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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 RECURSOS HIDRICOS. 

Para a análise deste descritor, foi analisado o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga Mondego e Lis (RH4), os 

contributos da ARH em fase de Estudo Prévio e 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. ÁGUAS DE SUPERFÍCIE 

2.1.1. CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA ABRANGIDA 

O local de implantação do Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, incluindo a Linha Elétrica Aérea a 60 kV, 

abrange na sua totalidade, a Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4A). Dentro da RH4A, o Projeto insere-se na 

proximidade da fronteira entre as bacias hidrográficas do Vouga e do Dão, sendo que, em alguns locais do Projeto os acessos a 

construir/beneficiar coincidem com esta fronteira. A nível local, o Projeto insere-se nas sub-bacias do rio Alcofra (PT04VOU0551), 

do rio Águeda (PT04VOU0555) e do rio Criz (PT04MON0603). A Linha Elétrica  aérea a 60 kV insere-se na sub-bacia do rio Criz 

(PT04MON0603) (apoios 1 e 2) e na sub-bacia do rio Alcofra(PT04VOU0551) (apoios 3 ao apoio 8, sendo que o apoio 9 é o ponto 

de ligação).  

Com base nos elementos cartográficos do PGRH do Vouga, Mondego e Lis, verifica-se que na área de implantação do Projeto, não 

estão presentes linhas de água classificadas como massas de água no âmbito da DQA, encontrando-se a mais próxima a mais de 

1,1 km do apoio 9 (já existente) da Linha Elétrica, o Rio Alcofra. 

2.1.2. CARACTERIZAÇÃO DAS MASSAS DE ÁGUA SUPERFICIAIS ABRANGIDAS 

De acordo com o explicado no ponto 5.2.2 do EIA, o Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo e Linha Elétrica 

aérea de 60 kV abrange as bacias das massas de água PT04VOU0551 (rio Alcofra), PT04VOU0555 (rio Águeda) e PT04VOU0603 

(rio Criz). Encontra-se na tabela seguinte a caracterização destas massas de água, de acordo com o PGRH do Vouga Mondego e Lis 

em vigor. 
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Tabela 1: Características das massas de água superficiais abrangidas pelo Projeto. 

MASSA DE ÁGUA CARATERIZAÇÃO 

PT04VOU0551 – Rio Alcofra 

Designação: Rio Alcofra 

Tipo: Rios Montanhosos do Norte 

Extensão: 6.2 km 

Área de Bacia: 29.7 km2 

PT04VOU0555 – Rio Águeda 

Designação: Rio Águeda  

Tipo: Rios Montanhosos do Norte 

Extensão: 5.8 km 

Área de Bacia: 22.9 km2 

PT04MON0603 – Rio Criz 

Designação: Rio Criz 

Tipo: Rios do Norte de Pequena Dimensão 

Extensão: 29.1 km 

Área de Bacia: 107.6 km2 

Fonte: PGRH Vouga, Mondego e Lis (2016-2021). 

Do ponto de vista qualitativo não são de assinalar problemas significativos para as massas de água abrangidas, sendo que as 

mesmas apresentam um estado de massa de água igual ou superior a bom. Tal resulta da ausência de pressões significativas nas 

respetivas bacias de drenagem, pressões essas que correspondem essencialmente a fontes difusas de poluição, pouco expressivas, 

com origem agrícola e na atividade pecuária. São ainda de assinalar no caso da massa de água PT04VOU0603 (rio Criz), algumas 

fontes tópicas de poluição de origem urbana e industrial. 

2.2. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

2.2.1. CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOLÓGICA 

O Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo e Linha Elétrica aérea de 60 kV insere-se na unidade hidrogeológica 

do Maciço Antigo, abrangendo dois sistemas aquíferos, nomeadamente os sistemas aquíferos do Maciço Antigo Indiferenciado 

do Vouga (A0x1RH4) e Maciço Antigo Indiferenciado do Mondego (A0x2RH4). 

2.2.2. CARACTERIZAÇÃO DAS MASSAS DE ÁGUA SUBTERRÂNEAS ABRANGIDAS 

Conforme atrás referido, a área de Projeto abrange as seguintes massas de água subterrâneas: PTA0x1RH4 (Maciço Antigo 

Indiferenciado do Vouga) e PTA0x2RH4 (Maciço Antigo Indiferenciado do Mondego). As massas de água abrangidas apresentam 

um balanço hídrico positivo, em que o volume anualmente captado é inferior à disponibilidade hídrica anual. É razoável considerar 

que, numa área alargada em torno da zona de implantação de Projeto, esse mesmo balanço se mantenha positivo. Assim, ambas 
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as massas de água são classificadas, no âmbito do PGRH do Vouga, Mondego e Lis, com estado quantitativo de Bom. No que se 

refere aos aspetos qualitativos, as massas de água contempladas cumprem os objetivos ambientais da DQA, com um estado 

químico de Bom. 

