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1. INTRODUÇÃO 

Para efeitos de conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Parque Eólico de 

Mendoiro/Bustavade (Procedimento de AIA n.º 1345), vem a ProSistemas apresentar, no presente 

documento, um aditamento ao referido estudo, tendo em consideração a apreciação técnica efectuada 

pela Comissão de Avaliação, que ao abrigo do n.º 4, do artigo 13º, do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 

Maio, “pode solicitar ao proponente, ..., por uma única vez, aditamentos, informações complementares 

ou reformulação do resumo não técnico para efeitos de conformidade do EIA”. 

Assim, dando cumprimento ao solicitado pela Comissão de Avaliação do Estudo de Impacte 

Ambiental acima mencionado, através do ofício n.º 589/05/SACI-DAIA, apresentam-se em seguida os 

elementos adicionais solicitados. 
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2. ELEMENTOS COMPLEMENTARES AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

2.1. Descrição do Projecto 

Embora o projecto não se localize em área sensível, deverá ser efectuado o enquadramento 

cartográfico do mesmo com as áreas classificadas existentes na envolvente, nomeadamente 
o Parque Nacional da Peneda-Gerês, o Sítio PTCON0001 – Serras da Peneda e Gerês, Zona 
de Protecção Especial Serra do Gerês, Parque Natural da Baixa Limia – Serra do Xurês e 

Parque Transfronteiriço Gerês-Xurês. 

Conforme se pode verificar no Desenho 14 foi efectuado o enquadramento cartográfico do local de 

implantação do projecto do Parque Eólico de Mendoiro/Bustavade nas áreas com estatuto de 

protecção existentes na envolvente, dentro do território nacional, nomeadamente o Parque Nacional 

da Peneda-Gerês, o Sítio PTCON0001 – Serras da Peneda e Gerês e a Zona de Protecção Especial 

Serra do Gerês. 

A área correspondente ao Parque Natural da Baixa Limia não foi incluída no Desenho 14 uma vez 

que não foi possível ter acesso ao limite georeferenciado deste Parque Natural. O Parque Natural da 

Baixa Limia desenvolve-se em Espanha na serra do Xurês, numa área contígua (totalmente 

encaixado) ao limite do Parque Nacional da Peneda-Gerês na vertente galega. 

A designação e respectiva delimitação do Parque Transfronteiriço Gerês-Xurês não é oficial, 

existindo apenas uma intenção, através de um protocolo entre a Galiza e Portugal, de fazer uma 

integração global do Parque Nacional da Peneda-Gerês e do Parque Natural da Baixa Limia, pelo que 

esta designação também não foi incluída no Desenho 14. 

Atendendo às seguintes afirmações, apresentadas no EIA (página 15), 

(...) necessário que as plataformas definitivas tenham praticamente as mesmas dimensões 

que as plataformas provisórias da fase de construção (...) 

(...) após a montagem dos aerogeradores, a plataforma de trabalho é coberta com terra 
vegetal e posteriormente é efectuada a hidrosementeira. Ficará somente uma circular em 

torno do aerogerador com largura suficiente para que um veículo ligeiro o contorne, 

bem como, as fotografias da Figura 3, esclarecer sobre as dimensões da plataforma de 

trabalho (provisória) e da plataforma definitiva necessária para a fase de exploração. 

A plataforma de trabalho (provisória) e a plataforma definitiva têm a mesma dimensão (875 m2), 

pois é necessário que a área da plataforma de trabalho utilizada durante a construção, se mantenha 

disponível na posterior fase de exploração, para que caso eventualmente seja necessário proceder a 
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acções de manutenção (como por exemplo substituição de uma pá do aerogerador) existam as 

mesmas condições morfológicas em termos de área e declive adequado. 

A principal diferença reside apenas no facto de que na fase final de acabamentos da obra será 

executada na envolvente dos aerogeradores uma via circular com pavimento em “tout-venant” que 

permite apenas a passagem de um veículo ligeiro, e a restante área afectada pela permanência de 

equipamentos e materiais de apoio à montagem do aerogerador na fase de construção, é sujeita a 

recuperação paisagística. 

 

Figura 1 – Via circular em torno do aerogerador 

Relativamente ao acesso ao Parque (caminho existente a partir da EM1110) e ao acesso 
principal no interior do mesmo, referir que tipo de melhoramentos são necessários executar 

ao longo destes (nomeadamente, beneficiação do pavimento, alargamento da via, 
rectificação de curvas, obras de drenagem, etc.). 

O acesso ao Parque Eólico através do caminho existente a partir da EM1110 e o acesso principal 

no interior do mesmo serão sujeitos a alargamento da via, rectificação de curvas, obras de drenagem 

e beneficiação do pavimento com camada de “Tout-Venant”. O alargamento da via será efectuado em 

qualquer um dos casos de forma a obter-se uma largura de 5 m, sendo necessário proceder a um 

alargamento maior nos caminhos existentes no interior do Parque que têm cerca de 3 m de largura, 

enquanto que o caminho de acesso que se desenvolve a partir da EM1110 tem cerca de 4 m de 

largura. 

Indicar a dimensão dos estaleiros de apoio. 

O estaleiro de apoio terá uma dimensão entre 200 e 300 m2. 
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Na listagem de resíduos apresentadas deverão ser igualmente referidas as terras 

provenientes das escavações (incluindo a terra vegetal). Deverá ainda ser efectuada uma 
breve referência ao modo de depósito temporário e definitivo previsto para as mesmas, bem 

como, e se possível, uma estimativa da movimentação de terras prevista. 

Relativamente ao destino final das terras provenientes das escavações, mencionadas na listagem 

de resíduos na página 27 como materiais inertes provenientes das escavações, está previsto serem 

incorporadas integralmente nos aterros que serão necessários efectuar nos caminhos de acesso e nas 

plataformas dos aerogeradores. A terra vegetal será igualmente reutilizada na fase de recuperação 

paisagística especialmente ao nível de taludes e recuperação de áreas afectadas como sejam os 

locais de estaleiros. 

As terras provenientes das escavações enquanto não são utilizadas nos aterros previstos, serão 

armazenadas temporariamente junto aos locais sujeitos a intervenções. 

O depósito temporário de terra vegetal será feito em locais específicos que serão seleccionados 

posteriormente em fase de acompanhamento ambiental da obra, altura em que será possível ter 

noção da quantidade disponível, e em função disso serão utilizados os locais que apresentem 

características adequadas, nomeadamente zonas planas afastadas de linhas de água ou zonas 

húmidas e sempre junto ao caminho de acesso. Serão seleccionados tantos locais quantos os 

necessários de modo a que as pargas não atinjam proporções muito grandes e não seja necessário 

grande circulação de camiões durante o transporte de terra vegetal para o local de armazenamento, e 

posteriormente deste para o local de aplicação final (zonas a recuperar). 

