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1 -  INTRODUÇÃO 

1.1 -  IDENTIFICAÇÃO E FASE DE DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO 

O Projecto objecto do presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) designa-se por Parque Eólico 
de Ariques. Este Projecto encontra-se em fase de Estudo Prévio e destina-se ao aproveitamento da 
energia eólica para produção de energia eléctrica, no concelho de Alvaiázere, sendo composto por 6 
aerogeradores de 2 MW, interligados por uma rede eléctrica de 15 kV, a qual converge para o posto 
de seccionamento do Parque Eólico.  

A ligação ao Sistema Eléctrico de Serviço Público será estabelecida mediante a construção de uma 
linha aérea a 15 kV, com uma extensão aproximada de 3 km, desde o posto de seccionamento do 
Parque Eólico até à Subestação de Alvaiázere. 

1.2 -  IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE  

O Proponente deste Projecto é a empresa ENEOP 2 – Exploração de Parques Eólicos, S.A., com 
sede na Rua Sá da Bandeira, n.º 517, 2º andar, 4000–436 Porto. 

1.3 -  IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA 

A entidade licenciadora deste Projecto é a Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

1.4 -  EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

O presente EIA é da responsabilidade da PROCESL  –  Engenharia Hidráulica e Ambiental, Lda., 
tendo sido elaborado pela equipa técnica indicada no início deste volume. 

O EIA foi elaborado entre Fevereiro de 2008 e Janeiro de 2010. 

1.5 -  ENQUADRAMENTO LEGAL 

Os Projectos sujeitos ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental estão incluídos nos 
Anexos I e II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, republicado no Decreto-Lei n.º 197/2005, 
de 8 de Novembro1. Os Parques Eólicos encontram-se no Anexo II e ficam sujeitos a procedimento 
de AIA no caso de apresentarem um número de aerogeradores superior a 20 (caso geral) ou superior 
a 10 (caso sensível), contando com o número de aerogeradores de outros Parques situados a menos 
de 2 km. 

                                                 
1  Rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro. 
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A área prevista para o Parque Eólico insere-se no Sítio de Interesse Comunitário (SIC) 
Sicó / Alvaiázere, classificado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril (PTCON0045, 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/00, de 5 de Julho) e aprovado pela Portaria 
n.º 829/2007, de 1 de Agosto (Figura 1 do Anexo I). 

Por outro lado, o Parque Eólico situa-se a menos de 2 km de um parque eólico com sete aerogerado-
res em construção (Parque Eólico de Alvaiázere). 

Deste enquadramento resulta que o Parque Eólico de Ariques fica sujeito a avaliação de impacte 
ambiental por totalizar mais de 10 aerogeradores conjuntamente com o Parque Eólico de Alvaiáze-
re, ambos situados numa área sensível. 

1.6 -  ANTECEDENTES 

Não existem antecedentes, relativamente ao Parque Eólico de Ariques, no que concerne a procedi-
mentos administrativos de definição de âmbito do EIA. 

Contudo, no âmbito do procedimento de AIA nº 1161, a cumeada onde estão previstos os aerogera-
dores do Projecto objecto do presente EIA foi alvo de estudos ambientais para colocação de cinco 
aerogeradores. Na fase de RECAPE os aerogeradores dispostos na cumeada de Ariques foram trans-
feridos para a cumeada de Alvaiázere, que apresenta maior recurso eólico, estando presentemente 
sete aerogeradores em construção. 

1.7 -  ÂMBITO E METODOLOGIA DO ESTUDO 

1.7.1 -  Estrutura e âmbito do Estudo  

De acordo com a metodologia habitualmente seguida observaram-se os requisitos para Estudos de 
Impacte Ambiental (EIA) constantes no n.º 3 do Artigo 12º, e do Anexo III do Decreto-Lei 
n.º 69/2000, de 3 de Maio, republicado no Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, relativo ao 
“conteúdo mínimo do EIA” e as Normas Técnicas estabelecidas no Anexo II da Portaria 
n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

A definição da metodologia e do âmbito do estudo teve em conta a experiência e o conhecimento 
dos impactes ambientais provocados por Projectos deste tipo, a experiência anterior da equipa téc-
nica na realização de estudos ambientais e, finalmente, o Despacho Conjunto n.º 251/2004, de 17 de 
Março, publicado em Diário da República (2ª Série) a 23 de Abril de 2004. 

O presente EIA é constituído pelo presente volume que constitui o Relatório Técnico, sendo com-
posto por 10 capítulos. 
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No Capítulo 1 – Introdução, foi feita a identificação e justificação do Projecto e descrita a sua loca-
lização. 

No Capítulo 2 – Objectivos e Antecedentes do Projecto, são definidos os objectivos e a importân-
cia do Projecto. 

No Capítulo 3 – Descrição do Projecto, é descrita a concepção geral do Projecto, onde se salientam 
os principais aspectos relacionados com potenciais interacções no ambiente. 

No Capítulo 4 – Caracterização da Situação Actual do Ambiente, descreve-se a situação ambien-
tal da área em estudo antes da implementação do Projecto, analisando as componentes ambientais 
mais susceptíveis de serem perturbadas pela construção e exploração do mesmo, de acordo com o 
âmbito estabelecido. 

No Capítulo 5 – Evolução do Estado do Ambiente sem o Projecto, descreve-se um cenário previ-
sível da evolução da situação actual na ausência do Projecto, ou seja, a Alternativa Zero, e que 
deveria servir de base para a avaliação de impactes, se fosse possível caracterizá-la com o pormenor 
como se faz para o estado actual do ambiente. 

No Capítulo 6 – Análise de Impactes Ambientais, identificam-se e avaliam-se os principais 
impactes negativos e positivos, decorrentes das fases de construção, exploração e desactivação do 
Projecto. 

No Capítulo 7 – Proposta de Medidas de Minimização dos Impactes Ambientais, identifica-se 
um conjunto de medidas que permitem enquadrar ambientalmente o Projecto e definem-se medidas 
de valorização para os impactes positivos gerados pelo mesmo. 

No Capítulo 8 – Identificação de Lacunas de Conhecimento, identificam-se as principais lacunas 
de informação que surgiram no decorrer do EIA. 

No Capítulo 9 – Plano de Monitorização Ambiental e Plano de Acompanhamento Ambiental 
da Obra, é identificado um plano de monitorização ambiental para o Projecto em análise, nomea-
damente nas componentes onde o acompanhamento é essencial para a adequada gestão ambiental 
do Projecto e/ou para clarificar a eficácia de algumas das medidas minimizadoras propostas. É defi-
nido um plano de acompanhamento ambiental da obra para garantir a implementação das medidas 
de minimização propostas. 

No Capítulo 10 – Conclusões, resumem-se as principais conclusões do estudo efectuado. 

Estes capítulos garantem uma análise completa de todos os descritores pertinentes, tendo o aprofun-
damento da análise dos mesmos sido baseado na discussão do âmbito que se apresenta seguidamen-
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te para cada descritor (de acordo com o Despacho Conjunto n.º 251/2004, de 17 de Março, publica-
do em Diário da República (2ª Série) a 23 de Abril de 2004):  

- Geologia, Geomorfologia e Paisagem – análise da geomorfologia local, devido à eventual 
interferência do Projecto com afloramentos rochosos, escarpados ou monumentos geológi-
cos de interesse particular; identificação da existência de nascentes ou captações de água; 
áreas de visualização do Projecto a partir das imediações com apresentação cartográfica das 
mesmas; alterações morfológicas e paisagísticas provocadas pelo Projecto; 

- Ecologia (Flora e Fauna) e Ocupação do Solo – identificação de áreas de especial interes-
se (habitats) e sua delimitação cartográfica; análise dos conflitos potenciais nos vertebrados 
voadores com recurso à informação disponível e, em caso de dúvida ou de informação insu-
ficiente, garantia da existência de planos de monitorização adequados em fase de 
pós-avaliação; análise da ocupação do solo; 

- Património – caracterização dos elementos de interesse patrimonial e respectiva representa-
ção cartográfica, complementada com ocorrências detectadas na prospecção sistemática da 
área do Projecto; 

- Ordenamento do Território – enquadramento do Projecto nos instrumentos de gestão terri-
torial em vigor e avaliação da sua compatibilidade com os mesmos, bem como conflitos 
com eventuais servidões ou restrições de utilidade pública existentes; apresentação da carto-
grafia de sobreposição do Projecto nas plantas de ordenamento e condicionantes dos PDM 
abrangidos; 

- População – enquadramento socioeconómico do Projecto; análise de aspectos directamente 
associados à aceitação do Projecto e benefícios para a população; 

- Ambiente Sonoro – análise do critério de incomodidade e critério de exposição máxima, 
junto dos potenciais receptores sensíveis existentes na envolvente do Projecto; 

- Outros descritores – caracterização simplificada e proposta de medidas de minimização 
ajustadas ao Projecto. 

O EIA integra ainda um tomo separado relativo ao Resumo Não Técnico (RNT) do Relatório Téc-
nico cuja estrutura e conteúdo obedecem aos “Critérios de Boa Prática para Elaboração e Avaliação 
de Resumos Não Técnicos” (APA, 2008). 

1.7.2 -  Metodologia geral 

A metodologia adoptada na abordagem de cada uma das vertentes do ambiente em análise foi a 
seguinte: 
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1) Obtenção dos elementos relativos ao estado actual da qualidade do ambiente da área de 
estudo para implantação do Projecto, fornecidos pelo promotor, necessários à definição 
da situação actual: 

a) análise da bibliografia temática disponível, 

b) análise da cartografia topográfica e temática da área de estudo, nas escalas 1/250 000 e 
1/25 000 ou outras escalas disponíveis, 

c) análise do Plano Director Municipal (PDM) do concelho de Alvaiázere, 

d) contactos com entidades locais, regionais e nacionais, de natureza pública ou privada, 

e) visitas e reconhecimentos de campo realizados na área de intervenção pelos especialis-
tas envolvidos no EIA, com expressão mais significativa para os domínios da Ecologia 
(Flora e Vegetação, Fauna e Habitats), Geologia e Geomorfologia, Património, Paisa-
gem e Socioeconomia, 

f) reuniões de trabalho com os diferentes elementos da equipa técnica; 

2) Produção de cartografia geral da área de estudo, fornecida ao promotor à escala 1/25 
000, e produção de cartografia de Habitats, da área de estudo do Parque Eólico, forneci-
da ao promotor à escala 1/2 000, para orientação no desenvolvimento do Projecto ao nível 
de Estudo Prévio;  

3) Caracterização da situação actual, identificação e avaliação dos potenciais impactes 
ambientais determinados pela construção e exploração do Projecto; proposta de medidas 
de minimização dos impactes negativos determinados pelo Projecto e definição dos 
domínios sujeitos a monitorização ambiental, se aplicável; 

5) Realização do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, que estabelece os pro-
cedimentos a realizar de forma a verificar o cumprimento, por parte do Empreiteiro, das 
medidas de minimização da fase de construção. 

Salienta-se que, dada a inserção num SIC, para elaboração do presente EIA foram realizados tra-
balhos de campo bastante exaustivos e faseados de acordo com o desenvolvimento do Projecto 
por forma a dar indicações das condicionantes existentes e influenciar o layout (subcapítulo 2.2). 

Para a Ecologia foram realizados levantamentos de campo em Junho de 2008 e Março e Setembro 
de 2009 (subcapítulo 4.8) e foi tida uma reunião com o Parque Natural das Serras de Aire e Can-
deeiros (PNSAC) em Julho de 2009 para apresentação do Projecto e metodologia desenvolvida.  

Ao nível dos outros descritores destaca-se a entrevista com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia 
de Alvaiázere, o qual gentilmente forneceu informações bastante úteis sobre a realidade local, con-
tribuindo, assim, para enriquecer o EIA. Destaca-se que a população local tem conhecimento e tem 
acompanhado o Projecto, o qual foi apresentado pelo promotor na Câmara Municipal de Alvaiázere. 
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Na Figura 1.1 apresenta-se uma síntese da metodologia desenvolvida neste estudo. 

 

 

FIGURA 1.1 
Síntese da metodologia desenvolvida no EIA do Parque Eólico de Ariques 

1.7.3 -  Definição da área de estudo e das escalas de trabalho 

No âmbito deste EIA foi definida a área de estudo para o Parque Eólico em análise, onde se identi-
ficaram e avaliaram os impactes sobre o ambiente biofísico e/ou socioeconómico resultantes da 
construção, exploração e desactivação do referido empreendimento. Neste EIA foi incluída a análise 
ambiental de um corredor de 400 m centrado no eixo indicativo da linha eléctrica a 15 kV de liga-
ção ao Sistema Eléctrico de Serviço Público (cerca de 3 km). 

A definição da área de estudo do Parque Eólico teve em conta o tipo de Projecto e as características 
da área envolvente, razão pela qual foi considerada como área de estudo para a maioria dos descri-
tores, a área fornecida pelo promotor – Figura 2 do Anexo 1 (Peças Desenhadas). No entanto, sem-
pre que considerado relevante para os objectivos do presente EIA, foi alargada a área de estudo de 
cada descritor, de acordo com o critério definido pelos especialistas das diversas áreas temáticas 
integrantes do EIA. Este é o caso de descritores como o património (2 km), a socioeconomia (3 km) 
e a paisagem (5 km). 

Há, igualmente, descritores cuja análise foi enquadrada no contexto regional, como é o caso da geo-
logia e hidrogeologia, em resultado da compreensão dos próprios sistemas em presença requerer 
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uma análise mais abrangente em termos espaciais, e da ecologia (flora e vegetação, fauna e habi-
tats), que não podem deixar de referenciar o contexto regional, para a boa caracterização dos recur-
sos em presença, da respectiva importância e significado da sua afectação potencial. 

As unidades espaciais de análise e as respectivas escalas de trabalho resultaram diversas, no âmbito 
de contextos funcionais definidos. Para enquadramento regional e administrativo do Projecto, a base 
cartográfica adoptada correspondeu à escala 1/250 000 e, na análise da maioria dos domínios do 
estudo, correspondeu à escala 1/25 000, considerando-se, esta última, a escala adequada para efeitos 
de apresentação da cartografia temática do EIA. 

Dado a inserção do Projecto num SIC, a cartografia de Habitats e Condicionamentos foi produzida à 
escala 1/2 000. 

Para além destas ferramentas salienta-se, ainda, o recurso a cartas militares, Esc. 1/25 000 e fotogra-
fias aéreas complementados pelo reconhecimento pormenorizado de campo efectuado pela equipa 
técnica em 2008 e 2009. 

A noção de tempo, mais difícil de gerir de forma discretizada e definida, foi tratada na base dos 
horizontes temporais marcados por acontecimentos concretos que individualizam períodos com 
características funcionais específicas - fase de construção e de exploração - e que coincidem com 
horizontes de curto e médio/longo prazo. A fase de desactivação será considerada no horizonte 
temporal de longo prazo. 
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2 -  OBJECTIVOS E ANTECEDENTES DO PROJECTO 

2.1 -  OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

O Parque Eólico de Ariques destina-se à produção de energia eléctrica a partir do vento. 

Este projecto enquadra-se nas linhas de desenvolvimento preconizadas pelo Governo no que diz 
respeito à “Dinamização do Cluster das Energias Renováveis” (Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 169/2005, de 24 de Outubro), estratégia fundamental para o cumprimento dos objectivos estipu-
lados para Portugal, no que diz respeito à redução das emissões de gases com efeito de estufa. 

Na sequência da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 1992, a 
comunidade internacional adoptou, em 1997, o Protocolo de Quioto, com vista a combater as alte-
rações climáticas através do estabelecimento de compromissos quantificados de limitação ou de 
redução dos principais gases com efeitos de estufa. 

Portugal aprovou o Protocolo de Quioto em Março de 2003 (Através do Decreto-Lei n.º 7/2002, de 
25 de Março e comprometeu-se limitar o aumento das suas emissões a 27% relativamente aos valo-
res de 1990. 

A cenarização efectuada sobre a evolução da economia nacional até 2010, num cenário business as 
usual (ou seja, sem medidas de redução), reflecte uma necessidade crescente de consumo de ener-
gia, a qual resulta num aumento de 54% a 63% de emissões de gases com efeito de estufa em 2010, 
face ao ano de referência de 1990. Este acréscimo implica uma necessidade de redução de 16 Mt 
(megatoneladas) a 21 Mt de CO2 (dióxido de carbono equivalente), por forma a contribuir com os 
compromissos assumidos de crescimento das emissões de gases com efeito de estufa de 27% naque-
le período, nos termos do Acordo de Partilha de Responsabilidade da União Europeia. 

A promoção da electricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis é, assim, uma alta 
prioridade comunitária, tal como foi destacado no Livro Branco sobre fontes de energia renováveis. 

De acordo com os resultados do Livro Verde “Para uma estratégia europeia de segurança do aprovi-
sionamento energético” a União Europeia (UE) será cada vez mais dependente de fontes de energia 
externas, estimando-se a dependência no ano de 2030 num valor que andará em redor dos 70%. 
Para complicar ainda mais, a União Europeia dispõe de uma fraca margem de manobra para actuar 
sobre as condições de oferta de energia sendo, essencialmente, ao nível da procura que poderá agir 
e, sobretudo, ao nível da poupança de energia no sector residencial e dos transportes. 
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FIGURA 2.1 
Estimativa da produção de gases com efeito de estufa na UE 1990-2012 (in Livro Verde 
“Para uma Estratégia Europeia de Segurança do Aprovisionamento Energético”, 2000) 

Apesar de nos últimos anos se ter observado na generalidade dos países da UE uma diversificação 
energética a favor do gás natural (através dos mercados russo e argelino) e electricidade e, pelo fac-
to da intensidade energética deste sector ter baixado 23% entre 1985 e 1998, a verdade é que 
actualmente a UE ainda apresenta uma dependência enorme de combustíveis fósseis. De facto, de 
acordo com o estudo “Study on Energy Supply Security and Geopolitics”, a procura de petróleo e 
gás natural vai continuar a subir na UE, observando-se um aumento superior do gás natural. O 
aumento do consumo de petróleo far-se-á sentir, sobretudo, nas economias emergentes e em países 
com industrialização crescente. 

 

FIGURA 2.2 
Produção de electricidade por fonte de energia e por Estado-Membro (in Livro Verde 
“Para uma Estratégia Europeia de Segurança do Aprovisionamento Energético”, 2000) 
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FIGURA 2.3 
Percentagem de fontes de energia primárias de alguns países europeus 

(in BP Statistical Review of World Energy, June 2003, IEA Renewables Information, 2003) 

Em 2003, 12,5% da produção de energia primária dos países da UE-15 tinha origem em energias 
renováveis, enquanto que 31,1% tinha origem na energia nuclear, seguido do gás natural (24,3%) e 
do petróleo (19,4%) (BES, 2006). 

 

FIGURA 2.4 
Consumo final (%) de energia na União Europeia, 2003 (BES, 2006) 

A política de diversificação geopolítica dos mercados de abastecimento não libertou a UE de uma 
situação de quase dependência centrada nos países do Golfo Pérsico no caso do petróleo, e na Rús-
sia para o gás natural. A opção nuclear, apesar de constituir uma alternativa não fóssil para a UE e 
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ser responsável por libertação de poucos gases com efeito de estufa, tem como principal calcanhar 
de Aquiles a forte oposição pública e política (através das moratórias de alguns estados membros). 
Para além disso, a liberalização do mercado energético europeu não se compadece com a morosida-
de e o custo associados à construção de uma central nuclear. Sendo assim, é provável que a contri-
buição da opção nuclear se mantenha num curto prazo, no entanto, a redução gradual ou total da 
energia nuclear significa que 35% da produção de electricidade terá de provir de fontes de energia 
convencionais e energias renováveis. 

Analisando os valores do peso da produção de energia a partir de fontes de energia renováveis no 
consumo de energia eléctrica nos países da UE–15, referentes a 2004, verifica-se que com excepção 
do Luxemburgo, existe ainda um longo percurso a fazer por todos os países para atingir as metas 
para 2010 (BES, 2006). 

 

FIGURA 2.5 
Peso (%) da produção de energia a partir de fontes de energia renováveis 

no consumo de electricidade na UE-15, 2004 (BES, 2006) 

Conforme se pode verificar através da figura que se segue, Portugal em 2004 foi o quinto país da 
UE–15 com maior incorporação de produção de energia a partir de fontes renováveis (BES, 2006). 

A valorização das energias renováveis e a promoção da melhoria da eficiência energética consti-
tuem um instrumento fundamental e uma opção inadiável, por forma a viabilizar o cumprimento 
dos compromissos internacionais em resultado da implementação da Convenção Quadro das 
Nações Unidas para as alterações climáticas e do protocolo de Quioto, dela decorrente, e a nível 
europeu o cumprimento da Directiva–Quadro da União Europeia, relativa à produção de energia 
eléctrica com base em fontes renováveis, que exigem alterações significativas para a concretização 
dos objectivos estabelecidos (da Resolução de Concelhos de Ministros n.º 63/2003, de 13 de Março 
relativa à Política Energética Portuguesa resulta o objectivo de instalar até 2010 uma potência de 
3 750 MW de origem eólica). 
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FIGURA 2.6 
Peso (%) da produção de energia a partir de fontes de energia renováveis, 

por fonte energética, 2004 (BES, 2006) 

Tem-se, assim, assistido nos últimos tempos a um maior estreitamento entre as políticas energéticas 
e ambientais, como estratégia de resposta às crescentes preocupações globais em termos ambientais 
e energéticos. 

A médio prazo, as energias renováveis são a única fonte sobre a qual a UE dispõe de alguma mar-
gem de manobra para aumentar a oferta nas actuais circunstâncias, e é nessa perspectiva de desen-
volvimento que o actual Governo tem definido as principais linhas de orientação. 

Em 14 de Julho de 2005, foram definidas pelo Estado Português as Grandes Opções do Plano 
2005-2009, que contém as principais linhas de acção e medidas para este período, e nas quais se 
inclui o objectivo de cumprir os compromissos assumidos internacionalmente, em particular no 
âmbito do protocolo de Quioto, no que respeita à produção de electricidade baseada em fontes de 
energia renováveis de baixo impacte ambiental (entre as quais a energia eólica). 

É neste contexto que o Governo, no cumprimento de uma das suas principais linhas de orientação: 
reforço das energias renováveis, lançou um concurso internacional para atribuição da potência eóli-
ca, com vista ao cumprimento da meta dos 39 % de produção de energia eléctrica a partir de fontes 
renováveis (actualmente esta meta encontra-se revista, apontando para 45%). 

O projecto do Parque Eólico de Ariques está enquadrado na estratégia acima referida, fazendo parte 
do conjunto dos parques eólicos previstos no âmbito do concurso lançado pelo Governo, conforme 
se explica com mais detalhe no subcapítulo seguinte. 
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2.2 -  ANTECEDENTES DE DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO 

Em Julho de 2005 o Governo lançou um concurso público internacional para atribuição de capaci-
dade de injecção de potência, que visa permitir o cumprimento das metas fixadas para Portugal no 
âmbito do Protocolo de Quioto. A capacidade total a atribuir no âmbito do concurso, com um 
mínimo de 1 200 MVA e um máximo de 1 800 MVA, poderá representar mais de 50% da potência 
atribuída até à data em Portugal, relevando a importância atribuída ao recurso eólico. 

O lançamento do presente concurso enquadra-se no Programa de Investimentos em Infra-estruturas 
Prioritárias (PIIP) aprovado pelo Conselho de Ministros em 30 de Junho de 2005, o qual prevê a 
realização de um investimento total de 25 mil milhões de euros em infra-estruturas no domínio 
social, dos transportes, da energia e do ambiente, a ser financiado principalmente com recurso ao 
sector privado. 

O concurso para atribuição de capacidade de injecção de potência na rede do Sistema Eléctrico de 
Serviço Público e Pontos de Recepção associados para energia eléctrica produzida em centrais eóli-
cas abrangeu 3 fases: 

- 800 MW a 1 000 MW; 

- 450 MW a 500 MW; e 

- 200 MW. 

Ao concurso da primeira fase (800–1 000 MW) concorreram quatro agrupamentos de empresas, 
tendo sido o Agrupamento Eólicas de Portugal (associação das empresas ENERCON – fabricante e 
EDP, Finerge, Generg e TP – promotores) o vencedor do concurso, com uma proposta considerada 
excelente com bónus de mérito, tendo por isso sido atribuída a possibilidade de instalar 1 000 MW, 
acrescidos de 20% de sobre-equipamento por cada parque eólico a construir, perfazendo assim um 
total de 1 200 MW de capacidade eólica a instalar (BES, 2006). 

À segunda fase, de 500 MW acrescidos de 100 MW por mérito de sobre-equipamento, podiam con-
correr apenas os agrupamentos que já se tivessem apresentado na 1ª fase (BES, 2006). 

De acordo com a proposta apresentada pelo Agrupamento Eólicas de Portugal, prevê-se a instalação 
de várias unidades industriais, com um pólo principal em Viana do Castelo, para o fabrico integral 
de aerogeradores, e a instalação de 48 parques eólicos, em terrenos com muito boas condições de 
recurso eólico, distribuídos pelo território nacional. 

A unidade industrial de Viana do Castelo incluirá: 

- Uma fábrica de Pás de Rotor; 
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- Uma fábrica de Geradores Síncronos; 

- Uma fábrica de Mecatrónica (módulos eléctricos e nacelles); 

- Uma fábrica de Torres de Betão; 

- Uma fábrica de fibra de vidro (SAERTEX); 

- Um centro de logística; 

- Um centro de serviço e manutenção. 

Associado a este pólo industrial principal serão criadas outras unidades industriais, nomeadamente: 

- Novas unidades industriais a construir de raiz; 

- Fábrica de secções metálicas para torres de betão (em Sever do Vouga); 

- Fábrica de armaduras de ferro (em Braga); 

- Unidades industriais cuja capacidade produtiva será fortemente reforçada: 

- Fábrica de transformadores SIEMENS (no Sabugo); 

- Fábrica de Quadros e Celas de Médias Tensão SIEMENS (em Corroios); 

- Fábricas de equipamento e instalações eléctricas (Jayme da Costa, Tegael, CME, Painhas, 
Metalogalva, Cabelt); 

- Unidades de transporte e gruas (Montalgrua, Probilog, Álvaro & Gonçalo). 

Após ter recebido a comunicação da adjudicação do projecto industrial, o Agrupamento Eólicas de 
Portugal organizou a sua estrutura, de forma a dar a melhor resposta ao desenvolvimento do projec-
to a que se propôs. Para o efeito criou a empresa ENEOP, que se subdividiu em duas sociedades 
instrumentais, nomeadamente: 

- ENEOP 2 – Exploração de Parques Eólicos, S.A., empresa responsável pelo desenvolvimen-
to e exploração dos projectos dos parques eólicos; e 

- ENEOP 3, empresa responsável pelo desenvolvimento e exploração do projecto industrial. 

A ENEOP 2 no âmbito das suas competência e tendo em consideração o trabalho a desenvolver, 
organizou e calendarizou os vários projectos eólicos previstos, incluindo os estudos ambientais 
necessários, de forma a serem cumpridas as metas impostas no concurso. 

A distribuição no território nacional dos referidos parques eólicos apresenta-se na Figura que se 
segue. 
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FIGURA 2.7 
Localização dos projectos de Parques Eólicos que o Agrupamento Eólicas de Portugal 

irá instalar (sem escala) 

Conforme já referido anteriormente, o Projecto do Parque Eólico de Ariques, faz parte do conjunto 
dos parques eólicos previstos (assinalado na figura anterior), tendo ficado a PROCESL responsável 
pela elaboração do seu Estudo de Impacte Ambiental. 

Ainda no âmbito do concurso para o qual o Agrupamento Eólicas de Portugal apresentou proposta, 
foi feita uma análise ambiental preliminar onde foram desde logo consultadas algumas entidades e 
acauteladas situações que pudessem pôr em causa a uma escala “macro” a viabilidade de cada um 
dos projectos. 

Foram desenvolvidos estudos técnico-económicos e ambientais que resultaram num esforço de 
mitigação do impacte ambiental dos parques eólicos em concurso. 



 

01510md 25/231 

Parque Eólico de Ariques 
Estudo de Impacte Ambiental 
Relatório Final 

Ultrapassadas estas fases preliminares de desenvolvimento do projecto global, a análise técnico-
económica e ambiental centrou-se na área de incidência de cada parque eólico. 

No caso concreto do Parque Eólico de Ariques, o facto de se inserir dentro de um Sítio Comunitá-
rio, com habitats, flora e fauna protegidos por legislação (Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril e 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro) suscitou preocupações acrescidas por parte da 
ENEOP 2 e conduziu ao desenvolvimento de estudos pormenorizados de flora na Primavera de 
2008 e na Primavera de 2009 com o objectivo de auxiliar na definição do layout indicativo forneci-
do em 2008 (Figura 2.8).  

O levantamento da flora e a identificação e caracterização das comunidades vegetais e dos habitats 
da área de estudo foram efectuados com base nos trabalhos de campo realizados em Junho de 2008, 
em Março de 2009 e em pesquisa bibliográfica acerca da região em estudo, bem como numa reu-
nião da equipa de ambiente com o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros que alertou para 
as principais preocupações ambientais a considerar no desenvolvimento do EIA. 

De facto, os trabalhos de campo efectuados nas duas épocas revelaram que o património vegetal da 
área de estudo é particularmente rico e sensível, nomeadamente no que se refere aos habitats natu-
rais e espécies protegidas pela legislação. 

As espécies da flora que compõem a área de estudo perfazem um total de 100 espécies vegetais. 
Esta biodiversidade é espectável nestas zonas calcárias ricas em elementos próprios e em vegetação 
muito característica. 

Observam-se onze espécies com interesse conservacionista e a presença expressiva da azinheira 
(Quercus ilex L.), espécie protegida pelo Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de Maio, alterado Decre-
to-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho. 

Na área de estudo ocorrem seis habitats naturais sendo dois deles, prioritários para conservação. 
Ocorrem também dois habitats de menor relevância ecológica (não incluídos na Directiva Habitats). 

Os habitats naturais com maior interesse ecológico, conservacionista e/ou maior grau de protecção 
(legislativa) na área de estudo incluem as lajes calcárias (8240*) e os prados com orquídeas 
(6210*). 

Os restantes habitats - azinhais (9340), carvalhais (9240), matos mediterrânicos (5330), prados sem 
orquídeas (6210) e vegetação rupícola (8210) – apesar de habitats naturais importantes para conser-
vação, dado que se encontram bem representados na área de estudo e na envolvente, serão mais 
facilmente compatibilizados com as intervenções necessárias para a implantação de um parque eóli-
co. 
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FIGURA 2.8 
Layout indicativo inicial (Carta de Habitats - 2008) 
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Sublinha-se a dificuldade encontrada aquando da contabilização e identificação de orquídeas dado o 
grau de herbívoria observado na área de estudo. Pensa-se que, nas áreas onde o habitat prados 
(6210) não foi classificado de prioritário, a ausência de orquídeas se deve à elevada pressão do pas-
toreio e à procura de alimento pelo javali, espécie abundante na região. 

Contudo, a evolução da situação actual é incerta, sendo que nas próximas épocas de floração das 
orquídeas, a área de distribuição de prados com orquídeas (6210*) poderá alterar-se, consoante os 
padrões herbívoria que ocorram nesses períodos. 

Tendo presente as condicionantes existentes resultantes dos trabalhos efectuados foi possível aferir 
o layout inicial de forma a evitar zonas de habitats naturais prioritários de maior importância ecoló-
gica e conservacionista - lajes calcárias (8240*) e prados com orquídeas (6210*). 

Na Figura 2.9 apresenta-se o layout no qual os aerogeradores se dispõem agora nas áreas de matos 
baixos (5330) e azinhal (9340) sendo que os impactes negativos apresentam menor significado 
(estes habitats apresentam-se bastante abundantes na área de estudo e envolvente). Será portanto 
este layout o considerado para efeitos do presente Estudo de Impacte Ambiental. 

Salienta-se que a produção esperada com este layout é de 34 GWh, inferior à esperada no layout 
anterior. Contudo, a alteração do Projecto para evitar as afectações, foi desde logo aceite pelo pro-
motor, trazendo benefícios ambientais que justificam a alteração e que permitem a viabilização do 
Projecto.   
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FIGURA 2.9 
Layout estudado no EIA após aferição (Cartografia de Habitats – 2009) 
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3 -  LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO  

3.1 -  LOCALIZAÇÃO 

O Parque Eólico de Ariques será composto por seis aerogeradores a construir, de acordo com o 
layout actual, na freguesia e concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria (Figura 2 do Anexo I). Em 
termos regionais este concelho pertence à Região Centro (NUTS II), Sub-Região de Pinhal Interior 
Norte (NUTS III). 

Os aerogeradores estão projectados a cerca de 800 metros a SSW do marco geodésico de Ariques e 
apresentam uma orientação geral NE / SW.  

Este Projecto abrangerá áreas consideradas sensíveis (segundo a definição constante no Decreto-Lei 
n.º 69/2000, de 3 de Maio), nomeadamente um Sítio da 2ª fase da Lista Nacional de Sítios com a 
referência PTCON0045 – Sicó / Alvaiázere. No subcapítulo 4.10 referem-se os instrumentos de 
ordenamento e as condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública existentes na área de 
estudo. 

Na Figura 1 apresenta-se o enquadramento geral deste Projecto e na Figura 2 apresenta-se a sua 
localização à escala 1/25 000 (Anexo I). 

No Anexo II apresenta-se um conjunto de fotografias do local previsto para o Parque Eólico em 
estudo que oferecem várias perspectivas do local previsto para a instalação do Projecto. 

