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ESTRUTURA DE VOLUMES 

O Estudo de Impacte Ambiental do projecto de Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase) inclui os seguintes volumes: 

Volume 1 – Relatório (Memória Descritiva); 

Volume 2 A – Anexos 1 a 3; 

Volume 2 B – Anexos 4 a 7; 

Volume 3 – Resumo Não Técnico. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

do projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), que tem por 

objectivo fornecer ao público, de forma sintética e acessível tecnicamente, a informação relevante 

sobre os projectos e os seus previsíveis efeitos sobre o ambiente. 

A Eólica da Arada - Empreendimentos Eólicos da Serra da Arada, S.A. é a entidade promotora do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

A entidade responsável pelo licenciamento deste projecto é a Direcção Geral de Energia e Geologia 

(DGEG), sendo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) a Autoridade de Avaliação de Impacte 

Ambiental. 

O Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), de acordo com o Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março, encontra-

se sujeito a uma Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) por se enquadrar nos critérios definidos no 

Anexo II do referido diploma legal, nomeadamente situar-se a menos de 2 km de outros parques 

eólicos existentes (os Parques Eólicos do Alto do Talefe, Pinheiro, São Macário II e Candal/Coelheira 

– Figura 1 anexa). O projecto localiza-se também em “Áreas Sensíveis” (Rede Natura 2000 – Sítio de 

Interesse Comunitário Serra da Freita e Arada – PTCON0047 e Sítio de Interesse Comunitário Serra 

de Montemuro - PTCON0025). 

Assim, a TPF Planege, Consultores de Engenharia e Gestão, S.A., elaborou o Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) relativo ao projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª 

Fase), o qual foi desenvolvido, entre Junho de 2013 e Outubro de 2014, sobre um projecto na fase de 

estudo prévio. 

2 LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

O projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), que foi 

distribuído por três áreas (Áreas A, B e C), associadas cada uma delas a um subparque eólico do 

Parque Eólico da Arada/Montemuro, situa-se no distrito de Viseu, nos concelhos de Cinfães (União 

das Freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires), Castro Daire (União das Freguesias de 

Picão e Ermida, e União de Freguesias de Mezio e Moura Morta) e São Pedro do Sul (União das 

freguesias de Carvalhais e Candal) (Figura 1 – anexa). 

3 OBJECTIVOS DO PROJECTO 

Com o projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) pretende-se 

instalar 6 aerogeradores, distribuídos por 3 dos Subparques que constituem o Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (aerogeradores A18 e A19 no Subparque Eólico da Carvalhosa, aerogeradores 
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A12 e A13 no Subparque de Picão e aerogeradores A30 e A31 no Subparque da Arada – Núcleo de 

Manhouce), de modo a reforçar a capacidade de produção de energia eléctrica do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro. Estima-se que, este projecto com uma potência instalada de 12 MW, produza em 

ano médio cerca de 38,4 GWh. 

Cada aerogerador será instalado numa torre tubular com cerca de 85 m de altura e terá uma potência 

unitária de 2000 kW. 

Os aerogeradores do projecto de Sobreequipamento irão ligar-se ao aerogerador mais próximo do 

Parque Eólico da Arada/Montemuro, ou directamente à subestação (no caso do ramal constituído 

pelos aerogeradores n.º 30 e 31 a instalar no Subparque Eólico da Arada - Núcleo de Manhouce) 

através de uma vala de cabos a 20 kV, a qual será implantada junto a acessos existentes na maioria 

das situações, conforme se pode observar na Figura 2 – anexa. 

Para estabelecer a ligação do projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro 

(2.ª Fase) à rede eléctrica do Sistema Eléctrico do Serviço Público, não será necessário construir uma 

nova linha eléctrica aérea, pois será utilizada a rede eléctrica interna do próprio Parque Eólico (em 

exploração). Esta rede eléctrica interna estabelece, através de linhas eléctricas aéreas a 60 kV, a 

ligação entre os vários Subparques do Parque Eólico da Arada/Montemuro (Aveloso, Carvalhosa, 

Picão, Arada) e o Posto de Corte de Casais, sendo o ponto de entrega de energia produzida na Rede 

Eléctrica Nacional na subestação do Carrapatelo, à qual ele está ligado através de uma linha aérea 

dupla a 60 kV. 

A área total em análise no âmbito do projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase) é da ordem dos 85 ha, embora a área a ser efectivamente utilizada, 

compreendendo a zona das plataformas dos aerogeradores e os caminhos de acessos a construir, 

corresponda a uma percentagem muito reduzida da área total em análise. 

Em síntese, o Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) implica a 

instalação/execução dos seguintes elementos, cuja descrição mais detalhada se apresenta em 

seguida: 

 6 aerogeradores; 

 plataformas para montagem dos aerogeradores; 

 rede eléctrica interna - cabos subterrâneos eléctricos e de comunicações de interligação dos 

aerogeradores ao aerogerador mais próximo ou ao edifício de comando/subestação (no Núcleo 

de Manhouce) existente; e 

 caminhos de acesso. 

4 ANTECEDENTES DE DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO 

Tendo em consideração as condições impostas pelo Decreto-Lei n.º 94/2014, de 24 de Julho (“o 

centro electroprodutor pode ser sobreequipado até ao limite de 20% da potência de ligação 
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atribuída”), foram estudadas áreas na envolvente aos locais onde actualmente se encontram 

instalados os aerogeradores do Parque Eólico da Arada/Montemuro, em exploração, e uma nova 

área adjacente ao Núcleo de Santa Cruz da Trapa que já tinha sido anteriormente estudada para o 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Candal/Coelheira. 

Nesta última área, foi aprovada a 1.ª Fase do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro que, se encontra actualmente em construção, prevendo-se a sua finalização no 1.º 

trimestre de 2015. Este projecto consiste na instalação de 4 aerogeradores e infra-estruturas de apoio 

(vala de cabos subterrâneos e acessos) na Serra da Arada, em território do distrito de Viseu, no 

concelho de São Pedro do Sul e na União das Freguesias de Carvalhais e Candal (Figura 1 anexa). 

A 2.ª Fase do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro iniciou-se com o estudo de 

duas soluções alternativas: uma considerando a implantação dos aerogeradores na área 

anteriormente afecta ao Subparque Eólico do Miradouro, mas em posições mais favoráveis, e outra 

considerando a implantação dos aerogeradores na proximidade dos aerogeradores do Parque Eólico 

da Arada/Montemuro, já em funcionamento. 