Apresenta-se de seguida uma estimativa global de volumes de terras envolvidos nas obras de 

construção civil do parque eólico. 

Quadro 1 – Resumo da estimativa dos volumes de terra envolvidos nas obras de construção civil do 
núcleo de Mendoiro. 

 ÁREA (m2) VOLUME DE TERRA A 
RETIRAR (m3) 

VOLUME DE 
TERRA A REPÔR (m3) 

VOLUME DE TERRA 
SOBRANTE (m3) 

Estaleiros 1 000 0 0 0 

Acessos existentes(1) 44 020 37 417 30 814 6 603 

Acessos a construir 14 440 12 274 10 108 2 166 

16 Aerogeradores (fundação) 3 440 10 320 6 880 3 440 

16 Plataformas de apoio 14 000 0 0 0 

Valas(2) 4 863 4 863 4 863 0 

Edifício de comando/SE 6 400 3 200 1 600 1 600 

Total 84 706(3) 69 057 55 248 13 809 

(1) Acessos existentes a beneficiar ao longo de uma extensão de cerca de 8 804 m com largura de 5,0 m. 
(2) Acompanhando os acessos numa extensão de 9 726 m. 
(3) Na soma da área a afectar durante a construção não se considera a área da fundação dos aerogeradores. Cada fundação 

localizar-se-á numa das extremidades da plataforma de montagem, sendo que a área desta já contempla a área da 
fundação.  
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Quadro 2 – Resumo da estimativa das áreas e dos volumes de terra envolvidos nas obras de 
construção civil do núcleo de Bustavade. 

 ÁREA (m2) VOLUME DE TERRA A 
RETIRAR (m3) 

VOLUME DE 
TERRA A REPÔR (m3) 

VOLUME DE TERRA 
SOBRANTE (m3) 

Acessos existentes(1) 8 200 6 970 5 740 1 230 

Acessos a construir 4 070 3 460 2 849 611 

7 Aerogeradores (fundação) 1 505 4 515 3 010 1 505 

7 Plataformas de apoio 6 125 0 0 0 

Valas(2) 1 227 1 227 1 227 0 

Edifício de comando/SE 0 0 0 0 

Total 19 622 16 172 12 826 3 346 

(1) Acessos existentes a beneficiar ao longo de uma extensão de cerca de 8 200 m com largura de 5,0 m. 
(2) Acompanhando os acessos numa extensão de 12 270 m. 
(3) Na soma da área a afectar durante a construção não se considera a área da fundação dos aerogeradores. Cada fundação 

localizar-se-á numa das extremidades da plataforma de montagem, sendo que a área desta já contempla a área da 
fundação. 

 

2.2. Clima 

Apresentar uma resumida caracterização do clima da área de estudo. 

2.2.1. Informação meteorológica disponível 

Para caracterizar o clima da região é necessário conhecer o valor de determinadas variáveis que 

traduzem, em determinada altura, as condições físicas da atmosfera. Estas variáveis, geralmente 

designadas por elementos climáticos, são observadas em estações meteorológicas. 

Para a caracterização climática da região utilizaram-se os dados registados na estação 

meteorológica de Monção/Valinha (Latitude 42º 04'N, Longitude 8º 23'W e Altitude 80 m), situada a 

cerca de 7 km a nordeste do local de implantação do parque eólico. 

Os registos constantes nas normais climatológicas consultadas, referem-se a um período de 13 

anos, compreendido entre os anos de 1967 e 1980, o que se considerou suficiente para o fim em 

vista. 

2.2.2. Temperatura 

A temperatura observada, ou medida, na camada de ar que está em contacto com a superfície do 

terreno, tem a sua distribuição espacial e temporal condicionada por inúmeros factores, entre os quais 

se destacam o relevo, a natureza dos cobertos vegetais, a vizinhança de grandes superfícies de água 

e a circulação geral atmosférica. 
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2.2.2.1. Temperatura média 

A variação da temperatura média do ar ao 

longo dos meses é relativamente alta. 

Verifica-se um máximo em Julho e Agosto, 

correspondendo Dezembro, Janeiro, Fevereiro 

e Março aos meses de temperatura mais baixa. 

 

 

 

 

 

Quadro 3 – Temperatura meia do ar (ºC). 

E. C. Monção/Valinha                                                                                                              Período (1967-1980) 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 

MÁXIMA 12,5 13,9 13,3 18,1 20,3 24,7 28,1 27,7 25,4 21,0 15,9 12,7 19,5 

MÉDIA 8,6 9,6 9,6 12,6 15,0 19,2 21,4 21,0 19,2 15,8 11,4 8,8 14,4 

MÍNIMA 4,7 5,4 5,9 7,2 9,6 13,6 14,8 14,3 13,1 10,5 6,9 4,8 9,2 

 

2.2.3. Amplitudes térmicas 

A amplitude térmica diária é muito elevada, sendo máxima nos meses de Verão, fundamentalmente 

devido ao forte arrefecimento nocturno, motivado pela fraca nebulosidade desses meses, e às 

elevadas temperaturas que se fazem sentir durante o dia. 

A amplitude da variação anual da temperatura do ar, que pode definir-se como sendo a diferença 

entre os valores da temperatura média do ar no mês mais quente e no mês mais frio, (WORLD 

METEOROLOGICAL ORGANIZATION, 1966), é de 12,8ºC. 
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2.2.4. Precipitação 

Na estação meteorológica de 

Monção/Valinha a precipitação média anual é 

de 103,0 mm, com um máximo de 209,8 mm 

em Janeiro e um mínimo de 17,9 mm em 

Agosto. 

 

 

 

 

 

Quadro 4 – Precipitação média (mm). 

E. C. Monção/Valinha                                                                                                              Período (1967-1980)

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 

 209,8 173,2 125,2 80,5 110,4 38,6 23,2 17,9 55,4 110,7 129,8 199,4 103,0 

De acordo com os valores apresentados no quadro anterior, o período chuvoso da região decorre, 

em ano médio, entre Outubro e Março, apresentando assim, uma duração de seis meses, durante os 

quais ocorrem cerca de 74% da precipitação total anual. Nos meses do ano (Abril a Setembro) 

ocorrem períodos de chuva de intensidade menor, exceptuando o mês de Maio. 

2.2.5. Regime Termopluviométrico 

Como acontece em todo o país, na região existe um desfasamento entre o regime térmico e o 

regime pluviométrico. 

Deste modo, conclui-se que: 

- os meses de temperatura mais elevada (Julho e Agosto) são os que registam menores 

quantitativos de precipitação, definindo o auge da estação seca; 
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- os meses mais chuvosos 

coincidem com os de menor 

temperatura, ocorrendo o 

máximo de precipitação no 

Inverno durante os meses 

de Dezembro, Janeiro e 

Fevereiro. 