3.2 -  COMPOSIÇÃO GERAL DO PROJECTO 

O Parque Eólico de Ariques será composto pelos seguintes elementos e estruturas principais: 

- Número de Aerogeradores: 6; 

- Potência a instalar: 12 MW; 

- Produção Expectável em Ano Médio: 34 GWh; 

- Tensão Nominal de interligação: 15 kV; 

- Rede MT do Parque: 15 kV; 

- Quantidade de PT’s: 6; 

- Potência Unitária por Aerogerador: 2 000 kW. 

No presente Capítulo é descrita a concepção geral do Projecto, onde se salientam os principais 
aspectos relacionados com potenciais interacções no ambiente. 
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3.3 -  CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS EQUIPAMENTOS 

3.3.1 -  Aerogeradores 

Cada aerogerador tem a seguinte constituição base: 

- Torre; 

- “Nacelle” ou Cabina; 

- Grupo gerador; 

- Sistemas mecânicos e de accionamento primário; 

- Três perfis alares que constituem as pás do rotor; 

- Sistemas de controlo e segurança; 

- Instalações eléctricas; 

- Restante equipamento e demais acessórios, necessários ao seu bom funcionamento. 

As torres serão constituídas por uma estrutura tubular cónica, ficando a “nacelle” na sua parte supe-
rior. 

O sistema de comando e controlo automático de cada aerogerador, será baseado em pelo menos um 
autómato programável perfeitamente compatível com o programa de comando e controlo do Par-
que, instalado no posto de seccionamento. 

O autómato terá associados equipamentos auxiliares, nomeadamente: 

- Comutador de selecção do regime de funcionamento, Manual / Automático; 

- Um modem para ligação à rede interna de dados com o posto de seccionamento; 

- Consola de diálogo “homem–máquina”. 

O funcionamento de cada aerogerador será possível em dois modos de operação, sendo que, o fun-
cionamento normal dos aerogeradores será em regime Automático em comunicação com o posto de 
seccionamento, utilizando-se o comando manual para as operações de manutenção e situações de 
emergência. 

O tipo de aerogeradores a utilizar é definido como sendo de eixo horizontal, com três pás, tendo 
2 000 kW. 

Os aerogeradores a instalar serão do fabricante ENERCON, modelo E–82 (Desenho 1 do Anexo 
VI – Desenhos de Projecto). As características desta máquina apresentam-se seguidamente. 
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QUADRO 3.1 
Descrição de aerogerador tipo E–82 

Potência Nominal 2,0 MW 

Altura da torre 84,58 metros 

Diâmetro do rotor 82 metros 

Número de pás 3 

Comprimento das pás 41 metros 

Área de varrimento 5 281 m² 

Sistema de travagem Três sistemas independentes de travagem. 

Velocidade de arranque  2,5 m/s 

Velocidade do vento para potência máxima 11,5 m/s 

Potência sonora  103,0 dB(A) (95% da potência nominal) 

Diâmetro da torre do aerogerador junto ao maciço de betão 6,90 m 

Diâmetro da lajeta de betão à superfície que suporta a torre 8,70 metros (ocupação física real do terreno) 

Diâmetro da base do maciço de fundação 14,20 

As torres dos aerogeradores serão em betão armado pré-fabricado nos dois terços inferiores, conce-
bidas como uma estrutura pré-esforçada especialmente desenvolvida para o efeito. A parte superior 
da torre será em aço, com protecção anticorrosiva por galvanização, primário à base de pó de zinco 
e pintura final de acabamento com tinta à base de resina epoxídica. 

O fabrico dos segmentos em betão da torre é realizado integralmente na fábrica de peças pré-fabri-
cadas, sendo os de maiores dimensões transportados para o local de implantação em duas metades, 
onde são solidarizados. 

Os segmentos das torres de betão são menores do que os das torres metálicas, o que permite que 
sejam transportadas por camiões de dimensões inferiores. 

Os postos de transformação ficarão localizados no interior da torre. 

O piso exterior, numa faixa de 5,0 metros para além dos limites da cabina, levará uma camada final 
de agregado britado de granulometria contínua, de cerca de 0,10 m de espessura (Desenho 5 do 
Anexo VI – Desenhos de Projecto). 

Os cabos de potência e comando que ligam à torre serão enterrados. 

3.3.2 -  Rede de cabos 

A rede de cabos de 15 kV fará a interligação das torres, através dos Postos de Transformação 
(PT’s), com a configuração em anel, ligando ao barramento de 15 kV do posto de seccionamento 
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por meio de celas de disjuntor. Os cabos serão enterrados em vala ao longo do acesso (Desenho 3 
do Anexo VI – Desenhos de Projecto). 

No atravessamento de pequenas linhas de água, nomeadamente valetas ou corgas existentes, serão 
essas mesmas linhas de água reforçadas com pavimentação em betão pobre ou cimento, em toda a 
extensão da travessia da vala de cabos, por forma a evitar o risco de escavação da vala provocada 
pela passagem das águas pluviais. 

3.3.3 -  Posto de Corte e Seccionamento 

A área destinada ao posto de corte e seccionamento será construída numa plataforma conveniente-
mente vedada em todo o seu perímetro. A altura mínima da vedação será de 2,20 metros medida do 
exterior. 

No posto de corte e seccionamento, serão centralizados os órgãos de comando do Parque, incluindo 
o equipamento de 15 kV e o respectivo transformador de potência. 

O edifício previsto será pré-fabricado e terá 3 metros de largura, 9,60 metros de comprimento e cer-
ca de 3,75 metros de altura (Desenho 3 do Anexo VI – Desenhos de Projecto) 

3.4 -  VIAS DE ACESSO 

A acessibilidade aos locais dos aerogeradores será realizada, principalmente, através de caminhos 
existentes, que serão alvo de uma reabilitação, mantendo-se os respectivos traçados em planta e em 
perfil longitudinal, mas dotando-os de um perfil transversal tipo que permita a passagem dos equi-
pamentos necessários. A partir dos referidos caminhos serão construídos, acompanhando as curvas 
de nível, alguns ramais que permitirão aceder ao local de implantação dos aerogeradores. 

Os acessos a reabilitar ou construir dentro do Parque apresentarão um perfil transversal tipo (Dese-
nho 4 do Anexo VI – Desenhos de Projecto), constituído por uma faixa de rodagem de 5,5 metros 
de largura, existindo, na situação de talude de aterro, uma concordância de 0,5 metros e, no caso de 
talude de escavação, uma valeta com 1,0 metro de largura e 0,5 metros de profundidade, eventual-
mente revestida com betão pobre em situações onde se preveja a existência de grande erosão provo-
cada pelo escoamento das águas pluviais. Esta valeta terá por função não só a drenagem e encami-
nhamento superficial das águas, como a drenagem da própria estrutura do pavimento e o rebaixa-
mento do nível freático na zona do pavimento. 

Os taludes a criar, que no caso concreto serão pouco expressivos, terão inclinações de 1,5 / 1 (hori-
zontal / vertical), tanto para as situações de taludes de aterro como para o caso dos taludes de esca-
vação, devendo, em ambos os casos, ser recobertos com uma camada de 0,10 metros de terra vege-
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tal, sendo a estabilização biológica por hidrossementeira um elemento a discutir e decidir em fase 
posterior do processo. 

Em termos estruturais, após o saneamento e consolidação da plataforma da terraplenagem, o pavi-
mento será constituído por uma base em agregado britado de granulometria contínua com 
0,10 metros de espessura. Esta estrutura de pavimento, actualmente em desuso devido ao maior cus-
to, mão-de-obra e morosidade de execução, comparativamente às soluções de pavimentos com 
soluções em betuminosos, é adoptada tendo em atenção a manutenção da caracterização paisagística 
do local, em que os acessos se apresentarão com um pavimento designado por “branco” dada a sua 
cor final clara, e a pretensão das características de permeabilidade do terreno existente se manterem 
o mais inalteradas possível. 

Nas situações em que há necessidade de construção de novos ramais de acesso presidiu o critério de 
não interferência e contorno de afloramentos rochosos, quer por questões paisagísticas, quer por 
questões económicas de construção dos acessos. 

Assim, o traçado acompanhará o mais possível o desenho das curvas de nível, apresentando, no seu 
total comprimento, um desenvolvimento em planta e perfil longitudinal com características geomé-
tricas compatíveis com a pretendida utilização futura. 

A sobreposição referida levará, igualmente, a que o movimento de terras a realizar seja mínimo, 
sendo objectivo do Projecto que exista uma compensação de terras entre o volume de escavação e o 
volume de aterro, por forma a minimizar quer a existência de terras para depósito, como de terras de 
empréstimo. 

Ao longo dos acessos ter-se-á de construir, quer a drenagem transversal, quer a drenagem longitudi-
nal. A primeira permitirá dar continuidade às linhas de água existentes e será constituída, princi-
palmente, por passagens hidráulicas. A drenagem longitudinal terá por finalidade conduzir as águas 
da plataforma da estrada e dos taludes adjacentes para as respectivas linhas de água. 

De referir o facto de o Parque se situar num local de cumeada onde as linhas de água ainda não 
existem ou estão em formação, e onde as respectivas bacias hidrográficas são ainda muito pequenas, 
não existindo grandes concentrações de água, resultando, assim, que os caudais a dar continuidade 
são muito pequenos. 

3.5 -  PROJECTOS ASSOCIADOS 

Como projectos associados ao Parque Eólico de Ariques destaca-se a linha aérea a 15 kV de interli-
gação ao Sistema Eléctrico de Serviço Público, a instalar entre o posto de seccionamento do Parque 
Eólico e a Subestação de Alvaiázere (Figuras 2 do Anexo I). 
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3.6 -  IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS ALTERNATIVAS 

O processo de escolha de alternativas de um projecto eólico é de certa forma restritivo. 

O estabelecimento de um parque eólico resulta da possibilidade de reunir recurso eólico, em terre-
nos passíveis de implantar os equipamentos necessários, e da permissão de interligação à rede 
pública para escoar a energia produzida. 

No caso específico do projecto agora em análise, o Parque Eólico de Ariques, importa ter presente o 
seu enquadramento no projecto nacional decorrente do concurso promovido pelo Governo, confor-
me se explicou no Capítulo 2. 

No âmbito do concurso público referido, o Governo definiu a potência de injecção na rede do Sis-
tema Eléctrico de Serviço Público, tendo para o efeito identificado quais os possíveis Pontos de 
Recepção. Ou seja, do ponto de vista técnico surgiu desde logo uma primeira condicionante, pois a 
viabilidade técnico-económica dum projecto desta natureza está intimamente ligada não só com o 
recurso eólico disponível, mas também com a possibilidade/viabilidade de ligação do centro produ-
tor ao Sistema Eléctrico de Serviço Público. 

De forma a melhor se compreender as razões que levam à escolha de determinado local, importa 
referir os seguintes dois aspectos: 

- Devido aos custos de instalação deste tipo de projecto e aos custos e receitas de exploração 
dos parques eólicos, verifica-se que a rentabilidade mínima só é alcançada em sítios onde a 
velocidade média anual do vento seja elevada; 

- Estudos diversos de avaliação do potencial eólico em Portugal continental identificam as 
zonas mais montanhosas do território e a costa alentejana e algarvia como áreas em que 
ocorrem as condições óptimas para a implantação de parques eólicos. 

Tendo em consideração os antecedentes deste projecto, onde foram impostos pelo Governo os 
locais de interligação ao Sistema Eléctrico de Serviço Público, e a questão do recurso eólico míni-
mo necessário para a viabilidade económica dos projectos eólicos, o Agrupamento Eólicas de Por-
tugal desenvolveu os necessários estudos técnico-económicos e ambientais, com vista à apresenta-
ção de uma proposta de elevada qualidade técnica e ambiental, conforme o reconhecido na aprecia-
ção da proposta apresentada (ficou a possibilidade de injectar a capacidade máxima de potência na 
rede do Sistema Eléctrico de Serviço Público - foi atribuído o bónus de “elevado mérito” à proposta 
e, ainda, complementarmente, o bónus excepcional de sobre-equipamento). 

No desenvolvimento do projecto houve um esforço para minimizar o impacte ambiental decorrente 
da instalação dos parques eólicos previstos, procurando-se que as áreas de instalação dos parques 
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eólicos, ou fossem fora de áreas com estatuto de protecção, ou quando dentro delas, se localizassem 
próximo de áreas onde já existem parques eólicos e assim se minimizassem os efeitos da execução 
de projectos associados, como por exemplo, as acessibilidades até ao local de implantação dos par-
ques eólicos. 

A percentagem de potência a instalar pelo Agrupamento Eólicas de Portugal fora de Áreas Sensí-
veis (de acordo com o conceito definido no Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, relativo à 
avaliação do impacte ambiental de projectos) foi de: 

- cerca de 71% para o cenário de 800 MVA; e 

- cerca de 68% para o cenário de 1 000 MVA. 

Tendo em atenção o facto de, reconhecidamente, existir uma forte coincidência entre os locais de 
grande potencial eólico e as denominadas áreas sensíveis, as percentagens acima indicadas são reve-
ladoras do esforço assinalável efectuado pelo Agrupamento Eólicas de Portugal, no sentido de 
minimizar deliberada e objectivamente o impacte ambiental que a sua actividade pudesse vir a acar-
retar. 

Quanto à restante potência, para a qual se encontram previstas localizações em Sítios da Rede Natu-
ra 2000, ainda assim se verifica que foi evitada qualquer interferência com áreas em que se pudes-
sem colocar fortes reservas quanto à instalação de parques eólicos. É o caso das Zonas de Protecção 
Especial da Avifauna (ZPE), incluindo corredores migratórios genericamente conhecidos, ou áreas 
integrantes da Rede Nacional de Áreas Protegidas. 

Os promotores que integram o Agrupamento Eólicas de Portugal detêm, a nível nacional, grande 
parte da experiência existente na compatibilização ambiental deste tipo de obras com o meio em 
que se inserem, encontrando-se patente nos seus projectos, parte dos quais construídos em Rede 
Natura 2000, os cuidados e as medidas assumidos e rigorosamente respeitados. 

Por outro lado, a análise de alternativas relacionada com a escolha de diferentes tipos de máquinas, 
quer de diferentes potências, quer de diferentes marcas de aerogeradores, está excluída tendo em 
consideração o enquadramento deste projecto no plano industrial nacional onde se insere, conforme 
explicado no Capítulo 2. 

Em resultado do exposto, a análise de alternativas nesta fase de desenvolvimento do presente estu-
do, cinge-se apenas a uma análise local, relacionada com a implantação das infra-estruturas que 
integram o Projecto do Parque Eólico de Ariques, nomeadamente local de implantação dos aeroge-
radores, do posto de seccionamento, respectivos caminhos de acesso e valas para instalação dos 
cabos de interligação dos aerogeradores. 
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Nesta perspectiva de desenvolvimento de trabalho conjunto (técnico/económico e ambiental), sobre 
a área disponível para instalação do Parque Eólico de Ariques foram desenvolvidos os necessários 
estudos ambientais, com vista à definição de uma Planta de Condicionamentos. Só após este traba-
lho preliminar se procedeu à definição do Projecto, conjugando-se potencial eólico disponível, com 
salvaguarda das condicionantes arqueológicas, ambientais e de servidões identificadas no presente 
estudo, com vista à definição da melhor solução técnico-económica e ambiental (ver subcapítulo 
1.6). 

3.7 -  ACTIVIDADES DA FASE DE CONSTRUÇÃO 

3.7.1 -  Instalação do Estaleiro 

O local para implantação do pequeno estaleiro necessário às obras deverá ter uma área de aproxi-
madamente de 1 000 m2. 

Na área destinada ao estaleiro serão instalados dois ou três contentores, com cerca de 10 m2 cada, 
que se destinam ao armazenamento de equipamentos e ferramentas e que funcionarão como área 
social (escritórios). 

No estaleiro serão igualmente definidos locais para o estacionamento de veículos e para o armaze-
namento de materiais/substâncias necessárias no decorrer da obra. 

A selecção do local para implantação do estaleiro terá em consideração aspectos como a facilidade 
de acesso às zonas a intervencionar e a ausência de condicionalismos ambientais. Embora o Projec-
to se encontre em Estudo Prévio, é previsível que o estaleiro fique localizado junto ao caminho 
existente, numa zona de clareira. 

Em todas as obras da ENEOP 2 será imposto o estabelecimento de regras rígidas de funcionamento 
do estaleiro, no sentido de evitar a acumulação e dispersão de resíduos, bem como a contaminação 
dos solos com óleos ou lubrificantes, prática que ocorrerá igualmente no presente caso. 

Nesse sentido, será introduzido clausulado apropriado nos processos de concurso das obras e será 
efectuada fiscalização directa no decurso das mesmas. Apesar de serem produzidos em pequenas 
quantidades neste tipo de projectos, os resíduos serão concentrados numa zona específica do estalei-
ro, devidamente acondicionados e posteriormente transportados para local de depósito autorizado. 
Alguma operação de manutenção que seja necessário efectuar nos equipamentos e viaturas, no 
decurso da obra, recorrerá a uma estação de serviço existente nas imediações ou a outro espaço de 
características adequadas evitando-se, assim, a sua execução no local de implantação do Projecto. 

Da escavação das fundações dos aerogeradores resulta, geralmente, algum escombro, o qual é nor-
malmente utilizado, na sua totalidade, ou quase, na regularização das plataformas e acessos necessá-
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rios ao projecto. A existir algum excedente, será acondicionado de forma adequada e integrado pai-
sagisticamente na envolvente. Esta será, aliás, uma prática a cumprir de futuro nas obras da 
ENEOP 2. 

3.7.2 -  Preparação dos terrenos 

Depois de construído/melhorado o acesso principal no interior do Parque serão executados os aces-
sos (de comprimentos extremamente reduzidos) a cada uma das zonas de acesso aos aerogeradores. 

Para as operações de montagem dos aerogeradores, e eventuais operações de grande manuten-
ção/reparação, são projectadas plataformas de trabalho nos locais de implantação dos grupos aero-
geradores, com as dimensões necessárias para dispor os principais componentes destes, deixando 
ainda espaço livre para a movimentação das gruas a utilizar durante as operações de montagem. 

Estas plataformas, que com frequência mais não são do que a regularização e consolidação do terre-
no numa área que permita a montagem em segurança dos aerogeradores, têm a sua principal utilida-
de no período de construção do Parque, voltando a ser utilizadas só em casos excepcionais de gran-
des reparações dos aerogeradores, em que seja necessário o recurso a equipamentos pesados. 

Assim, para a montagem dos aerogeradores em causa torna-se necessária uma área sem obstáculos 
com cerca de 1 400 m2, consoante a morfologia do terreno (Desenho 5 do Anexo VI – Desenhos de 
Projecto). Frequentemente, esta acaba por ser o próprio terreno natural, devidamente consolidado, 
como se pretende fazer no presente caso. Para aerogeradores implantados ao longo dos acessos, é 
frequente utilizar estes últimos como parte integrante das plataformas de montagem, diminuindo, 
assim, a área efectivamente intervencionada. 

Parte da superfície da plataforma, correspondente à fundação, bem como a uma pequena faixa 
envolvente, é, normalmente, estabilizada com saibro, não se tornando necessário, em caso algum, 
impermeabilizar o terreno. 

Na fase final de construção, após a montagem dos aerogeradores, serão realizados os trabalhos de 
recuperação paisagística sobre estas plataformas, de forma a minimizar o impacte paisagístico e a 
prevenir possíveis acções erosivas. Assim, de modo a que o impacte paisagístico seja reduzido, após 
a montagem dos aerogeradores, as plataformas serão cobertas com terra vegetal, ficando somente 
uma circular em torno do aerogerador com pavimento em “tout-venant” e largura suficiente para 
que um veículo ligeiro o contorne (numa faixa de quatro metros a cinco metros de raio em redor da 
base da torre de suporte do aerogerador). 

Simultaneamente à construção dos acessos, serão realizadas as escavações das valas para enterra-
mento dos cabos e as fundações das torres. 
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Prevê-se que as fundações das torres tenham 2,85 metros de profundidade e 14,20 metros de diâme-
tro, onde será colocada a sapata de assentamento do aerogerador. Após a colocação de ferro e poste-
rior betonagem, segue-se um período de cura de cerca de quatro semanas e posterior cobrimento 
com terra vegetal. As várias etapas da betonagem são ilustradas na Figura 3.1. 

   

  

FIGURA 3.1 
Exemplo da execução da fundação de um aerogerador 

De modo a favorecer o escoamento de águas pluviais, a cabeça da sapata terá uma pendente de dre-
nagem de 4% (Desenho 5 do Anexo VI – Desenhos de Projecto). 

Salienta-se que toda a vegetação arbustiva e arbórea nas áreas não abrangidas pelas intervenções, 
será protegida, de modo a não ser afectada com a localização de estaleiros, depósitos de materiais, 
instalações de pessoal e outras ou com o movimento de máquinas e viaturas. Serão tomadas as dis-
posições adequadas para o efeito, designadamente instalando vedações e resguardos onde for con-
veniente ou necessário. 

As zonas afectadas com a implantação de estruturas temporárias serão alvo de renaturalização. 

Os trabalhos de construção civil relacionados com a montagem dos equipamentos serão executados 
em harmonia com os pormenores definitivos fornecidos pelos respectivos fabricantes. 

3.7.3 -  Montagem do Parque 

Após a preparação do terreno e do estabelecimento das fundações serão montados os aerogeradores. 
Esta montagem far-se-á através da condução ao local, em veículos apropriados, da torre do aeoroge-
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rador (composta por três partes cónicas), da “nacelle” e das pás. Estes componentes são colocados 
no local e assemblados com o apoio de gruas adequadas (Figura 3.2). 

   

FIGURA 3.2 
Exemplo da montagem de equipamento num parque eólico 

A torre é pré-fabricada em anéis ou aduelas de betão armado de diâmetro variável (6,37 metros a 
3,02 metros) e altura de 3,826 metros. Os anéis da base e de maior diâmetro são fabricados em 
metades, o que facilita bastante o seu transporte, sendo que essas metades são posteriormente unidas 
nas plataformas de trabalho localizadas junto a cada aerogerador. 

Depois dos anéis estarem prontos, dá-se inicio à montagem da torre com recurso a uma grua, tarefa 
que se desenvolve normalmente durante uma semana. A grua eleva e posiciona anel a anel – 15, no 
total – até à altura de 57,39 metros. Cada anel é pousado sobre uma pequena camada de argamassa 
para realizar a junta de continuidade entre os anéis, acondicionada manualmente a partir duma pla-
taforma móvel instalada ao longo da torre, a qual serve também para permitir executar as tarefas de 
rematar as referidas juntas e pintá-las com o mesmo revestimento que havia sido aplicado nos anéis 
durante o fabrico. 

O último anel é metálico e para além de servir para fixar os cabos de pré-esforço que solidarizam o 
fuste inferior da torre em anéis, faz a transição para o troço em tubo metálico superior, sobre o qual 
é instalada a “nacelle” e pás do aerogerador. 

Após a montagem do referido anel metálico é verificada a verticalidade da torre de betão, com 
recurso a equipamento de laser, e desmontada a plataforma móvel. 

Finalmente é aplicado o pré-esforço na torre a partir da base da fundação. 

Simultaneamente serão instalados os cabos de potência e comando. 
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3.7.4 -  Construção da linha eléctrica 

No que respeita à construção da linha eléctrica, esta segue genericamente o seguinte faseamento: 

- Instalação do estaleiro e parque de materiais; 

- Marcação do maciço de fundação dos apoios. Nesta fase, é realizada a verificação da colo-
cação da estaca de piquetagem do apoio assim como do cabouco da fundação do mesmo. O 
desenrolar desta fase é precedido de acordos com os proprietários dos terrenos; 

- Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos temporários para transporte de material 
ao local da obra (caso necessário); 

- Abertura de cabouco com recurso a retroescavadora de pequena capacidade. De um modo 
geral as escavações possuem cerca de 2,5 metros de profundidade sendo a sua secção qua-
drada de 2,0 metros de lado; 

- Betonagem e arvoramento do apoio. O fabrico do betão para a fundação é realizado no local 
com recurso a autobetoneira; 

- Após período de cura do betão (cerca de 27 dias), conclui-se a montagem do apoio, sendo a 
sua fundação aterrada com materiais provenientes da escavação executada na fase de abertu-
ra do cabouco. Esta operação envolve a presença de meios humanos e mecânicos, nomea-
damente um tractor com grua de auxílio e atrelado; 

- Desenrolamento de condutores. Para este efeito, são montadas roldanas nas travessas de 
cada apoio de modo a iniciar a passagem da corda–guia em todo o traçado da linha. O 
desenrolar da corda–guia é efectuado por um trabalhador que se desloca a pé e que a trans-
porta em rolo. Finalmente, e com recurso a duas máquinas de desenrolamento colocadas no 
inicio do traçado efectua-se a operação de desenrolamento e fixação dos cabos condutores. 

3.7.5 -  Materiais e maquinaria envolvida 

Para além dos equipamentos específicos associados ao Parque Eólico (aerogeradores, material eléc-
trico, etc.), em fase de obra será utilizado material de construção civil, nomeadamente, betão e aço. 

A maquinaria pesada envolvida na construção do Parque Eólico, inclui giratórias, cilindros, rectro- 
-escavadoras, niveladoras, “dumpers”, atrelados de transporte de água, auto-betoneiras e camiões de 
transporte de grandes dimensões. 

3.7.6 -  Movimentações de terra e materiais sobrantes 

Nesta fase de projecto, os volumes de movimentações de terra envolvidos na construção dos Par-
ques são de difícil cálculo. 
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No entanto, no Quadro 3.2 apresenta-se a estimativa global de volumes de terras envolvidos nas 
obras de construção civil do Parque. Os materiais sobrantes serão prioritariamente utilizados na 
recuperação paisagística ou conduzidos a depósito adequado. 

QUADRO 3.2 
Resumo da estimativa das áreas e dos volumes de terra envolvidos nas obras de construção civil 

Item Designação nº p. 
iguais 

DIMENSÕES   QUANTIDADES 
Comprimento Largura Altura Parciais Totais 

                  
1 MOVIMENTO DE TERRAS               

                  
1.1 Desmatação e decapagem incluindo transporte a                
  vazadouro e separação da terra vegetal para                
  posterior reutilização               
  1-Acessos a beneficiar   3340 m 3 m   10020 m2     
  2-Acessos a criar   1852 m 7 m   12964 m2     
  3-Sapatas 6     274 m2 1644 m2     
  4-Plataformas 6 40 m 35 m   8400 m2     
                      31 384 m2 
                  
1.2 Escavação em terreno de qualquer natureza                
  incluindo remoção dos produtos escavados                
  1-Acessos a beneficiar   3340 m 2 m 0,4 m 2 672 m3     
  2-Acessos a criar   1852 m 7 m 1 m 12 964 m3     
  3-Plataformas 6 40 m 35 m 0,5 m 4 200 m3     
  4-Sapatas 6     714 m3 4 284 m3     
  5-Vala de Cabos   1 800 m 0,6 m 1 m 1 080 m3     
                      25 200 m3 
                  
1.3 Aterro e regularização com terras escolhidas, por                
  camadas de espessura máxima de 0,5m após                
  compactação com meios mecânicos               
  1-Acessos a beneficiar   3 340 m 6 m 0,5 m 10 020 m3     
  2-Acessos a criar   1 852 m 7 m 0,5 m 6 482 m3     
  2- Sapatas 6     403 m3 2 418 m3     
  3- Plataformas 6 40 m 35 m 0,65 m 5 460 m3     
  4- Vala de cabos   1 800 m 0,6 m 0,7 m 756 m3     
                      25 136 m3 
                  

2 MATERIAIS               
                  
2.1 "Tout-Venant" com 0,10 m de espessura na               
  pavimentação de acessos   5192 m 5 m 0,1 m 5192 m3 5192 m3 
                  
2.2 Areia na vala de cabos   1 800 m 0,6 m 0,3 m 324 m3 324 m3 
                  
2.3 Betão armado em fundações dos aerogeradores  6       311 m3 1 866 m3 
                  
                          
Notas: 
a) O material resultante da decapagem será reutilizado na recuperação ambiental de acessos,  valas e plataformas 
b) Os materiais provenientes da escavação das sapatas serão empregues na base de aterro dos acessos e plataformas 
c) O "tout-venant" e areia serão obtidos em pedreira da região 
d) As plataformas serão executadas, sempre que possível, em aterro sendo parcialmente removidas após a montagem dos aerogeradores 
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3.7.7 -  Efluentes, resíduos e emissões 

Dada a localização da obra, não é previsível que o estaleiro seja equipado com condições para esta-
dia, em permanência, dos trabalhadores em obra. Assim, não existirão cozinha nem casas de banho 
com fossa séptica. As instalações sanitárias serão amovíveis. 

Os resíduos domésticos produzidos durante a obra serão conduzidos a destino final adequado, atra-
vés do sistema de recolha do Município. 

Caso seja necessário, se existirem óleos usados em obra, estes serão recolhidos em recipientes pró-
prios e conduzidos por empresas devidamente licenciadas para destino final adequado. 

3.8 -  ACTIVIDADES DA FASE DE EXPLORAÇÃO 

3.8.1 -  Parque Eólico 

O grande desenvolvimento da tecnologia ao serviço da produção energética a partir do vento permi-
te, nos dias de hoje, que os parques eólicos funcionem em regime de semi-abandono não sendo por-
tanto necessária presença humana assídua no parque. Quer-se com isto dizer que a presença humana 
apenas é requerida em situações de manutenção ou outras situações pontuais que não possam ser 
controladas remotamente. De facto, o grande desenvolvimento da tecnologia eólica permite que 
muitas das operações, como arme, desarme ou resets dos aerogeradores, sejam efectuadas remota-
mente utilizando-se apenas uma ligação VPN. 

Após o período de construção o Parque Eólico entra logo em regime de exploração, desde que tenha 
sido assegurada a ligação eléctrica à rede nacional de distribuição. A partir desse momento o fun-
cionamento do Parque será acompanhado em tempo real pelo proponente sendo que as intervenções 
são asseguradas de imediato quando surja uma situação que comprometa o bom funcionamento dos 
aerogeradores. A deslocação de colaboradores ao Parque efectuar-se-á sempre que as intervenções 
remotas não sejam suficientes para solucionar a avaria / mau funcionamento. 

Os acessos utilizados para a construção e montagem do Parque Eólico serão mantidos durante a sua 
vida útil de exploração, havendo lugar à sua beneficiação sempre que as condições de utilização ou 
meteorológicas o imponham. 

Na fase de exploração são previsíveis os seguintes tipos de efluentes, resíduos e emissões: 

- óleos e produtos afins utilizados na lubrificação dos diversos componentes do aerogerador; 

- peças ou parte de equipamento substituído; 

- materiais sobrantes das manutenções (filtros, pastilhas de travões, embalagens de lubrifican-
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tes, entre outros); 

- resíduos sólidos urbanos provenientes do posto de seccionamento. 

- ruído e emissões gasosas resultante do tráfego; 

- ruído proveniente das operações de reparação e substituição de equipamento; 

- ruído emitido pelo funcionamento dos aerogeradores. 

3.8.2 -  Linha eléctrica 

Durante o período de manutenção da linha existirão actividades programadas de inspecção e visto-
ria que visam a boa exploração da mesma e a identificação, atempada, de potenciais avarias.  

Devem considerar-se ainda as seguintes possíveis operações de manutenção, desencadeadas apenas 
quando detectada a sua necessidade: 

- Corte ou decote de árvores de modo a manter as condições de segurança da linha eléctrica, 
normalmente só aplicadas em áreas florestais com espécies de crescimento rápido, nomea-
damente eucaliptos; 

- Recuperação de galvanização; 

- Lavagem de isoladores, só justificada em situações de elevada deposição poluição industrial 
ou por poeiras ou de influência salina. Nestes casos, procede-se à lavagem com jactos de 
água desmineralizada através de meios aéreos; 

- Reparação / substituição de elementos da linha eléctrica. 

3.9 -  ACTIVIDADES DA FASE DE DESACTIVAÇÃO 

A desactivação de um empreendimento desta natureza terá lugar em data já bastante afastada do 
presente, tendo em atenção que é assumida uma vida útil para o projecto de, pelo menos, 20 anos. 
Torna-se, assim, difícil de prever o enquadramento que então existirá. Tratando-se de um projecto 
de produção de energia renovável, poderá inclusivamente haver interesse em prolongar o seu perío-
do de exploração, reaproveitando parte das estruturas já criadas. 

No âmbito da desactivação do Parque Eólico de Ariques é previsível a inexistência da necessidade 
de demolição de estruturas, com excepção de parte das torres de suporte dos aerogeradores, cujos 
dois terços inferiores são construídos em betão armado pré-fabricado, sendo montados no local. 

O conjunto de operações a efectuar no âmbito da desactivação terá que intervir, fundamentalmente, 
nos seguintes níveis: 
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- Aerogeradores; 

- Posto de corte e seccionamento; 

- Acessos. 

Nos aerogeradores há que considerar os geradores propriamente ditos, os rotores, as torres de supor-
te, os postos de transformação individuais e as fundações. 

No que respeita aos aerogeradores e aos rotores, há que proceder primeiro à retirada e ao armaze-
namento dos lubrificantes, que neste tipo de tecnologia, desprovida de caixas multiplicadoras, são 
em muito pequena quantidade. Procede-se então à desmontagem, pela utilização de uma grua, sendo 
os diferentes componentes enviados para reciclagem. Possuem na sua composição, maioritariamen-
te, materiais metálicos (aço, alumínio, cobre) e materiais compósitos. 

Para parte dos componentes, com vida útil superior a 20 anos, haverá certamente interesse na sua 
reabilitação. 

Adicionalmente, será retirado o troço superior das torres que serviram para sustentação das turbinas 
eólicas durante o funcionamento do projecto, que é feito de aço, igualmente passível de reciclagem. 
Quanto aos cerca de dois terços inferiores, em betão, em principio terão de ser demolidos no local e 
carregados para vazadouro, se não for viável a sua reutilização como inertes na indústria da cons-
trução 

De notar, contudo, que a vida útil destes troços de betão da torre é da ordem dos cinquenta anos, 
sendo o seu destino mais provável a reutilização, principalmente em caso de requalificação do Pro-
jecto.  