Devido ao facto de o projecto se localizar em áreas ambientalmente sensíveis, sobre jurisdição do 

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), após se ter estudado as duas soluções 

alternativas, economicamente, tecnologicamente e ambientalmente viáveis para a localização dos 

restantes aerogeradores do Sobreequipamento da Arada/Montemuro, o promotor solicitou ao ICNF 

uma reunião para as apresentar. 

O ICNF pronunciou-se formalmente sobre as “Propostas de soluções de localização” através do ofício 

n.º 31390/2014/DCNF-N/DPAP referindo em conclusão o seguinte: “Face ao exposto, e 

independentemente da análise que terá de ser feita relativamente aos sistemas ecológicos, em sede 

de procedimento de AIA, considera-se que ambas as soluções propostas geram impactes não 

negligenciáveis sobre o referido descritor e, designadamente, sobre o lobo-ibérico. No entanto, por 

localizar-se em núcleos de aerogeradores já existentes, não afectando nenhuma área nova, 

considera-se preferencial a solução designada por Picão, Carvalhosa e Manhouce.” 

Face ao exposto, o promotor do Projecto optou por apresentar apenas a solução de distribuir os 6 

aerogeradores pelos Subparques Eólicos da Carvalhosa, de Picão e da Arada (núcleo de Manhouce) 

para a implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), tendo o 

presente EIA sido desenvolvido sobre esta solução. 

5 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO 

Na definição da configuração proposta para o projecto em análise, foram determinantes a 

minimização dos impactes ambientais decorrentes da instalação e operação do projecto, a 

maximização do aproveitamento do recurso eólico caracterizado e o distanciamento adequado entre 

aerogeradores, de modo a evitar interferências mútuas. 
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A conversão de energia eólica em energia 

eléctrica é efectuada nos aerogeradores, cuja 

constituição principal se apresenta na figura 

seguinte: 

Um aerogerador é basicamente constituído por 

uma torre que suporta na parte superior uma 

hélice de três pás. 

As torres dos aerogeradores que estão previstos 

instalar no Sobreequipamento do Parque Eólico 

da Arada/Montemuro (2.ª Fase) serão em betão. 

Quanto a dimensões, a torre terá uma altura de 85 

m, com uma base de 4,3 m de diâmetro, enquanto 

o diâmetro do rotor do aerogerador terá 92 m. 

No caso do projecto em análise já existem caminhos de acesso até às áreas onde está previsto a 

implantação dos aerogeradores que constituem o Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase). Os caminhos a utilizar serão os mesmos que dão acesso ao Parque 

Eólico da Arada/Montemuro - Subparques Eólicos de Carvalhosa, Picão e Arada (Núcleo de 

Manhouce), conforme se descreve de seguida: 

ÁREA A EM ESTUDO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SOBREEQUIPAMENTO (NA ÁREA DO SUBPARQUE EÓLICO DA 

CARVALHOSA) - O acesso a esta zona da serra de Montemuro é feito a partir da estrada EN321, 

através de um caminho existente que, permite o acesso ao Subparque Eólico da Carvalhosa na zona 

de Portas de Montemuro (Figura 2). Serão utilizados os acessos existentes do Subparque Eólico de 

Carvalhosa, até próximo dos locais previstos para a instalação dos aerogeradores do 

Sobreequipamento (Figura 3), sendo necessária, no entanto, a abertura de pequenos troços de 

caminhos para chegar aos locais da implantação dos 2 aerogeradores. 

 

Figura 2 – Início do caminho para o 

Subparque Eólico da Carvalhosa. 

Figura 3 – Aspecto dos acessos existentes 

do Subparque Eólico da Carvalhosa. 

Figura 1 - Constituição principal de 

um aerogerador. 

 

EN321 
Caminho para o 

Subparque Eólico 

da Carvalhosa 
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ÁREA B EM ESTUDO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SOBREEQUIPAMENTO (NA ÁREA DO SUBPARQUE EÓLICO DE 

PICÃO) - O acesso, é efectuado através do caminho que dá acesso ao Subparque Eólico de Picão 

que, é feito a partir de uma estrada asfaltada, a estrada municipal EM1126 (Figura 5), que se 

desenvolve a partir da estrada nacional EN321 (Figura 4) e acompanha o limite oeste da área afecta 

ao Subparque Eólico de Picão. Serão utilizados os acessos existentes do Subparque Eólico de Picão, 

até próximo do local de implantação dos aerogeradores do Sobreequipamento, sendo no entanto 

necessário a construção de pequenos troços de acessos até ao local da implantação dos 2 

aerogeradores. 

 

Figura 4 - Desvio da estrada nacional EN321 

para a EM1126 para acesso ao Subparque 

Eólico de Picão. 

Figura 5 - Estrada municipal EM1126 de 

acesso ao Subparque Eólico de Picão. 

 

ÁREA C EM ESTUDO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SOBREEQUIPAMENTO (NA ÁREA DO SUBPARQUE DA ARADA – 

NÚCLEO DE MANHOUCE) - O acesso a esta área será efectuado a partir da estrada alcatroada que faz a 

ligação entre as povoações de Manhouce e Coelheira. Serão utilizados os acessos existentes do 

Núcleo de Manhouce (Figura 7), até próximo do local de implantação dos aerogeradores do 

Sobreequipamento, sendo no entanto necessário a construção de pequenos troços de acessos até ao 

local da implantação dos 2 novos aerogeradores. 

  

Figura 6 – Estrada de Acesso ao Núcleo de Manhouce 
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Figura 7 – Aspecto dos acessos existentes no Subparque Eólico da Arada – Núcleo de 

Manhouce. 

No que diz respeito a caminhos de acesso aos diversos equipamentos constituintes do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) será necessário proceder à 

abertura de novos caminhos de acesso até aos locais de implantação dos aerogeradores numa 

extensão aproximada de 2,1 km. Na Figura 1, anexa indica-se o traçado dos acessos novos a abrir. 

Os acessos a construir irão apresentar uma largura média de 5,5 m, sendo que em zonas de curva, o 

acesso será realizado com uma sobrelargura que poderá ir até 1,0 m, ou seja, nestes pontos o 

acesso poderá ficar com uma largura máxima de 6,5 m. Em termos estruturais, após o saneamento e 

consolidação da plataforma da terraplenagem, o pavimento será constituído por duas camadas de 

agregado britado de granulometria contínua com 0,12 m de espessura (“Tout-venant”), a primeira 

com funções de base e a segunda funcionando como camada de desgaste. 