 

 

 

2.2.6. Humidade relativa 

Este é o elemento climático mais utilizado para descrever o estado higrométrico do ar. 

As variações da humidade relativa do 

ar são principalmente condicionadas 

pelas variações de temperatura e pela 

natureza das massa de ar, podendo 

admitir-se que uma variação de 

temperatura provoca, regra geral, uma 

variação da humidade relativa em sentido 

contrário. 

A distribuição espacial dos valores da 

humidade do ar, bem como a sua 

variação à escala temporal, é muito 

condicionada pela acção de diversos 

factores locais. Os valores máximos ocorrem durante a tarde. A variação anual da humidade relativa 

não é acentuada. 

Quadro 5 – Humidade relativa do ar (%). 

E. C. Monção/Valinha                                                                                                 Período (1967-1980) 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 

9 H 85 84 81 76 76 72 54 74 78 82 85 86 78 

18 H 80 77 70 68 75 64 62 52 61 76 80 81 70 
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2.2.7. Nevoeiro 

Numa zona de implementação de parques eólicos, o nevoeiro constitui um factor importante no que 

diz respeito ao risco de colisão das aves. Como se pode observar pelo quadro que se segue, os 

nevoeiros são pouco frequentes, ocorrendo ao longo de todo o ano, apesar de com maior incidência 

nos meses de Inverno. 

Quadro 6 – Número médio de dias com nevoeiro. 

E. C. Monção/Valinha                                                                                                 Período (1967-1980) 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 

Dias 2,0 1,8 1,1 0,4    0,5 0,7 0,5 0,4 0,8 1,3 1,7 1,9 13,1 

No que diz respeito à nebulosidade (quantidade de nuvens) os valores apresentados no quadro que 

se segue estão expressos em número desde 0 até 10, correspondendo cada unidade a um décimo do 

céu coberto de nuvens; 0 representa céu limpo, sem nuvens, e 10 representa céu encoberto, sem 

qualquer porção azul visível. 

Quadro 7 – Número médio de dias com nebulosidade. 

E. C. Monção/Valinha                                                                                                 Período (1967-1980) 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 

9 H 7 7 6 6 6 5 4 5 5 6 6 6 6 

18 H 6 7 6 6 6 4 4 4 5 6 6 6 6 

Por análise ao quadro anterior, verifica-se que a zona em estudo apresenta uma nebulosidade 

média, praticamente ao longo de todo o ano, ainda que com maior intensidade nos meses de Inverno. 

2.2.8. Ocorrência de trovoada 

Os aerogeradores, por constituírem estruturas altas e isoladas na zona mais elevada da serra, 

estão particularmente expostos à acção das descargas eléctricas. No quadro seguinte indica-se a 

frequência de ocorrência de trovoada. 

Quadro 8 – Número médio de dias com trovoada. 

E. C. Monção/Valinha                                                                                                 Período (1967-1980) 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 

Dias 1,8 0,8 0,5 1,2 1,2 1,8 1,2 0,6 0,8 0,8 0,6 0,4 11,7 

Por análise ao quadro anterior verifica-se que os meses onde ocorrem mais trovoadas são os de 

Janeiro, Abril, Maio, Junho e Julho, ou seja, o período em que ocorrem mais trovoadas é no final da 

Primavera início de Verão. 
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2.2.9. Vento 

O vento é um elemento climático que pode ser muito influenciado por factores locais, 

particularmente nas camadas da atmosfera em contacto com a superfície do terreno. Por isso a 

extrapolação dos valores deste elemento para outras regiões afastadas do local de medição deverá 

ser feita sempre com prudência. 

Por constituir a base da estimativa de 

produção de energia eólica, foi feito um 

estudo pormenorizado deste elemento 

climático. No entanto, em forma de 

introdução, são aqui apresentados os 

valores registados na estação climatológica 

de Monção/Valinha. 

A velocidade média anual do vento é 

relativamente constante em todos os 

quadrantes, com um valor médio anual de 

cerca de 10 km/h, sem diferenças 

significativas nos diferentes meses do ano. No que diz respeito ao rumo dominante de vento, verifica-

se que são os rumos NE e SW que apresentam uma frequência mais elevada. 

2.3. Ocupação do Solo 

Indicar a data da informação de base utilizada para a cartografia da ocupação do solo e se 

foi realizado algum trabalho de campo. 

O período de referência da informação de base utilizada para a cartografia da ocupação do solo é 

de Agosto de 1990 a Agosto de 1991. No entanto, salienta-se o facto de terem sido realizadas 

confirmações e actualizações da ocupação do solo através de trabalho de campo, no âmbito do EIA. 

Reformular o Desenho 5, aumentando a área de estudo caracterizada, nomeadamente ao 

longo do acesso ao Parque, na envolvente ao aerogerador 1-M e ao longo do acesso aos 
aerogeradores 14-M e 15-M, e cartografando as zonas de matos associados a afloramentos 

rochosos. 

Conforme se pode verificar no Desenho 5 (Revisão 1) a área de estudo cartografada referente à 

ocupação do solo foi alargada ao longo do acesso ao Parque, na envolvente ao aerogerador 1-M e ao 

longo do acesso aos aerogeradores 14-M e 15-M. 

Conforme solicitado definiu-se, ainda, outra classe de ocupação de solo referente a matos 

associados a afloramentos rochosos e delimitou-se as respectivas áreas onde essa mesma ocupação 

se encontra. 

FREQUÊNCIA E VELOCIDADE DO VENTO POR RUMOS
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Com base na carta militar é possível identificar algumas linhas de água na área do Parque. 

Assim, deverá ser esclarecido se as mesmas apresentam algum tipo de vegetação ribeirinha 
e, caso isso aconteça, a reformulação do Desenho 05 deverá considerar esta classe e 

deverá ser efectuada uma breve descrição do tipo de vegetação existente na mesma. 

As linhas de água identificáveis através da carta militar na área de implantação do parque eólico 

não apresentam vegetação ribeirinha uma vez que correspondem a cursos de água temporários. 

Quantificar as áreas afectadas de ocupação do solo (classes e sub-classes de ocupação 
identificadas) na área de implantação do Sub-Parque Eólico, analisando os efeitos do 

Projecto sobre as referidas classes. 

No quadro que se segue quantificam-se as áreas das classes de ocupação do solo afectadas pela 

implantação do projecto do parque eólico de Mendoiro/Bustavade. 

Quadro 9 – Áreas de ocupação do solo afectadas com a implantação do parque eólico. 