As plataformas de montagem e manutenção, pelo facto de não serem revestidas nem impermeabili-
zadas e de estar previsto receberem revestimento herbáceo em boa parte da sua extensão, prevê-se 
que por alturas da desactivação do Projecto já se encontrem completamente integradas no terreno 
envolvente. 

Após a retirada da torre de suporte e dos postos de transformação interiores, ficará apenas a funda-
ção, em betão armado, completamente subterrânea. Não representando a permanência destas estru-
turas qualquer perigo ou ameaça para o meio envolvente, preconiza-se nestes locais o espalhamento 
de uma camada de terra vegetal, numa espessura da ordem de 0,15 metros, seguida de eventual 
estabilização biológica por hidrossementeira – a confirmar posteriormente. 

Quanto ao posto de corte e seccionamento, proceder-se-á à retirada dos materiais que sejam, pela 
sua natureza, passíveis de induzir riscos de poluição, mediante a ocorrência de eventual fuga para o 
exterior. Resumem-se estes, quase exclusivamente, ao óleo dos transformadores. 
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Retirar-se-ão seguidamente os próprios transformadores, em conjunto com os transformadores indi-
viduais dos aerogeradores, bem como diversos materiais de remoção relativamente fácil, nomeada-
mente estruturas metálicas, quadros eléctricos, etc., embora não se encontre associado qualquer 
perigo à sua permanência no local. 

As substâncias anteriormente identificadas serão enviadas para reciclagem, através de empresas 
especializadas e devidamente credenciadas na área de recuperação, tratamento e eliminação de resí-
duos. 

Desta forma, todos os materiais e substâncias que se encontrem na situação referida serão reutiliza-
dos, valorizados, reciclados ou, não havendo alternativa, eliminados de forma segura e ambiental-
mente adequada. 

Quanto à rede interna de transporte de energia do parque, sendo subterrânea, pode permanecer no 
sítio sem qualquer perigo, quer para as pessoas, quer para o ambiente. 

Já no que respeita ao troço de linha aérea deverá também ser objecto de remoção para reciclagem 
no final da vida útil do Projecto. 

Relembra-se, porém, no que respeita à linha de ligação à rede de muito alta tensão, em parte do seu 
trajecto poderá ser afecta a outras finalidades além do escoamento da energia produzida pelo Parque 
Eólico da Ariques, pelo que poderá ser necessária a sua manutenção independentemente da desacti-
vação deste. 

Permanecem, por último, os acessos que se desenvolvem no interior do Parque. O tipo de acesso 
adoptado, não possuindo qualquer revestimento, sofrerá um processo de degradação ao longo do 
tempo de vida útil do Projecto, eventualmente retardado por operações de conservação que entretan-
to forem sendo efectuadas. 

Pelo facto de, em boa parte da sua extensão, corresponderem a vias actualmente existentes, que dão 
inclusivamente acesso às áreas envolventes do Parque, aquando da desactivação do Projecto não 
poderão certamente ser eliminados. 

Findas as operações descritas, entende-se que ficará reposta uma situação razoavelmente próxima 
da que prevalece actualmente no local de implantação do Projecto, não permanecendo na área qual-
quer elemento que possa dar origem a quaisquer riscos para o ambiente ou para as populações 
envolventes. 

Prevê-se ser possível a realização destas actividades num prazo máximo de oito a dez meses, se 
possível distribuídas entre o final da Primavera e o Verão. 
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3.10 -  PROGRAMAÇÃO TEMPORAL E RECURSOS HUMANOS 

A duração da obra será de aproximadamente 8 meses conforme o cronograma apresentado segui-
damente (Figura 3.3). 

Relativamente à fase de exploração, refere-se que terá uma duração prevista de 20 anos. 

Na fase de construção estarão afectos à obra em média  25 trabalhadores por cada mês de constru-
ção, distribuídos pelas várias actividades ocorrentes na obra e na fase de exploração prevê-se a 
necessidade de dois trabalhadores. 

3.11 -  INVESTIMENTO GLOBAL 

O investimento previsto para o Parque Eólico de Ariques é da ordem de 13,8 milhões de euros. 
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FASE (Semanas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
                 

1. Montagem Estaleiro                                                                   
               

2. Abertura/Beneficiação de Acessos                                                                 
               

3. Fundação do Aerogerador                                                                 
               
  3.1. Abertura Cabouco                                                                   
               
  3.2. Betão Limpeza                                                                   
               
  3.3. Armaduras                                                                    
               
  3.4. Moldes                                                                    
               
  3.5. Betonagem                                                                   
               
  3.6. Cura do Betão e Aterro Fundação                                                                 
               

4. Montagem Mecânica do Aerogerador                                                                 
               

5. Montagem Eléctrica do Aerogerador                                                                 
               

6. Abertura de Valas                                                                   
               

7. Posto de Seccionamento                                                                 
               

8. Entrada em Funcionamento                                                                 
               

9. Recuperação das áreas intervencionadas                                                                 
                 

FIGURA 3.3 
Cronograma de trabalhos 



 



 

01510md 49/231 

Parque Eólico de Ariques 
Estudo de Impacte Ambiental 
Relatório Preliminar 

4 -  CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL DO AMBIENTE 

4.1 -  GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

4.1.1 -  Enquadramento geológico 

A área de estudo situa-se na Orla Mesocenozóica Ocidental, no Maciço Calcário de Sicó.  

O Maciço de Sicó é composto por formações calcárias do Jurássico, que se apresentam intensamen-
te carsificadas, correspondendo o maciço a um carso apenas parcialmente exumado das sucessivas 
coberturas gresosas que aí se instalaram. Em resultado da fracturação e dos processos de erosão das 
superfícies carsificadas cobertas, distinguem-se no maciço, áreas completamente exumadas, como 
são exemplos as serras de Castelo de Sobral e de Alvaiázere, e áreas parcialmente cobertas por 
coberturas gresosas (Cunha, 2003).  

Segundo a Carta Geológica de Portugal (SGP, 1992), a área de estudo é composta por formações 
jurássicas, essencialmente calcários e margas (Figura 3 do Anexo I). 

As unidades lito-estratigráficas presentes na área de estudo correspondem exclusivamente aos Cal-
cários de Sicó, pertencentes ao Jurássico médio (Bajociano / Batoniano). O limite Leste da área de 
estudo, que corresponde ao extremo Leste da serra dos Ariques, contacta com formações do Triási-
co médio/superior, compostas por pelitos com evaporitos e intercalações carbonatadas, e formações 
do Jurássico inferior (Toarciano / Domeriano, representadas por Margas e Calcários de Quiaios e 
São Gião. 

Na serra dos Ariques os Calcários de Sicó apresentam-se cinzentos, compactos, pontualmente com 
indícios da existência de fácies oolítica, e em bancadas que se encontram fracturadas e carsificadas 
à superfície (Fotografia 4 – Anexo II). Admite-se que o desmonte e escavação do maciço será pos-
sível com recurso a meios mecânicos, podendo encontrar-se locais de maior resistência que corres-
pondem a zonas onde as bancadas estão menos fracturadas. 

A área de estudo do Parque Eólico é limitada a Leste por uma falha de orientação NNE–SSW, que 
corresponde ao contacto entre as formações do Jurássico médio com as formações do Triásico e do 
Jurássico inferior. Próximo do limite Sul da área de estudo identifica-se uma falha de orientação 
WNW–ESE, que se prolonga para Leste compartimentando as formações do Triásico e do Jurássico 
inferior (Figura 3). 

O corredor da linha eléctrica abrange maioritariamente formações triássicas. No sector central des-
taca-se uma intercalação estreita de ortognaisses migmatíticos que atravessa a área do corredor da 
linha, junto a uma falha com direcção N–S.  
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4.1.2 -  Enquadramento geomorfológico 

A área do Parque Eólico, como já referido anteriormente, localiza-se na serra dos Ariques, a qual 
faz parte do conjunto de serras calcárias Condeixa–Sicó–Alvaiázere. 

A serra dos Ariques apresenta topo aplanado, distinguindo-se na metade Norte duas plataformas à 
altitude de 488 metros e de 486 metros. Na metade Sul o topo alonga-se ligeiramente inclinado para 
Sul, com altitudes entre 472 metros e 450 metros. A vertente Leste desta serra apresenta declive 
acentuado, particularmente no sector Sudeste onde a vertente é escarpada, relacionado com a falha 
de direcção NNE–SSW que condiciona o relevo. 

A natureza das rochas e o seu estado de fracturação e diaclasamento assumem particular relevância 
em toda a área na medida em que determinam a ausência, ou quase ausência, de escoamento super-
ficial. Na realidade a água infiltra-se dada a grande permeabilidade dos calcários, uma vez que estes 
se encontram muito fracturados, não dando lugar aos processos da erosão normal (acção de erosão 
mecânica dos cursos de água), o que poderá explicar a manutenção da altitude do Maciço relativa-
mente às áreas envolventes, de menor altitude e de rochas mais brandas. 

Assim, adquirem grande importância, na área de estudo, os processos de erosão química (carsifica-
ção), atestados pelas formas cársicas existentes nas áreas de calcários e pela natureza argilosa das 
coberturas das depressões e fundos de vale, resultantes da dissolução dos calcários por processos de 
carsificação. Contudo, salienta-se que os processos cársicos não são exclusivos na área de estudo e 
envolvente, mas sim preponderantes relativamente à erosão normal. 

A rede hidrográfica encontra-se condicionada pela morfologia, identificando-se um curso de água 
na base da vertente Nascente da serra dos Ariques, alinhado pela falha referida anteriormente, e que 
contorna o sector Sul da área de estudo junto à Estrada Nacional EN 348 no vale da Mata (ribeiro 
do Tordo). Na base da vertente Norte da serra dos Ariques, separando-a da serra do Castelo, identi-
fica-se outro curso de água (ribeiro de Almoster), com direcção ESSE–WNW, que escoa para poen-
te para o rio Nabão, passando junto a Almoster. Junto ao limite Leste da área de estudo, no sector 
central, destaca-se um barranco que drena para Leste para a ribeira com direcção NNE–SSW, refe-
rida anteriormente. Estes dois cursos de água são afluentes da margem esquerda do rio Nabão, 
escoando este de Norte para Sul a Ocidente das serras dos Ariques e de Alvaiázere. 

Na área do Parque Eólico identificaram-se dois pequenos algares, formas típicas do modelado cársi-
co (Levantamento topográfico, 2005). 



 

01510md 51/231 

Parque Eólico de Ariques 
Estudo de Impacte Ambiental 
Relatório Preliminar 

4.1.3 -  Recursos minerais e património geológico  

O recurso geológico mais importante da região onde se situa o Parque Eólico é o calcário, que é 
extraído para vários fins, como a construção civil e o fabrico de calçada. De acordo com a informa-
ção fornecida pelo Instituto Geológico e Mineiro e pela Direcção Regional de Economia de Lisboa 
e Vale do Tejo no âmbito do EIA do Parque Eólico de Alvaiázere (PROCESL, 2004), não existem 
licenças para a exploração de pedreiras ou de prospecção de recursos minerais na área de estudo 
(Anexo V). 

Na área de estudo salienta-se a presença de dois algares e de lajes calcárias, revelando os algares os 
testemunhos da evolução geomorfológica do local. 

4.1.4 -  Sismicidade e Neotectónica 

Segundo o Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e actual) observada em Portugal Conti-
nental (IM, 1997), escala de Mercalli modificada (1956), a área de estudo apresenta uma intensida-
de sísmica máxima de grau VIII (Figura 4 do Anexo I). Em Portugal Continental a Intensidade Sís-
mica Máxima observada varia entre grau V e grau X, correspondendo a sismos classificados como 
“forte” e “destruidor”, respectivamente. 

De acordo com a referida escala, os sismos de grau VIII são classificados como “ruinosos”, provo-
cando danos em alvenarias tipo C2, com colapso parcial e alguns danos em alvenarias tipo B3, pro-
vocam torção e queda de chaminés, monumentos e torres. As estruturas movem-se sobre as funda-
ções, se não estão ligadas inferiormente e abrem-se fracturas em chão húmido e em vertentes escar-
padas. 

De acordo com o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes 
(RSAEEP, 1983) a área de estudo insere-se na zona sísmica C, considerada a segunda zona de 
menor sismicidade das quatro em que Portugal Continental se encontra classificado (Figura 4 do 
Anexo I), e à qual corresponde um coeficiente de sismicidade (α) de 0,5. 

Segundo a Carta Neotectónica de Portugal Continental (SGP, 1988), a área de estudo é limitada a 
leste por um lineamento geológico que pode corresponder a uma falha activa (Figura 4 do Anexo I). 
Este lineamento, pela proximidade e direcção, poderá corresponder à falha existente a Leste da serra 
dos Ariques, identificada na Carta Geológica e descrita anteriormente. 

                                                 
2  Alvenarias tipo C - De execução ordinária e ordinariamente argamassadas, sem zonas de menor resistência tais como 

falta de ligação nos cantos, mas não é reforçada nem projectada para resistir às forças horizontais. 
3  Alvenarias tipo B - Bem executadas e argamassadas, reforçadas mas não projectadas para resistir às forças horizon-

tais.  
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4.2 -  CLIMA 

4.2.1 -  Introdução 

A área de estudo do Parque Eólico apresenta características climáticas de transição entre o tipo 
marítimo (fachada atlântica) e o tipo continental (atenuado) (DAVEAU, 1985). Regionalmente é 
enquadrada a Nordeste e a Sudoeste por maciços de clima diferenciado, do sub-tipo montanhas e 
colinas, correspondentes aos conjuntos montanhosos da Cordilheira Central e das serras de Aire e 
Candeeiros, respectivamente. 

Segundo os Mapas Climáticos de Portugal - Contrastes Térmicos (DAVEAU, 1985), os verões são 
do tipo moderado registando-se temperaturas superiores a 25°C entre 20 dias e 100 dias, em média,  
anualmente, e a temperatura máxima média varia entre 23°C e 29°C. Os invernos são do tipo fresco, 
verificando-se temperaturas negativas entre 15 a 30 dias, em média, anualmente, e a temperatura 
mínima média varia entre 2°C e 4°C. 

O clima da área do Parque Eólico é caracterizado com base nos registos das variáveis climáticas 
correspondentes às Normais Climatológicas do período de 1931-1960 da estação climatológica de 
Rego da Murta, publicados pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG, 1970). A 
estação climatológica de Rego da Murta deixou de funcionar em 1963 e localizava-se a cerca de 10 
km a sudeste da serra de Ariques, considerando-se representativa do clima da área do Parque Eólico 
dada a sua proximidade. O regime da precipitação é caracterizado com base nos registos do posto 
udométrico de Alvaiázere, localizado a cerca de 1,7 km a Sudeste do Parque Eólico. No Quadro 4.1 
apresentam-se as características gerais da estação climatológica e do posto udométrico considera-
dos. 

QUADRO 4.1 
Características gerais da estação climatológica e do posto udométrico considerados 

ESTAÇÃO*/POSTO LATITUDE 
(N) 

LONGITUDE
(W) 

ALTITUDE 
(m) 

PERÍODO DE 
REGISTO 

Rego da Murta* 39°46' 8º21' 218 1934-1960 

Alvaiázere 39°50' 8º24' 325 1932-2005 

FONTE: INMG E INAG 

4.2.2 -  Temperatura do Ar 

A temperatura anual média do ar é de 15,6º C. O regime mensal médio apresenta valores máximos 
nos meses de Verão, destacando-se Agosto com 22,7º C, e mínimos no Inverno, com 8,9º C em 
Janeiro, estabelecendo-se a amplitude térmica de 13,8º C. 
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Na serra dos Ariques a temperatura será ligeiramente inferior, da ordem de 1,5º C, tendo em conta o 
gradiente térmico vertical médio de cerca de 0,6º C por cada 100 m de altitude. Assim, a temperatu-
ra média do ar será de cerca de 14º C. 

As temperaturas inferiores a 0º C, ocorrem, em média, em cerca de 13 dias anualmente, repartidas 
sobretudo pelos meses de Inverno. No alto da serra dos Ariques estas ocorrências serão um pouco 
superiores. 

4.2.3 -  Vento 

Para o estudo dos ventos na área do Parque utilizaram-se os dados recolhidos num mastro anemo-
métrico instalado na serra de Alvaiázere, a poucas dezenas de metros a Norte do marco geodésico 
de Alvaiázere, cerca de 2 km a Sul do Parque Eólico em estudo (INEGI, 2003). 

Segundo os registos disponíveis, a velocidade média do vento entre Fevereiro e Setembro de 2003, 
extrapolada para uma altura de 30 m e de 60 m, foi de 8,2 m/s e de 8,4 m/s, respectivamente. O 
rumo mais frequente registado no período referido foi de NW, com frequência entre 30% e 40% 
(Figura 4.1). 

 

FIGURA 4.1 
Regime de ventos na área do Parque Eólico 

4.2.4 -  Precipitação 

A precipitação anual média em Alvaiázere é de cerca de 1 132 mm (INAG, SNIRH em 
2008/06/23). O maior valor anual registado foi de 2 145 mm em 1935 e o menor valor foi de 
593 mm em 2004. 

Segundo dados do INAG disponibilizados no SNIRH, a precipitação mensal mais elevada atingiu 
518,5 mm em Janeiro de 1970. 
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A precipitação máxima diária tem valores muito significativos, constituindo um factor de risco de 
erosão e ravinamento elevado. O maior valor diário registado no período considerado foi de 
101,6 mm, em 21 de Janeiro de 1941. 

4.2.5 -  Humidade do Ar 

A humidade do ar às nove horas (considerada representativa da humidade média diária) é de 74%, 
anualmente, em média. 

Os meses mais frios e chuvosos são os que registam valores de humidade do ar mais elevados, com 
85% em Dezembro e Janeiro. No Verão, a humidade do ar desce a 63% em Julho às nove horas. 

4.2.6 -  Nevoeiro 

Associado a elevados teores de humidade relativa do ar, próximos de 100%, o nevoeiro forma-se 
devido à irradiação, por trocas de calor entre a superfície e a massa de ar sobrejacente, em situação 
anticiclónica e com vento muito fraco, e ainda devido à ascensão das massas de ar pelas vertentes 
das serras de Ariques, onde se localiza o Parque Eólico, e de Alvaiázere. Anualmente registam-se, 
em média, 18 dias com nevoeiro em Rego da Murta, repartidos praticamente por todos os meses do 
ano. 

Na área de estudo ganham maior expressão os nevoeiro orográficos, os quais, segundo Daveau et. 
al., 1985, são frequentes, nem sempre associados a precipitação, distribuindo-se pelo topo e pela 
vertente oriental das referidas serras. 

4.2.7 -  Classificação Climática 

De acordo com critérios simples de classificação, o clima da área do Parque Eólico de Ariques é: 

- Quanto à temperatura: temperado (temperatura média anual do ar entre 13° C e 14° C) e 
moderado (amplitude média da variação diurna de cerca de 14° C); 

- Quanto à humidade do ar: seco (humidade relativa anual média do ar às 9 horas de cerca de 
74%); 

- Quanto à precipitação: chuvoso (precipitação anual média de 1 132 em Alvaiázere). 

4.3 -  SOLOS 

De acordo com a Cartografia de Solos de Portugal, à escala 1/1 000 000 (SROA, 1970), as unidades 
pedológicas presentes na área de estudo do Parque Eólico e no corredor da linha eléctrica corres-
pondem a Cambissolos Crómicos e a Luvissolos Rodocrómicos Cálcicos.   
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Os Cambissolos Crómicos caracterizam-se por apresentarem um horizonte B câmbico, que corres-
ponde a um horizonte sub-superficial de alteração in situ e que apresenta textura franco-arenosa ou 
mais fina, com pelo menos 8% de argila na fracção fina, agregação pelo menos moderadamente 
expressa (ausência de cimentação, endurecimento ou consistência quebradiça quando húmido) ou 
ausência de estrutura da rocha mãe. A alteração evidencia-se por um croma forte avermelhado 
(Fotografia 5 – Anexo II). 

Na classificação adoptada pelo SROA, relativa aos principais componentes, estes solos correspon-
dem a Solos Litólicos Não Húmicos (vermelhos) (CARDOSO, 1973). 

Os Luvissolos Rodocrómicos Cálcicos são solos com horizonte B argílico (apresenta sinais eviden-
tes de argiluviação e existência de películas de argila), de cor parda forte avermelhada, com um 
horizonte cálcico ou com carbonatos pulverulentos a menos de 125 cm de profundidade ou com 
carbonatos entre 20 cm e 50 cm de profundidade (CARDOSO, 1973).  

Na classificação adoptada pelo SROA, relativa aos principais componentes, estes solos correspon-
dem a Solos Mediterrâneos Vermelhos de Materiais Calcários Normais (CARDOSO, 1973). 

Os solos presentes na área de estudo apresentam espessura reduzida e grandes descontinuidades 
espaciais, como resultado da alteração dos calcários, preenchendo cavidades e depressões de várias 
dimensões (Fotografia 6 – Anexo II). 

Relativamente às potencialidades agrícolas e florestais, os solos da área de estudo pertencem à 
capacidade de uso de classe F - de utilização não agrícola, tendo contudo aptidão florestal (SROA, 
1980).  

4.4 -  RECURSOS HÍDRICOS 

4.4.1 -  Recursos hídricos superficiais 

O Parque Eólico de Ariques localiza-se na bacia hidrográfica do rio Zêzere, afluente da margem 
direita do rio Tejo, correspondendo às cabeceiras de pequenas linhas de água afluentes dos ribeiros 
de Almoster e do Tordo (por sua vez, afluentes da margem esquerda do rio Nabão). 

As linhas de água que drenam a área de estudo na serra dos Ariques são afluentes de: 

- ribeiro de Almoster, por sua vez afluente da margem esquerda do rio Nabão, com origem na 
vertente Norte e Noroeste da serra dos Ariques, no limite da área de estudo; 

- ribeiro do Tordo, também afluente da margem esquerda do rio Nabão, na base da vertente 
Nascente e Sul da serra dos Ariques, no exterior da área de estudo. 
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Por se tratar de uma zona de cabeceira estas linhas apenas apresentam escoamento efémero por oca-
sião de precipitação intensa. 

O corredor da linha eléctrica atravessa de NW para SE os seguintes cursos de água: 

- afluente da margem esquerda do ribeiro do Tordo, afluente da margem esquerda do rio 
Nabão; 

- ribeira da Barroca, também afluente da margem esquerda do ribeiro do Tordo. 

4.4.2 -  Recursos hídricos subterrâneos 

4.4.2.1 -  Hidrogeologia 

A área de estudo do Parque Eólico localiza-se na unidade hidrogeológica da Orla Ocidental, situan-
do-se junto ao limite nascente do sistema aquífero de Sicó–Alvaiázere e próximo do limite norte do 
sector sul do sistema aquífero Penela–Tomar (Figura 5 do Anexo I). 

Uma parte do trecho inicial do corredor da linha eléctrica, desde o posto de seccionamento até ao 
limite nascente do Parque, localiza-se também no sistema aquífero de Sicó–Alvaiázere (Figura 5 do 
Anexo I).  

O sistema aquífero de Sicó–Alvaiázere corresponde a um sistema cársico, com uma área de cerca de 
327 km2, cujo suporte litológico são calcários e calcários margosos do Jurássico médio, que apre-
sentam espessuras da ordem dos 450 metros. O contacto entre os calcários do Jurássico e os depósi-
tos detríticos mais recentes, nos bordos S e W, condicionam a localização de algumas das principais 
saídas do sistema. No interior do sistema existem ainda várias nascentes perenes e nascentes perió-
dicas, estando estas últimas, geralmente, associadas a acidentes de origem tectónica. A fácies hidro-
química predominante neste sistema aquífero é a bicarbonatada cálcica. 

O sistema aquífero Liásico Penela-Tomar abrange uma área de 175 km2, que corresponde à forma-
ção do Liásico que o constitui. As litologias dominantes são calcários compactos, dolomites e calcá-
rios dolomíticos intercalados por vezes com leitos margosos. Trata-se de um sistema cujo compor-
tamento varia entre o cársico, o poroso e o misto. A recarga faz-se de forma directa nas áreas onde 
afloram as camadas mais permeáveis do Liásico e por drenância de camadas suprajacentes menos 
permeáveis. A Nascente de Alcabideque é a saída mais importante do sistema. A fácies hidroquími-
ca predominante é a bicarbonatada cálcica. 

Ambos os sistemas aquíferos apresentam uma vulnerabilidade alta à poluição, por serem constituí-
dos por formações calcárias fracturadas e carsificadas, que facilmente permitem a penetração de 
substâncias poluentes. 
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4.4.2.2 -  Captações de água subterrânea 

Na área de estudo do Parque Eólico e do corredor da linha eléctrica, e numa faixa envolvente de 
3 km, identificaram-se várias captações, assinaladas no Quadro 4.2. A captação mais próxima loca-
liza-se a cerca de 360 m a Leste da área de estudo do Parque Eólico, a norte do corredor da linha 
eléctrica, próximo da localidade de Vendas, freguesia e concelho de Alvaiázere (Figura 5 do Anexo 
I). 

A captação com o código SNIRH 287 / C69, localizada a cerca de 2 200 metros a WSW do limite 
do Parque, na localidade de Casal da Rainha, faz parte da rede de estações de amostragem da quali-
dade das águas subterrâneas. 

QUADRO 4.2 
Captações de água subterrânea na área de estudo e numa faixa envolvente com a largura de 3 km 

INVENTÁRIO 
COORDENADAS 

LOCAL FREGUESIA TIPO FONTE 
M P 

275 / 6 179600 320700 Relvas Maçãs de Caminho Poço SNIRH 

287 / 5 173100 319600 Almoster Almoster Furo Vertical SNIRH 

287 / 36 174550 316430 Bofinho Pelmá Furo Vertical SNIRH 

287 / C69* 173181 319187 Casal da Rainha Almoster Furo Vertical SNIRH 

 177455 318170 Porta/Gamenhos Alvaiázere Captação Subterrânea INSAAR

 176780 320340 Ariques/Vendas Alvaiázere Captação Subterrânea  INSAAR

* Furo da rede de amostragem de qualidade (Fonte: SNIRH, 2008) 

4.4.2.3 -  Qualidade da água subterrânea 

Na envolvente próxima da área de estudo existem duas estações de amostragem da qualidade das 
águas subterrâneas, um furo vertical e um poço, com o código 287 / C69 (a cerca de 2 200 metros a 
WSW do limite do Parque Eólico), e 287 / C70, respectivamente (SNIRH, 2008). Relativamente ao 
furo vertical, da análise da referida estação de amostragem constata-se que o pH não tem variado 
muito ao longo dos anos (entre 2004 e 2007) e tem-se mantido com o valor 7; a condutividade tem-
se mantido nos últimos anos entre 400 e 600 μS/cm, enquanto os cloretos têm variado entre 30 e 
40 mg/l, sendo que no final de 2005 verificou-se uma diminuição da concentração deste elemento 
químico para 20 mg/l. A concentração do azoto amoniacal manteve-se constante entre 2004 e 2007. 
Quanto aos nitratos, verificou-se para o mesmo período de análise uma variação dos valores entre 
10 mg/l e 20 mg/l, tendo-se registado o valor mais elevado no início de 2005 e uma estabilização 
dos valores em 2006. 
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No que se refere ao poço, da análise da referida estação de amostragem constata-se que o pH tam-
bém não tem variado muito ao longo dos anos (entre 2004 e 2007) e tem-se mantido entre 7 e 7,5; a 
condutividade manteve-se entre 400 μS/cm e 600 μS/cm no período de 2004 a 2006, sendo que em 
2007 verificou-se um ligeiro aumento. A concentração de cloretos tem variado entre 10 mg/l e 
25 mg/l, sendo que no último ano verificou-se um aumento da concentração deste elemento quími-
co. Quanto aos nitratos verificou-se para o mesmo período de análise uma variação dos valores 
entre 5 mg/l e 10 mg/l, tendo-se registado o valor mais elevado em finais de 2005 (15 mg/l) e duran-
te o ano de 2006 uma estabilização dos valores. 

4.5 -  QUALIDADE DO AR 

As características do Projecto em análise não justificam uma análise aprofundada do descritor Qua-
lidade do Ar pelo que a abordagem adoptada se baseou numa análise qualitativa. 

As características predominantemente rurais da região enquadrante ao Projecto e a inexistência de 
fontes poluidoras pontuais ou lineares, em conjugação com os factores climáticos (regime de ven-
tos) e de relevo, leva a concluir que a qualidade do ar na região é bastante boa, o que seria de espe-
rar numa zona rural com baixa densidade populacional e uma elevada capacidade de dispersão de 
poluentes. 

4.6 -  AMBIENTE SONORO 

4.6.1 -  Considerações iniciais 

Pode considerar-se o ruído como um dos principais factores que afectam o ambiente contribuindo 
para a degradação da qualidade de vida. Os problemas que lhe estão associados resultam, frequen-
temente, de utilizações conflituosas de espaços comuns, ou de zonas contíguas, e a sua resolução 
requer aproximações integradas e fortemente articuladas com o ordenamento do território e com a 
gestão dos espaços públicos. 

Para além destas preocupações, ligadas à implantação de actividades no território, há que referir os 
aspectos socioculturais que estão na origem de muitos dos problemas de ruído e a necessidade de, 
também nesta área, promover alterações no comportamento dos cidadãos, baseadas na consciencia-
lização dos efeitos nefastos de níveis elevados de ruído. Para além de medidas preventivas e de uma 
adequada localização das actividades geradoras de ruído, é necessário encarar medidas correctivas 
associadas às diferentes formas de insonorização de acordo com os critérios estabelecidos na legis-
lação existente, e definindo valores–limite do nível de poluição sonora, de modo a proteger a saúde 
pública e salvaguardar um ambiente sonoro equilibrado. 
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O ruído produzido por um aerogerador em funcionamento é mais perceptível, junto da torre, a bai-
xas velocidades de vento. Quando a velocidade do vento aumenta, o ruído emitido pelo equipamen-
to também aumenta, contudo, tende a ser mascarado pelo aumento do ruído exterior, causado tanto 
pelo contacto das pás nas massas de ar, como também, o contacto do vento com a vegetação envol-
vente. 

Este último ponto, dependendo das características de coberto vegetal, nas proximidades dos recep-
tores sensíveis identificados, é um factor a ter em consideração. A acção do vento sobre as folha-
gens, produz um ruído que pode “mascarar”, o ruído proveniente do aerogerador. Estudos efectua-
dos neste âmbito, registaram valores do nível sonoro contínuo equivalente durante a ocorrência do 
ruído particular, pelo efeito do vento nas folhagens, na ordem dos ± 3 dB(A). Este fenómeno é tanto 
mais importante quanto mais próximo do receptor estiver a zona arborizada e mais afastado estiver 
o aerogerador. 

4.6.2 -  Enquadramento legal 

Com o objectivo de estabelecer um regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a 
salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações, foi recentemente publicado, em Diário 
da República, o Regulamento Geral de Ruído (RGR), Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que 
entrou em vigor no dia 1 de Fevereiro de 2007, que revoga o Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de 
Novembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 259/20002, de 23 de 
Novembro. 

Os condicionalismos legislativos presentes no Regulamento Geral de Ruído são os seguintes: 

• Os planos municipais de ordenamento do território deverão assegurar a qualidade do 
ambiente sonoro, promovendo a distribuição adequada dos usos do território, tendo em con-
sideração as fontes de ruído existentes e previstas, estabelecendo para isso a classificação, a 
delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas, de acordo com as defini-
ções seguintes: 

- Zona Sensível 

Constitui a área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacio-
nada 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 des-
tinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de comércio 
tradicional, sem funcionamento no período nocturno. 
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- Zona Mista 

Constitui a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja a ocupação 
seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de 
zona sensível.  

• A avaliação acústica, ou seja, a verificação da conformidade de situações específicas de ruí-
do com os limites fixados, é estabelecida segundo o parâmetro Indicador de ruído diurno / 
/ entardecer / nocturno (Lden), expresso em dB(A), associado ao incómodo global, dado pela 
expressão:  

 ⎥
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- Ld (Indicador de ruído diurno) - nível sonoro médio de longa duração, determinado 
durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano. Período diurno -  
- das 7 às 20 horas; 

- Le (Indicador de ruído do entardecer) - nível sonoro médio de longa duração, determi-
nado durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano. Período do 
entardecer - das 20 às 23 horas; 

- Ln (Indicador de ruído nocturno) - nível sonoro médio de longa duração, determinado 
durante uma série de períodos nocturno representativos de um ano. Período nocturno - das 
23 às 7 horas. 

• Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os 
seguintes valores de limite de exposição: 

- Zonas sensíveis* 

Lden < 55 dB(A) 

Ln < 45 dB(A) 

* excepto para os casos em que se verifique a proximidade a grandes infra-estruturas, que se 
encontrem em exploração ou projectadas 

- Zonas mistas 

Lden < 65 dB(A) 

Ln < 55 dB(A) 

• Os receptores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem fora dos 
perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua proximidade, a 
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zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes valores limites 
fixados. 

• Na eventualidade da classificação das zonas sensíveis e zonas mistas não estar estabelecida, 
para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis 
os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

• O Regulamento Geral do Ruído, no seu Capítulo III - “Regulação da produção de ruído”, 
estabelece no n.º 1 do Artigo 13º - “Actividades Ruidosas Permanentes”, que a instalação e o 
exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas envolventes das zonas 
sensíveis ou mistas ou na proximidades dos receptores isolados estão sujeitos ao cumpri-
mento dos valores limite de exposição e ao cumprimento do critério de incomodidade, con-
siderado como a diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado 
durante a ocorrência do ruído particular da actividade ou actividades em avaliação e o valor 
do indicador LAeq do ruído residual. Esta diferença não pode exceder 5 dB(A) no período 
diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período nocturno, nos termos do 
Anexo I do referido regulamento. As correcções aplicáveis, e que penalizam os valores 
admissíveis atribuídos ao diferencial acima definido, dizem respeito à eventual natureza 
tonal, à eventual natureza impulsiva e ao tempo acumulado de ocorrência do ruído particu-
lar. 

