ligação, de profundidade de 1 m será efetuada ao 

longo dos acessos existentes, e dos acessos a construir/beneficiar, pelo que ao nível do substrato terá impactes mínimos, de fácil 

recuperação geomorfológica, uma vez que a cobertura será feita com solo com características semelhantes ao meio geológico 

envolvente e posterior cobertura vegetal. 

Dada a morfologia da área em estudo, prevê-se que será necessária a utilização de explosivos, em determinados locais dos acessos 

a construir e nos locais das fundações das plataformas de aerogeradores, constituindo  impactes de maior expressão sobre a 

geologia. A utilização de explosivos para escavação do terreno apresenta como impactes potenciais a produção de vibrações que 

são transmitidas aos terrenos e estruturas adjacentes, a produção de ruído, a eventual projeção de blocos de rocha, a criação de 

poeiras e, ainda, a sobrefraturação do maciço rochoso remanescente, com possibilidade de criar instabilizações futuras. 

Considera-se, contudo, que a adoção de cargas explosivas que garantam o cumprimento da Norma NP-2071, de 1983, “Avaliação 

da influência em construções de vibrações provocadas por explosões ou solicitações similares” bem como da legislação aplicável, 

através do estabelecimento criterioso dos parâmetros dos diagramas de fogo e que incorporem microrretardadores, permitirá 

assegurar o seu seguro manuseamento e utilização para além de evitar eventuais projeções de blocos de rocha, minimizando-se 

assim os potenciais impactes induzidos por esse meio. 
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É importante referir que a compactação dos solos, atrás referida, bem como a remoção de vegetação, necessárias para a 

montagem e implantação das estruturas do Projeto, são ações que irão propiciar um aumento dos fenómenos erosivos, dado que 

favorecem um maior escoamento superficial e consequente arrastamento dos materiais mais finos. Estes impactes são negativos, 

no entanto, a extensão destas áreas a impermeabilizar e compactar é muito reduzida, pelo que se prevê que não terá 

consequências a nível local e regional. 

Poderá ainda ocorrer o risco de contaminação dos recursos hídricos, através de derrames acidentais (de óleos ou combustíveis) 

que decorram da maquinaria associada à obra. No entanto, este risco pode considerar-se minimizado dado que, as operações de 

manutenção serão sempre realizadas fora da obra, em área temporariamente impermeabilizada de forma a que qualquer derrame 

seja contido. 

A construção da Linha Elétrica aérea, com comprimento de cerca de 1476 m, que fará a ligação entre a futura Subestação do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo e a linha de Alta Tensão existente que faz a ligação entre as subestações da 

Bezerreira e do Caramulo, tem um total de 9 apoios sendo que o mais próximo do Sobreequipamento, localiza-se exatamente no 

interior da subestação a construir e o mais distante é um apoio já existente que faz parte da Linha Elétrica de ligação. A implantação 

de cada apoio irá ocupar uma área de 4 m2 e profundidade de cerca de 3 m. A seleção de locais para os apoios, teve em 

consideração, a proximidades a acessos já existentes, de modo a minimizar interferências na geologia e geomorfologia local. De 

referir que o impacte ambiental associado à implantação dos apoios, será muito localizado, uma vez que as fundações, à 

semelhança dos aerogeradores, serão pouco profundas. 

Face ao anteriormente descrito, os impactes na geologia e hidrogeologia nesta fase podem classificar-se como negativos, 

permanentes, diretos, irreversíveis e de magnitude reduzida, atendendo a que apenas será necessário a construção das fundações 

para os aerogeradores e subestação, bem como a criação e beneficiação dos acessos de interligação entre os mesmos. 

3.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração não são expetáveis alterações na morfologia do terreno, nem qualquer tipo de intervenção com 

interferências a nível geológico. 

3.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

A fase de desativação caracteriza-se pela remoção das estruturas do Projeto ou eventualmente pela sua substituição por 

tecnologia mais avançada. O principal impacte negativo está a associado à movimentação dos equipamentos e consequente 

compactação dos solos, que deverá ser minimizado com a adoção das corretas medidas de mitigação,  designadamente ações 

de escarificação/descompactação dos terrenos. Este impacte é considerado como negativo, direto, temporário, reversível e de 

magnitude reduzida. 

 



 

 

 

   
 

  

PÁGINA 8 DE 8 
RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PE DO CARAMULO – GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

RECAPE.SPE.CARAMULO.ATRECAPE.SPE.CARAMULO.AT.26.01 

 IMP.DCT.10.01 
 

4. CONCLUSÃO 

Comparativamente aos impactes identificados no EIA, consideramos que em fase de Projeto de Execução do Projeto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, foi identificada a mesma tipologia de impactes comparativamente ao EIA, no 

entanto em termos da sua avaliação, considera-se que, apesar de negativos, apresentam magnitude e significância menor, uma 

vez que  ocorreu uma diminuição no número de aerogeradores, de 9 para 5 e consequentemente a extensão dos acessos a 

construir e a beneficiar também diminuiu significativamente, sendo semelhante, do ponto de vista geológico, a área de 

intervenção estudada em Estudo Prévio e em fase de Projeto de Execução.  

 