 Área (m2) 

 Plataformas 

dos 

Aerogeradores 

Caminhos a 

Reabilitar 

Caminhos a 

Construir 

Subestação/Edifício 

de Comando 

Vegetação Arbustiva Baixa – Matos 17 500 25 965 22 209 6400 

Pinheiro Bravo com grau de coberto superior a 50% ---------- 448 ---------- ---------- 

Afloramentos Rochosos + Matos Rasteiros 1750 717 201 ---------- 

Da análise do Quadro 9 verifica-se que a classe de ocupação do solo onde se irá verificar a maior 

parte das intervenções do projecto é claramente a vegetação arbustiva baixa – matos. 

É na zona central do núcleo de Mendoiro que a implantação de dois aerogeradores e uma extensão 

de caminho a construir e a reabilitar irão ser implantados numa zona de afloramentos rochosos 

associados a matos rasteiros. Nesta zona, uma vez que os afloramentos existentes são dispersos, 

será possível proceder à implantação dos aerogeradores e dos caminhos sem a afectação de 

afloramentos rochosos de grandes dimensões. 

No início do caminho de acesso principal ao parque eólico (logo a seguir ao desvio da EM 1110) 

existe, numa das margens do acesso, uma mancha florestal de pinheiro bravo (com grau de coberto 

superior a 50%) que terá de ser afectada numa extensão de cerca de 220 m para executar o 

alargamento do caminho (Figura 2), uma vez que por razões técnicas o seu alargamento terá que ser 

feito para o lado esquerdo no sentido de quem sobe. 
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Figura 2 – Mancha florestal de pinheiro bravo no caminho de acesso principal ao parque eólico. 

Salienta-se, ainda, que o alargamento do caminho de acesso principal não afectará a vegetação 

arbórea existente nas restantes classes de ocupação do solo (PP3; CQ0 e IP0) cartografadas no 

Desenho 5 (Revisão 1), uma vez que a vegetação arbórea está suficientemente afastada das zonas 

que irão ser sujeitas a alargamento. Assim, no Quadro 9 considerou-se a afectação de vegetação 

arbustiva baixa – matos pelo alargamento do caminho nestas zonas, uma vez que serão afectados 

apenas matos rasteiros na envolvente imediata do caminho (Figura 3). 

 

Figura 3 – Zona de Lameiros da classe de ocupação do solo CQ0 cartografada no 
Desenho 5 (Revisão 1). 

Na Figura 4 apresenta-se uma panorâmica geral da zona de desenvolvimento do caminho de 

acesso principal ao parque eólico onde é visível que a classe de espaço a afectar é a vegetação 

arbustiva baixa – matos. 
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Figura 4 – Zona de desenvolvimento do caminho de acesso principal ao parque eólico. 

Ao longo do caminho existente a partir do aerogerador n.º 9 em direcção a norte verifica-se a 

necessidade de atravessar uma zona de pinhal. No entanto, conforme se pode verificar no Desenho 5 

(Revisão 1) esta classe de espaço está classificada como pinheiro bravo com grau de coberto de 30% 

a 50%, pelo que os pinheiros existentes estão muito dispersos, sendo mesmo quase inexistentes ao 

longo do caminho de acesso que será necessário reabilitar, conforme se pode verificar na Figura 5. 

Assim, uma vez que o alargamento de caminho nesta zona poderá afectar apenas pontualmente 

algum pinheiro bravo, quantificou-se igualmente no Quadro 9, pelo alargamento deste troço de 

caminho, a afectação da classe de espaço de vegetação arbustiva baixa – matos. 

      

Figura 5 – Caminho existente na zona cartografada no Desenho 5 (Revisão 1) como PP2. 

Salienta-se o facto de que todas as restantes áreas cartografadas no Desenho 5 (Revisão 1) como 

zonas florestadas serão integralmente preservadas, especialmente no que diz respeito à zona 

identificada como área com interesse ecológico n.º 6, cartografada no Desenho 5 (Revisão 1) com as 

classes de ocupação do solo QQ3, PQ3 e PP3, a qual não será afectada pela passagem de caminhos 

de acesso entre os aerogeradores n.º 13 e 14 do núcleo de Mendoiro. No extremo norte do núcleo de 
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Bustavade existe igualmente uma zona florestada (PP3) que não será sujeita a qualquer tipo de 

intervenção no âmbito do projecto do parque eólico. Refere-se, ainda, que estas áreas foram 

integradas na planta de condicionamentos como áreas a preservar. 

Face ao exposto, conclui-se que face à dimensão da obra o impacte decorrente da implementação 

do parque eólico sobre a ocupação do solo é negativo, de magnitude reduzida, certo, imediato, 

permanente e reversível. De facto, a implantação deste tipo de projectos implica a execução de obras 

muito localizadas e a área efectivamente ocupada pela instalação dos elementos definitivos que 

constitui o parque eólico, corresponde a uma percentagem muito reduzida da área total arrendada. 

Para além da ocupação definitiva das zonas necessárias à implantação dos diversos elementos 

constituintes do parque eólico quantificados no Quadro 9, o estaleiro (1200 m2), as valas para 

instalação dos cabos eléctricos e as eventuais zonas de armazenamento de terra vegetal e outros 

materiais inertes (entre 200 e 300 m2), são zonas sujeitas a compactação do solo e onde se procede à 

destruição do coberto vegetal, que conforme se pode verificar no Desenho 5 (Revisão 1) 

correspondem a áreas com vegetação arbustiva baixa – matos. No entanto, estas mesmas zonas são 

afectadas temporariamente pela execução da obra. Uma vez concluída a obra, as zonas mencionadas 

são sujeitas à necessária recuperação, envolvendo operações como descompactação do solo e 

revegetação, de modo a readquirir as suas anteriores potencialidades. Assim, considera-se que o 

impacte gerado é negativo, de magnitude reduzida, certo, imediato, temporário e reversível. 

2.4. Paisagem 

Apresentar uma legenda mais detalhada das simulações das vistas dos aerogeradores de 
várias vertentes, apresentadas no Anexo 8, indicando nomeadamente, o local onde é 

possível obter as mesmas. 

Vista 1 – Vista de Este, a partir da localidade de Cernadas. 

Vista 2 – Vista de Noroeste, a partir da estrada n.º 1103 junto à localidade de Porta. 

Vista 3 – Vista de Norte, a partir do troço de estrada n.º 504 entre a povoação de Merim e Pretos. 

Vista 4 – Vista de Noroeste, a partir da estrada n.º 505, a caminho da povoação de Portal e 

Lazenças, junto à zona do marco geodésico de Couto de Trute. 

Vista 5 – Vista de Sudeste, a partir da estrada n.º 1289 que estabelece a ligação entre Sistelo e 

Porta Cova, próximo de Chã da Armada. 