6 FASEAMENTO DO PROJECTO 

No esquema seguinte é apresentado o horizonte e fases de projeto bem como a calendarização 

estimada para cada fase. 
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7 OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PROJECTO 

No caso concreto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), as obras 

irão iniciar-se pela abertura dos acessos até aos locais de implantação dos aerogeradores. 

A construção de acessos inclui, para além da abertura e da regularização/estabilização do pavimento 

da via, a execução das infra-estruturas de drenagem (valetas e passagens hidráulicas – Figura 8). 

       

 

 

 

 

 

Figura 8 – Valeta e construção de uma passagem hidráulica. 

Ao longo dos caminhos de acesso a cada aerogerador, é necessário proceder à abertura de uma vala 

para instalação dos cabos eléctricos de interligação, e de comunicações, entre os aerogeradores e o 

aerogerador mais próximo ou o edifício de comando/subestação (Figura 9). 

 

 

 

Figura 9 – Abertura de vala para instalação de cabos eléctricos. 

Após a execução dos acessos, a fase seguinte consiste na execução dos maciços das fundações das 

torres dos aerogeradores. Esta fase, que pressupõe a execução de escavações e betonagens, é feita 

por etapas conforme se ilustra no conjunto de fotografias apresentados na figura seguinte. 
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Figura 10 – Execução da fundação da torre de um aerogerador. 

Após a execução das fundações das torres dos aerogeradores, procede-se então à preparação da 

plataforma para a respectiva montagem, a qual deverá ter uma dimensão e configuração que permita 

as manobras necessárias para gruas e de um camião de apoio, estimando-se no máximo uma área 

de 2200 m
2
. 

No local de implantação de cada aerogerador, depois de finalizada a respectiva plataforma, é feita 

então a montagem da torre, a qual é efectuada por troços, conforme ilustrado na figura seguinte. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Montagem de uma torre. 
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Em seguida procede-se ao transporte e montagem da cabine, com os equipamentos necessários no 

seu interior, e das pás no cimo da torre (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Transporte e montagem das pás de um aerogerador. 

De referir, a necessidade da montagem de dois estaleiros (um na Área A localizado na Serra de 

Montemuro e no Subparque Eólico da Carvalhosa e outro na Área C localizado na Serra da Arada no 

Subparque Eólico da Arada – Núcleo de Manhouce) que ocuparão uma área de cerca de 300 m
2
 

cada um. Será ainda necessário a instalação de um estaleiro de Apoio (na Área B localizado na Serra 

de Montemuro e no Subparque de Picão) que ocupará uma área de cerca de 200 m
2
. 

Na obra de construção do Sobreequipamento prevê-se a circulação de vários camiões de acordo com 

o seguinte: utilização de 1 camião para o transporte dos contentores de cada um dos estaleiros, 50 

camiões/aerogerador para transporte de betão para as sapatas (fundações) dos aerogeradores e 10 

camiões/aerogerador para o transporte das torres, pás, e nacele. 

Durante o período de construção do Sobreequipamento, estimado em cerca de 7 meses, prevê-se um 

fluxo médio diário de 6 viaturas ligeiras/por dia afetas à obra de construção do Sobreequipamento.  
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8 CARACTERIZAÇÃO DA ZONA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJECTO 

As Áreas A e B do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) localizam-se 

na serra de Montemuro, enquanto a Área C se localiza na serra da Arada (Figura 1 anexa e Figura 

13). 

 

 

Figura 13 - Orografia da serra de Montemuro e Áreas A e B em estudo e Orografia da 

serra da Arada e Área C em estudo. 

A Área A, em estudo para o Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) 

desenvolve-se próximo da Lage Gorda e Batoca, junto ao limite que separa os concelhos de Cinfães 

e Castro Daire, sendo que, os locais em estudo para a implantação dos 2 aerogeradores se localizam 

a cotas que variam entre 1250 m e 1300 m (A18) e entre 1366 m e 1343 m (A19). 

A Área B desenvolve-se na zona de cumeada entre a zona mais a sul junto ao marco geodésico de 

Fraga do Meio Alqueire e o marco geodésico de Penedo do Nuno e apresenta uma variação de 

altitude de aproximadamente 21 m (entre a cota 1178 m e 1199 m). Os aerogeradores serão 

implantados sensivelmente ao longo da linha de cumeada. 

A Área C desenvolve-se na serra da Arada próximo do Campo das Eirós e apresenta uma variação 

de altitude de aproximadamente 11 m (entre a cota 1042 m e 1053 m). 

Estas áreas situam-se numa área natural, com baixas densidades populacionais, e pequenos 

aglomerados populacionais dispersos. Na rede viária existente na envolvente, a circulação de 

veículos é reduzida, o que determina também globalmente uma reduzida actividade ruidosa nestas 

Área A 
Área B 

Área C 

Serra da Arada 

Serra de Montemuro 
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áreas. Grande parte da população activa ainda se dedica à agricultura e pastorícia, sendo frequente 

nas áreas em estudo a presença de gado explorado em regime extensivo. 

A generalidade das zonas analisadas para o sobreequipamento está dominada por vegetação 

arbustiva de matos baixos (II2), um tipo de vegetação que resultou de intensas actividades humanas, 

especialmente pelo recurso a queimadas para produção de pasto para o gado. Na Área C, para além 

da vegetação arbustiva de matos baixos, existem Pinheiros bravos dispersos um pouco por toda a 

área. 

 

Figura 14 - Matos baixos com rocha nua na 

área A em estudo. 

Figura 15 - Matos baixos na área B em 

estudo. 

 

Figura 16 - Matos baixos e pinheiro bravo disperso na área C em estudo. 

A Área A no local de implantação do aerogerador n.º 19 e a Área B, encontram-se inseridas numa 

Unidade de Paisagem designada por Planalto ondulado em formações graníticas, onde se identifica 

um relevo ondulado muito suave moldado em formações graníticas com pouca vegetação, dominada 

essencialmente por matos baixos (Figura 17). O local de implantação do aerogerador n.º 18 na Área 

A encontra-se incluído numa Unidade de Paisagem designada por Relevo movimentado granítico, 

que é dominada um relevo movimentado com a presença de afloramentos graníticos e matos baixos.  
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Figura 17 - Planalto ondulado dominado por matos baixos e vegetação herbácea (à 

esquerda) e com muros de compartimentação (à direita) 

A Área C, localizada na serra da Arada encontra-se inserida numa Unidade de Paisagem designada 

por Núcleo central da Serra da Arada. Esta unidade de paisagem é caracterizada por um relevo muito 

movimentado (Figura 18) que vai progressivamente passando a ondulado à medida que a altitude 

aumenta (Figura 19). Este núcleo apresenta vários afloramentos graníticos. 