• O cumprimento dos limites estabelecidos para o critério de incomodidade não se aplica, em 
qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no 
exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente 
no interior dos locais de recepção igual ou inferior a 27 dB(A). 

As novas condições acústicas dos locais situados na vizinhança do Projecto - criadas com a implan-
tação do Projecto em questão - deverão ser tais que: 

a) ainda se enquadrem nos valores limite máximos admissíveis que determinam a classifica-
ção de zona que lhes estiver atribuída - em “zonas sensíveis” ou “zonas mistas” - sob pena 
de ser interdito o licenciamento do Projecto naquele local;  

b) que se cumpra o critério do diferencial de 5 / 4 / 3 dB diurno / entardecer / nocturno dos 
valores de LAeq, como estipulado no n.º 1 do Artigo 13º – “Actividades Ruidosas Perma-
nentes” do Capítulo III – “Regulação da produção de ruído”, do RGR. 
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4.6.3 -  Caracterização expectável do quadro acústico de referência 

A região onde se insere o Parque Eólico de Ariques apresenta alguma naturalidade e uma reduzida 
ocupação humana. As baixas densidades populacionais e a grande dispersão de aglomerados popu-
lacionais que caracterizam esta área determinam, globalmente, uma reduzida actividade ruidosa.  

Tendo presente a inexistência de receptores potencialmente classificáveis como sensíveis na envol-
vente próxima (Quadro 4.3) e a experiência de situações com características físicas semelhantes, foi 
possível caracterizar a actual qualidade geral do ambiente sonoro da área em estudo de acordo com 
duas componentes principais – o ruído resultante das múltiplas actividades diárias da comunidade 
humana e o ruído do tráfego existente no local.  

Efectivamente não há focos de pressão de actividades urbanas e o ruído associado ao tráfego rodo-
viário também é reduzido, cingindo-se ao tráfego circulante na Estrada Nacional EN 348. 

QUADRO 4.3 
Povoações mais próximas do Parque Eólico 

POVOAÇÕES MAIS PRÓXIMAS 
DO PARQUE EÓLICO 

DISTÂNCIA AO LIMITE 
DO PARQUE EÓLICO 

DISTÂNCIA AOS AERO-
GERADORES MAIS PRÓ-

XIMOS 

Serrada 200 metros a E 700 metros do AG5 

Marzugueira 250 metros a E 700 metros do AG5 

Ariques 560 metros a W 1 150 metros do AG3 

Vendas  600 metros a E 950 metros do AG2 

Pomares  750 metros a E 950 metros do AG2 

Venda do Negro 700 metros a NE 1 400 metros do AG1 

Portela de São Caetano 950 metros a NE 1 350 metros do AG1 

Portela de São Lourenço 1 000 metros a NE 1 200 metros do AG1 

Considera-se como receptor sensível, uma edificação para uso habitacional ou edificações com uso 
social, nomeadamente, hospitais e outras unidades de cuidados de saúde, escolas, creches, espaços 
de lazer e outros equipamentos colectivos utilizados pelas populações como locais de recolhimento. 

Refira-se que a identificação dos receptores que possam ver o seu quadro acústico de referência 
condicionado pelo funcionamento do Parque Eólico teve por base a área afecta a níveis de ruído 
superiores a 42 dB(A). 

A definição desta área limitada pela isófona 42 dB(A) associada ao ruído particular (ruído gerado 
pelos aerogeradores), tem por base os vários cenários prováveis relativos à indefinição do ruído 
residual e à aplicabilidade do critério de incomodidade estabelecido no RGR, ou seja, um receptor 
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que se localize dentro da área condicionada por níveis de ruído particular acima de 42 dB(A), apre-
senta uma maior probabilidade de ver o seu quadro acústico de referência condicionado pelo ruído 
gerado pelos aerogeradores, conduzindo à excedência dos limites definidos para os três períodos de 
referência. Por sua vez, um receptor que se localize fora da área condicionada por níveis de LAeq 
superiores a 42 dB(A), mesmo que se verifique um incremento superior aos limites estabelecidos 
para o critério de incomodidade, o ruído ambiente em presença do ruído particular será sempre infe-
rior a 45 dB(A) conduzindo deste modo à não aplicabilidade do critério de incomodidade. 

A definição da área condicionada por níveis de LAeq superiores a 42 dB(A) foi apoiada na utilização 
do modelo matemático estabelecido na norma ISO 9613 e compatível com o Decreto-Lei 
n.º 146/2006, de 31 de Julho, relativo à avaliação e gestão de ruído ambiente. A Norma ISO 9613 
especifica um método de engenharia para o cálculo da atenuação do som durante a propagação em 
campo livre, a fim de prever os níveis de ruído ambiente a uma dada distância proveniente de diver-
sas fontes. 

Face a estes pressupostos e ao facto de não se terem observado receptores dentro da área condicio-
nada por níveis de LAeq superiores a 42 dB(A), a avaliação acústica efectuada no âmbito do EIA não 
considerou a necessidade de proceder a uma caracterização do quadro acústico de referência. 

4.7 -  OCUPAÇÃO DO SOLO 

A caracterização da ocupação do solo na área de intervenção do Parque Eólico de Ariques teve por 
base o reconhecimento de campo efectuado em Junho de 2008, o recurso a imagem de satélite e a 
Carta Militar de Portugal, à escala 1/25 000, folha n.º 275 (1998), IGeoE.  

A digitalização da ocupação do solo foi realizada a uma escala aproximada de 1/5 000, recorrendo- 
-se às funcionalidades das aplicações dos Sistemas de Informação Geográfica disponíveis (Figura 6 
do Anexo I).  

O Parque Eólico de Ariques, será implantado na cumeada da serra dos Ariques, espaço natural ain-
da pouco sujeito a agressões e intervenções humanas, fundamentalmente, constituído por matos e 
afloramentos rochosos. 

O corredor da linha eléctrica em estudo, com direcção aproximadamente NW–SE, atravessa maiori-
tariamente áreas florestais. 

As principais povoações na zona do enquadramento do Projecto são: Ariques na vertente Noroeste, 
Portela de São Lourenço e Portela de São Caetano a Nordeste do Parque Eólico; Vendas a Este, 
Marzugueira a Sudeste e Vale da Couda a Sudoeste. 
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Estes aglomerados populacionais existentes na zona envolvente da área de intervenção são peque-
nos povoados, localizados nos vales, junto às linhas de água, onde os terrenos agrícolas são mais 
férteis e abundantes. 

Na área de estudo as principais vias de comunicação são as Estradas Nacionais EN 348 e EN 350, 
as estradas municipais EM 522, EM 522–2 e os caminhos municipais CM 1103 e CM 1104. 

Analisando a área de estudo verificam-se as seguintes classes de ocupação do solo: 

•  MATOS 

Vegetação rasteira e arbustiva, fundamentalmente tomilhal, ocorrente na área de implanta-
ção do Parque Eólico, na zona de cumeada da serra dos Ariques (Fotografia 1 – Anexo II). 

•  MATOS EM AFLORAMENTOS ROCHOSOS 

Vegetação rasteira e arbustiva em afloramentos rochosos, principalmente tomilhal, ocorrente 
na área de implantação do Parque Eólico, na zona de cumeada da serra dos Ariques (Foto-
grafia 2 – Anexo II). 

•  ÁREA FLORESTAL 

Na área de estudo do Parque Eólico dominam as quercíneas (azinhal e carrascal), ocorrendo 
uma pequena mancha de pinhal na encosta Este da serra dos Ariques. Este tipo de ocupação 
é predominante na área de estudo do Parque Eólico. O corredor da linha eléctrica é consti-
tuído fundamentalmente por área florestal de produção (eucaliptal e pinhal) (Fotografia 12 –
– Anexo II). 

•ÁREAS AGRÍCOLAS 

Parcelas de culturas agrícolas, nomeadamente olival (Fotografia 11 – Anexo II), vinha e pas-
tagens existentes no corredor da linha eléctrica. 

• ÁREA URBANIZADAS 

Edificações dos pequenos aglomerados urbanos distribuídos, em geral, de forma dispersa ao 
longo dos caminhos e estradas, associados a parcelas agrícolas, e a pequenas edificações iso-
ladas abrangidos pelo corredor da linha eléctrica. 

Desta análise constata-se que na área de estudo do Parque Eólico predomina a área florestal, 
que corresponde a povoamentos de azinheiras e carrasco, e os matos em afloramentos 
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rochosos. No corredor da linha eléctrica ressaltam-se a classe florestal (principalmente o 
eucaliptal) e a classe agrícola associada a culturas de olival. 

No Quadro 4.4 apresenta-se a análise quantitativa da ocupação do solo na área do Parque Eólico. 

QUADRO 4.4 
Análise quantitativa da ocupação do solo no Parque Eólico 

CLASSES DE OCUPAÇÃO DO SOLO 
TOTAL 

Área 
(ha) % 

Matos  92,86 74,59 

Matos com afloramentos rochosos 17,91 14,39 

Afloramentos rochosos  8,03 6,45 

Povoamento florestal de pinheiro 3,88 3,12 

Olival e Vinha 1,80 1,45 

TOTAL 124,49 100,0 

Da análise do Quadro 4.4 verifica-se que a área de estudo do Parque Eólico de Ariques é constituída 
fundamentalmente por matos que ocupam cerca de 93 ha, o que corresponde a cerca de 75% da área 
de estudo. 

No Quadro 4.5 apresentam-se a análise quantitativa da ocupação do solo na área do corredor da 
linha eléctrica. 

QUADRO 4.5 
Análise quantitativa da ocupação do solo no corredor da linha eléctrica 

CLASSES DE OCUPAÇÃO DO SOLO 
TOTAL 

Área 
(ha) % 

Povoamento florestal de eucalipto 75,12 61,76 

Matos 12,57 10,34 

Olival 12,45 10,24 

Matos em afloramentos rochosos 7,03 5,78 

Povoamento florestal de pinheiro 5,57 4,58 

Edificações/construções 3,75 3,08 

Culturas agrícolas 1,86 1,53 

Afloramentos rochosos 1,68 1,38 

Vinha 1,05 0,86 

Pastagens 0,54 0,44 

TOTAL 121,62 100,0 
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Da análise do Quadro 4.5 verifica-se que o corredor da linha eléctrica do Parque Eólico de Ariques 
é constituído fundamentalmente por povoamento florestal de eucalipto que ocupam cerca de 75 ha, 
o que corresponde a cerca de 62% do corredor em estudo. 

4.8 -  ECOLOGIA 

4.8.1 -  Considerações gerais 

O trabalho desenvolvido no âmbito do descritor Ecologia pretende reunir toda a informação rele-
vante sobre a área de estudo e caracterizar as comunidades biológicas, florísticas e faunísticas, 
potencialmente afectadas pelas acções de construção e exploração do Parque Eólico de Ariques e 
respectiva linha eléctrica. 

Os resultados que seguidamente se apresentam baseiam-se nos trabalhos de campo que se efectua-
ram em Junho de 2008, Março e Setembro de 2009, tendo sido complementados com pesquisas 
bibliográficas, em particular de trabalhos recentes efectuados nas proximidades da área de interven-
ção: EIA do Parque Eólico de Alvaiázere (PROCESL, 2004) e RECAPE do Parque Eólico de 
Alvaiázere (PROCESL, 2008). 

4.8.2 -  Enquadramento Regional 

A área de estudo insere-se no Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Sicó / Alvaiázere, classificado 
ao abrigo do Decreto-Lei 140/99, de 24 de Abril (PTCON0045, Resolução do Conselho de Minis-
tros n.º 76/00 de 5 de Julho) e aprovado pela Portaria n.º 829/2007, de 1 de Agosto, como se pode 
verificar na Figura 1 do Anexo I. Além deste SIC, a área protegida mais próxima situa-se a 33 km 
para sudoeste, tratando-se do Parque Natural das Serras de Aires e Candeeiros. 

O SIC Sicó / Alvaiázere possui uma elevada diversidade de habitats associados ao substrato calcá-
rio. Inclui as maiores e mais bem conservadas áreas do país de carvalhal de carvalho-cerquinho 
(Quercus faginea subsp. broteroi) (habitat 9240 do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril) e man-
chas notáveis de azinhais (Quercus rotundifolia) sobre calcários (habitat 9340), em bom estado de 
conservação (ICN, 2006). 

No SIC merecem destaque os habitats rupícolas, ricos em flora diversa, caso dos afloramentos 
rochosos colonizados por comunidades casmofíticas (habitat 8210) ou das lajes calcárias, dispostas 
em plataforma praticamente horizontal percorrida por um reticulado de fendas (habitat 8240*4), e os 

                                                 
4  * Habitat prioritário no âmbito do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril 
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prados com comunidades de plantas suculentas (habitat 6110*) e os arrelvados vivazes, com abun-
dância de orquídeas (habitat 6210) (ICN, 2006). 

Nesta área classificada ocorrem também cascalheiras calcárias (habitat 8130), pobres em vegetação 
pela instabilidade do substrato e ausência de solo à superfície. Troços significativos das margens do 
rio Nabão e de alguns dos seus afluentes são ocupados por uma galeria praticamente contínua, em 
bom estado de conservação, de diversas espécies arbóreas ripícolas, assinalando-se a ocorrência de 
galerias dominadas por choupos e/ou salgueiros (habitat 92A0) e de bosques ripícolas e paludosos 
de amieiros ou salgueiros (habitat 91E0*) (ICN, 2006). 

O SIC constitui-se como uma das áreas mais importantes para a conservação da flora calcícola, sen-
do de realçar o Juncus valvatus, um endemismo lusitano. O rio Nabão é um dos poucos locais de 
ocorrência confirmada da lampreia-de-riacho (Lampetra planeri) (ICN, 2006). 

O Sítio inclui vários abrigos de morcegos importantes a nível nacional, que albergam colónias de 
criação de morcego-rato-grande (Myotis myotis), de hibernação de morcego-de-ferradura-grande 
(Rhinolophus ferrumequinum) e de criação e hibernação de morcego-de-peluche (Miniopterus sch-
reibersi) (ICN, 2006). 

No Quadro 4.6 apresentam-se as espécies de flora e fauna constantes nos Anexos do Decreto-Lei 
n.º 140/99, de 24 de Abril, que pela sua presença nesta região justificaram a criação do actual SIC 
Sicó / Alvaiázere. 

QUADRO 4.6 
Espécies constantes Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 

Abril presentes no SIC Sicó / Alvaiázere 

FAUNA FLORA 
ESPÉCIE ANEXO B ESPÉCIE ANEXO B 

Chondrostoma polylepis II Arabis sadina II, IV 
Lampetra planeri II Silene longicilia II, IV 

Rutilus alburnoides II Juncus valvatus II, IV 
Rutilus macrolepidotus II Narcissus calcicola II, IV 
Chioglossa lusitanica II, IV   

Lacerta schreiberi II, IV   
Mauremys leprosa II, IV   

Lutra lutra II, IV   
Miniopterus schreibersi II, IV   

Myotis blythii II, IV   
Myotis emarginatus II, IV   

Myotis myotis II, IV   
Rhinolophus euryale II, IV   

Rhinolophus ferrumequinum II, IV   
Rhinolophus hipposideros II, IV   

Rhinolophus mehelyi II, IV   
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Por fim, de referir que, de acordo com a análise do mapa síntese do Plano Regional de Ordenamen-
to Florestal do Pinhal Interior Norte, a área de estudo do Parque Eólico e da linha eléctrica não se 
sobrepõe às áreas de corredor ecológico que estão delineadas nesta cartografia (Anexo V). 

4.8.3 -  Flora e vegetação 

No presente capítulo são identificadas as formações vegetais e analisada a sua importância na área 
definida para a instalação do Parque Eólico e respectivo corredor analisado para definição do traça-
do da linha eléctrica que ligará o Parque à Subestação de Alvaiázere. 

4.8.3.1 -  Metodologia 

O levantamento da flora e a identificação e caracterização das comunidades vegetais e dos habitats 
da área de estudo foram efectuados com base nos trabalhos de campo realizados em Junho de 2008, 
em Março de 2009 e na pesquisa bibliográfica acerca da região em estudo. 

Foram realizados levantamentos florísticos com recolha de material vegetal para posterior identifi-
cação em laboratório por meio de Floras. Estes levantamentos permitiram a elaboração de um elen-
co florístico da área, efectuado com base na metodologia de Braun-Blanquet5. Nos inventários foi 
atribuído a cada espécie observada um índice de abundância/dominância6 que permitiu a definição 
dos agrupamentos vegetais presentes. 

4.8.3.2 -  Enquadramento fitogeográfico 

A área de estudo é caracterizada do ponto de vista biogeográfico (Costa et al., 2002) como perten-
cendo à Região Mediterrânica, Sub-região Mediterrânica Ocidental, Província Costeiro–Lusitano– 
–Andaluza (=Gaditano–Onubo–Algarviense), Subprovíncia Portuguesa–Sadense, Sector Divisório–
–Português, Subsector Oeste–Estremenho, Superdistrito Maciço–Estremenho. 

Relativamente ao bioclima e andar bioclimático, de acordo com Lopes (2001), o local é referenciá-
vel como Mediterrânico Pluviestacional Mesomediterrânico inferior de ombroclima sub-húmido a 
húmido. Relativamente às regiões fitogeográficas adoptadas por Franco (1971–2003), a área do 
estudo encontra-se no Centro–Oeste calcícola. 

                                                 
5 Kent & Coker, 1992. 
6 O índice compreende os seguintes níveis (Kent & Coker, 1992): 
+ → Indivíduos pouco abundantes com uma cobertura muito reduzida; 
1 → Indivíduos abundantes com baixo valor de cobertura (abaixo dos 5%); 
2 → Indivíduos muito abundantes com baixo valor de cobertura (entre os 5% e os 25%); 
3 → Indivíduos em número variável e cobertura entre os 25% e 50%; 
4 → Indivíduos em número variável e cobertura entre os 50% e 75%; 
5 → Indivíduos em número variável e com cobertura superior a 75%. 



 

01510md 69/231 

Parque Eólico de Ariques 
Estudo de Impacte Ambiental 
Relatório Preliminar 

4.8.3.3 -  Importância florística e fitocenótica 

O superdistrito Maciço-Estremenho é grandemente dominado pela presença de solos derivados de 
calcários cársicos, cuja vegetação climácica (Costa et al., 1998, 2002; Lopes, 2001) é largamente 
constituída pelos azinhais do Lonicero implexae-Querceto rotundifoliae S. (Lonicero implexae-
Quercetum rotundifoliae, Quercetum cocciferae-airensis, Stachyo lusitanicae-Origanetum virentis 
anthyllidetosum maurae, Ulici airensis-Ericetum scopariae, Phlomido lychitidis-Brachypodietum 
phoenicoides, Teucrium capitellati-Thymetum sylvestris, Anthyllido lusitanicae-Brachypodietum 
distachyae). Outros tipos fitocenóticos como os carvalhais do Arisaro-Quercetum broteroi e do 
Asparago aphylli-Quercetum suberis S. são mais raros e localizados. 

4.8.3.4 -  Elenco florístico 

O elenco florístico é apresentado no Quadro 1 do Anexo III.1 e nele constam para cada taxon a 
família, a espécie, o nome comum e o estatuto de protecção, caso exista. Na totalidade dos levanta-
mentos efectuados na área de estudo foram identificadas 100 espécies vegetais e 92 géneros, distri-
buídos por 42 famílias. A nomenclatura utilizada no elenco florístico é baseada na Flora de Portugal 
(Franco et al., 1971–1998) e na Flora Ibérica (Castroviejo et al., 1986–1996). 

Os resultados obtidos permitem identificar as comunidades vegetais da área de estudo, que se carac-
terizam pela presença de algumas espécies com interesse conservacionista. Verifica-se a presença 
maioritária de espécies de vegetação arbustiva, nomeadamente espécies típicas dos matos calcários. 

As espécies RELAPE (raras, endémicas, localizadas, ameaçadas ou em perigo de extinção) encon-
tradas na área de estudo foram apenas três: Ruscus aculeatus (gilbardeira) incluída no Anexo B–V 
da Decreto-lei n.º 140/99, de 24 de Abril; Dianthus cintranus ssp. barbatus, subsespécie endémica 
do Centro Oeste Português e Thymus zygis L. ssp. silvestris, com distribuição restrita em Portugal 
às zonas calcárias. As duas primeiras foram observadas nos ambientes rochosos. 

Nos trabalhos efectuados em Março de 2009 foram observadas nas clareiras, nas zonas de prado e 
nas fissuras das rochas exemplares de orquídeas, tendo-se identificado seis espécies e quatro géne-
ros. Verificou-se então que esta importante família botânica (incluída na Convenção de CITES), é 
abundante em diversas sub-áreas cartografadas (no Desenho 1 do Anexo I encontram-se cartografa-
das as localizações de orquídeas na área de estudo, descriminando-se as densidades observadas) e 
que, o Narcissus calcicola (espécie endémica de Portugal, incluída no Anexo B II da Directiva 
Habitats) não foi observado em qualquer local da área, mesmo após a realização de uma prospecção 
direccionada ao seu habitat, existindo uma forte probabilidade de que este não ocorra na área de 
estudo. 
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Acrescenta-se ainda a presença constante da azinheira (Quercus ilex L.), espécie protegida pelo 
Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho. 

4.8.3.5 -  Vegetação e habitats 

Os trabalhos de campo permitiram verificar que na área de estudo os condicionamentos à evolução 
da vegetação no sentido da vegetação climácica madura, prendem-se com a produção florestal, 
incêndios florestais, a prática de pastoreio intensivo e a abertura de acessos. 

Uma vez que a zona do Parque Eólico possui uma maior altitude e uma grande área ocupada por 
substrato rochoso contínuo, torna-se difícil o seu aproveitamento para fins agrícolas. As caracterís-
ticas presentes, sobretudo na serra de Ariques, permitem que aqui ainda se mantenham diversas 
comunidades típicas, nomeadamente os matos adaptados a solos calcários e a vegetação fissurícola 
das lajes calcárias. 

Os habitats identificados na área do Parque Eólico e no corredor da linha eléctrica (Figura 7 do 
Anexo I) albergam diversas comunidades, algumas de grande importância ecológica. Os habitats 
mais importantes do ponto de vista conservacionista são seguidamente identificados, de acordo com 
a nomenclatura utilizada no Decreto-lei n.º 140/99, de 24 de Abril (transposição para o direito inter-
no da Directivas Habitats e Aves): 

- 9240 – Carvalhais de carvalho-cerquinho; 

- 5330 – Carrascais; 

- 5330 – Tomilhal; 

- 6210* – Vegetação herbácea vivaz7; 

- 8210 – Vegetação rupícola; 

- 8240* – Rochas calcárias nuas; 

- 9340 – Azinhal. 

Seguidamente apresenta-se uma caracterização dos habitats e a sua avaliação de acordo com a sua 
relevância ecológica. A caracterização dos habitats considera a sua constituição florística, as comu-
nidades vegetais que o compõem, o seu estado de conservação, a sua raridade a nível nacional e a 
respectiva biodiversidade. No Anexo III.3 apresenta-se um registo fotográfico dos habitats presen-
tes na área de estudo do Parque Eólico e no corredor da linha eléctrica em estudo. 

                                                 
7 A presença e densidade de orquídeas nas áreas identificadas como habitat 6210 são variáveis. Assim, apenas uma 
fracção das mesmas é considerada com prioritária. 
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4.8.3.5.1 - Carvalhais de carvalho-cerquinho (9240) 

Os bosques mediterrânicos de carvalho-cerquinho são as etapas climácicas da vegetação desta 
região actualmente com uma elevada raridade no nosso país. São habitats ricos em matéria orgânica 
e com elevada biodiversidade oriunda do seu sub-bosque rico em lianas persistentes e esclerófilas e 
arbustos. 

Esta é a vegetação potencial desta região, na sua etapa mais avançada. Estes carvalhais incluem-se 
na associação Arisaro-Quercetum broteroi, e constituem uma formação reliquial endémica dos Sec-
tores Divisório Português.  

No levantamento realizado verificou-se a existência de uma pequena mancha deste habitat na 
encosta Leste da serra de Ariques. Do transecto de 20 m efectuado apresenta-se o seguinte: 

• Espécies características (Índice de abundância/dominância + Taxon) 

4 Quercus faginea ssp. broteroi 

2 Euphorbia characias 

3 Ulex jussiaei 

1 Ruscus aculeatus 

2 Cistus monspeliensis 

1 Rubia peregrina 

2 Rubus ulmifolius 

1 Lonicera periclymenum 

2 Daphne gnidium 

1 Osyris alba 

2 Olea europaea 

2 Smilax aspera 

• Espécies companheiras (Índice de abundância/dominância + Taxon) 

1 Crataegus monogyna 

1 Pteridium aquilinum 

1 Calamintha baetica  

1 Pinus pinaster 

+ Urginea maritima 
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4.8.3.5.2 - Carrascais (5330) 

De grande relevância ecológica, nomeadamente em locais de maior altitude e de substrato quase 
exclusivamente rochoso, os habitats naturais de mato característicos desta região estão presentes em 
grande parte da área de estudo, inclusive nas abertas dos matos altos compostos por azinho (Foto-
grafia 4.1). 

Estas comunidades representam a primeira etapa de substituição dos bosques que outrora domina-
vam esta paisagem e enquadram-se na associação Quercetum coccifero-airensis (carrascais das 
áreas mais expostas e elevadas denominados garrigues característicos de solos rochosos calcários).  

Esta formação caracteriza-se pelo predomínio de espécies florísticas de porte arbustivo, mais preci-
samente de arbustos típicos das fases de regressão dos bosques climácicos onde as plantas que pre-
ferem um certo grau de ensombramento e humidade desaparecem, aumentando aquelas que estão 
associadas a ambientes mais secos e expostos (xerófilas). Apresenta várias facies consoante os dife-
rentes níveis de alteração, atingindo maiores ou menores alturas e densidades ou mudando as espé-
cies dominantes. 

Na área de estudo estas comunidades encontram-se em mosaico com os matos de tomilhal e com os 
azinhais, ambos descritos seguidamente. 

4.8.3.5.3 - Tomilhal (5330) 

Correspondem aos matos baixos mais abundantes da área do Parque Eólico. Ocorrem nas zonas 
mais agrestes destes calcários e são bastante ricos em biodiversidade e espécies raras, endémicas, 
localizadas, ameaçadas ou em perigo de extinção (RELAPE). Estas comunidades enquadram-se na 
associação Teucrio capitati-Thymetum sylvestris e representam as etapas de degradação dos azi-
nhais circundantes (Fotografia 4.2). 

FOTOGRAFIA 4.1 
Carrascais densos nas orlas de azinhais (habitat 5330) 

FOTOGRAFIA 4.2 
Tomilhal presente na área do Parque Eólico (habitat 5330)
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O levantamento das formações arbustivas de tomilhal foi efectuado no topo da serra dos Ariques 
numa área de 25 m2 e apresenta-se seguidamente: 

• Espécies características (Índice de abundância/dominância + Taxon) 

4 Thymus zygis 

2 Erica scoparia 

3 Cistus monspeliensis 

2 Phlomis lychnitis 

3 Salvia verbenaca 

1 Orchidaceae 

2 Anthylis vulneraria maura 

1 Olea sylvestris 

2 Pteridium aquilinum 

1 Thymus capitatus 

2 Urginea maritima 

1 Dactylis glomerata 

• Espécies companheiras (Índice de abundância/dominância + Taxon) 

1 Crataegus monogyna 

1 Pteridium aquilinum 

1 Calamintha baetica  

+ Urginea maritima 

1 Pinus pinaster 

4.8.3.5.4 - Vegetação herbácea vivaz (6210*) 

Poderá considerar-se este habitat como prioritário, caso albergue populações abundantes ou espé-
cies RELAPE da família Orquidaceae, o que se verificou em parte da área de ocorrência deste habi-
tat. 

Foram observadas na área de estudo 8 espécies diferentes de orquídeas, sendo que a espécie O. Ita-
lica apresenta, nalgumas zonas, densidades bastante significativas (acima dos 15 indivíduos por 
metro quadrado). Com base nos resultados obtidos, considerou-se este habitat como prioritário 
numa fracção da sua área de representatividade. 
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Uma das principais dificuldades encontradas aquando da contabilização e identificação de orquí-
deas foi o grau de herbivoria observado neste habitat. A elevada pressão por parte do gado caprino e 
por javalis sobre os rebentos e os bolbos levam à diminuição, e mesmo ao desaparecimento, das 
populações de orquídeas nalgumas zonas (Fotografia 4.3). Assim, numa parte das áreas onde o 
habitat 6210 está presente, este não foi classificado como prioritário. 

As comunidades presentes neste habitat enquadram-se na ordem fitossociológica Brachypodietalia 
phoenicoides e ocorrem nas clareiras dos matos e entre as fissuras da rocha, estando assim em 
mosaico com os restantes habitats. 

 
FOTOGRAFIA 4.3 – Habitat 6210, presença de orquídeas e sinais de herbivoria 

4.8.3.5.5 - Vertentes rochosas com vegetação rupícola (8210) 

As vertentes rochosas estão presentes na área de estudo, englobando a encosta a sudeste (Fotografia 
4.4). Estas escarpas rochosas apresentam vegetação típica de ambientes rochosos, comunidades 
típicas da associação endémica de Portugal Sileno longiciliae-Antirrhinum linkiani, em conjunto 
com densos matos esclerófilos de carrascal (habitat 5330). 

4.8.3.5.6 - Rochas calcárias nuas (8240*) 

As lajes calcárias são habitats prioritários formados por rochas a aflorar à superfície onde não existe 
acumulação de solo e separadas por fendas verticais onde ocorrem comunidades típicas de um 
microclima sombrio e húmido (Fotografia 4.5). 

Na área de estudo este habitat tem expressão na cumeada da serra dos Ariques, embora o seu grau 
de conservação se encontre um pouco deteriorado. As comunidades vegetais presentes incluem os 
matos de tomilhal bem como algumas espécies rupícolas e de prados calcários. 
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FOTOGRAFIA 4.4 
Afloramentos rochosos calcários (habitat 8210) 

FOTOGRAFIA 4.5 
Lajes calcárias com vegetação herbácea vivaz (8240*) 

4.8.3.5.7 - Azinhal (9340) 

Embora com porte arbustivo, estas formações inserem-se no agrupamento que define estes habitats, 
a associação Lonicero implexae- Quercetum rotundifoliae, características de solos cársicos de redu-
zida espessura e grande drenagem interna, originando a elevada secura edáfica onde apenas as azi-
nheiras (no que se refere ao estrato arbóreo) conseguem vegetar (Fotografia 4.6). 

O levantamento destas formações foi efectuado na encosta da serra dos Ariques num transecto de 
10 metros e apresenta-se seguidamente: 

• Espécies características (Índice de abundância/dominância + Taxon) 

5 Quercus ilex 

2 Erica scoparia 

3 Cistus monspeliensis 

2 Rubia peregrina 

2 Calamintha baetica  

1 Phillyrea angustifolia 

1 Lonicera implexa 

1 Olea sylvestris 

1 Dactylis glomerata 

• Espécies companheiras (Índice de abundância/dominância + Taxon) 

1 Carex distachya 
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1 Sanguisorba minor 

+ Clinopodium vulgare 

+ Geranium sp. 

+ Cistus crispus  

FOTOGRAFIA 4.6 
Azinhal abundante na área do Parque Eólico (habitat 9340) 

4.8.3.5.8 - Outros habitats 

Na área de estudo regista-se a alteração dos habitats originais nas zonas mais acessíveis e de menor 
altitude para o aproveitamento agrícola e florestal, sobretudo no corredor da linha eléctrica. Assim, 
ocorrem os seguintes biótopos não incluídos no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, sendo por 
isso de menor relevância ecológica (Fotografias 4.7 a 4.10): 

- Áreas agrícolas (olival) – a vegetação dos habitats agrícolas caracteriza-se pela dominância 
de plantas anuais (terófitos) ou herbáceas vivazes bem adaptadas a intervenções frequentes. 
Os taxa mais representados são as gramíneas as compostas e as leguminosas. Em zonas com 
maior disponibilidade de água ocorrem, frequentemente, espécies mesofílicas e higrofílicas 
da vegetação herbácea vivaz, que se desenvolve em solos húmidos de que se salientam os 
juncais com Cyperus capitatus. Estas zonas encontram-se com algum grau de abandono e 
não possuem qualquer tipo de vegetação natural, proliferando canas (Arundo spp.) e silvas 
(Rubus spp.); 

- Pinhal – explorações silvícolas dominadas por pinheiro-bravo (Pinus pinaster), cujas orlas 
apresentam frequentemente manchas de sobreiro (Quercus suber) e de castanheiro (Casta-
nea sativa); 

- Eucaliptal – explorações silvícolas dominadas por eucalipto (Eucaliptus globulus); 

- Acacial – manchas de acácias (Acacia sp.). 
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FOTOGRAFIA 4.7 
Áreas agrícolas de culturas anuais no corredor da linha 

eléctrica 

FOTOGRAFIA 4.8 
Eucaliptal presente no corredor da linha eléctrica 

FOTOGRAFIA 4.9 
Áreas de incultos no corredor da linha eléctrica na pro-

ximidade da povoação de Alvaiázere 

FOTOGRAFIA 4.10 
Área agrícola de olival no corredor da linha eléctrica 

4.8.3.5.9 - Cartografia de habitats 

Para a caracterização espacial e quantificação dos habitats presentes na área de estudo foi efectuado, 
em gabinete, o reconhecimento da zona com recurso a fotointerpretação de ortofotomapas à escala 
1/2 000. Os habitats foram cartografados em ambiente SIG (ArcGis). A carta de habitats resultante 
de fotointerpretação foi avaliada e corrigida nas saídas de campo. 