Salienta-se o facto de que o aspecto obtido nas imagens das vistas para o parque eólico incluídas 

no Anexo 8, corresponde a uma situação mais desfavorável do que é expectável na realidade, em 

termos de visibilidade de aerogeradores, uma vez que o método usado para a simulação utiliza uma 

altitude superior ao local considerado como referência. A c ssim, deverá considerar-se em termos de 
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contabilização do número de aerogeradores visíveis a simulação constante na Figura 01-01 do 

Anexo 8. 

2.5. Sistemas Ecológicos 

Atendendo a que somente é efectuada uma breve descrição da Vegetação potencial e actual 

e que foi realizado trabalho de campo nos meses de Fevereiro, Abril e Maio, deverá ser 
apresentada uma caracterização mais detalhada da flora, referindo nomeadamente as 

espécies existentes na área de influência dos elementos do Projecto, e que poderão ser 
afectadas pela sua construção, e a existência de espécies incluídas nos Anexos da Directiva 

Habitats e espécies RELAPE. 

2.5.1. Flora vascular com interesse para conservação 

Na actualidade, e dada a ausência completa de bosques naturais de carvalhos nas áreas mais 

elevadas, verifica-se uma maior incidência de matos de substituição, caracterizados pelo 

predomínio dos tojos (Ulex europaeus subsp. latebracteatus, U. minor) e das urzes (Erica 

cinerea, E. ciliaris), e na frequência da vegetação higrófila e turfosa, em que são habituais os 

elementos atlânticos Genista berberidea, Erica tetralix, Arnica montana subsp. atlantica, Carex 

binervis, Narcissus bulbocodium e os próprios esfagnos (Sphagnum sp. pl.). 

Na vegetação pioneira dos solos esqueléticos típicos dos interfaces entre os tojais e os 

afloramentos rochosos, são frequentes os endemismos ibéricos Armeria humilis subsp. odorata e 

Ornithogalum broteroi. 

Apresenta-se no Quadro 10 a lista dos táxones vasculares com interesse para efeitos de 

conservação cuja ocorrência na área de estudo se encontra confirmada. A ecologia de cada táxone (e, 

portanto, a sua área potencial de distribuição) será discutida no âmbito da descrição da vegetação (ver 

adiante). 

Quadro 10 – Flora vascular com interesse para conservação na área de estudo. 

Táxone Área de distribuição Interesse para conservação 

Narcissus bulbocodium subsp. 
bulbocodium 

Península Ibérica e Sudoeste de 
França 

Táxone listado no Anexo V da Directiva 
“Habitats” 

Armeria humilis subsp. odorata Montanhas do Noroeste de Portugal e 
do Sul da Galiza 

Endemismo do Noroeste da Península 
Ibérica 

Silene marizii Noroeste da Península Ibérica Endemismo do Noroeste da Península 
Ibérica 

Ornithogalum broteroi Ocidente de Portugal e Noroeste de 
Espanha 

Endemismo do Ocidente Ibérico 
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2.5.2.  Vegetação natural e habitates 

2.5.2.1. Descrição da vegetação natural 

A vegetação natural actual da zona de implantação do parque eólico Mendoiro/Bustavade exibe um 

acentuado grau de degradação, reflexo da pressão antrópica que sobre ela é exercida. 

De facto, os bosques primitivos de carvalho-alvarinho (Quercus robur L.), enquadráveis na 

associação Rusco aculeati-Quercetum roboris (classe fitossociológica Querco-Fagetea), encontram-se 

hoje totalmente ausentes da parte superior da serra, à semelhança da vegetação das suas orlas e dos 

seus matagais de substituição, os giestais da associação Ulici latebracteati-Cytisetum striati (classe 

Cytisetea). Assim, no que respeita à vegetação lenhosa, a série de vegetação característica do 

território encontra-se maioritariamente representada pelos tojais subseriais da associação Ulicetum 

latebracteato-minoris (classe Calluno-Ulicetea) que muitas vezes se apresentam também bastante 

degradados pelo fogo e pelo pastoreio. 

A posição cuminal da área de intervenção faz com que sejam frequentes os afloramentos rochosos 

e os solos esqueléticos, cuja vegetação assume habitualmente, nas montanhas do Norte de Portugal, 

um assinalável interesse para efeitos de conservação, dada a riqueza em endemismos ibéricos de 

distribuição mais ou menos restrita. No entanto, a altitude relativamente modesta condicionam 

negativamente a ocorrência de táxones endémicos com áreas de distribuição restrita. 

Nas fendas dos afloramentos graníticos com exposição predominante a norte, desenvolvem-se 

comunidades pauci-específicas dominadas por Umbilicus rupestris, Asplenium billotii, Saxifraga 

spathularis e Silene marizii (classe Asplenietea); nas posições mais abrigadas, à sombra dos blocos 

graníticos, ocorrem pontualmente formações de grandes pteridófitas em que predomina a relíquia 

subtropical Dryopteris guanchica. Os solos esqueléticos, frequentes nas áreas convexas e nas 

clareiras dos tojais mais degradados, são colonizados por comunidades pioneiras de baixa cobertura 

dominadas por Agrostis truncatula subsp. commista, Thymus caespititius, Sedum brevifolium, Armeria 

humilis subsp. odorata e Ornithogalum broteroi (classe Festucetea indigestae). 

2.5.2.2. Habitates naturais (Anexo B-I do Decº-Lei 140/99) 

Apresenta-se na Quadro 11 a lista dos habitates naturais identificados na área de estudo, 

acompanhada de uma descrição de cada habitat e respectiva flora vascular com relevância para 

efeitos de conservação. 
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Quadro 11 – Habitates naturais identificados na área de estudo. 

Habitat Descrição (área de estudo) Flora vascular relevante 

4030 Charnecas secas europeias Tojais de Ulex europaeus subsp. 
latebracteatus (Calluno-Ulicetea) 

- 

7120Turfeiras altas degradadas ainda 
susceptíveis de regeneração natural 

Turfeiras planas ricas em Sphagnum  Arnica montana subsp. atlantica 

8230 Rochas siliciosas com vegetação 
pioneira da Sedo-Scleranthion ou da 
Sedo albi-Veronicion dillenii 

Vegetação pioneira de leptossolos 
(Sedo-Scleranthetea, Festucetea 
indigestae) em clareiras dos matos de 
tojos 

Armeria humilis subsp. odorata 

Ornithogalum broteroi 

A cartografia que se apresenta no Desenho 15 reflecte precisamente esta organização dos 

habitates naturais na paisagem da área de estudo. 

Indicar ainda a localização de manchas significativas das espécies florísticas com 
importância de conservação. 