  

Figura 18 – Planalto e vale mais 

encaixado da ribeira do Paivô 

Figura 19 – Planalto ondulado da serra 

da Arada 

As Áreas A e B inserem-se na bacia hidrográfica do rio Douro enquanto a Área C se insere no limite 

entre a bacia hidrográfica do rio Douro e a bacia hidrográfica do rio Vouga. Os cursos de água 

existentes no local de implantação das Áreas A e B são afluentes do rio Douro (na encosta norte pelo 

ribeiro da Gralheira, pela ribeira do Rosão, pelo rio Cabrum e pelo rio Balsemão e na encosta sul pelo 

rio Paiva através do ribeiro de Teixeiroso, do ribeiro da Carvalhosa, do rio Teixeira e do rio Pombeiro). 

A encosta norte da Área C drena para a ribeira do Paivô afluente do rio Paiva, a encosta Oeste drena 

para a ribeira de Muro, afluente da ribeira de Manhouce, a encosta Sul drena directamente para a 

ribeira de Manhouce, afluente da ribeira da Landeira, afluente do rio Varoso, que por sua vez é 

afluente do rio Vouga. 

Ao nível local nas áreas de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da 

Arada/Montemuro (2.ª Fase) existem diversas linhas de água. Estes cursos de água têm regime 

torrencial na época das chuvas, no entanto, possuem caudal diminuto ou nulo na época estival. São 

na sua generalidade linhas de água muito incipientes, cujo regime de escoamento rápido é muito 

dependente da precipitação. 
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De um modo geral, a vegetação presente nas três áreas de estudo para o sobreequipamento 

encontra-se muito degradada, como resultado da sua utilização secular para a pastorícia, para a 

agricultura e para as actividades silvícolas. A ocorrência periódica de incêndios florestais, 

frequentemente associados ao pastoreio, com a finalidade de renovar os pastos, constituiu talvez o 

factor de degradação mais importante. 

Estas áreas revelam-se consideravelmente empobrecidas em termos florísticos e paisagísticos, 

embora se tenham identificado 3 habitats naturais classificados no âmbito do Anexo B-I do Decreto-

Lei n.º 156-A/ 2013, de 8 de Novembro designadamente: charnecas secas europeias (matos rasteiros 

dominados por tojais – 4030pt3), vegetação de afloramentos rochosos (8220pt1) e de solos 

esqueléticos (8230pt3). Foram identificadas 21 áreas sensíveis, onde as intervenções para 

construção do projecto de sobreequipamento foram condicionadas. Estas áreas são representadas 

pelos principais afloramentos rochosos e foram incluídas na Planta de Condicionamentos (Figura 3 

anexa). 

Ao analisar as espécies faunísticas de interesse conservacionista potencialmente presentes nas 

áreas em estudo, verifica-se que, estas ficam nas zonas de distribuição geográfica potencial de 

algumas espécies de anfíbios (Salamandra-lusitânica), de répteis (Lagartixa de Carbonell, Víbora-

cornuda), de aves (Falcão-abelheiro, Tartaranhão-caçador, Açor, Falcão-peregrino, Melro-das-

rochas) e de mamíferos (Toupeira-de-água e Morcegos-de-ferradura). No entanto, a maioria das 

espécies de animais potencialmente presentes é comum no território português continental, 

apresentando uma distribuição muito alargada. 

Além destas espécies, é de especial interesse a presença de Lobo. As áreas em questão inserem-se 

dentro das áreas que são utilizadas pelas alcateias de Montemuro e da Arada, respectivamente nas 

serras com o mesmo nome. Um dos centros de actividade da alcateia de Montemuro localiza-se, 

aproximadamente, a 3 km da Área B, e a 4 km da Área A. O centro de actividade da alcateia da 

Arada mais próximo fica a cerca de 3 km da Área C. 

Foram efectuadas medições acústicas em 4 locais próximos das áreas em estudo. Nesses locais 

verificaram-se que, os níveis sonoros foram todos relativamente reduzidos, nunca superiores a 36 

dB(A), no período diurno, 38 dB(A), no período do entardecer, e 37 dB(A), no período nocturno, o que 

é representativo de um local tranquilo pouco perturbado em termos acústicos. A variação dos níveis 

sonoros depende sobretudo da variação das emissões sonoras naturais (fonação animal e 

aerodinâmica da vegetação), mas também das actividades humanas (tráfego rodoviário e 

movimentação de gado). 

Relativamente ao património, os resultados da pesquisa documental, e dos trabalhos de campo, 

consubstanciam um inventário com onze ocorrências (1P Mamoa; Cruz do Rossão (Mamoa 2 do Alto 

do Picão); 2P Mamoa(?) Cruz do Rossão; 3P Tumulus; Serra de Bigorne (Alto do Picão 3); 4P Abrigo 

Cruz do Rossão; 5P Marca de Termo Serra de Bigorne e 6P Marca de Termo Serra de Bigorne; 1M 
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Via Campo de Eirós; 2M Via Campo de Eirós 3; 3M Marca de Termo Campo de Eirós 4; 4M Recintos 

Campo de Eirós; 5M Abrigo(?) Campo de Eirós) localizadas nas Áreas B e C. Todas as ocorrências 

identificadas foram incluídas na Planta de Condicionamentos (Figura 3 anexa). 

9 EFEITOS DO PROJECTO 

As principais acções geradoras de efeitos ambientais, fazem-se sentir durante diversas fases que se 

estendem desde, o planeamento da obra, até à sua desactivação ou possível reconversão: 

planeamento/projecto, construção, exploração e desactivação/reconversão. 