O mapeamento dos habitats, conjugado com a caracterização das comunidades florísticas, permitiu 
identificar habitats de importância conservacionista e/ou ecológica, incluídos em diplomas legais 
para conservação da natureza e/ou de importância no contexto ecológico regional ou local. 

Este trabalho permitiu a elaboração de uma cartografia de habitats naturais e semi-naturais defini-
dos no Anexo I da Directiva n.º 92/43/CEE do Conselho (Directiva Habitats), transposta pelo 
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Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril. Na cartografia produzida, incluíram-se ainda os habitats 
presentes na área de estudo não classificáveis ao abrigo da referida Directiva Habitats (Figura 7 e 
Desenho 1 do Anexo I). No Quadro 4.7 quantifica-se a área ocupada por cada habitat na área de 
estudo (Parque Eólico e linha eléctrica). 

QUADRO 4.7 
Habitats presentes na área de estudo 

HABITATS ÁREA 
(ha) 

ÁREA 
(%) 

Habitat 5330 5,4 2,2 

Habitats 5330 + 6210 17,3 7,0 

Habitats 5330 + 6210* 10,1 4,1 

Habitats 5330 + 8210 6,1 2,5 

Habitats 5330 + 8240* 6,9 2,8 

Habitat 8240* 0,3 0,1 

Habitats 8240* + 5330 2,8 1,2 

Habitats 9340 + 5330 91,2 37,0 

Pinhal + habitat 9240 10,8 4,4 

Área agrícola 4,2 1,7 

Áreas artificializadas 3,7 1,5 

Eucaliptal 74,4 30,1 

Olival 12,5 5,0 

Vinha 1,1 0,4 

TOTAL 246,7 100,0 

4.8.3.6 -  Síntese 

As espécies da flora que compõem a área de estudo perfazem um total de 100 espécies vegetais. 
Esta biodiversidade é comum nestas zonas calcárias ricas em elementos próprios e em vegetação 
muito característica. 

Observam-se onze espécies com interesse conservacionista e a presença expressiva da azinheira 
(Quercus ilex L.), espécie protegida pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado Decre-
to-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho. 

Na área de estudo ocorrem seis habitats naturais sendo dois deles, prioritários para conservação. 
Ocorrem também outros habitats de menor relevância ecológica (não incluídos na Directiva Habi-
tats). Os habitats naturais com maior interesse ecológico, conservacionista e/ou maior grau de pro-
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tecção (legislativa) na área de estudo incluem os azinhais, as lajes calcárias, os prados com orquí-
deas e os carvalhais. 

4.8.4 -  Fauna 

4.8.4.1 -  Metodologia 

Para a realização do estudo da fauna ocorrente na área de estudo do Parque Eólico de Ariques e cor-
redor da linha eléctrica, recorreu-se à informação obtida através de trabalho de campo, realizado em 
Junho de 2008 e Setembro de 2009, e pesquisa bibliográfica. 

Relativamente aos trabalhos de campo, a ocorrência das espécies faunísticas foi confirmada por 
observação directa ou por detecção de vestígios da sua presença (dejectos, rastos, pegadas, esgrava-
tados, etc.). No caso dos morcegos, recorreu-se à detecção de ultra-sons para a determinação das 
espécies presentes sobretudo na área do Parque Eólico. Foi efectuada uma avaliação dos habitats 
que serão potencialmente afectados e registadas as espécies faunísticas que se identificaram na área 
de estudo. 

Considera-se que os levantamentos efectuados são representativos da área de estudo e envolvente 
próxima, tendo decorrido de forma a possibilitar a observação do maior número de espécies possí-
vel e a utilização que fazem dos habitats aí disponíveis. Para além das espécies efectivamente detec-
tadas no terreno, foi realizada uma listagem das espécies que também poderão ocorrer na área, de 
modo a melhor caracterizar a comunidade faunística local e poder avaliar o seu valor ecológico 
(Anexo III.2). A informação foi recolhida em Palmeirim & Rodrigues (1992), Trindade et al. 
(1998), Mathias et al. (1999) e PROCESL (2004) para os mamíferos, Mullarney et al. (2006), 
Equipa Atlas (2008) e PROCESL (2004) para as aves, e por fim, em Malkmus (2004) para a herpe-
tofauna (répteis e anfíbios). 

No caso dos quirópteros, foi efectuada uma amostragem através a detecção de ultra-sons na área do 
Parque Eólico. Este trabalho decorreu em Junho de 2008, tendo sido levantados os diferentes habi-
tats ocorrentes: prados, matos e azinhal na zona de cumeada; área agrícola e carvalhal nas zonas 
menos expostas. À saída do abrigo conhecido na área de estudo (mina de água) foi realizada uma 
estação de espera no período do pôr-do sol, com o objectivo de conhecer a sua actual ocupação (nº 
de espécies e de indivíduos). 

A importância, em termos de conservação, da área de estudo foi avaliada através da caracterização 
das comunidades faunísticas potencialmente presentes, com base nas observações efectuadas e na 
vegetação. Foi ainda considerado o seu estatuto de conservação de acordo com o Livro Vermelho 
dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005) e o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril (trans-
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posição para o direito interno da Directiva Habitats – Directiva 92/46/CEE do Conselho, de 21 de 
Maio, e da Directiva Aves – Directiva n.º 79/409/CEE do Conselho, de 2 de Abril). 

Embora na região se encontrem várias referências à presença de espécies de ictiofauna de importân-
cia conservacionista, neste estudo optou-se por excluir este grupo pois, pelos impactes esperados da 
construção e exploração do presente Projecto não são esperadas afectações com significado das 
comunidades ribeirinhas existentes na área de estudo. 

4.8.4.2 -  Herpetofauna 

No Quadro 1 do Anexo III.2, apresentam-se as espécies de anfíbios e répteis inventariadas para a 
área de estudo. A principal fonte bibliográfica que esteve na base da compilação deste elenco é o 
trabalho de Malkmus (2004). 

Encontram-se assim referenciadas para a área de estudo o total de seis espécies de anfíbios, todas 
elas comuns e de ampla distribuição no país, com excepção da salamandra-lusitânica (Chioglossa 
lusitanica), um endemismo ibérico circunscrito ao noroeste da Península Ibérica. Os trabalhos de 
campo permitiram identificar o sapo-comum (Bufo bufo) e a rã-verde (Rana perezi) na área do Par-
que Eólico. 

O tritão-marmorado (Triturus marmoratus) e a rã-verde encontram-se preferencialmente associados 
aos habitats de vegetação higrófila, pois são espécies dependentes de pontos ou linhas de água dul-
ciaquícola. Já o sapo-comum corresponde ao grupo de anfíbios mais resistentes ao stress hídrico e 
poderá utilizar de forma mais generalista a área de estudo. 

Das espécies referenciadas, apenas a salamandra-lusitânica apresenta um estatuto de conservação 
preocupante (“Vulnerável”), encontrando-se as restantes classificadas como “Pouco Preocupante” 
de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005). De assinalar a 
presença do tritão-marmorado e da rã-verde no Anexo B–IV e B–V, respectivamente, do Decreto- 
-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril. 

Foram ainda inventariadas nove espécies de répteis (Quadro 1 do Anexo III.2). Todas elas apresen-
tam um estatuto “Pouco Preocupante”, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portu-
gal (Cabral et al., 2005). Os trabalhos de campo permitiram identificar três espécies: sardão (Lacer-
ta lepida), lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus) e cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis). 

Como espécies de ocorrência potencial incluídas no anexo B–II do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 
Abril estão três espécies de répteis: o lagarto-de-água (Lacerta schreiberi), lagartixa-ibérica 
(Podarcis hispanica) e o cágado (Mauremys leprosa). O lagarto-de-água e o cágado fazem parte da 
lista de espécies que serviu de base para a designação do Sítio Sicó / Alvaiázere (PTCON0045). A 
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área de distribuição local do lagarto-de-água abrange a área do Parque Eólico de Ariques e a metade 
norte do corredor da linha eléctrica. Por outro lado, apenas a metade Sul do corredor da linha eléc-
trica se insere na área de distribuição do cágado. 

4.8.4.3 -  Avifauna 

Das noventa e três espécies de aves potencialmente ocorrentes referenciadas para a área de estudo 
(ver Quadro 2 do Anexo III.2), foi possível confirmar a presença de cerca de 43% (40), tendo a 
maioria carácter residente (85%). Este grupo de vertebrados terrestres constitui o mais representado 
na área de estudo. 

O número de espécies potencialmente ocorrentes com um estatuto de conservação desfavorável é de 
cerca de 17,5%, encontrando-se apenas o tartaranhão-caçador (Circus pygargus) com estatuto “Em 
Perigo” e seis espécies com estatuto de Vulnerável (V): açor (Accipiter gentilis), falcão-abelheiro 
(Pernis apivorus), ógea (Falco subbuteo), noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus), chasco-ruivo 
(Oenanthe hispanica) e felosa-das-figueiras (Sylvia borin). Destacam-se ainda três espécies com 
estatuto Quase Ameaçado (NT): águia-cobreira (Circaetus gallicus), picanço-barreteiro (Lanius 
senator) e papa-moscas (Muscicapa striata).  

O elenco avifaunístico teve como base os dados do Atlas das Aves Nidificantes em Portugal, a 
informação presente no Relatório de Monitorização de Avifauna constante no RECAPE do Parque 
Eólico de Alvaiázere (PROCESL, 2008) e as espécies identificadas no trabalho de campo desenvol-
vido no âmbito do presente EIA. 

Das espécies potencialmente ocorrentes na área de estudo, a ordem dos passeriformes apresenta 
maior número de efectivos, considerando-se que este grupo se encontra bem representado em todos 
os habitats ocorrentes. Referem-se as toutinegras (Sylvia sp.), alvéolas (Motacilla cinerea e Mota-
cilla alba) e turdídeos (Erithacus rubecula e Turdus merula), entre outras espécies. 

As áreas de matos e pastagens constituem um habitat de alimentação para falconídeos, como o 
penereiro (Falco tinnunculus) e a águia-de-asa-redonda (Buteo buteo), que encontram neste habitat 
um local de caça, tal como se verificou nas zonas de cumeada e encostas da serra dos Ariques. 

4.8.4.4 -  Mamíferos 

Tendo em conta os habitats existentes e a localização geográfica, é provável que ocorram na área de 
estudo trinta e cinco espécies de mamíferos (Quadro 3 do Anexo II.2). Das oito espécies deste gru-
po que apresentam um estatuto de conservação desfavorável, destacam-se os quirópteros com 
importante presença na área de estudo. Com estatuto de “Criticamente em Perigo” surgem o morce-
go-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale) e o morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolo-
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phus mehelyi). Dentro do grupo dos quirópteros existem ainda cinco espécies com estatuto “Vulne-
rável”, sobretudo por se tratarem de espécies cavernícolas, sendo assim mais sensíveis à afectação 
dos seus locais de abrigo. 

De acordo com o Relatório de Monitorização de Quirópteros constante no RECAPE do Parque 
Eólico de Alvaiázere (PROCESL, 2008), existem 17 abrigos conhecidos de morcegos na envolvente 
da área de estudo do Parque Eólico. Um deles situa-se dentro da área de estudo, uma mina de água 
localizada junto à estrada que atravessa o limite norte da área do Parque Eólico onde, em 2006, se 
identificou 1 morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum). Em Junho de 2008, a 
estação de espera efectuada à saída deste abrigo detectou 2 passagens: 1 de R. ferrumequinum e 
outra de morcego-de-ferradura-pequeno (R. hipposideros). Embora não tenha sido possível confir-
mar visualmente a saída de indivíduos do abrigo, pensa-se que, dada a direcção das ecolocações e 
intensidade do sinal, os indivíduos amostrados estejam a utilizar o abrigo. Assume-se que o número 
de indivíduos em utilização do referido abrigo seja reduzido (entre 1 e 5, das duas espécies referi-
das). 

De salientar ainda que abrigos relativamente próximos, como o algar da Água na serra de Alvaiáze-
re, localizado a cerca de 4 km da área de estudo, podem apresentar colónias com mais de 1000 indi-
víduos durante a época de hibernação e onde foi possível confirmar espécies como: R. ferrumequi-
num, R. euryale, morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii) e morcego-reto-grande (Myotis 
myotis). Sobre os resultados da detecção de ultra-sons na área do Parque Eólico há a referir que: 

• Na zona de cumeada da serra de Ariques, foram efectuados diversos pontos de amostragem 
dos quais não resultou qualquer passagem de quirópteros. Foram amostrados diversos habi-
tats, desde o azinhal, presente nas zonas de encosta, aos tomilhais e afloramentos calcários 
de cumeada; 

• Nas zonas de cota mais baixa da área de estudo referente ao Parque Eólico, foi registada 
alguma actividade, tendo sido possível identificar o morcego-negro (Barbastella barbastel-
lus) e indivíduos do grupo morcego-pigmeu (Pipistrellus pygmaeus) / M. schreibersii. Os 
habitats que ocorrem nestas zonas são as áreas agrícolas (olival com cultura cerealífera), 
pinhais e carvalhais; 

• Os resultados desta amostragem são ainda pouco conclusivos, pois permitem a identificação 
de espécies presentes na área de estudo, mas não permitem aferir e quantificar a real utiliza-
ção da área pelas diversas espécies de morcegos ocorrentes na região. Isso apenas é possível 
com uma amostragem repetida do terreno durante o período de actividade deste grupo. No 
entanto, é de prever que na zona da serra de Ariques ocorram diversas espécies importantes 
(quer como área de alimentação, quer como área de passagem) face aos abrigos de espécies 
cavernícolas que se encontram na envolvente alargada. Por outro lado, face aos habitats que 
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aí ocorrem é também previsível a presença de espécies arborícolas (carvalhais, azinhais) e 
fissurículas (vertentes rochosas, edifícios abandonados). 

O Sítio Sicó / Alvaiázere, onde se insere a área de estudo, está incluído na lista de Sítios Importan-
tes para a Conservação da Lontra em Portugal (Trindade et al., 1998), espécie que está associada a 
meios aquáticos, embora também utilize o meio terrestre. No entanto, é importante referir que as 
ribeiras atravessadas pelo corredor da linha têm um carácter sazonal, não tendo capacidade de 
suporte para esta espécie dentro do Sítio classificado. 

De referir ainda a possibilidade de ocorrência do rato-de-Cabrera (Microtus cabrerae). Esta é uma 
espécie que prefere as formações de gramíneas, margens de ribeiras temporárias e solos alagados. A 
ocorrer nesta zona, deverá preferir as áreas agrícolas presentes na metade sul do corredor da linha 
eléctrica. 

4.9 -  SOCIOECONOMIA 

4.9.1 -  Considerações gerais 

O Parque Eólico de Ariques localiza-se na freguesia de Alvaiázere, no concelho de Alvaiázere. 
Admitindo-se que as intervenções determinadas pelo Projecto poderão eventualmente influenciar a 
população ou algumas actividades económicas numa área mais alargada, consideram-se nesta análi-
se também as freguesias de Almoster e Maçãs de Caminho (concelho de Alvaiázere) e Pousaflores 
(concelho de Ansião), e os lugares até cerca de 3 km de distância da área de estudo do Parque 
(Quadro 4.8). 

4.9.2 -  Demografia 

No Quadro 4.8 apresenta-se a população residente nos lugares localizados próximo da área de estu-
do do Parque Eólico e a correspondente distância aproximada ao limite do Parque e ao eixo do cor-
redor da linha eléctrica. Estão assinaladas a cor as localidades mais próximas. 

Os lugares mais próximos do Parque Eólico são Marzugueira e Vendas, na freguesia de Alvaiázere 
e Ariques na freguesia de Almoster. Os lugares referidos, que se localizam à distância de 
700 metros e 1 150 metros de distância dos aerogeradores mais próximos (Figura 2 do Anexo I), são 
de pequena dimensão, de características marcadamente rurais, com população de 27 e 17 habitantes, 
respectivamente. 
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QUADRO 4.8 
População residente nos lugares próximos do Parque Eólico de Ariques 

e do corredor da linha eléctrica 

CONCELHO 
 FREGUESIA 
  LUGAR 

POPULAÇÃO RESIDENTE 
(hab) 

VARIAÇÃO 
(%) 

DISTÂNCIA 
APROXIMADA AO LIMITE DA 
ÁREA DE ESTUDO E AO EIXO 

DO CORREDOR DA LINHA 
ELÉCTRICA (L) 

(m) 
(1991) (2001) 

ALVAIÁZERE 9 306 8 438 -9,3 - 

 Alvaiázere 1 737 1 818 4,7 - 

Marzugueira 20 27 35,0 250 a E da área de estudo (700 
m do AG 5) 

Vendas 58 38 -34,5 600 a E; 50 a N (L) 

Pomares 48 29 -39,6 750 a E;  

Laranjeiras 56 56 0,0 1 500 a E; 50 a S (L) 

Pé da Serra 163 186 14,1 2 600 a SE 

Gamenhos 95 173 82,1 2 200 a SE  

Ribeiro 34 39 14,7 3 000 a SE 

Porta 25 25 0,0 1 150 a SE 

Couto 47 59 25,5 3 000 a SE  

Alvaiázere 602 716 18,9 3 000 a SE 

 Almoster 997 791 -20,7 - 

Ariques 19 17 -10,5 560 a W 

Santiago de Ariques 38 22 -42,1 1 000 a W 

Vale da Couda 75 40 -46,7 1 100 a W 

Casal de Rainha 52 42 -19,2 1 600 a W 

Almoster 45 65 44,4 2 200 a W 

Casal Mouco 8 8 0,0 1 350 a W 

Qtª dos Ciprestes 85 73 -14,1 2 800 a SW 

Santa Cruz 124 68 -45,2 2 300 a SW 

 Maçãs de Caminho 446 391 -12,3 - 

Eira da Pedra 18 9 -50,0 1 200 a NE 

Carregal 73 65 -11,0 1 450 a NE 

Maçãs de Caminho 5 6 20,0 2 000 a E; 250 a N (L) 

Valbom 52 36 -30,8 2 600 a E; 180 a E (L) 

Relvas 140 120 -14,3 2 000 a E 

Azenha 23 23 0,0 2 200 a NE 

Rio 11 20 81,8 2 000 a E 

Casais 59 54 -8,5 2 550 a E 
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QUADRO 4.8 
População residente nos lugares próximos do Parque Eólico de Ariques 

e do corredor da linha eléctrica (cont.) 

CONCELHO 
 FREGUESIA 
  LUGAR 

POPULAÇÃO RESIDENTE 
(hab) 

VARIAÇÃO 
(%) 

DISTÂNCIA 
APROXIMADA AO LIMITE DA 
ÁREA DE ESTUDO E AO EIXO 

DO CORREDOR DA LINHA 
ELÉCTRICA (L) 

(m) 
(1991) (2001) 

ANSIÃO 14 029 13 719  - 

 Pousaflores 1 441 1 201  - 

Portela de S. Lourenço 34 26 -23,5 1 000 a NE 

Portela de S. Caetano 65 43 -33,8 950 a NE 

Venda do Negro 22 19 -13,6 700 a NW 

Pobral 31 31 0,0 2 000 a NE 

Pereiro de Cima 63 52 -17,5 2 400 a NE 

Pereiro de Baixo 39 38 -2,6 2 550 a NE 

Galegas 52 28 -46,2 2 500 a NE 

Qtª dos Ciprestes 32 44 37,5 2 350 a NE 

Pousaflores 22 30 36,4 1 500 a N 

Lisboinha 132 108 -18,2 2 700 a N 

Pedra da Adega* - 15 - 2 200 a N 

Barreira 58 48 -17,2 1 850 a NW 

Ramalheira 20 20 0,0 2 000 a NW 

Charneca 63 57 -9,5 2 650 a NW 

Páteo 40 27 -32,5 2 600 a NW 

Casal Novo 24 39 62,5 2 150 a NW 

Martim Vaqueiro 93 85 -8,6 2 650 a NW 

Gramatinha 54 42 -22,2 1 450 a NW 

Casais Maduros 24 19 -20,8 1 700 a NW 

Murtal 41 24 -41,5 2 550 a NW 

CONTINENTE 9 375 926 9 869 343 5,3 - 

CENTRO 2 258 768 2 348 397 4,0 - 

PINHAL INTERIOR NORTE 139 413 138 535 -0,6 - 

* Lugares que não constam nos Censos                              L – Linha 
FONTE: Censos 91 e 2001, INE. 

As freguesias de Almoster (-20,7%), Pousaflores (-16,7%) e Maçãs de Caminho  
(-12,3%) registaram um decréscimo da população, entre 1991 e 2001, reflectindo o abandono quase 
generalizado destas áreas rurais. A freguesia de Alvaiázere é a única que regista um aumento de 
população (4,7%) entre 1991 e 2001. 

No corredor da linha eléctrica salientam-se as localidades de Vendas, Laranjeiras e Valbom, que são 
atravessadas pelo eixo do corredor da linha eléctrica (Quadro 4.8 e Figura 2 do Anexo I). 
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No Quadro 4.9 apresenta-se a população residente segundo os grandes grupos etários, em 2001. Os 
grupos etários compreendidos até aos 24 anos de idade, são os que têm menor representatividade 
nos dois concelhos e freguesias da área de estudo, e o grupo etário entre os 25 e os 64 anos é o mais 
representativo. 

QUADRO 4.9 
População residente segundo grandes grupos etários, em 2001 

CONCELHO 

 FREGUESIA 

GRUPOS ETÁRIOS (anos) 

Total 0 - 14 15 - 24 25 - 64 65 ou mais 

(hab) (hab) (%) (hab) (%) (hab) (%) (hab) (%) 

ALVAIÁZERE 8 438 1 099 13,0 1 014 12,0 3 861 45,8 2 464 29,2

 Alvaiázere 1 818 274 15,1 200 11,0 841 46,3 503 27,7

 Almoster 791 86 10,9 80 10,1 342 43,2 283 35,8

 Maçãs de Caminho 391 65 16,6 45 11,5 171 43,7 110 28,1

ANSIÃO 13 719 1 894 13,8 1 691 12,3 7 007 51,1 3 127 22,8

 Pousaflores 1 201 129 10,7 145 12,1 568 47,3 359 29,9

CONTINENTE 9 869 343 1 557 934 15,8 1 399 635 14,2 5 283 178 53,5 1 628 596 16,5

CENTRO 2 348 397 352 388 15,0 322 118 13,7 1 217 213 51,8 456 678 19,4

PINHAL INTERIOR NORTE 138 535 20 053 14,5 17 435 12,6 68 352 49,3 32 695 23,6

FONTE: Censos 2001, INE.  

O grupo etário dos idosos é muito expressivo nas freguesias consideradas, sendo em geral superior 
ao observado nos respectivos concelhos, excepto na freguesia de Alvaiázere onde a percentagem de 
idosos é inferior ao observado no respectivo concelho. Estes valores traduzem um envelhecimento 
significativo da população residente na área de estudo. 

4.9.3 -  Ensino 

No Quadro 4.10 apresenta-se a repartição da população residente segundo o nível de ensino atingi-
do. 

Nas freguesias em análise, é preocupante a representatividade da população sem qualquer nível de 
ensino, que varia entre 15,6% em Maçãs de Caminho e 29,6% em Almoster (Quadro 4.10). 

Na freguesia de Maçãs de Caminho salienta-se o valor de 15,6%, inferior ao observado no respecti-
vo concelho. 

A maior parte da população residente apenas concluiu o 1º ciclo do ensino básico e a população que 
completou o 3º ciclo varia entre 3,8% e 10,0% nas freguesias e nos dois concelhos varia entre 8,1% 
e 9,5%. 
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QUADRO 4.10 
População residente segundo o nível de ensino atingido, em 2001 

CONCELHO 
 FREGUESIA 

NENHUM NÍVEL
DE ENSINO 

1º CICLO DO 
ENSINO BÁSICO 

2º CICLO DO 
ENSINO BÁSICO 

3º CICLO DO 
ENSINO BÁSICO 

ENSINO 
SECUNDÁRIO 

ENSINO 
MÉDIO 

ENSINO 
SUPERIOR 

(hab) (%) (hab) (%) (hab) (%) (hab) (%) (hab) (%) (hab) (%) (hab) (%) 

ALVAIÁZERE 1 669 19,8 3 798 45,0 1 114 13,2 683 8,1 731 8,7 19 0,2 424 5,0 

 Alvaiázere 359 19,7 720 39,6 189 10,4 182 10,0 218 12,0 12 0,7 138 7,6 

 Almoster 234 29,6 338 42,7 74 9,4 49 6,2 57 7,2 1 0,1 38 4,8 

 Maçãs de Caminho 61 15,6 216 55,2 57 14,6 15 3,8 25 6,4 1 0,3 16 4,1 

ANSIÃO 2 560 18,7 5 917 43,1 1 736 12,7 1 300 9,5 1 377 10,0 40 0,3 789 5,8 

 Pousaflores 245 20,4 583 48,5 135 11,2 88 7,3 85 7,1 5 0,4 60 5,0 

CONTINENTE 1 399 005 14,2 3 456 411 35,0 1 230 545 12,5 1 069 452 10,8 1 557 873 15,8 77 778 0,8 1 078 279 10,9 

CENTRO 363 302 15,5 894 466 38,1 289 642 12,3 246 284 10,5 324 136 13,8 13 510 0,6 217 057 9,2 

PINHAL INTERIOR NORTE 24 054 17,4 60 945 44,0 17 090 12,3 13 046 9,4 15 352 11,1 520 0,4 7 528 5,4 

Fonte: Censos 2001, INE.  
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A população das freguesias com ensino secundário concluído apresenta uma representatividade 
diferenciada, entre 6,4% e 12% nas freguesias. 

A população com ensino médio tem pouca representatividade e a população que concluiu o ensino 
superior varia entre 4,1% e 7,6% nas freguesias. Nos dois concelhos atingem 5,0% e 5,8%, valores 
da mesma ordem de grandeza que o observado na Região do Pinhal Litoral mas inferiores ao obser-
vado na Região Centro (Quadro 4.10). 

4.9.4 -  Actividades económicas 

A população dos lugares identificados na proximidade do Parque Eólico desenvolve predominan-
temente actividade no Sector Terciário. Destaca-se, no entanto, que no concelho de Ansião a maior 
parte da população está empregada no Sector Secundário. 

Da população empregada no Sector Terciário, verifica-se que a maior parte trabalha em serviços 
relacionados com a actividade económica, com excepção da freguesia de Alvaiázere, onde as acti-
vidades relacionadas com os serviços de natureza social são predominantes, com 36,1% (Quadro 
4.11). 

O Sector Secundário tem um papel muito importante no emprego nas freguesias da área de estudo, 
particularmente em Maçãs de Caminho e Pousaflores, com 48,4% e 40,2%, respectivamente. 

A população empregada no Sector Primário é, em geral, pouco representativa, excepto em Almoster 
onde atinge 20,9%, valor muito superior aos observados nas outras freguesias e nos dois concelhos 
considerados (Quadro 4.11). 

QUADRO 4.11 
População residente, com mais de 12 anos, empregada, segundo o Sector de Actividade Económica, 

nas freguesias da área de influência do Parque Eólico de Ariques (2001) 

CONCELHO 
          FREGUESIA / LUGAR 

SECTOR DE ACTIVIDADE ECONÓMICA 

Total 
(hab) 

Primário
(%) 

Secundário
(%) 

Terciário 
(%) 

Serviços de 
Natureza Social 

Serviços Relacionados com 
Activ. Económica 

ALVAIÁZERE 2 781 7,6 42,0 21,4 29,0 

 Alvaiázere 669 2,1 32,7 36,1 29,1 

 Almoster 206 20,9 35,0 18,0 26,1 

 Maçãs de Caminho 122 0,8 48,4 25,4 25,4 

ANSIÃO 5 487 5,0 48,1 20,3 26,6 

 Pousaflores 1 139 1,1 40,2 27,5 31,2 

Fonte: Censos 2001, INE.  
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4.9.5 -  Indicadores locais  

4.9.5.1 -  Actividade económica 

Com vista à identificação de actividades económicas e sociais na área do Parque Eólico e envolven-
te, estabeleceram-se contactos com a Junta de Freguesia de Alvaiázere, tendo-se realizado uma reu-
nião com o respectivo Presidente da Junta de Freguesia. 

A população dos lugares é envelhecida, com muitos reformados. 

De um modo geral, na freguesia, as actividades relacionadas com a agricultura resumem-se à prática 
de agricultura de subsistência, com culturas de cereal, com vinha e olival, e a pecuária é essencial-
mente de carácter particular. Estas actividades desempenham um papel importante na economia 
familiar da população como complemento das reformas. 

A exploração florestal tem uma expressão mais importante, embora a propriedade se encontre com-
partimentada em parcelas de pequena dimensão, também com exploração essencialmente familiar. 
O pinhal e eucaliptal dominam nestes espaços florestais, os quais se restringem à área do corredor 
da linha eléctrica, não existindo na área do Parque Eólico. 

Na freguesia de Alvaiázere os serviços e comércio representam uma importante fatia do emprego, a 
que não é alheio o facto da freguesia corresponder à sede do concelho. O turismo tem uma expres-
são reduzida, com um estabelecimento de Turismo em Espaço Rural em Mata, a sul de Alvaiázere. 
A freguesia conta ainda com a residencial Braz, com 10 quartos, cinco restaurantes e 10 cafés. 
Como referência importante dos serviços prestados à comunidade destaca-se a Santa Casa da Mise-
ricórdia, que emprega cerca de 100 funcionários, repartidos pelo Hospital de Santa Cecília, Centro 
de Dia e Lar de Idosos. 

O emprego na indústria é relevante para a população da freguesia, tendo-se identificado uma 
empresa de construção civil com 50 empregados (Odrande), uma empresa de recauchutagem de 
pneus que emprega 50 trabalhadores (Rechapal), uma fábrica de artesanato e exportação com 10 
trabalhadores e uma pedreira em Penedos Altos (Bripiantos) de transformação de britas responsável 
pelo emprego directo de 9 trabalhadores e emprego indirecto de 50 trabalhadores por via da activi-
dade de pavimentação de vias de comunicação (colocação de britas e asfalto).  

O encerramento de uma fábrica de confecções há cerca de dois anos contribuiu para o desemprego 
de 60 trabalhadores, não devendo o desemprego exceder 10% na freguesia. 
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4.9.5.2 -  Equipamentos de apoio à população 

4.9.5.2.1 - Saúde 

A freguesia de Alvaiázere possui Centro de Saúde, com médico e três enfermeiros. O SAP funciona 
diariamente até às 24 horas e aos fins-de-semana encerra às 22 horas. As consultas são das nove 
horas às 14 horas. 

4.9.5.2.2 - Educação 

Em Alvaiázere existe uma escola primária (1º ciclo) com cerca de 100 alunos e a escola secundária 
(até ao 12º ano) tem cerca de 500 alunos. 

Existe um Jardim de Infância com 40 crianças e uma creche privada (Santa Casa da Misericórdia) 
com cerca de 30 crianças. 

A Câmara assegura os transportes das crianças em idade escolar. 

4.9.5.3 -  Sociais 

Como referido anteriormente, na freguesia de Alvaiázere destaca-se a existência do Hospital de 
Santa Cecília, um Lar de Idosos com 60 idosos e um Centro de Dia com 20 idosos. Estes equipa-
mentos têm um papel importante no apoio à população e aos idosos e empregam cerca de 100 fun-
cionários. A Santa Casa da Misericórdia presta ainda apoio domiciliário a cerca de 70 pessoas. 

4.9.5.4 -  Actividades Desportivas / Recreativas / Culturais 

Na freguesia de Alvaiázere existe um campo de futebol, um pavilhão gimnodesportivo, piscinas 
coberta e descoberta. 

Destaca-se também a existência da Casa de Cultura (para exposições e espectáculos), biblioteca e 
Museu. 

4.9.5.5 -  Infra-estruturas 

Na freguesia de Alvaiázere praticamente todos os lugares têm rede de saneamento embora nem 
todos estejam ligados aos colectores de transporte dos efluentes para a ETAR situada junto ao cam-
po de futebol, estando prevista para breve essa ligação. No futuro próximo apenas 5% da população 
não terá ligação dada a dispersão do povoamento no sector norte da freguesia. 
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A rede de abastecimento público de água estende-se a todos os lugares da freguesia com uma cober-
tura praticamente de 100%. O sistema de abastecimento, assim como o sistema de tratamento de 
águas residuais, é gerido pela Águas do Centro, com captação em Cabril. 

Os acessos à área do Parque Eólico estão em bom estado de conservação, encontrando-se alguns 
com obras de beneficiação, particularmente o caminho municipal CM 1 103 de acesso ao sector 
norte do Parque e o caminho que deriva deste para o interior da área do Parque. 

Os acessos à área do Parque através do referido CM 1103 são muito pouco utilizados pela popula-
ção restringindo-se praticamente aos caçadores.  

4.9.5.6 -  Outras informações 

A freguesia é servida por transportes públicos rodoviários seis vezes por dia. 

De um modo geral os acessos locais à área do Parque são razoáveis e a população e junta de fregue-
sia entendem que as contrapartidas do Parque poderão ajudar muito em obras de carácter social e, 
consequentemente, beneficiar a população da freguesia e concelhia. 

Segundo informação recolhida junto do Presidente da Junta de Freguesia de Alvaiázere, as popula-
ções têm acompanhado e conhecem o Projecto, o qual já foi apresentado pelo promotor na Câmara 
Municipal de Alvaiázere. Os contactos entre o promotor, a Câmara Municipal e a Junta de Fregue-
sia levaram à assinatura de um protocolo para a realização de obras de carácter social e não se 
conhece qualquer contestação ao Projecto. 

Não existem percursos pedestres na área da serra de Ariques nem locais de culto ou romarias na 
área de estudo. 