A única mancha significativa de espécies florísticas com importância de conservação são as 

comunidades turfosas (classe Scheuchzerio-Caricetea) moderadamente ricas em Sphagnum (dado o 

estado geral de degradação em que se encontram) e pontualmente com Arnica montana subsp. 

atlantica (associação Arnicetum atlanticae) – 7120 – Turfeiras altas degradadas ainda susceptíveis de 

regeneração natural. A conservação deste habitat encontra-se fortemente condicionada pelo sobre-

pastoreio pelos garranos e gado bovino e caprino que pastam em liberdade pela serra. 

Identificar e cartografar os habitats naturais (de acordo com o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 
de Abril) existentes na área de implantação do Projecto, estabelecendo uma relação com a 

caracterização da ocupação do solo efectuada. 

No Desenho 15 encontram-se identificados e cartografados os habitats naturais de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 140/99 existentes na área de implantação do projecto. A relação com a caracterização 

da ocupação do solo encontra-se descrita nos pontos anteriores. 

Analisar, mais detalhadamente, os potenciais impactes da construção do Projecto sobre as 
espécies florísticas com maior interesse conservacionista e os habitats naturais 

identificados. 

Da análise efectuada podemos tecer as seguintes conclusões: 

− a flora vascular autóctone e a vegetação natural da área de estudo encontra-se 

extremamente empobrecida por uma acção antrópica devastadora e continuada, 

presentemente associada ao pastoreio; 

− no caso concreto da flora vascular, não foram detectados valores florísticos de 

importância elevada para efeitos de conservação, apenas ocorrendo na área do projecto 
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dois táxones listados no Anexo V da Directiva 92/43/CEE e alguns endemismos ibéricos 

com distribuição mais ou menos ampla; 

− os valores florísticos com maior interesse para efeitos de conservação (Armeria humilis 

subsp. odorata, Arnica montana subsp. atlantica, Dryopteris guanchica e Silene marizii) 

encontram-se associados aos afloramentos rochosos, aos solos esqueléticos das áreas 

convexas e às áreas deprimidas com drenagem deficiente, sendo os tojais o tipo de 

vegetação com menor valor florístico global; 

− foram identificados e cartografados na área três habitates naturais do Anexo I da Directiva 

92/43/CEE, nenhum deles considerado prioritário. 

Em conformidade com as conclusões acima apresentadas, julga-se conveniente as seguintes 

considerações e recomendações: 

− a área do projecto de implantação do Parque Eólico Mendoiro/Bustavade não inclui 
valores botânicos que, pela sua originalidade e/ou raridade, ponham em causa a sua 

concretização; 

− encontrando-se os principais valores associados às área convexas (afloramentos rochosos 

e solos esqueléticos) e às áreas deprimidas (solos higroturfosos e urzais-tojais higrófilos), 

estes espaços, já foram evitados para a implantação de aerogeradores ou construção de 

acessos em fase de estudo prévio; 

− os acessos a construir encontram-se projectados para as áreas de encosta 

moderadamente declivosas, facilmente identificáveis no terreno pela presença de tojais 

densos de Ulex europaeus subsp. latebracteatus; também no caso concreto dos locais 

instalação de aerogeradores se encontram ocupados por tojais densos somente na zona 

central do núcleo de Mendoiro se encontram associados afloramentos rochosos dispersos, 

tendo sido garantido, no entanto, que não seriam afectados pela implantação dos mesmos. 

2.6. Recursos Hídricos 

Atendendo a que somente foi verificada a existência de nascentes, poços e furos na área de 
implantação do Parque, esclarecer se existem na envolvente ao Projecto nascentes e 

captações de água que possam ser afectadas pelo empreendimento. 

Apresenta-se no Anexo 3 a informação recebida através da Divisão de Serviços Urbanos da 

Câmara Municipal de Monção, que solicitou a cada uma das Juntas de Freguesia abrangidas pela 

área de implantação do Parque Eólico de Mendoiro/Bustavade a localização de nascentes e 

captações de água num raio de 3 km do parque eólico. 
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Face à natureza geológica da zona, aos locais de implantação do projecto e tipo de intervenções 

previstas na obra e já descritas no capítulo 4.3, e tendo em conta que terão obrigatoriamente de ser 

implementadas as medidas de minimização referentes aos recursos hídricos constantes no EIA, 

nomeadamente garantir que as linhas de água existentes não são afectadas em qualidade e em 

quantidade, quer pela execução de obras de drenagem, quer pelo controlo de produtos poluentes a 

armazenar em obra, é seguro que as captações de água existentes na envolvente não serão 

afectadas. 

No entanto, face à informação recolhida considera-se fundamental e por uma questão de segurança 

incluir a seguinte medida de minimização para a fase de construção do Parque Eólico de 

Mendoiro/Bustavade: 

- Garantir a manutenção de todas as nascentes e captações de água. 

2.7. Ambiente sonoro 

Esclarecer qual a distância ao Projecto considerada quando se afirma a inexistência de 

receptores potencialmente classificáveis como sensíveis na envolvente próxima. 

A distância considerada para a afirmação da inexistência de receptores potencialmente 

classificáveis como sensíveis foi de 300 m, seguindo as indicações fornecidas para este descritor no 

Despacho conjunto n.º 251/2004, de 23 de Abril. Ainda, assim, indica-se de seguida conforme 

solicitado os receptores mais próximos da área de implantação do projecto. 

Identificar os receptores sensíveis (mesmo que isolados) mais próximos da área de 

implantação do Projecto (mesmo que a mais de 300 metros) e indicar a distância a que os 
mesmos se encontram do aerogerador mais próximo. 

As povoações mais próximas da área de implantação do Projecto e que se encontram todas a mais 

de 1 km dos aerogeradores mais próximos são, Vilar e Ucha a oeste do núcleo de Mendoiro; Lordelo a 

oeste do núcleo de Bustavade; Sta. Tecla a norte do núcleo de Bustavade; Santo André, Pomar e 

Azevedo a nordeste do núcleo de Bustavade; Bouças e Estrica a sudeste do núcleo de Mendoiro e 

Quebradas a sul do núcleo de Mendoiro. 

Em termos de receptores isolados refere-se ainda, a zona de parque de merendas localizada a sul 

do parque eólico a cerca de 600 m, e a vacaria localizada a cerca de 400 m a norte do aerogerador 

n.º 16M junto ao início do caminho para os aerogeradores n.º 14M e 15M. 
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2.8. Factores Socioeconómicos 

Caracterizar o tipo de actividades sociais e recreativas que se desenvolvem na área de 

implantação do Parque, bem como analisar os impactes sobre estas decorrentes das fases 
de construção e exploração. 

Na área de implantação do parque há apenas a referenciar a prática de caça. Na envolvente ao 

parque eólico poderá considerar-se a existência de actividades religiosas nomeadamente, na 

freguesia de Anhões a cerca de 400 m do início do caminho de acesso para o parque eólico situa-se a 

capela do Senhor do Bonfim cujas festas e romarias são comemoradas no Verão, no 2º Domingo de 

Junho e último Domingo de Setembro. 