Na fase de projecto ou planeamento, prevê-se uma perturbação muito reduzida, ou sem significado, 

nas áreas afectas ao projecto, pela acção dos técnicos implicados na planificação da obra e na 

elaboração do respectivo Estudo de Impacte Ambiental. Para as restantes fases (construção, 

exploração e desactivação), distinguem-se as seguintes acções: 

FASE DE CONSTRUÇÃO: 

 instalação (limpeza do terreno/desmatação, remoção e armazenamento de terra vegetal) e 

utilização dos estaleiros e zona de armazenamento temporário de materiais diversos; 

 abertura de caminhos (limpeza do terreno/desmatação, remoção e armazenamento de terra 

vegetal, escavação/aterros/compactação), execução de sistema de drenagem (construção de 

valetas e aquedutos), e pavimentação (saibro e "Tout-venant"); 

 transporte de materiais diversos para construção (betão, saibro, "Tout-venant", entre outros); 

 armazenamento temporário de materiais resultantes de escavações (saibro, rocha, terra 

vegetal, entre outros); 

 abertura de valas para instalação dos cabos eléctricos de interligação entre os aerogeradores e 

o aerogerador mais próximo ou o edifício de comando/subestação existente; 

 abertura de caboucos para as fundações das torres dos aerogeradores; 

 betonagem dos maciços de fundação das torres dos aerogeradores; 

 execução das plataformas para montagem dos aerogeradores; 

 transporte e montagem no local dos aerogeradores (torre, cabine e pás); e 

 recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

FASE DE EXPLORAÇÃO: 

 presença dos aerogeradores e de caminhos; 

 funcionamento dos aerogeradores; e 

 manutenção e reparação de equipamentos, caminhos e valetas. 
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FASE DE DESATIVAÇÃO: 

 remoção e transporte de equipamentos; e 

 recuperação paisagística. 

Chama-se à atenção para o facto de que, para a implantação do presente projecto de 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) não haverá necessidade da 

construção de um edifício de comando/subestação, já que, os aerogeradores serão ligados ao 

aerogerador mais próximo ou, no caso do ramal constituído pelos aerogeradores n.º 30 e 31 da Área 

C, ao edifício de comando/subestação do Subparque Eólico da Arada – Núcleo de Manhouce. 

Também não será necessária a construção de uma linha eléctrica para escoar a energia produzida 

pelo projecto, já que, essa energia será escoada através da linha eléctrica que actualmente 

transporta a energia produzida no Parque Eólico da Arada/Montemuro.  

Os estaleiros de apoio à obra de construção do presente projecto, irão localizar-se em área já 

anteriormente intervencionadas na construção do Parque Eólico da Arada/Montemuro. 

Face ao anteriormente exposto, os impactes expectáveis sobre o ambiente serão muito atenuados. 

No Quadro seguinte, apresenta-se um resumo da área a intervencionar pelo projecto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). 

Quadro 1 - Resumo das principais intervenções a efectuar no âmbito da Implantação 

do projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). 
 ÁREAS 

 A B C 

Área de Estudo ± 33 ha ± 22 ha ± 30 ha 

Aerogeradores 

2 
aerogeradores/plataformas 

com 

cerca de 2400 m
2
  

2 

aerogeradores/plataformas 
com 

cerca de 2400 m
2
 

2 
aerogeradores/plataformas 

com 

cerca de 2400 m
2
 

Extensão de novos troços de acesso cerca de 822 m cerca de 562 m cerca de 685 m 

Extensão da vala de cabos cerca de 850 m cerca de 1250 m cerca de 950 m 

Estaleiros 300 m
2
 - 300 m

2
 

Estaleiro de Apoio - 200 m
2
 - 

Assim conclui-se que, o projecto em análise não implica a construção de grandes extensões de 

caminhos e de valas de cabos, não implica a construção de edifício de comando/subestação, nem 

linha eléctrica de ligação à rede, e como tal, as obras de construção irão ser localizadas e decorrer 

num curto intervalo de tempo (7 meses de construção + 5 meses de paragem no caso das obras nas 

Áreas B e C e 7 meses no caso das obras na área A). 

IMPACTES NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

A fase de maior impacte é a fase de construção, devido à necessidade de movimentação de terras 

para execução das diversas obras, com alguma relevância ao nível das fundações das torres dos 

aerogeradores e respectivas plataformas, da execução de betonagens e de movimento de máquinas 
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e veículos pesados afectos às obras referidas anteriormente. Há ainda a salientar, sobre o último 

aspecto referido que, a circulação de veículos associados à obra, irá ser responsável por algum 

incómodo nas povoações, que existem ao longo do caminho de acesso à zona de implantação do 

projecto, com especial incidência nas povoações de Picão, Carvalhosa (serra de Montemuro) e 

Coelheira (serra da Arada). 

O impacte causado pela construção do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro 

(2.ª Fase) sobre a flora e vegetação é relativamente reduzido, uma vez que as zonas de implantação 

dos 6 aerogeradores, bem como as zonas previstas para os novos acessos e vala de cabos, são 

ocupadas maioritariamente por matos. 

Por outro lado, importa referir que o período de construção do projecto em análise é curto e que a 

recuperação da cobertura do solo ocorre geralmente num curto espaço de tempo, podendo ser 

reforçada, se necessário, através da realização de trabalhos complementares de regeneração da 

vegetação autóctone. 

Relativamente à fauna, os impactes prendem-se com o afastamento temporário dos animais devido à 

regular presença humana e à movimentação de veículos e maquinaria. As espécies mais afectadas 

serão grandes mamíferos (como o caso do Lobo) e algumas espécies da avifauna e herpetofauna 

menos tolerantes à presença do Homem. Prevê-se um número muito reduzido de atropelamento de 

animais pela circulação automóvel, já que a extensão de novos acessos construídos é reduzida e a 

circulação de automóveis nesses acessos, após a fase de construção do projecto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), também será reduzida. 

No caso em apreço os receptores sensíveis existentes na envolvente do projecto localizam-se a pelo 

menos 600 metros do aerogerador mais próximo (aerogerador n.º 30 a instalar na Área C – serra da 

Arada), não é provável que o Ruído Ambiente nos receptores sensíveis (Pontos de Medição) possa 

variar significativamente devido às actividades características da fase de construção. 

O projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) compreende 

sempre novos elementos introduzidos na paisagem, que provocam sempre impacte. No entanto, não 

se prevê que os mesmos tenham repercussões no carácter e qualidade da paisagem, uma vez que 

estes se vão integrar nos Parques Eólicos existentes. Salienta-se que a povoação que se localiza a 

menos de 2000 metros dos aerogeradores a serem instalados na serra de Montemuro é a povoação 

de Rosão com 60 potenciais observadores. Na serra da Arada a povoação mais próxima, com 

visibilidade sobre pelo menos um dos aerogeradores dista menos de um quilómetro, no entanto é um 

pequeno núcleo rural com cerca de 25 habitantes (Coelheira). 