4.9.6 -  Acessibilidades 

A acessibilidade á área do Parque Eólico é assegurada através da rede viária nacional, regional e 
municipal. 

Destaca-se o nó da Estrada Regional ER 348 com o Itinerário Complementar IC 8 em Ansião 
(Pombal / Castelo Branco), a própria Estrada Regional ER 348 e o respectivo entroncamento ao 
km 47+100 com o caminho municipal CM 1103 de acesso ao sector norte do Parque Eólico. 

A concretização do Itinerário Complementar IC 3 contribuiria para melhorar a acessibilidade conce-
lhia a partir de Ansião e da ligação ao Itinerário Complementar IC 8. 

A recente assinatura da concessão rodoviária do Pinhal Interior Norte, contribuirá para a melhoria 
das acessibilidades regionais no horizonte do ano 2013.  
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4.10 -  PATRIMÓNIO 

4.10.1 -  Considerações gerais 

A identificação e a caracterização do património histórico-cultural nas vertentes arqueológica, 
arquitectónica e etnográfica existente na área de incidência do projecto de construção do Parque 
Eólico de Ariques, bem como do corredor da linha eléctrica, baseiam-se em pesquisa bibliográfica, 
prospecção arqueológica e reconhecimento de elementos edificados. 

O presente capítulo pretende facultar uma perspectiva actualizada dos sítios e estruturas de valor 
científico/patrimonial, elementos classificados e zonas de protecção definidas por lei, que possam 
integrar-se na área a afectar pelas infra-estruturas a construir. 

4.10.2 -  Metodologia 

4.10.2.1 -  Metodologia Geral 

A metodologia geral da caracterização da situação de referência ao nível do descritor do Património 
teve como directiva a Circular do extinto Instituto Português de Arqueologia (IPA) de 10 de Setem-
bro de 2004 sobre os “Termos de Referencia para o Descritor do Património Arqueológico em 
Estudos de Impacte Ambiental”. Esta compreende quatro etapas fundamentais:  

- Pesquisa Documental, realizada previamente ao trabalho de campo e que permite reconhecer 
as ocorrências patrimoniais pré-existentes na área afecta ao projecto; 

- Prospecção sistemática de toda a área de implantação do projecto; 

- Sistematização e registo sob a forma de inventário. 

- Avaliação de impactes e do potencial científico e patrimonial e respectivas medidas de 
minimização. 

Para a realização deste trabalho considerou-se como área de estudo a área de incidência do Projec-
to do Parque Eólico de Ariques e da linha eléctrica, assim como uma zona envolvente. Na Figura 2 
do Anexo I encontra-se o extracto da Carta Militar na escala 1/25 000 com a localização do Projec-
to. 

A área de incidência do Projecto (directa / indirecta) corresponde ao conjunto territorial formado 
pelas parcelas de terreno onde se projecta instalar o sistema electroprodutor (onde serão instalados 
os aerogeradores, posto de seccionamento, as ligações eléctricas subterrâneas, em vala previamente 
escavada, e os acessos) e pelo corredor de 400 metros de largura correspondente à implantação da 
linha eléctrica de ligação entre o Parque Eólico e a rede. Importa salientar que nesta fase não é ain-
da conhecida a localização de estaleiros, manchas de empréstimos e vazadouros. Contudo, na etapa 



 

 

93/231 

Parque Eólico de Ariques 
Estudo de Impacte Ambiental 
Relatório Final 

01510md 

de pesquisa bibliográfica, considerou-se uma zona envolvente até 2 km, definidos em torno dos 
limites externos da área de incidência do Projecto, com o objectivo de contextualizar e caracterizar 
arqueologicamente a área de estudo do Projecto, permitindo definir melhor a magnitude dos impac-
tes. 

Para a elaboração do presente estudo, consideraram-se relevantes os materiais, sítios e estruturas 
integrados nos seguintes âmbitos: 

- Elementos abrangidos por figuras de protecção, nomeadamente, os imóveis classificados ou 
outros monumentos e sítios incluídos nas cartas de condicionantes dos planos directores 
municipais (PDM) e planos de ordenamento territorial; 

- Elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico, que não estando abrangidos 
pela situação anterior, constem em trabalhos de investigação, em inventários da especialida-
de e ainda aqueles cujo valor se encontra reconhecido; 

- Elementos singulares de humanização do território, representativos de processos de organi-
zação do espaço e da exploração dos recursos naturais de forma tradicional. 

Como resultado, no presente estudo analisou-se um amplo conjunto de realidades, nomeadamente 
vestígios arqueológicos (achados isolados, manchas de dispersão de materiais, estruturas), vestígios 
de rede viária, vestígios de indícios materiais de exploração de recursos naturais, estruturas hidráu-
licas e industriais, estruturas defensivas e delimitadoras de propriedade, estruturas de apoio a activi-
dades humanas e estruturas funerárias e religiosas. Neste descritor, estes dados são denominados, de 
forma genérica, como ocorrências.  

4.10.2.2 -  Pesquisa documental 

A realização da pesquisa documental teve como objectivo a recolha do máximo de informação exis-
tente de modo a proceder ao enquadramento histórico da área de estudo e obter uma leitura integra-
da das ocorrências patrimoniais referenciadas no contexto da ocupação humana do território.   

Esta recolha de informação baseou-se em várias de fontes de informação:  

- IGESPAR, I.P.: Recorreu-se a bases de dados disponíveis, - Endovélico e Thesaurus -, que 
proporcionaram uma listagem das ocorrências arqueológicas e elementos patrimoniais clas-
sificados ou em vias de classificação da zona em análise; 

- DGEMN: Foi consultada a base de dados existente, onde se obtiveram as descrições de 
diversas ocorrências patrimoniais, consideradas de relevante interesse arquitectónico; 
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- Plano Director Municipal (PDM) do Concelho de Alvaiázere: No âmbito do PDM é atribuí-
do Valor Concelhio a várias ocorrências patrimoniais, nomeadamente nas freguesias de 
Alvaiázere e Maças do Caminho; 

- Câmara Municipal do Concelho de Alvaiázere: Os dados recolhidos não revelaram a exis-
tência de novas ocorrências patrimoniais. Porém, a informação disponível permitiu aprofun-
dar o conhecimento histórico da área de estudo;  

- Bibliografia especializada: A bibliografia consultada não revelou a existência de novas ocor-
rências patrimoniais. Contudo, os dados obtidos permitiram aprofundar o conhecimento his-
tórico da área de estudo; 

- Estudos de Impacte Ambiental e Relatórios: Como principal fonte de consulta para o presen-
te relatório foi utilizado o Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico de Alvaiázere 
(PROCESL, 2004) e o RECAPE do Parque Eólico de Alvaiázere (PROCESL, 2008), encon-
trando-se referidas muitas das ocorrências supramencionadas.  

No relatório de espeleologia realizado no âmbito do RECAPE de Alvaiázere (PROCESL, 2008) 
aparecem referenciados dois algares na serra dos Ariques, localizados na vertente SW. Aparente-
mente os dois algares encontravam-se bastante obstruídos, o que inviabilizou a sua exploração. 

Paralelamente, efectuou-se a recolha de informação nos suportes cartográficos disponíveis para a 
zona em estudo, nomeadamente as folhas 275 e 287 da Carta Militar de Portugal (escala 1/25 000) 
com o intuito de detectar indícios toponímicos e designações com interesse que pudessem reportar a 
existência de elementos de interesse patrimonial.  

Com efeito, o levantamento toponímico permitiu identificar designações com interesse, que repor-
tam a existência de elementos construídos de fundação antiga, designações que sugerem tradições 
lendárias locais ou topónimos associados à utilização humana de determinados espaços em moldes 
tradicionais.  

Neste sentido identificaram-se os seguintes topónimos que poderão estar ligados ao passado históri-
co da região: 

- Alvaiázere – não é consensual o significado da expressão árabe que dá nome à vila e sede 
de concelho mas é provável que na sua forma original fosse al baiaz, que terá sido adaptada 
para o português alvaiázar e daí evoluído até chegarmos à forma actual. A palavra árabe 
significa falcoeiro, o nome do indivíduo que criava e treinava falcões para a caça, actividade 
muito apreciada na Idade Média; 
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- Besteiro – palavra que poderá ter dois sentidos. Por um lado, poderá sugerir a presença ou 
movimentações militares no terreno, mais por outro poderá referir-se ao condutor de bestas 
e, nesse sentido, testemunhar apenas a actividade agro-pecuária da região; 

- Cabeça, Cabeço, Outeiro – referem-se a fenómenos geográficos, como colinas ou eleva-
ções mais ou menos acentuadas, locais preferenciais para a fixação humana e, portanto, 
poderão indicar existência de um possível sítio arqueológico; 

- Caboucos – palavra que se refere a fossos ou buracos escavados, podendo indicar a existên-
cia de poços ou de minas no local; 

- Carril, Vale Carril – a palavra carril designa um carreiro ou caminho estreito, podendo 
indiciar a presença de caminhos antigos; 

- Castelo, Serra do Castelo – referência à existência de uma fortificação. Por vezes esta 
palavra é usada apenas para indicar a existência de recintos murados ou estruturas em pedra 
antigos, podendo-se referir, nesse sentido, à presença de vestígios arqueológicos. De facto, a 
zona da localização do topónimo Serra do Castelo corresponde a um povoado fortificado, 
conhecido como Castelo de Pousaflores; 

- Covões – topónimo que indica a existência de cavidades ou buracos abertos no solo ou na 
rocha que poderão corresponder a minas, grutas ou abrigos. Existe de facto uma gruta no 
local, hoje interpretada como local de culto, visto aí ter sido construída a capela de Nossa 
Senhora dos Covões; 

- Maçãs de Caminho – a primeira parte do nome desta pequena povoação terá a sua origem 
no rio Mazanas, hoje Ribeira da Várzea. Em 1201, no foral de criação do concelho de Are-
ga, Pedro Afonso, filho bastardo de Afonso Henriques e meio irmão de D. Sancho I, refere 
que aquele território confinava com o dito rio. Deste modo, Maçãs surge no seguimento de 
um conjunto de doações e criações de concelhos em redor do dito curso de água, dando ori-
gem ao nome desta povoação mas também à vizinha Maçãs de D. Maria. Já a palavra cami-
nho pode fazer referência a uma antiga via que aqui deveria passar. Existe a referência a 
uma albergaria na região, doada por D. Sancho I a Martim Fernandes e sua mulher em 1208, 
onde os viajantes descansariam; 

- Penedos – indicação da existência de rochedos ou pedras de grandes dimensões na zona. 
Por vezes pode-se tratar de rochas com utilização antrópica (como arte rupestre ou fazer par-
te de um monumento megalítico, por exemplo); 

- Porta, Portela de S. Caetano, Portela de S. Lourenço, Serra da Portela, Portelada – ex-
pressões que indicam pontos de passagem, entre terrenos acidentados, que podem estar 
associados a caminhos antigos; 
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- Seixal – indica um terreno onde se podem encontrar à superfície vários seixos ou cascalhos, 
que poderão sugerir a presença de vestígios pré-históricos; 

- Serra do Cipote, Vale de Cipote, Ribeira do Vale Cipote – não é certa a origem da pala-
vra cipote, mas é tentadora a sua associação com cipo, nome que se dá a um elemento de 
coluna gravado ou marco miliário de época romana. Por outro lado, existe uma referência 
não confirmada segundo a qual no local existiriam “cinco potes escavados no chão”, o que 
poderá sugerir a presença de silos ou qualquer outro tipo de estrutura negativa escavada; 

- Hortas, Quintas, Fontes, Fornos, Casais, Eiras, Lagares, Coutos – conjunto de termos 
bastante frequentes na toponímia local, e que testemunham as actividades económicas da 
região, dominadas sobretudo pela agricultura. Normalmente estas palavras estão associadas 
a uma outra segunda que torna o topónimo mais específico quanto à sua localização, origem 
ou propriedade. 

Por outro lado, a análise da Carta Militar permitiu uma planificação prévia da abordagem metodo-
lógica da prospecção em campo, através da observação da orografia do terreno, uma vez que as 
características e os condicionantes próprios do meio físico reflectem-se na implementação estratégi-
ca de algumas ocorrências patrimoniais, assim como das actividades produtivas associadas ao 
homem ao longo dos tempos.  

O Parque Eólico de Ariques situa-se na serra dos Ariques que integra o Maciço Calcário de Sicó. 
Trata-se de uma área caracterizada sobretudo pelos declives, associados às vertentes escarpadas da 
serra dos Ariques, onde o uso do solo se reduz a actividades agrícolas e pastoris, com muito reduzi-
da expressão, e onde os aglomerados populacionais de pequena dimensão surgem de forma dispersa 
e isolada, associados a usos agrícolas em fundo de vale, meia encosta e nas áreas adjacentes ao Par-
que Eólico.  

Como resultado desta primeira fase de pesquisa documental identificaram-se na área de incidência 
do Projecto duas ocorrências de natureza arqueológica, quatro ocorrências etnográficas e duas ocor-
rências naturais. 

Na zona envolvente identificaram-se onze ocorrências de natureza arqueológica, sete ocorrências 
arquitectónicas, duas ocorrências arquitectónicas / etnográficas, dez ocorrências etnográficas, e 
onze ocorrências naturais.  

As ocorrências identificadas encontram-se cartografadas na Figura 8 do Anexo I e estão descritas no 
Anexo IV.1.  
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4.10.2.3 -  Trabalho de campo 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de Julho – Regulamento dos Trabalhos Arqueológi-
cos, considerando as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 287/2000, de 10 de Novembro, os 
trabalhos de prospecção arqueológica foram autorizados pelo IGESPAR, I.P. (Instituto de Gestão 
do Património Arquitectónico e Arqueológico) (Anexo IV). 

No decurso da fase de trabalho de campo, a equipa procurou desempenhar as seguintes tarefas: 

- Reconhecimento no terreno dos dados recolhidos durante a fase de pesquisa documental, 
quer das ocorrências inventariadas através das bases de dados existentes, quer dos indícios 
toponímicos que pudessem apontar para a presença de outros vestígios não detectados na 
bibliografia;  

- Recolha de informação oral e posterior confirmação nos locais citados;  

- Prospecção arqueológica sistemática na área de estudo do Parque Eólico e do corredor da 
linha eléctrica numa faixa de 400 metros de largura (conforme a Circular do Instituto Portu-
guês de Arqueologia - “Termos de Referencia para o Descritor Património Arqueológico em 
Estudos de Impacte Ambiental”, de 10 de Setembro de 2004). 

A metodologia utilizada consistiu na progressão no terreno, apoiada por cartografia em formato 
papel, e na georeferenciação com GPS. Foram igualmente introduzidas as coordenadas das estrutu-
ras e sítios conhecidos previamente, para proceder à verificação e possível correcção de todas as 
localizações facultadas pela bibliografia.  

Os elementos patrimoniais identificados durante a prospecção foram alvo de registo fotográfico e 
foram cartografados, à escala 1/25 000. Foram igualmente registados numa ficha específica para 
cada uma das ocorrências, (apresentada no Anexo IV.2), onde se recolhem todas as informações 
necessárias à sua identificação in situ.  

No que concerne a documentação fotográfica, de forma a facilitar o posterior reconhecimento no 
terreno, procurou ilustrar-se tanto os testemunhos patrimoniais identificados, como a sua integração 
espacial e paisagística (Anexo IV.4).  

4.10.3 -  Enquadramento histórico 

A caracterização arqueológica da região de Alvaiázere, iniciou-se nos finais do século XIX – prin-
cípios do século XX, com os trabalhos de FERRAZ DE MACEDO (1893) e de SANTOS ROCHA 
(1899-1903). A este último deve-se a descoberta de vestígios em Penedos Altos, assim como a 
escavação da Gruta do Bacelinho, local onde foram exumados materiais de várias épocas. Em 1917, 



 

 

98/231 

Parque Eólico de Ariques 
Estudo de Impacte Ambiental 
Relatório Final 

01510md 

LEITE VASCONCELOS, na sequência de uma visita ao concelho, publica um artigo no qual forne-
ce alguns dados de cariz arqueológico sobre a região.  

Na década dos anos 80 surgem novos trabalhos para o concelho de Alvaiázere, entre os quais se 
destaca a primeira carta arqueológica, da autoria de M. PAULA F. AQUINO (1986). 

O conhecimento do património arqueológico do concelho de Alvaiázere foi aprofundado nos anos 
90 com os trabalhos desenvolvidos por PAULO FELIX (Félix, 1993), focados no povoamento 
durante o 1º milénio da região nabantina, LUIS LUIS e PEDRO SILVA (Luís & Silva, 1992), os 
quais realizam um levantamento toponímico e arqueológico do concelho, MARIA DO CEU SILVA 
(Silva, 1996), LUIS OOSTERBEEK e ANA CRUZ (Oosterbeek & Cruz, 1998) e P. MARQUES 
(Marques, 1999). 

Em relação ao período Megalítico na zona de Alvaiázere pouco se sabe, estando este período uni-
camente representado pelas antas I e II do Rego da Murta (Ramalhal), e um conjunto de menires 
localizados em redor destes dois monumentos. Estes vestígios evidenciam uma ocupação que vai de 
finais do neolítico, 3300 a.C., até ao início da Idade do Bronze. A falta de vestígios atribuíveis a 
este período na região encontra-se condicionada pelas condições geográficas pouco favoráveis.  

Durante a Idade do Bronze, assiste-se a um período em que se verifica um aumento dos dados 
arqueológicos na região, com a existência de vários locais de povoamento. Destacam-se os povoa-
dos fortificados de Carreira de Cavalos, Castelo da Loureira, Sobral Chão e o Castelo de Ameixiei-
ra. Estes povoados localizam-se em locais salientes da paisagem com boas condições de visibilida-
de, boas características naturais de defesa, embora muitas vezes estejam reforçados por linhas de 
muralhas. A importância arqueológica do povoado de Carreira de Cavalos determinou a instrução, 
por parte do extinto IPPAR, de um processo de classificação da serra de Alvaiázere.  

Durante a Idade do Bronze destaca-se igualmente a considerável diversidade de artefactos metálicos 
(bronze) - depósitos ou “esconderijos”, o que para além de atestar o carácter da região “intermediá-
ria” da Estremadura, sugere não só a existência de intercâmbios comerciais a nível supra-regional 
mais também a uma hierarquização social. Destacam-se os depósitos de Penedos Altos e o das Car-
rasqueiras, onde “foram recolhidos, debaixo de umas lajes naturais, achados de metal”. (VAS-
CONCELOS 1917). 

Os achados arqueológicos de cronologia romana identificados na região parecem testemunhar uma 
forte presença dos Romanos, associados à exploração dos recursos naturais da várzea de Alvaiázere. 
Destacam-se os vestígios encontrados na gruta do Bacelinho ou o sítio de Igreja Velha, possível 
necrópole parcialmente destruída aquando da construção de uma moradia e do alargamento da 
estrada. No que concerne à villa romana do Cereijal, as intervenções arqueológicas levadas a cabo 
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revelaram diversas estruturas (alicerces, paredes e muros executados com pedra calcária da região), 
e abundantes fragmentos cerâmicos.  

No concelho de Alvaiázere encontram-se identificados vários imóveis classificados ou em vias de 
classificação, ao abrigo da legislação nacional. Trata-se do Pelourinho de Alvaiázere (localizado em 
Pussos), classificado como Imóvel de Interesse Público, e o castro de Carreira de Cavalos, em vias 
de classificação. 

No âmbito do PDM é atribuído valor concelhio as seguintes ocorrências patrimoniais:  

- Igreja Matriz de Alvaiázere; 

- Capela da Nossa Senhora da Piedade (Alvaiázere); 

- Capela de Santo António (Alvaiázere); 

- Coreto de Alvaiázere; 

- Igreja de Maçãs do Caminho; 

- Capela da Nossa Senhora dos Covões (Alvaiázere). 

4.10.4 -  Resultados da prospecção arqueológica 

O trabalho de campo consistiu na prospecção sistemática da área de incidência tendo como objecti-
vo a relocalização das ocorrências identificadas na fase de pesquisa documental, assim como na 
identificação de novos vestígios não referenciados nas fontes de informação. As ocorrências identi-
ficadas na zona envolvente não foram alvo de reconhecimento em campo, uma vez que não se prevê 
a sua afectação quer na fase de construção quer na fase de exploração do Parque Eólico e respectiva 
linha eléctrica.  

A prospecção arqueológica foi realizada em Junho de 2008 e Novembro de 2009 por uma equipa 
constituída por dois prospectores. As condições meteorológicas para a execução deste trabalho 
foram adequadas e o solo encontrava-se seco. Porém, os terrenos apresentavam, em geral, coberto 
vegetal muito denso dificultando, nalguns casos, e impedindo, noutros, a observação directa do 
solo.  

Na zona do Parque Eólico, as cumeadas planálticas e as zonas mais expostas à erosão, ocupadas por 
vegetação rasteira muito densa, permitiram uma deslocação pedonal linear e o campo visual alcan-
çado foi muito amplo, favorecendo a potencial detecção de estruturas. No entanto, esta cobertura 
vegetal inviabilizou a detecção de potenciais vestígios arqueológicos de pequena dimensão. Nas 
zonas de encosta não foi possível efectuar a prospecção, uma vez que se tratavam de terrenos cor-
respondentes a declives escarpados com denso coberto arbustivo (azinheiras). 
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Na área da linha eléctrica, as condições para o desenvolvimento da prospecção arqueológica foram, 
em termos gerais, pouco propícias e mesmo adversas uma vez que os prospectores depararam-se 
com áreas de floresta muito densa (matas de eucalipto e pinheiro) e zonas com declives muito acen-
tuados.  

Nas zonas mais próximas à vila de Maças do Caminho, em zonas de vale, o solo encontrava-se ocu-
pado fundamentalmente por terrenos baldios com olival e vinha, que possuíam um denso coberto 
vegetal que inviabilizou em muitas ocasiões a correcta visibilidade do solo.  

As características e visibilidade do solo do corredor prospectado apresentam-se referidas na Figu-
ra 8 do Anexo I e estão descritas de forma pormenorizada no Anexo IV.3.     

O trabalho de campo permitiu relocalizar na área de incidência vários elementos patrimoniais iden-
tificados na fase de pesquisa documental (Quadro 4.12). Destes, cinco são de carácter etnográfico e 
um de carácter arqueológico. As prospecções efectuadas permitiram ainda detectar dez elementos 
inéditos, inseridos na categoria “Arquitectónico” (ocorrências 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51 e 52) e 
“Etnográfico” (ocorrências 46 e 49). 

As condições do terreno não permitiram relocalizar as ocorrências 21 e 22 (Algar n.º 1 e Algar n.º 2, 
respectivamente), cavidades naturais, obstruídas, identificadas pela equipa de Espeleologia. Apesar 
de não ser garantido que estes algares possuam vestígios de ocupação humana, achou-se por bem 
incluir estes dois sítios como ocorrências, pois não se exclui a possibilidade deles virem a apresen-
tar sinais de ocupação, à semelhança do que acontece com a ocorrência n.º 15 (Algar n.º 5 da serra 
de Alvaiázere), localizada na zona envolvente da área do Projecto. 

Da mesma forma, devido à densa cobertura vegetal, não foi também possível confirmar a localiza-
ção da ocorrência patrimonial n.º 32 (Vendas), apontada como um sítio de habitat neolítico do qual 
apenas se conhecem vestígios de superfície, sítio este que se encontra inserido na área de incidência 
da linha eléctrica. 

Os vestígios identificados na categoria de etnográfico / arquitectónico reflectem o tipo de apropria-
ção antrópica do espaço serrano, no qual perdura a divisão da propriedade em pequenos minifún-
dios, delimitados por muros construídos com a técnica da pedra seca. Estes muros correspondem a 
uma densa mancha sobre a cartografia e uma infindável listagem de ocorrências, retirando legibili-
dade à informação mais relevante para uma eficaz gestão da avaliação e minimização de impactes.  

No que concerne a casas, optou-se apenas por registar as ocorrências daquelas que encontravam 
abandonadas ou em ruínas. As construções habitadas ou em utilização não foram contempladas. 
Esta situação estendeu-se de forma geral aos elementos construtivos de clara construção recente, 
nomeadamente poços, tanques e apoios agrícolas. 
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QUADRO 4.12 
Ocorrências Patrimoniais 

Nº 
INVENTARIO DESIGNAÇÃO 

FONTE ZONA DE 
INCIDENCIA ZONA 

ENVOLVENTE 
CATEGORIA 

TIPOLOGIA 
CLASSIFICAÇÃO CRONOLOGIA VALOR 

PATRIMONIAL 
PD TC PE LE 

1 Castro da Serra de Alvaiázere / Carreira de 
Cavalos √    √ Arqueológico 

Muralha Em Vias de Classificação 
Calcolítico 

Idade do Bronze 
Idade do Ferro 

Elevado 

2 Castro da Serra de Alvaiázere / Carreira de 
Cavalos √    √ Calcolítico 

Povoado Em Vias de Classificação 
Calcolítico 

Idade do Bronze 
Idade do Ferro 

Elevado 

3 Castro da Serra de Alvaiázere / Carreira de 
Cavalos √    √ Arqueológico 

Muralha Em Vias de Classificação 
Calcolítico 

Idade do Bronze 
Idade do Ferro 

Elevado 

4 Serra de Alvaiázere 1 √    √ Etnográfico 
Abrigo Inexistente Moderno 

Contemporâneo Baixo 

5 Algar nº 5 √    √ Arqueológico 
Algar Inexistente Calcolítico Médio 

6 Algar nº 12 √    √ Natural 
Algar Inexistente Indeterminado Médio 

7 Algar nº 11 √    √ Natural 
Algar Inexistente Indeterminado Médio 

8 Serra de Alvaiázere 2 √    √ Etnográfico 
Abrigo Inexistente Moderno 

Contemporâneo Baixo 

9 Serra de Alvaiázere 3 √    √ Etnográfico 
Abrigo Inexistente Moderno 

Contemporâneo Baixo 

10 Serra de Alvaiázere 4 √    √ Etnográfico 
Abrigo Inexistente Moderno 

Contemporâneo Baixo 

11 Serra de Alvaiázere 5 √    √ Etnográfico 
Abrigo Inexistente Moderno 

Contemporâneo Baixo 

12 Serra de Alvaiázere 6 √    √ Etnográfico 
Abrigo Inexistente Moderno 

Contemporâneo Baixo 

13 Algar nº 10 √    √ Natural 
Algar Inexistente Indeterminado Médio 
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QUADRO 4.12 
Ocorrências Patrimoniais (cont.) 

Nº 
INVENTARIO DESIGNAÇÃO 

FONTE ZONA DE 
INCIDENCIA ZONA 

ENVOLVENTE 
CATEGORIA 

TIPOLOGIA 
CLASSIFICAÇÃO CRONOLOGIA VALOR 

PATRIMONIAL 
PD TC PE LE 

14 Serra de Alvaiázere 7 √    √ Etnográfico 
Abrigo Inexistente Moderno 

Contemporâneo Baixo 

15 Serra de Alvaiázere 8 √    √ Etnográfico 
Abrigo Inexistente Moderno 

Contemporâneo Baixo 

16a Algar nº 1 √    √ Natural 
Algar Inexistente Indeterminado Médio 

16b Algar nº 2 √    √ Natural 
Algar Inexistente Indeterminado Médio 

16c Algar nº 3 √    √ Natural 
Algar Inexistente Indeterminado Médio 

16d Algar nº 4 √    √ Natural 
Algar Inexistente Indeterminado Médio 

16e Algar nº 6 √    √ Natural 
Algar Inexistente Indeterminado Médio 

16f Algar nº 7 √    √ Natural 
Algar Inexistente Indeterminado Médio 

16g Algar nº 8 √    √ Natural 
Algar Inexistente Indeterminado Médio 

16h Algar nº 9 √    √ Natural 
Algar Inexistente Indeterminado Médio 

17 Igreja Matriz de Alvaiázere √    √ Arquitectónico 
Igreja PDM (Valor concelhio) Moderno Elevado 

18 Chafariz de Alvaiázere / Fonte da Carranca √    √ Arquitectónico / Etnográfico
Chafariz Inexistente Séc. XIX Elevado 

19 Casa Nobre / Solar dos Pachecos √    √ Arquitectónico 
Solar Inexistente Séc. XVIII Elevado 

20 Capela da Nossa Senhora da Piedade √    √ Arquitectónico 
Capela PDM (Valor concelhio) Contemporâneo Elevado 

21 Capela de Santo António √    √ Arquitectónico 
Capela PDM (Valor concelhio) Moderno Elevado 
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QUADRO 4.12 
Ocorrências Patrimoniais (cont.) 

Nº 
INVENTARIO DESIGNAÇÃO 

FONTE ZONA DE 
INCIDENCIA ZONA 

ENVOLVENTE 
CATEGORIA 

TIPOLOGIA 
CLASSIFICAÇÃO CRONOLOGIA VALOR 

PATRIMONIAL 
PD TC PE LE 

22 Antiga escola Conde de Ferreira √    √ Arquitectónico 
Escola Inexistente Séc. XIX Elevado 

23 Coreto de Alvaiázere √    √ Arquitectónico 
Coreto PDM (Valor concelhio) Contemporâneo Elevado 

24 Fonte do Freixo √    √ Arquitectónico 
Fonte Inexistente Séc. XX Elevado 

25 Igreja Paroquial da N. Sra. Da Graça √ √   √ Arquitectónico 
Igreja PDM (Valor concelhio) Moderno Elevado 

26 Alvaiázere √    √ Arqueológico 
Achado(s) isolado(s) Inexistente Idade do Bronze Final Médio 

27 Igreja Velha √    √ Arqueológico 
Necrópole Inexistente Idade Média 

Romano Elevado 

28 Quinta dos Cambazes √    √ Arqueológico 
Vestígios diversos Inexistente Indeterminado Indeterminado 

29 Caverna do Bacelinho √    √ Arqueológico 
Gruta Inexistente Romano Elevado 

30 Sepultura da Serra de Alvaiázere √    √ Arqueológico 
Sepultura Inexistente Idade do Bronze Elevado 

31 Carvalhal do Cuco √    √ Arqueológico 
Habitat Inexistente Medieval 

Moderno Indeterminado 

32 Vendas √   √  Arqueológico 
Habitat Inexistente Neolítico Indeterminado 

33 Castelo de Pousaflores √    √ Arqueológico 
Povoado fortificado Inexistente Bronze Final Elevado 

34 Recinto elíptico √ √ √   Arqueológico 
Abrigo e recinto Inexistente Moderno 

Contemporâneo Médio 

35 Moinhos de vento √ √ √   Etnográfico 
Moinhos de Vento Inexistente Contemporâneo Baixo 

36 Casa de Apoio √ √ √   Etnográfico 
Casa Inexistente Contemporâneo Baixo 
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QUADRO 4.12 
Ocorrências Patrimoniais (cont.) 

Nº 
INVENTARIO DESIGNAÇÃO 

FONTE ZONA DE 
INCIDENCIA ZONA 

ENVOLVENTE CATEGORIA CLASSIFICAÇÃO CRONOLOGIA VALOR 
PATRIMONIAL 

PD TC PE LE 

37 Alminha √    √ Etnográfico 
Alminha Inexistente Contemporâneo Médio 

38 Algar n.º1 √  √ √  Natural 
Algar Inexistente Indeterminado Indeterminado 

39 Algar n.º2 √  √   Natural 
Algar Inexistente Indeterminado Indeterminado 

40 Mina de Água √ √ √   Etnográfico 
Mina de Água Inexistente Moderno 

Contemporâneo Baixo 

41 Alminha √ √   √ Etnográfico 
Alminha Inexistente Contemporâneo Médio 

42 Muro de cerca √ √ √   Etnográfico 
Muro Inexistente Contemporâneo Baixo 

43 Charneca 1  √  √  Arquitectónico 
Casal rústico Inexistente Contemporâneo Baixo 

44 Charneca 2  √  √  Arquitectónico 
Casa Inexistente Contemporâneo Baixo 

45 Charneca 3  √  √  Arquitectónico 
Casal rústico Inexistente Contemporâneo Baixo 

46 Vendas 1  √  √  Etnográfico 
Mina de Água Inexistente Indeterminado Baixo 

47 Vendas 2  √  √  Arquitectónico 
Casas Inexistente Contemporâneo Baixo 

48 Vendas 3  √  √  Arquitectónico 
Casa Inexistente Contemporâneo Baixo 

49 Vendas 4  √  √  Etnográfico 
Fonte Inexistente Contemporâneo Baixo 

50 Maçãs de Caminho  √  √  Arquitectónico 
Ruína Inexistente Contemporâneo Baixo 

51 Valbom 1  √  √  Arquitectónico 
Casa Inexistente Contemporâneo Baixo 
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QUADRO 4.12 
Ocorrências Patrimoniais (cont.) 

Nº 
INVENTARIO DESIGNAÇÃO 

FONTE ZONA DE 
INCIDENCIA ZONA 

ENVOLVENTE CATEGORIA CLASSIFICAÇÃO CRONOLOGIA VALOR 
PATRIMONIAL 

PD TC PE LE 

52 Valbom 2  √  √  Arquitectónico 
Ruína Inexistente Contemporâneo Baixo 

LEGENDA: PD – Pesquisa Documental, TC – Trabalho de Campo, PE – Parque Eólico, LE – Linha Eléctrica. 
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FOTOGRAFIAS 4.11 e 4.12 – Exemplos de poços localizados na área de incidência 

que não foram considerados ocorrências patrimoniais 

O Anexo IV.2 contém as fichas de sítio resultantes do trabalho de campo. Os números de referência 
utilizados nos quadros e nos anexos correspondem às localizações cartografadas na Figura 8 do 
Anexo I. 

Em síntese, a análise incide sobre um território com sensibilidade, devido a diversos testemunhos 
de ocupação antrópica bastante arcaica, ponderados na apresentação de condicionantes para a 
implementação do Projecto. 