Refere-se ainda a existência de uma vacaria junto ao início do caminho de acesso aos 

aerogeradores n.º 14 e 15 e de um parque de merendas a sul da zona de implantação do parque 

eólico, o qual é utilizado com maior frequência no Verão, especialmente nos dias de romaria à capela 

do Senhor do Bonfim. 

De acordo com as informações fornecidas pelo Vereador da Câmara Municipal de Monção 

Eng.º Augusto Domingues, foi possível confirmar ainda que, na zona de implantação do parque eólico 

não são praticadas actividades desportivas, nomeadamente parapente, nem os percursos pedestres 

implementados no concelho atravessam a área de implantação do projecto. 

Face ao exposto, não se prevêem impactes negativos durante a fase de construção em termos de 

afectação de áreas sociais e recreativas dado que as festas e romarias do Senhor do Bonfim ocorrem 

aos fins-de-semana, altura em que a obra está parada, prevendo-se apenas um eventual impacte 

negativo insignificante em termos socioeconómicos no caso de ser temporariamente afectada a 

acessibilidade à zona da referida vacaria. 

Durante a fase de exploração não são expectáveis impactes negativos sobre qualquer uma das 

actividades referidas anteriormente. 

2.9. Instrumentos de Planeamento 

Tendo em conta os excertos do Regulamento aplicável aos usos afectados pelo Projecto, 
deverá ser efectuada a apreciação do enquadramento do mesmo no regime jurídico previsto 

para cada classe e categoria de espaço afectados no Plano Director Municipal abrangido 
pelo empreendimento, ou outros instrumentos de gestão do território. 

Segundo o Regulamento do PDM de Monção as zonas classificadas como Espaço de Uso Florestal 

Condicionado apresentam condições fisiográficas e edafoclimáticas favoráveis ao estabelecimento de 

prados naturais, sendo áreas com declive acentuado e consequentemente com risco de erosão, e 

cabeceiras de linhas de água (áreas incluídas na REN). Esta classe de espaço no regulamento 
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pretende salvaguardar os fenómenos erosivos, propondo acções de florestação e gestão, 

considerando-a como non aedificandi. 

A escala de trabalho utilizada no PDM comparada com a escala de trabalho do projecto em análise 

é menos rigorosa uma vez que se trata de um plano muito mais abrangente. 

Assim, verifica-se que as zonas seleccionadas para implantação dos diversos elementos 

constituintes do parque eólico são relativamente planas por exigências técnicas do projecto, não só no 

que diz respeito ao local da subestação, que é uma zona bastante plana, como também os locais dos 

aerogeradores e dos caminhos de acesso, que para possibilitarem o transporte das máquinas não 

podem apresentar declives acentuados. Acresce o facto que a obra de construção de um parque 

eólico é um projecto com intervenções muito localizadas, considerando-se que a implantação do 

projecto não põe em causa os objectivos primordiais do uso definido no regulamento para este tipo 

espaço. 

Relativamente à edificabilidade em Espaços de Produção Florestal Dominante, de acordo com o 

artigo 44.º do Regulamento é permitida a instalação de equipamentos no caso de ser reconhecido o 

interesse público dos mesmos. Como os projectos de produção de energia eólica inserem-se no grupo 

de projectos de interesse público e a implantação do projecto apresentada não irá afectar zonas 

florestadas prevê-se que não existam impactes negativos. De referir também que o edifício de 

comando da subestação terá um projecto de arquitectura e enquadramento paisagístico conforme 

exigido no Artigo 44.º. 

Verifica-se o mesmo relativamente às zonas classificadas como Baldio Sujeito ao Regime Florestal, 

em que segundo o regulamento é permitida a desafectação para a edificabilidade seguindo o 

estipulado no Artigo 44.º. Segundo o Regulamento esta classe de espaço é para uso florestal de apoio 

às populações, incluindo áreas de inculto cuja exploração reverte para aproveitamento de matos como 

actividades complementares à agricultura. Assim, prevê-se igualmente que não existam impactes 

negativos sobre os usos definidos para esta classe de espaços, uma vez que será possível manter na 

área afecta ao parque eólico a exploração de matos como actividades complementares à agricultura e 

a prática de pastoreio. 

Relativamente às condicionantes legais, entre as quais se destaca a Reserva Agrícola 
Nacional e a Reserva Ecológica Nacional, efectuar a análise e diagnóstico da situação 

prevista na legislação específica para cada condicionante e a realização da acção. 

O parque eólico encontra-se em zonas classificadas como áreas com risco de erosão e cabeceiras 

de linhas de água incluídas na REN. Conforme referido anteriormente, as exigências técnicas 

associadas à implantação de um projecto desta natureza não permitem que o parque eólico seja 

implantado em zonas de declive acentuado e consequentemente com risco de erosão, razão pela qual 

se considera que a implantação do projecto não coloca em risco a preservação de locais com estas 

características. Acresce ainda o facto de que no âmbito do EIA foram definidas medidas de forma a 
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garantir que as linhas de água existentes não são afectadas (em qualidade e em quantidade), pelo 

que as intervenções a efectuar nas zonas definidas como cabeceiras de linhas de água não irão 

causar impactes. 

Assim, conclui-se que, embora negativo, o impacte sobre as áreas sujeitas ao regime jurídico da 

REN apresenta baixa magnitude atendendo à reduzida expressão espacial das áreas efectivamente 

ocupadas comparativamente com a totalidade da mancha de REN intersectada, não se prevendo que 

a construção do projecto coloque em risco o equilíbrio ecológico que se pretende alcançar com a 

figura da REN. Salienta-se que a legislação contempla o reconhecimento de interesse público do 

Projecto com a emissão de uma DIA favorável ou condicionalmente favorável ao Estudo de Impacte 

Ambiental (Despacho Conjunto n.º 51/2004, de 31 de Janeiro). 

Não existem zonas classificadas como Reserva Agrícola Nacional na zona de implantação do 

projecto pelo que o projecto não irá interferir com esta condicionante legal. 

Cartografar as pedreiras identificadas e referidas no texto. 

No Desenho 5 (Revisão 1) foram cartografadas as pedreiras existentes na envolvente do local de 

implantação do Parque Eólico de Mendoiro/Bustavade que se desenvolvem na encosta este do 

parque eólico. 

2.10. Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico 

Apresentar ao Instituto Português de Arqueologia o relatório dos trabalhos arqueológicos, 
para que o mesmo seja analisado por este Instituto. 