IMPACTES NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração, os impactes gerados são, por um lado, negativos e, por outro, positivos, 

resultantes fundamentalmente de: 
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IMPACTES NEGATIVOS 

 perturbação que se faz sentir sobre a fauna devida à presença e funcionamento dos 

aerogeradores, em particular na avifauna e morcegos. Neste âmbito, é de referir que, não é 

conhecido nenhum corredor migratório de aves sobre a área prevista para instalação do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase). Relativamente aos 

acidentes de colisão com os aerogeradores verifica-se que, segundo os vários estudos 

realizados, os acidentes de colisão são em número muito reduzido quando os parques eólicos 

estão afastados de corredores migratórios, apesar de ocorrerem com maior incidência no grupo 

dos morcegos. Por outro lado, os resultados de planos de monitorização em parques eólicos, e 

no que respeita a outros animais como o Lobo Ibérico, demonstram que a maior perturbação 

ocorre na fase de construção; e 

 o impacte paisagístico dos aerogeradores, que para além de se tratar de uma questão 

subjectiva, é de referir que, os aerogeradores previstos no presente projecto irão integrar 3 

Subparques Eólicos já existentes e serão instalados em zonas adjacentes a áreas onde já 

estão instalados um número considerável de aerogeradores (65 no caso da serra de 

Montemuro e 43 no caso da serra da Arada). 

IMPACTES POSITIVOS 

 aumento da capacidade de produção do Parque Eólico da Arada/Montemuro, e consequente 

mais aproveitamento de um recurso energético natural, renovável, endógeno, que contribui 

para a diminuição da emissão de poluentes responsáveis por situações como o efeito de 

estufa, alterações climáticas e chuvas ácidas; e 

 benefícios económicos para as juntas de freguesia onde se localizam os aerogeradores, 

decorrente do arrendamento dos terrenos baldios, e para as Câmaras Municipais de Cinfães, 

Castro Daire e de São Pedro do Sul onde o projecto se insere conforme estipulado na 

legislação em vigor. 

De acordo com a análise efectuada, no presente estudo, considerando a emissão sonora contínua 

dos 6 novos aerogeradores, não se prevê, para a situação futura, a ocorrência de ultrapassagem dos 

limites legais definidos para Zonas Sensíveis, que de acordo com Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

Janeiro, alterado pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007, 16 de Março e pelo Decreto-Lei n.º 

278/2007, 1 de Agosto correspondem “a zonas vocacionadas para uso habitacional, ou para escolas, 

hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas 

unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros 

estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem 

funcionamento no período nocturno.” 

Conclui-se assim que, a maioria dos impactes negativos se fazem sentir durante a fase de construção 

e que, se forem aplicadas correctamente as medidas mitigadoras indicadas, os impactes identificados 

serão em grande parte reduzidos. 



SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA ARADA/ 
MONTEMURO (2.ª FASE) 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
VOLUME 3 - RESUMO NÃO TÉCNICO 
 

 

15055_RNT_EP_EIA_03_A.doc 

18 

A importância dos efeitos positivos encontra-se reflectida na justificação do projecto, bem como na 

própria identificação e avaliação desses mesmos efeitos, salientando-se mais uma vez que se trata 

de um projecto de Sobreequipamento de um parque eólico existente, e como tal, a não execução de 

infra-estruturas base significativas (caminho principal e linha eléctrica de ligação à Rede Eléctrica 

Nacional) reduz significativamente as obras a executar, e consequentemente os impactes negativos 

decorrentes da construção. 

 

10 PRESENÇA DE OUTROS PARQUES EÓLICOS NA MESMA ÁREA 

GEOGRÁFICA 

Conforme se pode verificar na Figura 1 anexa, já existem, na envolvente da área do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), para além dos subparques 

eólicos a sobreequipar na serra de Montemuro, nomeadamente Carvalhosa e Picão, existem diversos 

Parques Eólicos em exploração, nomeadamente os Parques Eólicos de Alto do Talefe, S. Macário II, 

Pinheiro (na envolvente mais próxima da Área A), e Tendais, Cinfães, Fonte da Quelha, Casais, São 

Pedro, Alto do Coto e Subparque Eólico de Aveloso numa área mais alargada. Na envolvente da Área 

C, na serra da Arada, estão instalados os Parques Eólicos de Candal/Coelheira e o Subparque Eólico 

da Arada – Núcleos de Sta. Cruz da Trapa e Manhouce. 

Os impactes resultantes da existência desses Parques Eólicos irão associar-se aos impactes do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) com efeitos cumulativos, em 

particular, no que respeita aos descritores paisagem, ruído e fauna. 

Os impactes resultantes da conjugação de vários parques eólicos repercutem-se na paisagem, ao 

nível da intrusão visual dos elementos e das alterações da qualidade cénica da mesma, 

principalmente em zonas visualmente expostas.  

Os aerogeradores existentes estão implantados em zonas de cumeada, o que os torna visíveis numa 

grande extensão. Actualmente os Parques Eólicos existentes nas Serras de Montemuro e da Arada já 

são visíveis, ainda que nem sempre a totalidade dos aerogeradores, da grande maioria das 

povoações, a grandes distâncias. Salienta-se que na envolvente dos quatro aerogeradores a instalar 

na serra de Montemuro já existem actualmente 65 aerogeradores e na envolvente dos dois 

aerogeradores a instalar na serra da Arada já existem 43 aerogeradores. A implantação dos novos 

aerogeradores irá acentuar ligeiramente a dominância da presença física destas estruturas na 

paisagem, estabelecendo, com os existentes, um corredor eólico mais definido, unificando 

pontualmente a linha de cumeada. O acréscimo dos impactes é pouco significativo não trazendo uma 

alteração relevante na paisagem. 

A implantação de mais 6 aerogeradores, distribuídos por duas áreas na serra de Montemuro e por 

uma área na serra da Arada, na proximidade de aerogeradores existentes, irá aumentar o impacte 

negativo previsto sobre os grupos de vertebrados voadores uma vez que, aumenta o risco de colisão 

das aves e de quirópteros com os aerogeradores. Considera-se que, o aumento do risco de colisão 
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não assume uma relação linear com o aumento do número de aerogeradores, mas exponencial, visto 

que os indivíduos terão superfícies cada vez menores para se deslocarem. Estes impactes 

cumulativos terão início com o funcionamento dos aerogeradores. 