2.3. USOS E DISPONIBILIDADE DA ÁGUA 

Ao longo da cumeada da Serra do Caramulo, a presença de captações é praticamente inexistente, não sendo de assinalar 

captações nos locais de implantação dos elementos de Projeto. São, contudo, de salientar algumas captações na sua envolvente. 

No que respeita a captações subterrâneas na envolvente do Projeto, de acordo com informação da ARH disponibilizada em fase 

de EIA, identifica-se a cerca de 43 m da Linha Elétrica, a captação de água designada Alto da Nogueira, cuja entidade gestora é a 

Câmara Municipal de Vouzela (vide Anexo 6.1). 

Em termos da existência de captações particulares próximas da envolvente do Projeto (de acordo com a mesma fonte), identifica-

se uma captação para rega, situada na freguesia de Alcofra a cerca de 87 m do apoio 8 da Linha Elétrica. Identifica-se também um 

poço cuja captação tem como finalidade o consumo humano, a cerca de 100 m da Linha Elétrica aérea e uma outra captação para 

rega, a cerca de 35 m do acesso a beneficiar junto ao aerogerador CZ03.  

Destacam-se ainda vários furos da empresa Água do Caramulo (também identificados na base de dados da DGEG), na envolvente 

a Varzielas, ao longo da vertente oeste da Serra do Caramulo (união das freguesias de Arca e Varzielas), contudo situados a mais 

de 1 km da área de implantação do Projeto. 

Um pouco mais afastada do local de implantação do Projeto (a cerca de 300 m do aerogerador CZ03), existe a captação de Monte 

Teso (união das freguesias de Arca e Varzielas), que abastece os fontanários dessa mesma localidade, com perímetro de proteção 

delimitado pela Portaria n.º 194/2010 de 8 de abril. 

De referir que quanto a linhas de água cartografadas na Carta Militar, verifica-se a existência de numerosas linhas de água não 

navegáveis na envolvente de Projeto e pequenas linhas de água de carácter torrencial. O Projeto interfere com uma linha de água 

de caráter torrencial no acesso a beneficiar e vala de cabos, no troço entre o aerogerador CZ05 (C08) e o CZ02 (vide Anexo 6.1). 

No que se refere aos aspetos qualitativos, os recursos hídricos superficiais e subterrâneos não apresentam problemas de qualidade 

da água, sendo que, conforme já referido, as bacias de drenagem das massas de água abrangidas não apresentam pressões 

significativas.  

Para a área de implantação de Projeto não são de destacar fontes importantes de poluição. Apenas numa análise mais alargada 

se verifica a ocorrência de algumas explorações pecuárias importantes (maioritariamente aviculturas), na bacia da massa de água 

PT04VOU0555 (rio Águeda), com proximidade à povoação de Varzielas, contudo a uma distância superior a 1 km. 
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3. ANÁLISE DOS IMPACTES AMBIENTAIS 

3.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Os impactes no sistema hidrológico estão relacionados com a compactação de terrenos (onde necessário), redução da área de 

infiltração e com a eventualidade de contaminação devido a derrames acidentais de substâncias poluentes. 

Atendendo à pequena dimensão das intervenções, e que as escavações necessárias à instalação das diferentes estruturas atingirão 

pequena profundidade, da ordem dos 3 m no caso das fundações dos aerogeradores, e que estas fundações se situam em área 

de cumeada ou próximo do topo de vertente, não se prevê que os trabalhos inerentes à fase de construção do Sobreequipamento 

do Parque Eólico do Caramulo e Linha Elétrica determinem a interseção de níveis freáticos. 

Por outro lado, não se identificaram exsurgências de água subterrânea na área de intervenção, não se prevendo que as escavações 

necessárias intersetem zonas de circulação preferencial de água. Acresce ainda que a duração da fase de construção será 

expectavelmente reduzida pelo que estes feitos não se farão sentir de forma prolongada. 

Na fase de construção, a movimentação de veículos e maquinaria na área de intervenção provocará a compactação dos terrenos, 

modificando as condições naturais de infiltração. A presença das plataformas e do estaleiro (na fase de construção), dos acessos, 

dos apoios da Linha Elétrica, e dos aerogeradores, que se prolongam para a fase de exploração, diminuem a área de infiltração 

das águas da precipitação, ainda que o material utilizado na pavimentação dos acessos não seja impermeável. 