Conforme se pode verificar pelo ofício do Instituto Português de Arqueologia que se apresenta no 

Anexo 4, o relatório dos trabalhos arqueológicos do Parque Eólico de Mendoiro/Bustavade já foi 

entregue, tendo mesmo já sido emitida a aprovação do mesmo. 

2.11. Impactes Cumulativos 

Atendendo a que a linha de interligação deste Parque à rede receptora não será avaliada 
neste EIA, e estando previstos outros projectos eólicos e linhas eléctricas associadas para 

esta região (nomeadamente a linha de interligação dos restantes subparques que irá ligar-se 
à subestação do presente subparque), deverá ser efectuada uma análise mais detalhada dos 

impactes cumulativos sobre a avifauna, indicando nomeadamente o tipo de impactes e as 
espécies e as zonas potencialmente mais afectadas. 

Todos os grupos faunísticos, sem excepção, poderão ser afectados pela construção das linhas 

eléctricas previstas para os parques do Alto Minho I (2 linhas a 60 kV e uma linha a 150 kV - Figura 6). 
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Figura 6 – Traçado das linhas eléctricas na zona do parque eólico de Mendoiro/Bustavade. 

Os impactes associados à fase de construção das linhas resultam da abertura de acessos para a 

colocação de apoios e consequente perturbação humana e destruição do habitat, que poderão ser 

especificamente mais prejudiciais no interior ou proximidades de áreas sensíveis ou seja, habitats 

onde ocorrem espécies mais ameaçadas, como sejam linhas de água, afloramentos rochosos e 

manchas de floresta autóctone. Os impactes serão agravados se a fase de construção decorrer no 

período entre Março e Julho, que corresponde à época de reprodução da maior parte das espécies de 

vertebrados ocorrentes na região. 

Durante a fase de exploração, os principais impactes causados na fauna pelas linhas eléctricas, 

dizem respeito ao risco de colisão das aves com os cabos ou o risco de electrocussão nos postes. 

Actualmente, a problemática da morte de aves por electrocussão e colisão está bem estudada 

nalguns países, como por exemplo Espanha (NEGRO et al., 1989; FERRER & NEGRO, 1992; 

GARCIA, 1998; GUZMAN & CASTAÑO, 1998; JANSS & FERRER, 2001), não só devido ao elevado 

impacte que tem nas comunidades avifaunísticas, mas também por causa das descargas que estas 

provocam e que resultam na interrupção do fornecimento de energia eléctrica (RODRIGUES, 2000). 

A electrocussão é uma das principais causas de morte de aves ameaçadas, sendo responsável, em 

alguns locais, pela sua regressão (FERRER & NEGRO, 1992; GUZMAN & CASTAÑO, 1998; 

RODRIGUES, 2000). Pode ocorrer pelo contacto com dois condutores, ou com o condutor e a 

derivação à terra, e pode ser directa ou indirecta (quando o animal morre da queda devido ao choque 

eléctrico). É mais frequente em linhas inferiores aos 45 kV, o que não é o caso das linhas eléctricas 

dos parques eólicos do Alto Minho I, sendo especialmente afectadas as aves de média e grande 

Linha Eléctrica 60 kV 
Linha Eléctrica 60 kV 

Linha Eléctrica 150 kV 
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envergadura, especialmente as rapinas, que normalmente utilizam os postes como locais de pouso e 

observação (FERRER & NEGRO, 1992; RODRIGUES, 2000). 

O seu desenho (largura da travessa, comprimento dos isoladores e disposição dos condutores em 

relação ao plano de pousada das aves), assim como o tipo de habitat por onde passam são os 

principais factores que determinam a mortalidade por electrocussão (RODRIGUES, 2000) que, 

nalguns casos pode ser muito grave nas aves de rapina fêmeas (geralmente maiores que os machos) 

e na população juvenil (FERRER & NEGRO, 1992; GUZMAN & CASTAÑO, 1998). 

Como já foi referido, a área de estudo está incluída numa área de elevada riqueza avifaunística. 

Assim, a instalação de linhas eléctricas (e respectivos postes) que sejam perigosos para este grupo 

faunístico poderá ter um impacte negativo, uma vez que, em Espanha, por exemplo, há registos de 

mortalidades anuais superiores a 2000 aves em apenas 100 km de linhas eléctricas (FERRER & 

NEGRO, 1992). É mais grave no Outono e Inverno, que corresponde ao período de independência 

dos juvenis (RODRIGUES, 2000). 

A colisão das aves com as linhas depende da espécie (são mais vulneráveis as gregárias, as que 

possuem voos rápidos, as maiores, as mais pesadas e as de hábitos nocturnos), das condições 

atmosféricas (chuva, vento e nevoeiro) e da existência de áreas desarborizadas nas redondezas 

(maior facilidade de detecção de presas em cima dos postes). O diâmetro dos condutores e cabos de 

terra, a sua altura em relação ao solo, a sua disposição (uma ou mais camadas) e a orientação da 

linha em relação às rotas migratórias são os factores inerentes à própria estrutura que condicionam 

este impacte (RODRIGUES, 2000). 

As características climatéricas da área de estudo (alta precipitação anual e épocas de nevoeiros), 

assim como a elevada diversidade de espécies de aves que aí ocorrem fazem com que a 

possibilidade de colidirem com os cabos por não os verem ou devido ao seu diâmetro e/ ou disposição 

no plano horizontal, seja elevada. 

No entanto, importa realçar que neste caso específico, apesar de convergirem para um único ponto 

três linha eléctricas, nomeadamente a linha a 60 kV proveniente do parque eólico de Picoto, a linha a 

60 kV proveniente do parque eólico de S. António e a linha a 150 kV de interligação à rede receptora 

na subestação de Pedralva, não são espectáveis impactes cumulativos ao nível da fauna uma vez que 

não há em qualquer situação a existência de corredores comuns. De facto, conforme se pode ver na 

figura seguinte, as três linhas com origem/chegada na subestação de Mendoiro vêm de direcções 

diferentes. 

Assim, é de esperar ao nível da fauna a ocorrência dos impactes referidos anteriormente, mas 

admite-se que estes não sejam aumentados pela convergência das linhas num único ponto. 



 

T23852-ADITAMENTO-R0.DOC 25 
 

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DO VALE DO MINHO, S.A. 
PARQUE EÓLICO DE MENDOIRO/BUSTAVADE 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
VOLUME 3 – ADITAMENTO 

Ao nível da paisagem considera-se a existência de impactes cumulativos pela presença das três 

linhas quando se observa a alguma distância, ainda que não seja muito acentuado pelas mesmas 

razões já referidas anteriormente. 

A presença das três linhas a convergirem para um ponto atenua-se à medida que a distância do 

observador aumenta. Por outro lado, muito próximo do local a subestação, o impacte causado pela 

chegada das três linhas é insignificante quando comparado com a presença da própria subestação em 

si. 