No entanto, tendo como base o trabalho já realizado nos empreendimentos eólicos em redor das 

áreas de estudos (que apontam valores reduzidos do número de indivíduos e de diferentes espécies, 

bem como valores muito baixos de mortalidade dos dois grupos), e por se tratar de uma área de 

reduzida dimensão, considera-se que os impactes cumulativos deverão ser muito reduzidos para a 

avifauna e para o grupo dos morcegos. 

Especificamente, no que diz respeito ao Lobo, e segundo o relatório de monitorização na zona Oeste 

a sul do rio Douro, “a exploração dos Parques Eólicos parece não ter um impacte significativo sobre a 

distribuição e reprodução das alcateias monitorizadas. Contudo, o efeito cumulativo de todos os 

Parques Eólicos, com o consequente aumento de circulação de viaturas e pessoas, poderá 

comprometer a conectividade e reprodução de alcateias, bem como a mobilidade destas no interior 

dos seus territórios” (Torres et al., 2013). Considera-se que, não existirão impactes cumulativos sobre 

as populações lupinas através do efeito de repulsa ou do efeito de barreira sobre a presença da 

espécie na área visto que, no caso do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arada/Montemuro (2.ª 

Fase) o “aumento de circulação de viaturas e pessoas” durante a fase de exploração será residual, 

pois tratam-se de áreas adjacentes a áreas com aerogeradores em funcionamento. Deste modo, 

considera-se que embora ocorra impacte cumulativo, este não tenha expressão significativa. 

Ao nível da flora, considera-se não existir a ocorrência de impactes cumulativos, visto as intervenções 

previstas, serem muito pontuais e localizadas, ocupando uma área diminuta relativamente à área 

total. 

A um nível global, este projecto contribuirá, como os outros projectos do mesmo género, para um 

efeito indirectamente positivo sobre o clima e a qualidade do ar ambiente, reduzindo 

progressivamente a necessidade de, ao nível nacional, se recorrer continuamente à queima de 

combustíveis fósseis para a produção de electricidade, e contribuindo para uma aproximação do 

cumprimento dos objectivos delineados nos Protocolos da Convenção sobre Poluição Atmosférica de 

Longo Alcance e Protocolo de Quioto relativamente à emissão de Gases de Efeito de Estufa. 

Considera-se que, os aspectos anteriormente referidos constituem um impacte positivo. 

À data da elaboração do presente estudo, não são conhecidos projectos localizados na envolvente do 

projecto em análise, que possam vir a influenciar o ambiente sonoro futuro, para além das fontes 

existentes actualmente e que foram já consideradas na situação de referência. Salienta-se ainda, e 

de acordo com a avaliação efectuada ao ambiente sonoro, que a colocação dos quatro 

aerogeradores na serra de Montemuro e dos dois aerogeradores na serra da Arada não vai aumentar 

significativamente o nível de ruído existente nos receptores sensíveis analisados. 
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11 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Para a minimização dos efeitos negativos resultantes da construção e exploração do projecto de 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase) no ambiente, é necessário um 

acompanhamento ambiental rigoroso, de forma a assegurar a adequada implementação das medidas 

de minimização propostas no EIA. 

Nesse sentido, foram definidas medidas de minimização em função das diversas fases de 

desenvolvimento do projecto, nomeadamente, medidas a considerar durante a fase de construção, 

que dizem respeito basicamente a cuidados a ter durante a execução de operações de desmatação, 

movimentação geral de terras, betonagem, gestão de resíduos, armazenamento e manuseamento de 

combustíveis e outras substâncias poluentes, e por fim limpeza e recuperação das áreas 

intervencionadas. São ainda definidas medidas para aplicar durante a fase de exploração e eventual 

desactivação. 

São de destacar as seguintes medidas incluídas no EIA: 

 O cronograma da obra deve ter em consideração que: 

- a obra é interdita de noite e no período crepuscular (nomeadamente entre uma hora antes 

do pôr-do-sol e uma hora depois do nascer do sol); 

- a calendarização das obras deve ser aferida em articulação com a equipa de monitorização 

do lobo, admitindo-se o seu ajustamento em função da dinâmica espacial das alcateias. 

 Elaborar um Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir um 

enquadramento paisagístico adequado que, garanta a atenuação das afectações visuais 

associadas à presença das obras e respectiva integração na área envolvente. 

 Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução de 

todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização a 

implementar na fase da execução das obras, e respectiva calendarização. 

 Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar, identificadas na Planta de Condicionamentos, ou 

outras que vierem a ser identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental e/ou 

Arqueológico, caso se localizem a menos de 50 metros das áreas a intervencionar.  

 Todas as actividades que envolvam remeximento e escavação a nível do solo e subsolo 

(desmatação, decapagem e escavação) obrigam a acompanhamento integral e contínuo dos 

trabalhos por um arqueólogo, com efeito preventivo em relação à afectação de eventuais 

vestígios arqueológicos incógnitos. O acompanhamento arqueológico é extensivo a todas as 

áreas de interesse cultural identificadas na Situação de Referência, desempenhando uma 

função de monitorização, durante a fase de construção, no caso das que se encontram na 

envolvente das infra-estruturas do projecto. O acompanhamento deverá ser continuado e 
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efectivo, pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de ser 

garantido o acompanhamento de todas as frentes. 

 Os estaleiros deverão localizar-se em local a definir em fase de RECAPE e deverão ser 

organizados nas seguintes áreas: 

- Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra); 

- Deposição de resíduos: deverão ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores 

destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor destinado a resíduos de 

obra; 

- Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona 

deverá ser devidamente dimensionada, impermeabilizada e coberta de forma a evitar 

transbordamentos e que, em caso de derrame acidental, não ocorra contaminação das 

áreas adjacentes; 

- Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

- Deposição de materiais de construção. 

 A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo 

proceder-se à balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, deverão ser 

delimitadas as seguintes áreas: 

- Estaleiros: os estaleiros deverão ser vedados em toda a sua extensão; 

- Acessos: deverá ser delimitada uma faixa de no máximo 3 m para cada lado do limite dos 

acessos a construir. Nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado dos 

acessos, a faixa a balizar será de 3 m, contados a partir do limite exterior da área a 

intervencionar pela vala; 

- Aerogeradores e plataformas: deverá ser limitada uma área máxima de 3 m em volta da 

área a ocupar pelas fundações e plataformas. As acções construtivas, a deposição de 

materiais e a circulação de pessoas e maquinaria deverão restringir-se às áreas balizadas 

para o efeito; 

- Locais de depósitos de terras; 

- Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não 

podem ser armazenados nos estaleiros. 