4.11 -  ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES DO USO DO 
SOLO 

4.11.1 -  Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial  

Os instrumentos de ordenamento do território em vigor para a área de estudo são os seguintes: 

- Plano Director Municipal (PDM) do concelho de Alvaiázere, aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 179/97, de 27 de Outubro; 

- Plano Director Municipal (PDM) de Ansião, ratificado pela Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 81/96, de 5 de Junho, e rectificado pela Declaração de Rectificação 
n.º 11–E/96, de 29 de Junho; 

- Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Tejo aprovado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 18/2001, de 7 de Dezembro, rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 21–E/2001, 
de 31 de Dezembro; 

- Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Pinhal Interior Norte, aprovado pela 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 9/2006, de 19 de Julho.  
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Nos subcapítulos seguintes analisa-se a conformidade do Projecto com os referidos planos. Dada a 
escala destes planos, considera-se apenas relevante para os objectivos do presente EIA a análise do 
PDM de Alvaiázere. Salienta-se que apenas o acesso existente ao Parque Eólico abrange, numa 
extensão de cerca de 100 metros, áreas classificadas como Espaço Florestal no âmbito do PDM de 
Ansião. 

4.11.2 -  Ordenamento do território 

A área de estudo do Parque Eólico de Ariques encontra-se inserida no concelho de Alvaiázere, no 
limite do concelho de Ansião, estando portanto abrangida, em termos de ordenamento do território, 
pelo Plano Director Municipal (PDM) de Alvaiázere, aprovado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 179/97, de 27 de Outubro, e pelo Plano Director Municipal (PDM) de Ansião, ratifi-
cado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 81/96, de 5 de Junho, e alterado pela Declaração 
de Rectificação n.º 11–E/96, de 29 de Junho. 

O corredor da linha eléctrica em estudo abrange em toda a sua extensão o concelho de Alvaiázere, 
estando, assim, igualmente abrangido pelo Plano Director Municipal do concelho de Alvaiázere.  

Com vista à identificação das principais condicionantes à construção do Parque Eólico e da linha 
eléctrica, analisaram-se as disposições constantes no regulamento dos PDM dos concelhos de 
Alvaiázere e Ansião. 

Na Figura 9 do Anexo I apresenta-se a representação cartográfica das diversas tipologias de espaço 
previstas para a área de intervenção presentes na área de estudo. Esta cartografia foi realizada atra-
vés da digitalização e georeferenciação das plantas de ordenamento dos concelhos de Alvaiázere e 
Ansião. 

• PDM DO CONCELHO DE ALVAIÁZERE 

Verifica-se que os terrenos pertencentes à área de estudo do Parque Eólico estão maiorita-
riamente classificados no concelho de Alvaiázere como Espaços Agro-florestais. 

Para além da classe referida, o corredor da linha eléctrica abrange Espaços Agrícolas 
(RAN) e Espaços Urbanos. 

Seguidamente apresentam-se os extractos do regulamento do PDM que definem estas clas-
ses e subclasses de espaço: 

1. Espaços Agro-florestais (Artigo 25º) - “nos Espaços Agro-Florestais é admitida a 
reconstrução, alteração e ampliação de edifícios existentes destinados à habitação, 
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armazenagem, transformação de produtos locais, turismo rural, agro-turismo ou turismo 
de habitação desde que respeitem o regime da REN (…)”. 

2. Espaços Agrícolas (Artigo 22.°) - “os Espaços Agrícolas classificam-se, em função da 
capacidade e do tipo de uso, em duas categorias de área: Áreas que integram os solos da 
RAN (alínea a)) e áreas que não integram os solos da RAN (alínea b)”.. 

Para as áreas que integram os solos da RAN, de acordo com o Artigo 23.°, “O regime de 
uso e de alterações ao solo é o definido no Decreto-lei n.º 196/89, de 14 de Junho, alte-
rado pelo Decreto-lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro” e de acordo com o Artigo 7.º “A 
verificação da localização de acções que possam abranger terrenos da RAN deverá 
obrigatoriamente ser realizada através da consulta dos ortofotomapas fornecidos para o 
efeito pela direcção regional da reserva agrícola”. 

3. Espaços Urbanos (Artigo 26.°) - “destinam-se à ocupação habitacional, podendo agre-
gar actividades de comercio, serviços e equipamentos”.  

Os espaços urbanos presentes na área de estudo correspondem a aglomerados urbanos de 
nível III, de acordo com o Artigo 32.°, “é permitida a construção em lotes ou parcelas já 
existentes nas seguintes condições: a) Altura máxima do edifício: dois pisos acima da 
cota de soleira, ou 6,5 m; b) Superfície máxima de pavimento: 250 m2; c) Acesso por 
caminho público; d) Infra-estruturas: Água — ligação obrigatória à rede pública; Esgo-
tos — sistema autónomo de acordo com normas técnicas definidas pela Câmara Munici-
pal, excepto quando existir rede pública; e) Implantação do edifício — condicionada aos 
alinhamentos existentes e predominantes; f) Se as novas construções coincidirem com 
áreas excluídas da REN no ecossistema «zonas ameaçadas pelas cheias», dever-se-ão 
respeitar ainda as seguintes condicionantes: 1) Cota de soleira acima do nível de máxi-
ma cheia conhecida; 2) Interdição de caves, qualquer que seja o uso pretendido.” 

Relativamente às classes de ordenamento identificadas, de acordo com o quadro legal anteriormente 
descrito, a implementação do Projecto não se encontra condicionada pelo articulado estabelecido no 
Regulamento do Plano Director Municipal de Alvaiázere ao nível das classes de ordenamento 
abrangidas, sendo apenas necessário garantir que é cumprido o regime de condições de construção. 

4.11.3 -  Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública 

As servidões e restrições de utilidade pública constituem limitações ou impedimentos a qualquer 
forma específica de utilização do solo. O conhecimento destas áreas condicionadas é fundamental 
para determinar os limites de utilização das mesmas e também para informar o proponente das 
situações em que a alteração ao uso do solo nas mesmas requer a consulta de entidades com compe-
tência específica, para além do município a que pertence a área em análise. 
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No âmbito das condicionantes ao uso do solo reflectem-se neste subcapítulo não só as condicionan-
tes apresentadas na planta de condicionantes do PDM do concelho de Alvaiázere e na planta de 
condicionantes do PDM do concelho de Ansião, mas também aquelas que foram identificadas no 
âmbito das visitas efectuadas ao local em análise, bem como as que resultaram da consulta efectua-
da a algumas entidades, cujas respostas se apresentam no Anexo V. 

Como resultado desta análise foi elaborada a Carta de Condicionantes do Uso do Solo (Figura 10 do 
Anexo I), na área de estudo identificam-se as seguintes condicionantes: 

• RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN) 

O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) é estabelecido através do Decre-
to-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto (rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 63–
B/2008) que define a REN como uma “estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas 
que, pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e susceptibilidade perante ris-
cos naturais, são objecto de protecção especial”, e como uma “restrição de utilidade públi-
ca, à qual se aplica um regime territorial especial que estabelece um conjunto de condicio-
namentos à ocupação, uso e transformação do solo, identificando os usos e as acções com-
patíveis com os objectivos desse regime nos vários tipos de áreas”.  

A Reserva Ecológica Nacional (REN) que vigora na área interessada por este Parque Eólico 
encontra-se aprovada no concelho de Alvaiázere pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 165/96, de 14 de Outubro. 

Na área de estudo do Parque Eólico, existem as seguintes classes desagregadas da REN: 

- áreas com risco de erosão; 

- leitos dos cursos de água (com expressão no limite Norte do Parque Eólico); 

- áreas de máxima infiltração (com expressão no limite Norte do Parque Eólico). 

Na Figura 11 do Anexo I apresenta-se a indicação das áreas de REN desagregada por ecos-
sistemas, presentes na área do Parque Eólico e no corredor da linha eléctrica. 

No corredor da linha eléctrica existem pequenas manchas de REN classificadas como cabe-
ceiras de linhas de água, áreas com risco de erosão, área de máxima infiltração e leitos dos 
cursos de água e zonas ameaçadas pelas cheias. 

De acordo com o Anexo IV do Decreto-Lei n.º 166/2008, as áreas definidas no Decreto-Lei 
n.º 93/90, de 19 de Março correspondem a novas categorias de áreas integradas na REN, 
designadamente as Cabeceiras de Linhas de Água e Áreas de Máxima Infiltração corres-
pondem a Áreas Estratégicas de Protecção e Recarga de Aquíferos, as Áreas com Risco 
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de Erosão a Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo e os Leitos dos Cursos de 
Água a Cursos de Água e Respectivos Leitos e Margens.  

Assim, e de acordo com o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, nomeadamente com o 
seu artigo 20º, n.º 1, nas áreas incluídas na REN são interditos os usos e as acções de inicia-
tiva pública e privada que se traduzam, entre outros, em obras de urbanização, construção e 
ampliação. Exceptuam-se, no entanto, deste regime os usos e acções que sejam compatíveis 
com os objectivos de protecção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos 
naturais de áreas integradas em REN. Deste modo, consideram-se compatíveis com estes 
objectivos, os usos e acções que, cumulativamente, (i) não coloquem em causa as funções 
das respectivas áreas, nos termos do anexo I, e (ii) constem do anexo II daquele diploma, 
encontrando-se, nomeadamente, sujeitos à obtenção de autorização. 

É precisamente o que acontece com as infra-estruturas de produção e distribuição de electri-
cidade a partir de fontes de energia renováveis que se encontram previstas no anexo II do 
Decreto-Lei n.º 166/2008 (cfr. ponto II, alínea f)) e cuja construção, em zona de REN, está 
sujeita a autorização a emitir pela comissão de coordenação e desenvolvimento regional (cf. 
Artigo 23º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 166/2008). 

• RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL (RAN) 

O Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março introduz medidas de simplificação e agilização 
dos procedimentos administrativos, revogando o Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho. 

De acordo com o Artigo 21.º do novo diploma legal, são interditas todas as acções que dimi-
nuam ou destruam as potencialidades para o exercício da actividade agrícola das terras e 
solos da RAN, tais como: 

a) Operações de loteamento e obras de urbanização, construção ou ampliação, com excep-
ção das utilizações previstas no artigo seguinte; 

b) Lançamento ou depósito de resíduos radioactivos, resíduos sólidos urbanos, resíduos 
industriais ou outros produtos que contenham substâncias ou microrganismos que possam 
alterar e deteriorar as características do solo; 

c) Aplicação de volumes excessivos de lamas nos termos da legislação aplicável, designa-
damente resultantes da utilização indiscriminada de processos de tratamento de efluentes; 

d) Intervenções ou utilizações que provoquem a degradação do solo, nomeadamente erosão, 
compactação, desprendimento de terras, encharcamento, inundações, excesso de salinida-
de, poluição e outros efeitos perniciosos; 
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e) Utilização indevida de técnicas ou produtos fertilizantes e fitofarmacêuticos; 

f) Deposição, abandono ou depósito de entulhos, sucatas ou quaisquer outros resíduos. 

Por outro lado, de acordo com o exposto no Artigo 22.º, as utilizações não agrícolas de áreas 
integradas na RAN podem verificar-se quando não exista alternativa viável fora das terras 
ou solos da RAN, no que respeita às componentes técnica, económica, ambiental e cultural, 
devendo localizar-se nas terras e solos classificadas como de menor aptidão, e quando este-
jam em causa, entre outras, as seguintes utilizações: 

- Instalações ou equipamentos para produção de energia a partir de fontes de energia reno-
váveis; 

- Obras de construção, requalificação ou beneficiação de infra-estruturas públicas rodoviá-
rias, ferroviárias, aeroportuárias, de logística, de saneamento, de transporte e distribuição 
de energia eléctrica, de abastecimento de gás e de telecomunicações, bem como outras 
construções ou empreendimentos públicos ou de serviço público. 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) que vigora no concelho de Alvaiázere é estabelecida 
pela Portaria n.º 158/92, de 12 de Março. 

A área de estudo da linha eléctrica abrange pequenas manchas pertencentes à RAN.  

Face à reduzida extensão das manchas existentes não se prevê que o presente Projecto, con-
cretamente os apoios da linha eléctrica, possam afectar áreas de RAN. No entanto, como a 
utilização em causa está enquadrada no procedimento de avaliação de impacte ambiental, a 
pronúncia favorável da entidade regional da RAN prevista nos n.os 9 e 10 do artigo 13º do 
regime jurídico da avaliação de impacte ambiental, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, 
de 3 de Maio, e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, compreende 
a emissão do parecer prévio vinculativo acima referido. No caso concreto em análise, a pro-
núncia desta entidade apenas se verificará, e se necessário, em sede de Pós–AIA, quando 
conhecidos os locais de implantação dos apoios. 

• DOMÍNIO HÍDRICO 

O regime jurídico da utilização do domínio hídrico é estabelecido pelo Decreto-Lei 
n.º 468/71, de 5 de Novembro. Com efeito, o Decreto-Lei n.º 468/71, estabelece a delimita-
ção do Domínio Público Hídrico e a nova Lei da Água (Lei 58/2005 de 29 de Dezembro), 
estabelece que as utilizações de áreas do Domínio Público Hídrico carecem de título de uti-
lização, qualquer que seja a natureza e personalidade jurídica do utilizador.  
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Consideram-se objecto de propriedade privada, sujeitos a servidões administrativas (Domí-
nio Público Hídrico), os leitos e margens das águas não navegáveis, nem flutuáveis que 
atravessem terrenos particulares.  

No caso concreto da área de estudo do Parque Eólico de Ariques, verifica-se a existência de 
linhas de água incipientes de regime descontínuo nas vertentes dos cabeços existentes. Con-
tudo, nenhuma componente do Parque Eólico abrange território do Domínio Público Hídri-
co, não interferindo por isso com a faixa de servidão de 10 m daqueles cursos de água. 

No que respeita ao corredor da linha eléctrica, este intersecta pequenas linhas de água mas 
não abrange território do Domínio Público Hídrico. 

• SERVIDÕES DOS MARCOS GEODÉSICOS 

Foi identificado um marco geodésico de 3ª ordem a Norte da área do Parque Eólico (Ari-
ques). De acordo com o Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de Abril, são definidas áreas de servi-
dão circunjacentes aos vértices geodésicos construídos pelo Instituto Geográfico Português 
(IGP): 

a) os marcos geodésicos de triangulação cadastral têm zonas de protecção que abrangem 
uma área em redor do sinal com o raio mínimo de 15 metros. A extensão da zona de pro-
tecção é determinada caso a caso em função da visibilidade que deve ser assegurada ao 
sinal construído e entre os diversos sinais; 

b) os proprietários ou usufrutuários dos terrenos situados na zona de protecção, não podem 
fazer plantações, construções ou outras obras ou trabalhos que impeçam a visibilidade das 
direcções constantes das minutas de triangulação; 

c) os Projectos de obras ou planos de arborização na proximidade dos marcos geodésicos 
não podem ser licenciados sem prévia autorização do IGP. 

• SERVIDÕES RODOVIÁRIAS 

De acordo com o Plano Rodoviário Nacional (Decreto-Lei n.º 380/85, revisto e actualizado 
pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, e Lei n.º 98/99, de 26 de Julho), a estrutura viá-
ria é constituída por dois tipos de redes de estradas: 

- a rede nacional fundamental que agrupa os Itinerários Principais (IP) responsáveis pela 
ligação entre centros urbanos influentes a nível supradistrital, e os principais centros/locais 
de entrada e saída nacional: portos, aeroportos e fronteiras. As Auto-Estradas inserem-se 
na rede fundamental; 
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- a rede nacional complementar, que inclui os Itinerários Complementares (IC) responsáveis 
pelas ligações regionais mais importantes, incluindo as principais vias envolventes e de 
acesso às duas grandes áreas metropolitanas nacionais - a de Lisboa e a do Porto. A rede 
complementar agrega igualmente estradas nacionais e municipais, de acordo com a impor-
tância das ligações que estabelecem. 

Às redes nacionais acrescentam-se as redes viárias municipais, que estabelecem as ligações 
dentro dos concelhos respectivos, com continuidades interconcelhias. 

Enquanto consideradas como objecto de planeamento, as vias constituem canais de ligação 
privilegiados devendo, por tal razão, usufruir de medidas de protecção e enquadramento que 
não dificultem a sua segurança e, ao mesmo tempo, garantam a possibilidade de expan-
sões/alargamentos futuros das vias, facultando a execução de obras de beneficiação e manu-
tenção. Assim, estabelecem-se servidões rodoviárias, de dimensão variável de acordo com a 
hierarquia da via em questão e também com as condições existentes em termos de ocupação 
marginal existente / espaço disponibilizável para estabelecimento dessas servidões. 

As faixas de terreno que constituem as servidões consideradas, são estabelecidas pelo Decre-
to-Lei n.º 13/94, de 15 de Janeiro: 

a) Para os itinerários principais (IP) – na fase de execução e nas estradas já concluídas a fai-
xa de servidão non aedificandi de 50 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a 
menos de 20 metros da zona de estrada; na fase de projecto a faixa de servidão tem largu-
ra de 200 metros, sendo que os nós de acesso possuem uma servidão non aedificandi de 
1 300 metros de diâmetro. 

b) Para os itinerários complementares (IC) – na fase de execução e nas estradas já concluí-
das a zona de servidão non aedificandi de 35 metros para cada lado do eixo da estrada e 
nunca a menos de 15 m da estrada; na fase de projecto a faixa de servidão tem largura de 
200 metros; 

c) Outras estradas – na fase de execução e nas estradas já concluídas a zona de servidão non 
aedificandi de 20 metros para cada lado do eixo da estrada e nunca menos de 5 metros da 
zona de estrada. 

A cumeada do Parque Eólico é percorrida por um caminho de terra batida, da responsabili-
dade da Câmara Municipal. 

As principais vias de comunicação atravessadas pelo corredor da linha são a estrada munici-
pal EM 522 e os caminhos municipais CM 1103 e CM 1104. 
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• SERVIDÕES DA REDE ELÉCTRICA 

O Decreto-Lei n.º 185/95, de 27 de Julho, e a sua nova redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 56/97, de 14 de Março, no n.º 2 do Artigo 16º determina que a Concessão da Rede 
Nacional de Transporte (RNT) à Rede Eléctrica Nacional, S.A. (REN) é exercida em regime 
de Serviço Público, sendo as actividades nesse âmbito consideradas, para todos os efeitos, 
de Utilidade Pública. Por sua vez o Artigo 28º do mesmo Decreto-Lei n.º 185/95, determina 
que o Licenciamento das instalações da RNT é realizado nos termos previstos no Regula-
mento de Licenças para Instalações Eléctricas (Decreto-Lei n.º 43 335, de 19 de Novembro 
de 1960), o qual, em conjugação com o Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de 
Alta Tensão (RSLEAT, Decreto Regulamentar n.º 1/92), determina as servidões de passa-
gem, que se destinam a facilitar o estabelecimento das instalações da RNT e evitar que as 
linhas sejam sujeitas a deslocações frequentes, em especial as de tensão superior ou igual a 
60 kV. 

Na área do Parque Eólico não ocorrem quaisquer interferências com Linhas de Muito Alta 
Tensão e/ou outras infra-estruturas da RNT. Refira-se apenas a intersecção de linhas de alta 
tensão no corredor da linha eléctrica. 

• INFRAESTRUTURAS BÁSICAS 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 

De acordo com o artigo 9º do regulamento do PDM de Alvaiázere, é interdita a construção 
ao longo de uma faixa de 10 metros, medida para cada lado do traçado das condutas de 
adução ou adução - distribuição de água; e é interdita a execução de construção ao longo 
da faixa de 1 m, medida para cada lado do traçado das condutas de distribuição de água. 

Neste âmbito são instituídas zonas de respeito com uma largura de 10 metros para cada 
lado a partir das condutas onde não é permitido, sem licença, efectuar qualquer tipo de 
obras. 

Ao nível do corredor da linha eléctrica em estudo verifica-se a intersecção de uma adutora 
explorada pela Câmara Municipal de Alvaiázere que abastece as povoações existentes na 
envolvente. 

A intersecção não implica reposição, mas apenas protecção das infra-estruturas. 
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CAPTAÇÕES DE ÁGUA SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO PÚBLI-

CO 

A captação de águas superficiais ou subterrâneas, está submetida ao regime definido no 
Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de Fevereiro que estabelece o regime jurídico de utilização do 
domínio hídrico e no qual é definido que a captação de água para consumo humano está 
sujeita à obtenção de licença. 

O Decreto-Lei n.º 382/99 de 22 de Setembro estabelece ainda, as normas e os critérios para 
a delimitação de perímetros de protecção de captações de águas subterrâneas destinadas ao 
abastecimento público.  

Assim sendo, e de acordo com critérios geológicos, hidrogeológicos e económicos do aquí-
fero em que se localiza a captação, e de acordo com as condições da captação e os caudais 
de exploração estabelecem-se três perímetros de protecção em redor da captação (zona de 
protecção imediata, intermédia e alargada), onde se permite, condiciona ou se interditam 
determinadas actividades conforme disposto nesse diploma. 

Na zona de protecção imediata é interdita qualquer instalação ou actividade, com excepção 
das que têm por finalidade a conservação, manutenção e melhor exploração da captação. 
Na zona de protecção intermédia pode ser interdita ou condicionada a construção de infra-
estruturas rodo e ferroviárias quando se demonstrem susceptíveis de provocarem a polui-
ção das águas subterrâneas. Na zona de protecção alargada não se interdita ou se estabele-
cem condicionantes à construção deste tipo de infra-estruturas.  

O PDM de Alvaiázere estabelece, para cada furo de captação, dois perímetros de protec-
ção: 

-  Um perímetro de protecção próxima, num raio de 50 metros em torno da captação; e 

-  Um perímetro de protecção à distância, num raio de 200 metros em torno da captação. 
Esta distância deverá ser alargada até 400 m para montante das captações situadas ao 
longo das linhas de água. 

Na área de estudo do Parque Eólico e do corredor da linha eléctrica não se identificaram 
quaisquer pontos de água subterrânea.  

• SERVIDÕES AERONÁUTICAS 

Segundo informações da ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. e do Gabinete do Chefe de 
Estado Maior da Força Aérea (do Ministério da Defesa Nacional), a localização do Parque 
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Eólico é viável desde que condicionada ao cumprimento das instruções constantes na Circu-
lar de Informação Aeronáutica n.º 10/2003, de 6 de Maio, do INAC – Instituto Nacional de 
Aviação Civil (Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação 
Aérea). A referida Circular estabelece os critérios de balizagem diurna e nocturna dos aero-
geradores. 

• SERVIDÕES RADIOELÉCTRICAS 

Esta análise pretende identificar eventuais perturbações às condições de operacionalidade de 
Centros de Radiocomunicações e de Feixes Hertzianos existentes no local de análise, prote-
gidos por Servidões Radioeléctricas constituídas ou em vias de constituição, ao abrigo do 
disposto no Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de Novembro. 

Estas servidões têm como objectivo a supressão de obstáculos susceptíveis de afectar a pro-
pagação radioeléctrica, bem como evitar as interferências ocasionadas pela aparelhagem 
eléctrica que funcione na vizinhança dessas estações. 

De acordo com a publicação “Servidões e Restrições de Utilidade Pública” da DGOTDU, 
ficam sujeitas a servidão radioeléctrica as zonas envolventes dos centros radioeléctricos – 
– zonas de libertação – como as faixas que unem dois centros – zona de desobstrução. 

Considera-se Centro Radioeléctrico o conjunto das instalações radioeléctricas fixas de emis-
são e recepção, incluindo os sistemas irradiantes e de terra e respectivos suportes que exijam 
a utilização de antenas direccionais ou que se destinem ao serviço de radionavegação, per-
tencente ao Estado ou a empresas públicas de telecomunicações ou concessionários do ser-
viço público de telecomunicações (Fonte: DGOTDU, Servidões e Restrições de Utilidade 
Pública – 4ª Edição, 2005). 

As zonas de libertação destinam-se a proteger os centros de obstáculos que prejudiquem a 
propagação das ondas radioeléctricas, e a evitar perturbações electromagnéticas que afectem 
a emissão ou a recepção dessas ondas. Dividem-se em “zona de libertação primária” e “zona 
de libertação secundária”. 

A zona de libertação primária é constituída pela área que circunda imediatamente os limites 
do centro, perfazendo um perímetro de 500 m a partir desse centro. Nesta área não é permi-
tido, salvo com autorização da entidade competente, instalar, construir ou manter: 

- Estruturas ou outros objectos metálicos, ainda que temporariamente; 

- Edifícios ou outros obstáculos cujo nível superior ultrapasse a cota máxima de terreno 
fixada no despacho que estabelecer a protecção do centro; 
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- Árvores, culturas e outros obstáculos que prejudiquem a propagação radioeléctrica; 

- Linhas aéreas. 

A zona de libertação secundária é constituída pela área que circunda a zona de libertação 
primária, e cuja distância aos limites do respectivo centro não pode exceder 4 000 metros. 
Dentro dos 1 000 metros imediatamente adjacentes à zona de libertação primária, deverão 
ser observados os seguintes condicionamentos:  

- as linhas aéreas de energia eléctrica só serão permitidas para tensão composta igual ou 
inferior a 5 kV, e desde que não prejudiquem o funcionamento do centro; 

- toda a aparelhagem eléctrica deverá ser provida, se tal for considerado necessário, dos mais 
eficientes dispositivos eliminadores ou atenuadores de perturbações radioeléctricas, por 
forma a não prejudicar o funcionamento do centro considerado; 

- a implantação de qualquer obstáculo, fixo ou móvel, só poderá ser autorizada se o seu nível 
superior não ultrapassar a respectiva cota máxima do terreno fixada no despacho que esta-
belecer a servidão em mais de um décimo da distância entre esse obstáculo e o limite exte-
rior da zona de libertação primária. 

Na restante área de libertação secundária, só serão permitidas linhas aéreas de tensão com-
posta superior a 15 kV, quando não prejudiquem o funcionamento do respectivo centro. 

De acordo com a informação fornecida pela ANACOM – Autoridade Nacional de Comuni-
cações, verificou-se que o corredor da linha eléctrica em estudo atravessa o Feixe Hertziano 
Montejunto <> Serra de Aire <> Lousã, pertencente à NAV. O referido Feixe Hertziano está 
protegido por servidão radioeléctrica, a qual foi instituída pelo Despacho Conjunto n.º A-
97/90 - XI, de 27 de Outubro. Nessa zona a servidão impõe uma condicionante de 860 m 
para a cota máxima atingida por qualquer obstáculo à propagação radioeléctrica nela colo-
cado. 

• REGIME FLORESTAL  

De acordo com a informação da Direcção de Serviços das Florestas da DRABL (2003), a 
área de estudo não está sujeita ao Regime Florestal (Anexo V).  

Da análise do mapa síntese do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Pinhal Interior 
Norte, a área de estudo do Parque Eólico e da linha eléctrica não se sobrepõe a a este regime 
nem a outra qualquer condicionante (Anexo V). 
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• SOBREIROS E AZINHEIRAS 

O regime jurídico de protecção ao sobreiro e à azinheira rege-se pelo Decreto-Lei n.º 
169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho. 

Conforme esse diploma, “Em povoamentos de sobreiro ou azinheira não são permitidas 
conversões” (nº 1 do art. 2º), sendo que a definição de ‘Conversão’, presente na alínea b) 
do art. 1º, remete para “alteração que implica a modificação do regime, da composição ou 
a redução de densidade do povoamento abaixo dos valores mínimos definidos na alínea q) 
deste artigo”. 

A alínea q) do art. 1º do referido Decreto-Lei define um Povoamento de sobreiro, azinheira 
ou misto como uma “formação vegetal onde se verifica presença de sobreiros ou azinheiras, 
associados ou não entre si ou com outras espécies, cuja densidade satisfaz os seguintes 
valores mínimos: 

i)   50 árvores por hectare, no caso de árvores com altura superior a 1 m, que não atingem 
30 cm de perímetro à altura do peito; 

ii)  30 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do peito das árvores 
das espécies em causa se situa entre 30 cm e 79 cm; 

iii) 20 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do peito das árvores 
das espécies em causa se situa entre 80 cm e 129 cm; 

iv) 10 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do peito das árvores 
das espécies em causa é superior a 130 cm.” 

Esta definição foi complementada através do Decreto-Lei nº 155/2004, passando a conside-
rar também a área da formação vegetal onde se inserem as árvores das espécies em causa. 
Assim, os povoamentos de sobreiro, azinheira ou misto passaram a ter de apresentar “área 
superior a 0,50 ha e, no caso de estruturas lineares, com largura superior a 20 m”. 

Por outro lado, o artigo 1º–A do Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho, alarga a protec-
ção destas espécies a pequenos núcleos, identificando-os como “formações vegetais com 
área igual ou inferior a 0,50 ha e, no caso de estruturas lineares, àquelas que tenham área 
superior a 0,50 ha e largura igual ou inferior a 20 m, onde se verifique a presença de 
sobreiros ou azinheiras associados ou não entre si ou com outras espécies, cuja densidade 
satisfaça os valores mínimos definidos na alínea q) do art. 1º, desde que revelem valor eco-
lógico elevado, avaliado de acordo com parâmetros aprovados pela Direcção-Geral dos 
Recursos Florestais”. 
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O Ponto 1 do art.º 3º do Decreto-Lei n.º 169/2001 esclarece que “O corte ou arranque de 
sobreiros e azinheiras, em povoamentos ou isolados, carece de autorização”. 

O Ponto 3 do mesmo artigo clarifica as excepções previstas para a proibição de conversões 
em povoamentos ou pequenos núcleos de sobreiro ou azinheira, dos quais se destaca o 
seguinte: 

“a) Empreendimentos de imprescindível utilidade pública” (Ponto 2 do art.º 2º). 

A entidade competente para as autorizações de corte ou arranque é, neste caso a Direcção- 
-Geral das Florestas, “após parecer da direcção regional de agricultura competente, sem 
prejuízo da apresentação das declarações de imprescindível utilidade pública (…), quando 
a natureza das conversões as exija...” (Ponto 4 do art.º 3º). 

O artigo 8º do mesmo Decreto-Lei realça a necessidade de planear formas compensatórias 
como condicionante à autorização de corte ou arranque de sobreiros e azinheiras em povoa-
mentos. Impõe, assim, que sejam planeadas, “sob proposta da Direcção-Geral das Florestas, 
medidas específicas para a constituição de novas áreas de povoamento ou beneficiação de 
áreas existentes, devidamente geridas, expressas em área ou em número de árvores”. Estas 
áreas “devem efectuar-se em prédios rústicos pertencentes à entidade proponente, com con-
dições edafo-climáticas adequadas à espécie e abranger uma área nunca inferior à afectada 
pelo corte ou arranque multiplicada de um factor de 1,25”. 

A redacção do artigo 1º–A do Decreto-Lei nº 155/2004 também informa que “O disposto no 
presente diploma quanto a povoamentos aplica-se igualmente” aos pequenos núcleos. 

Para além do pedido de autorização e dos elementos instrutórios previstos para este efeito, o 
nº 2 do art. 9º do Decreto-Lei nº 169/2001 esclarece que “em qualquer circunstância de cor-
te ou arranque é obrigatória a prévia cintagem das árvores a abater com tinta indelével e 
de forma visível”. 

Na área do Parque Eólico existem áreas florestais de azinho relativamente extensas. 

• OLIVAL 

A protecção do olival justifica-se pela sua importância económica, comercial e paisagística. 
De acordo com o Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de Maio, a servidão instituída diz respeito ao 
arranque e corte de oliveiras, o qual só pode ser efectuado de acordo com determinados 
requisitos e com autorização da Direcção Regional da Agricultura da respectiva zona. 
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Ao nível da área de estudo, verifica-se que apenas o corredor da linha eléctrica interfere com 
área de olival. 

• ÁREAS CLASSIFICADAS 

A área de estudo é abrangida pelo Sítio Sicó / Alvaiázere (PTCON0045) área classificada 
pela Resolução de Conselho de Ministros nº 76/2000 de 5 de Julho, nos termos do Decre-
to-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril (diploma que revê a transposição para o direito interno das 
Directivas Aves e Habitats). O Sítio Sicó / Alvaiázere foi designado Sítio de Importância 
Comunitária no âmbito da Portaria n.º 829/2007. Os limites da área referida encontram-se 
definidos na Figura 1 do Anexo I. 

4.12 -  PAISAGEM 

4.12.1 -  Considerações gerais 

A caracterização da situação actual da componente paisagem integra várias aproximações metodo-
lógicas, compreendendo inicialmente uma caracterização objectiva, com o estudo dos elementos 
estruturantes do território e do funcionamento e da participação de cada elemento no espaço 
(nomeadamente da geologia, clima, recursos hídricos, solos, vegetação e uso do solo), e posterior-
mente uma caracterização mais subjectiva que é a caracterização e avaliação do resultado visual do 
território - a paisagem. 

A paisagem constitui um sistema complexo e dinâmico, onde os diferentes factores naturais e cultu-
rais se influenciam uns aos outros e evoluem em conjunto ao longo do tempo. A compreensão da 
paisagem implica o conhecimento de factores como a litologia, o relevo, a hidrografia, o clima, os 
solos, a flora e a fauna, a estrutura ecológica, o uso do solo e todas as expressões da actividade 
humana ao longo do tempo, bem como a compreensão da sua articulação, constituindo uma realida-
de multifacetada. A expressão visual desta articulação, num determinado momento, constitui a pai-
sagem que pode ser vista por cada observador, segundo a sua percepção e os seus interesses especí-
ficos (Cancela d’Abreu A. e Correia, T. 2001). 

O Parque Eólico de Ariques situa-se na serra dos Ariques que integra o Maciço Calcário de Sicó. 
Esta paisagem de montanha tem um carácter muito forte e expressivo.  