Outro aspeto relevante prende-se com a remoção de vegetação, que detém um papel importante na retenção e infiltração da 

água. A desmatação será, contudo, restrita ao local de implantação dos aerogeradores e respetivas plataformas, valas de cabos, 

apoios da Linha Elétrica, e à envolvente dos acessos a beneficiar e a construir. Este facto, associado também à impermeabilização 

provocada pela instalação de infraestruturas, favorece um maior escoamento superficial e consequente arrastamento dos 

materiais mais finos. Estes impactes negativos não representam, contudo, consequências significativas, tendo em conta que a 

extensão das áreas a limpar / desmatar, impermeabilizar e compactar é muito reduzida.  

A diminuição de infiltração das águas, quer seja pela redução da porosidade dos terrenos, quer seja pela diminuição da área de 

infiltração, provocará nesses locais uma redução da recarga do sistema hidrogeológico da área em estudo, mas que dada a 

reduzida dimensão deste fenómeno, não é previsível que o conjunto do sistema possa ser afetado. Considera-se, por isso, a 

redução da área de infiltração um impacte negativo, pouco significativo, de âmbito estritamente local, certo, permanente, 

reversível (em parte devido à redução da área impermeabilizada pela descompactação das áreas de serventia após conclusão das 

obras, e por isso, minimizável). Este fenómeno é passível de minimização pela utilização de materiais permeáveis, e pela limitação 

da circulação de viaturas ao estritamente necessário. 

No que se refere aos recursos hídricos superficiais, as principais ações da fase de construção que poderão, potencialmente, causar 

impactes relacionam-se com a desmatação e movimentação de terras (decapagem e escavação), circulação de veículos e 

maquinaria junto a linhas de água e manuseamento de substâncias poluentes. Como resultado destas ações, é possível a 
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ocorrência dos seguintes efeitos negativos: potenciação do risco de erosão, ou seu incremento, quando esse fenómeno é já 

existente, com consequente aumento do transporte de sedimentos; cargas elevadas de material sólido por arrastamento devido 

a escorrências da água da chuva que podem provocar a colmatação dos leitos dos cursos de água e a obstrução de passagens e 

estrangulamentos naturais ou artificiais neles existentes; contaminação das linhas de água, por arrastamento de substâncias 

poluentes resultantes de eventuais derrames, ou do seu inadequado armazenamento. 

Conforme referido na análise da situação de referência, verifica-se que em toda a área de intervenção do Sobreequipamento do 

Parque Eólico do Caramulo, não estão presentes linhas de água classificadas como massas de água no âmbito da DQA, verificando-

se que os trechos de linhas de água existentes na área de estudo são temporários, com escoamento efémero, escoando apenas 

durante ou imediatamente após os períodos de precipitação intensa.  

De acordo com a carta militar existe uma linha de água referenciada na carta militar, sem expressão no terreno e de escorrência 

preferencial das águas da chuva, em períodos de precipitação intensa, a intersetar um acesso a beneficiar e a vala de cabos. Ainda 

assim, será executado de um sistema de drenagem adequado, nomeadamente valetas de drenagem, que permite a manutenção 

do normal escoamento superficial. Durante a fase de construção será garantido que as linhas de água existentes na área de 

intervenção, não são obstruídas, com a execução das infraestruturas que integram o Projeto e com a deposição indevida de 

materiais resultantes das escavações. Caso contrário poderá gerar-se um impacte negativo, de magnitude reduzida face à reduzida 

dimensão da obra prevista, pouco significativo face ao contexto envolvente, de âmbito local. Foram , no entanto, definidas na DIA 

medidas que anulam este impacte, considerando-se que as mesmas sejam adequadamente cumpridas e por isso é que se 

considera este impacte improvável. 

Nas atividades de limpeza na zona de implantação das obras que envolvem essencialmente operações de desmatação, remoção 

da camada superficial do solo e terraplanagens, caso ocorra precipitação, poderão, conforme anteriormente referido, ocorrer 

fenómenos erosivos, produzindo sedimentos que poderão afluir às linhas de água, causando a sua turvação e afetando a sua 

qualidade. Mas pelo facto de não ocorrerem linhas de água com expressão, e em regime permanente na área de estudo do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, e envolvente próxima, este será pouco provável.  

Em relação à instalação dos apoios da Linha Elétrica, não são de prever impactes sensíveis nos meios hídricos superficiais, uma 

vez que foi evitada a colocação de apoios a menos de 10 m do leito de linhas de água. 