 Implementar um plano de gestão de resíduos (PGR) que permita um adequado 

armazenamento e encaminhamento dos resíduos/efluentes resultantes da execução da obra. O 

PGR deverá incluir a indicação de todos os resíduos susceptíveis de serem produzidos na 

obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de 

Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos 

finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos. 
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 Recuperação paisagística de todas as zonas intervencionadas durante a construção do 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Arada/Montemuro (2.ª Fase), nomeadamente, zonas 

de armazenamento temporário de materiais, terra vegetal e inertes, estaleiros, bermas de 

caminhos, valas e plataformas dos aerogeradores. As zonas intervencionadas deverão ser 

limpas e cobertas com terra vegetal. 

Medidas a adoptar para minimizar os impactes previstos nas povoações afectadas: 

 O transporte de materiais susceptíveis de serem arrastados pelo vento deverá ser efectuado 

em viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja 

fechada. 

 Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, deverão ser 

utilizados sistemas de aspersão nas áreas de circulação. 

 O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efectuado em trajectos que evitem ao máximo o 

incómodo para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajecto 

deverá ser o mais curto possível e ser efectuado a velocidade reduzida. 

 Nos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve exceder em 

mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, de acordo com o nº 1 do Artigo 22º do Decreto-

Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

 Caso o funcionamento dos aerogeradores que constituem o Sobreequipamento venham a 

provocar interferência/perturbações na recepção radioeléctrica em geral e, de modo particular, 

na recepção de emissões de radiodifusão televisiva, deverão ser implementadas medidas 

necessárias para a resolução do problema. 

 Reparação do pavimento danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso ao local 

das obras pela circulação de veículos pesados durante a construção. 

Medidas a adotar para minimizar os impactes previstos a nível do ambiente sonoro: 

 O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o 

incómodo para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto 

deverá ser o mais curto possível e ser efetuado a velocidade reduzida. 

 Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deverá recorrer-se a técnicas de pré-

corte e ao uso de micro-retardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações 

produzidas. 

 Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o 

menor ruído possível. 
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 Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 

acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção. 

 Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de 

forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das 

emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar 

cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

 Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 

restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

 Nos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve exceder em 

mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, de acordo com o nº 1 do Artigo 22º do Decreto-

Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

 Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos 

aerogeradores, durante a toda a fase de exploração do Sobreequipamento. 

Salienta-se ainda que, tendo em conta que o projecto se insere numa Área Sensível de ocorrência de 

uma espécie protegida, nomeadamente o Lobo Ibérico, e que o projecto induz impactes sobre essa 

espécie que, mesmo após a aplicação de medidas de minimização, ainda persistam, deverá ser 

implementada uma medida compensatória. Dado que o promotor do projecto é associado da 

“Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico”, contribuindo financeiramente para o “Fundo 

do Lobo” gerido por esta associação por cada MW instalado no Parque Eólico da Arada/Montemuro, 

considera-se que, como medida compensatória da instalação dos 6 aerogeradores que constituem o 

Sobreequipamento do Parque Eólico Arada/Montemuro (2.ª Fase), essa mesma contribuição anual 

deverá aumentar, desde o início da construção, na proporção dos MW instalados com a execução do 

presente projecto de Sobreequipamento. 

 

Para a fase de exploração salienta-se ainda a seguinte medida: 

 

 Informar previamente a Autoridade de AIA sempre que existam trabalhos que envolvam a 

utilização de gruas e meios de movimentação pesados, apresentando no final da intervenção 

um documento elaborado pelo consultor ambiental da Eólica da Arada, que informará o tipo de 

trabalhos que foram executados, os meios afectos e o período em que decorreram. 

12 MONITORIZAÇÃO 

A verificação dos impactes decorrentes da instalação de um parque eólico pressupõe a execução de 

planos de monitorização que deverão decorrer em três fases distintas: antes da construção 

(estabelecimento da situação de referência), na fase de construção e na fase de exploração do 

parque eólico. Deste modo, no âmbito do projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico da 
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Arada/Montemuro (2.ª Fase), propõe-se a implementação de planos de monitorização do lobo, das 

aves, dos quirópteros e da flora e vegetação. 

 

Lisboa, Fevereiro de 2015 

 

 

Albertina Gil 

(Eng.ª Zootécnica) 
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:

ÁREAS A PRESERVAR

- CURSO DE ÁGUA

- RAIO DE PROTECÇÃO AOS MARCOS GEODÉSICOS (15 m)

- MIRADAS DOS VERTICES GEODÉSICOS 

1

- AEROGERADOR EXISTENTE

EM  EXPLORAÇÃO 
- PARQUE EÓLICO DA ARADA/ MONTEMURO 

- SUBESTAÇÃO EXISTENTE

- AEROGERADOR DO SOBREEQUIPAMENTO

- VALA DE CABOS A CONSTRUIR

- ACESSOS A CONSTRUIR

DO PE DA ARADA / MONTEMURO (2ªFASE)

Habitat 8220+8230  - Vertentes rochosas siliciosas com vegetação

casmofítica + Rochas siliciosas com vegetação pioneira da

Sedo-Scleranthion ou da Sedo

albi-Veronicion dillenii.

- OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS - TRABALHO DE CAMPO

E PLATAFORMA

HABITATS NATURAIS:
(ANEXO B - I DO DECRETO - LEI Nº 156-A/2013,de 8/11)
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ÁREAS A PRESERVAR

- CURSO DE ÁGUA

- RAIO DE PROTECÇÃO AOS MARCOS GEODÉSICOS (15 m)

- MIRADAS DOS VERTICES GEODÉSICOS 

1

- AEROGERADOR EXISTENTE

EM  EXPLORAÇÃO 
- PARQUE EÓLICO DA ARADA/ MONTEMURO 

- SUBESTAÇÃO EXISTENTE

- AEROGERADOR DO SOBREEQUIPAMENTO

- VALA DE CABOS A CONSTRUIR

- ACESSOS A CONSTRUIR

DO PE DA ARADA / MONTEMURO (2ªFASE)

Habitat 8220+8230  - Vertentes rochosas siliciosas com vegetação

casmofítica + Rochas siliciosas com vegetação pioneira da

Sedo-Scleranthion ou da Sedo

albi-Veronicion dillenii.

- OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS - TRABALHO DE CAMPO

E PLATAFORMA

HABITATS NATURAIS:
(ANEXO B - I DO DECRETO - LEI Nº 156-A/2013,de 8/11)
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