Em períodos secos e dias ventosos, poderá ter-se o mesmo efeito, decorrente da deposição de poeiras associada à circulação de 

máquinas e viaturas. 

O tráfego de veículos afetos à obra, o funcionamento de máquinas e equipamentos, são ações suscetíveis de originar derrames 

acidentais de óleos, combustíveis ou outras substâncias poluentes que podem originar contaminação pontual dos recursos 

hídricos. Também as atividades de estaleiro, concretamente os WCs, podem conduzir à produção de escorrências de águas 

residuais que, em caso de infiltração provocarão alterações na qualidade físico-química e bacteriológica da água. Dado que a obra 

tem uma dimensão reduzida e que serão utilizadas quantidades pequenas de substâncias poluentes, considera-se essa eventual 
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ocorrência um impacte negativo que se poderá anular com a aplicação de medidas adequadas, de magnitude reduzida, pouco 

significativo, de âmbito local, pouco provável, temporário, reversível, direto e minimizável (uma eventual ocorrência seria 

imediatamente contida de acordo com as medidas e cuidados a considerar em fase de obra). 

3.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Considerando a correta aplicação das medidas de minimização previstas na DIA, as ações decorrentes da fase de exploração não 

afetarão a qualidade da água. Contudo, durante as ações de manutenção ou reparação/substituição de materiais e equipamentos, 

poderão ocorrer derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis decorrentes dessas operações. Os mesmos terão de ser 

imediatamente contidos, de acordo com as medidas de minimização propostas. O adequado encaminhamento dos resíduos 

resultantes da fase de exploração é também um fator crucial para a minimização dos impactes. A eventual ocorrência de situações 

deste tipo representa um impacte negativo sobre a qualidade da água, improvável, de magnitude reduzida, pouco significativo, 

temporário e localizado. 

A impermeabilização do terreno efetua-se em pequenas áreas associadas às fundações das torres dos aerogeradores, aos acessos 

a beneficiar e a construir (ainda que o material utilizado na pavimentação dos acessos não seja impermeável) e aos apoios da 

Linha Elétrica, não determinando uma redução significativa da área de recarga do sistema hidrogeológico. Na fase de exploração 

a área a ocupar pelas infraestruturas do Projeto é significativamente inferior à registada na fase de construção, dado que foram, 

entretanto, repostas/naturalizadas as áreas de trabalhos anexas aos acessos, valas de cabos, grande parte das plataformas dos 

aerogeradores e envolvente dos apoios da Linha Elétrica. Considera-se, por isso, a presença da área impermeabilizada como um 

impacte negativo, pouco significativo, de âmbito local, permanente (considerando o tempo de vida útil do Projeto) e reversível 

(anula-se a longo prazo com a desativação do Projeto).  

3.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Nesta fase, em resultado da remoção das estruturas, podem ocorrer novamente movimentações de terras, o que favorece 

processos de arrastamento de partículas para os meios hídricos e desorganização da drenagem superficial, representando efeitos 

negativos, temporários, de reduzida magnitude e significado, reversíveis e de âmbito local. 

Durante a fase de desativação do Projeto, será efetuada a remoção das infraestruturas instaladas no Sobreequipamento do Parque 

Eólico do Caramulo, tais como geradores, as pás, as torres de suporte, os postos de transformação individuais, mantendo, contudo, 

as fundações enterradas.  

Após a retirada da torre de suporte e dos postos de transformação interiores, ficará apenas a fundação. Para que a mesma fique 

completamente subterrânea, será necessário remover a parte de cima da fundação, até uma profundidade de cerca de 0,15 m e 

posteriormente será coberta com uma camada de terra vegetal, numa espessura também da ordem de 0,15 m, de modo a repor 

a morfologia do terreno em continuidade com a envolvente. A permanência destas estruturas no subsolo, não representa 

qualquer perigo ou ameaça para o meio envolvente. 
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Face ao exposto, entende-se que ficará reposta uma situação razoavelmente próxima da que prevalece atualmente no local de 

implantação do Projeto, não permanecendo na área qualquer elemento que possa dar origem a quaisquer riscos. Não obrante, 

considera-se que permanecerá a impermeabilização do terreno. Assim, não se verificando a retirada das fundações das torres dos 

aerogeradores, considera-se que permanecerá a impermeabilização do terreno, classificando-se este impacte como negativo no 

sistema hidrogeológico, pouco significativo, de âmbito estritamente local, permanente e irreversível.  Relativamente a derrames, 

estes também podem ocorrer nesta fase, traduzindo-se num impacte negativo, temporário, reversível, pouco significativo e de 

âmbito local. 