A área de influência do Projecto ao nível da paisagem engloba toda a bacia visual que foi definida 
como a área de onde é possível avistar o futuro Parque Eólico, bem como o corredor da linha eléc-
trica. 
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4.12.2 -  Metodologia 

A definição das unidades de paisagem na área de influência do Projecto baseou-se no cruzamento 
da informação relativa à fisiografia com as unidades de ocupação do solo, relacionando-as com as 
diferentes estruturas espaciais criadas pelas diversas utilizações do território, obtendo-se assim uma 
caracterização sistemática da área de estudo e das relações de dependência entre o substracto físico, 
a compartimentação natural e a presença humana. 

A conjugação destes factores bióticos (ocupação florestal e agrícola), abióticos (geologia, e geomor-
fologia) e culturais (padrões de ocupação do solo e presença de valores do património cultural), 
permitiu definir unidades e sub-unidades de paisagem homogéneas. As unidades de paisagem cor-
respondem às zonas fisiográficas mais abrangentes, incluindo a área do Parque Eólico, o corredor 
da linha eléctrica e as áreas adjacentes, enquanto as sub-unidades resultam da conjugação destas 
com o seu carácter (que é dependente das características da ocupação), como adiante se identificam 
(Figura 12 do Anexo I). 

4.12.3 -  Unidades de Paisagem 

A - Linhas de festo e superfícies planálticas – predominantemente ocupadas por matos e aflo-
ramentos rochosos, corresponde ao topo do relevo calcário da serra dos Ariques, de recor-
te vincado, conferindo-lhes singularidade e incrementando o valor cénico da região, sen-
do por isso de considerar em estudos de valorização e conservação da qualidade da paisa-
gem. Trata-se de uma área que se caracteriza fundamentalmente pelos seus volumes acen-
tuados, onde os horizontes são longínquos. 

B - Vales encaixados - representados na área de estudo e envolvente pelos vales do rio Nabão 
a Oeste e o Vale da Mata a Sul da serra dos Ariques, destacando-se o importante canhão 
flúvio–cársico do Vale da Mata o qual define vertentes íngremes e escarpadas. A especta-
cularidade das formas marca com vigor a paisagem. 

São áreas de difícil acesso, onde os declives acentuados, relacionados com as vertentes 
escarpadas, assim como a insipiência dos solos, atenuaram a pressão antrópica, nomea-
damente através da agricultura, sendo quase exclusiva a actividade florestal, muito embo-
ra a grande incidência de fogos florestais nesta região tenha convertido as áreas florestais 
em extensões de matos. Tais atributos conferem-lhes um elevado valor cénico. É uma 
unidade fechada sobre si própria, de reduzida incidência visual. 

C - Cursos de água – representados por pequenos cursos de água na base do maciço calcário 
da serra dos Ariques, afluentes da margem esquerda do rio Nabão e a ribeira Velha, 
afluente da margem direita do rio Zêzere. A ocupação do solo nas encostas faz-se predo-
minantemente através de matos e povoamentos florestais (eucalipto), encontrando-se 
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pontualmente nas suas margens pequenas explorações agrícolas em mosaico rural ou 
aproveitando os depósitos de vertente ou as baixas coluvionares. A vegetação ripícola, 
muito embora incipiente nestes troços, constitui um dos componentes essenciais dos cor-
redores fluviais, contribuindo fortemente para o incremento da riqueza e diversidade, 
assim como para a valorização cénica da paisagem. Define o traçado dos cursos de água 
ao longo da paisagem, marcando o seu percurso mesmo quando a sua presença não é per-
ceptível. Tais características permitem dizer que se trata de uma unidade de reduzida 
absorção visual, de volumes suaves e de baixos potenciais de visualização. 

No que diz respeito ao corredor da linha eléctrica, o seu percurso inicia-se na encosta Nascente da 
serra dos Ariques e atravessa a zona de vale de dois afluentes da ribeira do Tordo, um dos 
afluentes da margem esquerda do rio Nabão, e as povoações de Vendas, Laranjeiras e Valbom. 

4.12.4 -  Sub-unidades de Paisagem 

- ÁREAS ARTIFICIALIZADAS 

1 - Aglomerados populacionais - os aglomerados urbano-rurais são de reduzida dimensão, 
com excepção da área urbana de Alvaiázere, e encontram-se associados a parcelas agrí-
colas na área envolvente do Parque Eólico. Citam-se, pela sua maior proximidade à área 
do Parque Éolico, as povoações de Marzugueira e Vendas, localizadas a cerca de 320 m 
e 400 m de distância, respectivamente. No corredor da linha eléctrica salientam-se as 
povoações de Vendas, Laranjeiras e Valbom. 

- ÁREAS DE EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS 

2 - Sem grande representatividade na área de estudo, dado o estado de abandono a que a 
maior parte destes terrenos se encontram (colonizados por matos), cingem-se a peque-
nas parcelas compartimentadas por muretes de pedra na serra dos Ariques, que compar-
timentavam olivais, cujos vestígios na superfície planáltica são testemunhos da sua des-
truição pelo fogo. A actividade agrícola na área do Parque Eólico é inexistente actual-
mente. 

Nas vertentes orientais da serra dos Ariques ganham expressão os olivais, que se esten-
dem pelos vales amplos e pelas baixas desde as áreas adjacentes ao Parque Eólico. 

No corredor da linha eléctrica esta subunidade tem maior representatividade e corres-
ponde principalmente a culturas de olival. 

- ÁREAS DE EXPLORAÇÕES FLORESTAIS 

3 - Eucaliptos e pinheiros - Povoamentos onde o eucalipto é dominante. São zonas em 
regressão, muito afectadas pela má condução silvícola e pela acção do fogo. Não se 
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encontram nas superfícies planálticas onde se localiza o Parque Eólico, mas sim na ver-
tente oriental da serra dos Ariques e nas áreas adjacentes. O pinhal, em associação com 
as quercíneas, também tem expressão naquelas vertentes. Esta subunidade é dominante 
no corredor da linha eléctrica em estudo. 

- ÁREAS COM FORMAÇÕES VEGETAIS TIPO DESTA REGIÃO 

4 - Quercíneas - Formações presentes em pequenos bosquetes de azinheiras e carvalhos na 
encosta da serra dos Ariques. Também se observam associações de quercíneas com 
pinheiro na vertente oriental da serra dos Ariques, e, na superfície planáltica, ainda per-
sistem algumas azinheiras e carvalho-cerquinho dispersos. Devido à estrutura da vege-
tação, à elevada diversidade florística e à sua disposição no espaço, estas manchas apre-
sentam um resultado visual de grande valor, conferindo naturalidade e cor ao território. 

5 - Matos em Afloramentos Rochosos - constituídos por espécies de porte arbustivo baixo 
em afloramento rochoso de calcário, surgem a colonizar as zonas onde se fizeram sentir 
fortes perturbações, bem como aquelas que resultam do desenvolvimento natural, em 
áreas de reduzido potencial agrícola e de difícil acessibilidade. Na área de estudo apre-
sentam-se predominantemente sob a forma de carrascais e tomilhais, sendo predominan-
tes no topo da serra, apresentando elevado valor florístico. 

- CURSOS DE ÁGUA 

6 - Cursos de água - atendendo à natureza cársica da área de estudo, a hidrologia superficial 
é fortemente condicionada pela infiltração profunda, não definindo cursos de água 
superficiais. Contudo, na base da serra dos Ariques surgem os principais cursos de água 
superficial que drenam para o rio Nabão, em vales apertados e contribuem através da 
sua morfologia e vegetação ripícola como um dos componentes essenciais dos corredo-
res fluviais. Contribuem fortemente para o incremento da riqueza e diversidade paisa-
gística, assim como para a valorização cénica da paisagem. 

A paisagem desta área caracteriza-se sobretudo pelos declives, associados às vertentes escarpadas 
da serra dos Ariques. É uma área onde as perturbações humanas se manifestaram essencialmente 
pela acção agro-silvo-pastoril, outrora presente. A degradação pelo fogo e a natureza calcária da 
área de estudo têm contribuído para a situação a que actualmente se assiste, e que consiste numa 
matriz de matos de onde sobressaem parcelas de ocupação distinta nas vertentes. Porém, são os 
afloramentos rochosos que ganham importância pela espectacularidade das formas cársicas. 

A paisagem cársica dos topos planos da área de estudo assume uma relevância importante local-
mente pela variedade das microformas presentes. 
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Algumas pequenas depressões fechadas, de fundos cobertos por “terra rocha”, pequenos amontoa-
dos e muros de pedra resultantes da desprega de terrenos para as antigas actividades agro-silvo- 
-pastoris e os matos que crescem nos interstícios da rocha, completam o quadro único da paisagem 
cársica. 

4.12.5 -  Análise visual da paisagem 

A paisagem é a expressão mais imediatamente apreendida sobre o estado geral do ambiente que nos 
rodeia. Um território biologicamente equilibrado, esteticamente bem planeado, culturalmente inte-
grado e ambientalmente saudável, terá como resultado uma paisagem de elevada qualidade, que 
será imediatamente perceptível pelas suas características visuais. 

Na análise da qualidade paisagística da área de estudo tiveram-se em conta os seguintes critérios: 

a) Fragilidade – analisa a capacidade que o meio tem de “dar resposta” à acção de agentes 
perturbadores. Depende de condicionalismos biofísicos tais como factores fisiográficos, 
edafo-climáticos e bióticos (comunidades vegetais e animais) prevalecentes; 

b) Diversidade – caracteriza a subunidade de paisagem identificada relativamente à riqueza e 
variedade de elementos paisagisticamente significativos; 

c) Integração paisagística – relaciona as características morfológicas, a cor, a textura, a forma, 
a escala, entre outras, dos elementos componentes da subunidade de paisagem em análise, 
com as características paisagísticas globais da paisagem envolvente. 

Estes critérios permitem determinar o valor paisagístico intrínseco, das várias sub-unidades de pai-
sagem que constituem a área de estudo (Quadro 4.13). 

a) Áreas de reduzida qualidade paisagística e visual – Compreende a subunidade A1, com 
maior representatividade na cumeada da serra dos Ariques. Trata-se de uma subunidade 
colonizada exclusivamente por matos em afloramentos rochosos, que reveste as áreas, 
outrora ocupadas por olival e onde o fogo exerceu a sua acção.  

 A acessibilidade visual sobre estas unidades, onde a monotonia de cores, texturas, alturas e 
formas evidenciam as fortes perturbações ambientais, torna esta área na unidade que mais 
contribui para a perda de qualidade paisagística e visual da área de estudo. Por se situar na 
superfície planáltica da serra dos Ariques apenas é visível localmente e a partir dos relevos 
envolventes, mais elevados, destacando-se a serra de Alvaiázere; 

b) Áreas de média qualidade paisagística e visual – compreendem as sub-unidades de paisa-
gem B1, B3 e B4. Tratam-se de áreas que, perante um observador, revelam a existência de 
uma acção antrópica (com a perda de carácter natural), onde o desequilíbrio biológico se 
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evidencia pelas formações aí existentes, pouco diversificadas, quer em espécies, quer em 
termos de forma, estrutura e cor (explorações florestais, matos e povoações), deixando a 
percepção de um ambiente artificializado; 

c) Áreas de elevada qualidade paisagística e visual - São representadas pelas sub-unidades de 
paisagem A2, B2 e C1. Integradas numa área onde o relevo vigoroso impôs a sua distribui-
ção, determinam um incremento no valor paisagístico, quer pelos elevados potenciais de 
visualização, quer pela diversidade de formas, texturas e cores. Contrastando de forma 
harmoniosa, proporcionam paisagens de elevada qualidade. Destacam-se ainda caracterís-
ticas singulares, designadamente as formas cársicas e os matos nas superfícies planálticas, 
que pela sua integração, contribuem para o enriquecimento da qualidade visual ou cénica 
local. 

QUADRO 4.13 
Qualidade paisagística e visual 

UNIDADES E SUB-UNIDADES 
DE PAISAGEM FRAGILIDADE DIVERSIDADE INTEGRAÇÃO 

PAISAGÍSTICA 

QUALIDADE 
PAISAGÍSTICA

E VISUAL 

A - Linhas de festo     

1. Explorações agrícolas abandonadas Reduzida Reduzida Reduzida Reduzida 

2. Matos em afloramentos rochosos Elevada Reduzida Elevada Elevada 

B - Vales encaixados     

1. Exploração florestal Reduzida Média Média Média 

2. Quercíneas Média Elevada Elevada Elevada 

3. Pequenas povoações Média Média Média Média 

4. Matos Média Reduzida Média Média 

C - Cursos de água     

1. Bosque ribeirinho Elevada Elevada Média Elevada 

4.12.6 -  Sensibilidade paisagística e visual 

A sensibilidade paisagística e visual determina a capacidade que cada uma das unidades de paisa-
gem tem para manter as suas características e qualidade intrínsecas, face ao tipo de alterações pre-
conizadas para o presente estudo. 

A sensibilidade visual da paisagem encontra-se directamente dependente da qualidade da mesma e 
do potencial de visualização a que esta se encontra sujeita. 

Os parâmetros da análise da sensibilidade visual da paisagem são os seguintes: 

1. Absorção visual – analisa a capacidade que a unidade de paisagem tem para absorver 
novas estruturas do tipo das preconizadas pelo Projecto em estudo, com base no grau de 
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afectação das suas características intrínsecas, que dependem de factores tais como o porte 
da vegetação, a dimensão média das manchas de ocupação, etc.; 

2. Acessibilidade natural - expressa a facilidade de acesso às diferentes zonas relativamente 
aos declives das vertentes e dos obstáculos como vegetação natural e muros de pedra que 
compartimentam as propriedades; 

3. Acessibilidade adquirida – analisa a acessibilidade das diferentes unidades em relação à 
existência de infra-estruturas de circulação, diversas ou exclusivamente pedonais, e  à pro-
ximidade de aglomerados populacionais; 

4. Incidência visual – exprime a visibilidade do local, considerada relativamente à envolven-
te, denunciando se se trata de uma zona com um alto nível de emissão de vistas ou, se pelo 
contrário, se trata de uma zona visualmente fechada, encerrada sobre si mesma. Este parâ-
metro está dependente das características morfológicas das diferentes unidades de paisa-
gem. 

As condições fisiográficas são determinantes na análise da sensibilidade visual. De facto, a topogra-
fia da zona de estudo define as acessibilidades naturais e adquiridas, e a incidência visual das dife-
rentes unidades de paisagem. 

O potencial de visualização é função das condições topográficas principais, expressas pelo grau de 
incidência visual, pela acessibilidade e pelo grau de iluminação a que se encontram sujeitas as dife-
rentes unidades de paisagem. Desta forma, quanto maior a qualidade paisagística, o grau de inci-
dência visual e a acessibilidade global, maior a sensibilidade visual da unidade de paisagem anali-
sada (Quadro 4.14). 

QUADRO 4.14 
Sensibilidade paisagística e visual 

UNIDADES E SUB-UNIDADES 
DE PAISAGEM 

QUALIDADE 
PAISAGÍSTICA

E VISUAL 

ABSORÇÃO
VISUAL 

ACESSIB. 
NATURAL 

ACESSIB. 
ADQUIRIDA

INCIDÊNCIA 
VISUAL 

SENSIBILIDADE 
PAISAGÍSTICA 

E VISUAL 

A - Linhas de festo       

1. Explorações agrícolas abandonadas Reduzida Média Reduzida Média Reduzida Média/Elevada 

2. Matos em afloramentos rochosos Elevada Reduzida Reduzida Média Elevada Média/Elevada 

B - Vales encaixados       

1. Explorações florestais Média Média Elevada Elevada Reduzida/Média Elevada 

2. Quercíneas Elevada Reduzida Reduzida Média Reduzida/Média Média/Elevada 

3. Pequenas povoações Média Reduzida Elevada Elevada Média Média/Elevada 

4. Matos Média Reduzida Elevada Elevada Reduzida/Média Média/Elevada 

C - Cursos de água       

1. Bosque ribeirinho Elevada Elevada Reduzida Reduzida Reduzida Elevada 
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Da análise do Quadro 4.14 depreende-se que a generalidade da área apresenta características que 
permitem a manutenção das características das unidades de paisagem. 

As unidades de quercíneas e de matos em afloramentos rochosos cársicos serão afectadas nas suas 
características. Porém, tendo em conta que as áreas afectadas não têm uma expressão espacial signi-
ficativa, considera-se que as suas características intrínsecas se manterão globalmente face ao Pro-
jecto. 

4.12.7 -  Síntese da análise visual 

A área de estudo é predominantemente uma área de paisagem de média/elevada qualidade visual, 
sobressaindo alguns pontos singulares de elevada qualidade visual. Trata-se de uma área onde pre-
domina paisagisticamente o carácter natural das serras calcárias, onde o uso do solo se reduz a acti-
vidades agro-silvo-pastoril, com muito reduzida expressão, e onde os aglomerados populacionais de 
pequena dimensão surgem de forma dispersa e isolada, associados a usos agrícolas em fundo de 
vale, meia encosta e nas áreas adjacentes ao Parque Eólico. Um percurso por esta área torna percep-
tível ao observador o abandono de vastas áreas, onde o mato e os vestígios de incêndio fazem trans-
parecer o abandono generalizado das actividades tradicionais. 

Relativamente a visibilidades, os aglomerados populacionais que actualmente têm potencial de 
visualização da área do Parque Eólico, são as povoações de Ariques, Vale da Couda, Pomares, 
Vendas, Marzugueira e o lugar de Serrada. 
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5 -  EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM O PROJECTO 

A identificação da evolução do estado do ambiente sem o Projecto ou projecção da situação de 
referência assume-se como um elemento de elevada complexidade na elaboração de estudos de 
impacte ambiental. 

Na realidade as dificuldades que se colocam à caracterização da situação actual multiplicam-se 
quando se perspectiva a potencial evolução da mesma na ausência da concretização do Projecto. 

Efectivamente, o estado actual dos conhecimentos, não facilita uma análise prospectiva da evolução 
referencial do ambiente, ainda que na área em questão, tendo em atenção as suas características, e 
ao facto de se localizar num sítio classificado, esta análise possa ser simplificada. 

Do ponto de vista do ordenamento do território atendendo ao previsto no PDM de Alvaiázere, é 
expectável (porque essa é a tendência absoluta das políticas ambientais) que as orientações para a 
área de estudo sejam de molde à preservação dos elementos de maior interesse natural. 

Esta previsão pode, inclusivamente, ser complementada, podendo vir-se a esperar, a prazo e em 
simultâneo, a continuação do abandono de alguns terrenos “baldios” como consequência da cres-
cente desertificação que se tem verificado nas zonas mais interiores do País. As consequências deste 
cenário conduziriam à reabilitação da área de estudo em termos de vegetação climácica e respectiva 
fauna autóctone, mantendo-se a actual elevada qualidade paisagística da área, pelo menos em algu-
mas zonas específicas. 

Considerando este cenário como situação base na avaliação de impactes, pode concluir-se que a rea-
lização deste Projecto teria impactes de maior significado no descritor Ecologia. Contudo, a vulne-
rabilidade destes espaços naturais aos incêndios, especialmente durante os meses de Verão, teria 
maiores consequências do que as já verificadas actualmente, dada a existência de menos recursos 
humanos no seu combate e de uma ainda menor organização e protecção do espaço florestal, contri-
buindo, assim, para uma redução significativa dos impactes. 

Relativamente aos restantes descritores, verifica-se que a projecção da situação actual na ausência 
do Projecto, a priori mantém as condições actuais do terreno.  

Desta forma, não se espera que, do ponto de vista da evolução da situação actual, se verifiquem 
alterações substantivas do estado do ambiente que justifiquem uma análise diferenciada relativa-
mente à caracterização da situação de referência. 
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6 -  AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

6.1 -  METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

No presente capítulo apresenta-se a previsão dos impactes ambientais da construção, exploração e 
desactivação do Projecto, tendo em conta: 

a) as características do Parque, bem como as possíveis acções agressivas para o ambiente 
resultantes do traçado proposto; 

b) a caracterização da situação de referência, apresentada no Capítulo 4, e a projecção da 
situação de referência, apresentada no Capítulo 5. 

A previsão dos impactes ambientais permite fundamentar a avaliação do impacte ambiental e a pro-
posta de medidas minimizadoras, que se apresentam no Capítulo 7. 

A identificação dos potenciais impactes ambientais do Projecto foi feita com base na consideração 
das suas características intrínsecas e das inerentes ao respectivo local de instalação, tendo em conta 
a experiência e o conhecimento dos impactes ambientais provocados por Projectos deste tipo, a 
experiência anterior da equipa técnica na realização de estudos de impacte ambiental e, finalmente, 
as informações e elementos recolhidos junto das entidades oficiais consultadas no âmbito deste tra-
balho. 

No que se refere ao seu potencial, os impactes foram classificados como positivos, negativos, neu-
tros ou indeterminados. 

Relativamente à magnitude dos impactes ambientais determinados pelo Projecto, foram utilizadas 
técnicas de previsão que permitiram evidenciar a intensidade dos referidos impactes, tendo em con-
ta a agressividade de cada uma das acções propostas e a sensibilidade de cada um dos factores 
ambientais afectados. Assim, traduziu-se, quando exequível, a magnitude (significado absoluto) dos 
potenciais impactes ambientais de forma quantitativa ou, quando tal não foi possível, qualitativa-
mente, mas de forma tão objectiva e detalhada quanto possível e justificável. A magnitude dos 
impactes foi assim classificada como elevada, moderada, reduzida ou nula. 

Relativamente à importância (significado relativo) dos impactes ambientais determinados pelo 
Projecto, foi adoptada uma metodologia de avaliação dominantemente qualitativa, que permitiu 
transmitir, de forma clara, o significado dos impactes ambientais determinados pelo Projecto em 
cada uma das vertentes do meio. Assim, no que se refere à importância, os impactes ambientais 
resultantes do Projecto em análise foram classificados como insignificantes, pouco significativos, 
significativos ou muito significativos. 
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Os critérios que foram considerados para estabelecer a classificação referida são os seguintes: 

- os impactes negativos sobre a qualidade da água, do ar ou do ambiente sonoro serão con-
siderados significativos se ocorrer violação de critérios ou padrões de qualidade legalmente 
estabelecidos, sendo muito significativos caso essa violação determine um considerável 
afastamento dos padrões estabelecidos, ou se a extensão das regiões afectadas for importan-
te, ou ainda se se verificarem durante um período temporal alargado; 

- os impactes negativos sobre os solos serão considerados significativos se forem afectadas 
áreas importantes, nomeadamente se esses solos possuírem boa aptidão para fins diferentes 
dos previstos no Projecto, devendo ser considerados muito significativos se o Projecto afec-
tar em grande extensão áreas inseridas ou potencialmente inseríveis na Reserva Agrícola 
Nacional; 

- os impactes negativos sobre a flora, vegetação e fauna serão considerados significativos se 
determinarem importantes afectações sobre o equilíbrio dos ecossistemas existentes, intro-
duzindo roturas ou alterações nos processos ecológicos, afectando ou destruindo em efecti-
vos, diversidade ou estabilidade das populações, espécies animais ou vegetais endémicas 
raras ou ameaçadas, ou atingindo de algum modo o património natural protegido por legisla-
ção específica; os impactes serão considerados muito significativos se a importância dos 
equilíbrios ou das espécies afectadas for grande ou ainda se a extensão das áreas afectadas 
for considerável; 

- no que se refere à paisagem, embora se trate de um factor ambiental de maior subjectivida-
de, é aceite com relativo consenso que devem ser considerados impactes negativos significa-
tivos aqueles que determinem alterações sobre áreas de reconhecido valor cénico ou paisa-
gístico, em função do seu valor intrínseco ou da sua raridade, tendo em consideração o grau 
de intrusão provocado, a extensão da área afectada e o número de potenciais observadores 
envolvidos, devendo ser considerados muito significativos se os referidos parâmetros assu-
mirem uma expressão importante; 

- em relação aos descritores de ordenamento do território e socioeconomia, os impactes 
serão considerados significativos (positivos ou negativos consoante o sentido das alterações 
introduzidas), quando interferirem com instrumentos, planos ou políticas de ordenamento 
anteriormente estabelecidos, induzirem alterações sobre a forma e os padrões de vida das 
populações afectadas, determinarem modificações no padrão de mobilidade, actividade eco-
nómica e emprego das populações, ou quando envolverem grandes investimentos, devendo 
ser considerados muito significativos quando a extensão das regiões afectadas ou das popu-
lações envolvidas assim o determinar. 
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Adicionalmente, os impactes identificados e analisados foram também classificados de acordo com 
o seu âmbito de influência, a sua probabilidade de ocorrência, a sua duração, a sua reversibilidade, o 
seu desfasamento no tempo, o seu tipo e a sua possibilidade de minimização. 

De acordo com o seu âmbito de influência os impactes foram classificados como locais, regionais, 
nacionais ou transfronteiriços tendo em conta a dimensão da área na qual os seus efeitos se fazem 
sentir. 

A probabilidade de ocorrência ou o grau de certeza dos impactes deverão ser determinados com 
base no conhecimento das características de cada uma das acções e de cada factor ambiental, permi-
tindo identificar impactes certos, prováveis ou improváveis. 

Quanto à duração, os impactes são considerados temporários no caso de se verificarem apenas 
durante um determinado período, sendo permanentes em caso contrário. 

Quanto à reversibilidade, os impactes têm um carácter irreversível ou reversível consoante os cor-
respondentes efeitos permaneçam no tempo ou se anulem, a médio ou longo prazo, designadamente 
quando cessa a respectiva causa. 

Relativamente ao desfasamento no tempo os impactes são considerados imediatos desde que se 
verifiquem durante ou imediatamente após a fase de construção do Projecto. No caso de só se mani-
festarem a prazo, são classificados de médio (sensivelmente até cinco anos) ou longo prazo. 

Para além disso, e sempre que se considerou justificável, distinguiu-se o tipo de impacte, ou seja, 
se se estava perante um impacte directo - aquele que é determinado directamente pelo Projecto ou 
um impacte indirecto - aquele que é induzido pelas actividades relacionadas com o Projecto. 

Os impactes foram também analisados relativamente à sua possibilidade de minimização, isto é, se 
é aplicável a execução de medidas minimizadoras (impactes minimizáveis) ou se os seus efeitos se 
farão sentir com a mesma intensidade independentemente de todas as precauções que vierem a ser 
tomadas (impactes não minimizáveis).  

Sempre que aplicável, foram igualmente considerados os eventuais impactes cumulativos, isto é, 
impactes determinados ou induzidos pelo Projecto que se irão adicionar a perturbações já existentes 
sobre qualquer dos factores ambientais considerados. 

6.2 -  ACTIVIDADES GERADORAS DE IMPACTES 

As principais actividades potencialmente geradoras de impacte ambiental são agrupadas nas seguin-
tes fases: 
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- construção do Parque; 

- exploração e manutenção do Parque; 

- desactivação do Parque. 

As actividades identificadas em cada uma das fases são as seguintes: 

• CONSTRUÇÃO DO PARQUE 

- aluguer dos terrenos das zonas destinadas ao Parque Eólico; 

- instalação e utilização do estaleiro; 

- abertura do caminho principal no interior do Parque; 

- abertura dos acessos a cada aerogerador; 

- abertura/fecho de valas para instalação dos cabos eléctricos de interligação entre os aeroge-
radores e o posto de seccionamento; 

- desmatação e arranjo da área para abertura dos caboucos a cada aerogerador; 

- execução das fundações das torres dos aerogeradores (abertura de caboucos para as funda-
ções e betonagem dos maciços de fundação); 

- execução das plataformas provisórias para montagem dos aerogeradores; 

- montagem dos aerogeradores (torre, cabine e pás); 

- construção do posto de seccionamento incluindo a montagem dos equipamentos; 

- instalação da linha eléctrica para entrega da energia produzida pelo Parque Eólico na rede 
receptora;  

- movimentação de terras e máquinas;  

- transporte de materiais diversos para construção e circulação de pesados; 

- depósito temporário de terras e materiais; 

- utilização de explosivos; 

- recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

• EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE 

- aluguer dos terrenos das zonas destinadas ao Parque Eólico; 

- presença dos aerogeradores, 

- presença do posto de seccionamento;  
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- presença dos caminhos; 

- presença da linha eléctrica; 

- funcionamento dos aerogeradores; 

- manutenção e reparação de equipamentos e caminhos; 

- produção de energia eléctrica; 

- utilização dos caminhos pela população. 

• DESACTIVAÇÃO DO APROVEITAMENTO 

- desmontagem dos aerogeradores e equipamentos; 

- remoção do posto de seccionamento; 

- transporte de equipamentos e materiais; 

- recuperação paisagística. 

6.3 -  GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

6.3.1 -  Fase de construção  

Na fase de construção a área total a intervencionar abrange 22 638 m2, considerando os acessos a 
beneficiar e a construir, as plataformas dos aerogeradores, as sapatas e as valas de cabos. 

As movimentações de terras envolvem um volume de escavação de 22 302 m3, repartidos como 
indicado no Quadro 3.3. O maior volume corresponde aos acessos a construir, envolvendo 
12 038 m3. O volume de aterro é de 22 192 m3, pelo que o balanço de terras é muito equilibrado, 
com um excedente de terras da ordem de 100 m3. 

As movimentações de terras para a construção das plataformas de montagem dos 6 aerogeradores, 
dos apoios da linha eléctrica e restantes obras inerentes à instalação do Parque Eólico de Ariques e 
da linha eléctrica, modificarão localmente a morfologia do terreno. Considera-se um impacte nega-
tivo, de magnitude reduzida, certo, temporário (dado que será praticamente reposta a morfologia do 
terreno após conclusão das obras) e reversível em parte, mas pouco significativo e de âmbito estri-
tamente local. 

A abertura das valas para instalação dos cabos eléctricos de ligação entre as torres dos aerogerado-
res e o posto de corte provocarão pequenas alterações da morfologia local, embora temporária (ces-
sará com o fecho das valas), com pouco significado localmente. 
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A beneficiação/construção dos acessos à área do Parque, para passagem das viaturas para o local 
dos aerogeradores e a construção de caminhos de acesso aos locais de construção dos apoios da 
linha, modificará localmente a morfologia, o mesmo sucedendo com os pequenos ramais para as 
plataformas das torres que derivam do acesso principal. 

Tendo em consideração que serão aproveitados os caminhos existentes (caminho principal de liga-
ção entre o posto de seccionamento e o caminho municipal CM 1103 a norte do Parque), os quais 
serão beneficiados, quer em pavimentação quer em largura de via e obras de drenagem, sobretudo 
no sector norte do Parque, e que os eventuais aterros a executar para algumas das plataformas de 
acesso aos aerogeradores e aos apoios da linha não envolvem grandes volumes de terras, não se 
prevê que os taludes tenham desníveis elevados e, consequentemente, não provocarão alterações 
morfológicas com significado local. 

Assim, as alterações morfológicas decorrentes da construção e beneficiação de acessos constituirão 
um impacte negativo, pouco significativo, certo, permanente, e de âmbito estritamente local. Igual-
mente, a construção do posto de seccionamento constituirá um impacte negativo, pouco significati-
vo dado que se localizará numa área praticamente plana do Parque, entre os aerogeradores nº 2 e nº 
3, sem necessidade de criação de taludes significativos, temporário (tendo em conta que será 
reconstituído, na medida do possível, o relevo inicial) e de âmbito local.  

6.3.2 -  Fase de exploração  

Na fase de exploração manter-se-ão os impactes resultantes da artificialização das formas, sobretu-
do devido à presença dos aerogeradores e das correspondentes plataformas de instalação e dos 
novos caminhos no interior do Parque, que serão negativos, permanentes e irreversíveis, mas com 
pouco significado e de âmbito local. 

6.3.3 -  Fase de desactivação  

Na fase de desactivação ocorrerão impactes decorrentes da desmontagem dos equipamentos, o que 
originará algumas afectações, em parte semelhantes às da fase de construção, embora de menor 
magnitude. Contudo, a reposição das condições naturais do terreno antes da intervenção constituirá 
um impacte positivo, significativo localmente, e com reflexos também na área de influência do 
empreendimento. 

6.4 -  CLIMA 

Não se prevê que o clima local possa ser afectado pela construção e exploração do Parque Eólico. 
As perturbações microclimáticas junto ao solo apenas se farão sentir na fase de construção das pla-



 

 

137/231 

Parque Eólico de Ariques 
Estudo de Impacte Ambiental 
Relatório Final 

01510md 

taformas dos aerogeradores e do posto de seccionamento, com pequenas variações da temperatura 
do ar muito localizadas, apenas percepcionadas pelos trabalhadores na fase de obra. 

Tendo em conta que o Projecto utilizará uma fonte de energia renovável, contribuirá, à sua escala, 
para atenuar as emissões de gases com efeito de estufa resultantes da produção de energia com 
recurso a combustíveis fósseis, o que beneficia globalmente o clima.  

6.5 -  SOLOS 

6.5.1 -  Fase de construção 

Durante a fase de construção do Parque Eólico e da respectiva linha eléctrica de transporte de ener-
gia, os trabalhos de decapagem dos solos e as movimentações de terras potenciarão processos de 
erosão e de arrastamento de solos, que se consideram pouco significativos porque no local de insta-
lação dos aerogeradores os solos são pouco representativos, sendo predominantes os afloramentos 
rochosos calcários. Na área atravessada pela linha eléctrica poderão adquirir maior importância nos 
locais dos apoios da linha eléctrica, caso sejam localizados nas áreas da RAN em Valbom, no trecho 
final da linha.  

Durante a fase de construção poder-se-á verificar a poluição do solo em resultado de derrames aci-
dentais de óleos e combustíveis. Estas eventuais ocorrências poderão afectar os solos, considerando-
se porém os impactes pouco significativos, pouco prováveis e de âmbito local. No entanto, poderá 
minimizar-se a probabilidade da sua ocorrência e a gravidade dos seus efeitos se forem considera-
das as medidas de minimização propostas. Igualmente importante é a possibilidade de se verifica-
rem impactes resultantes da lavagem dos veículos de transporte de betão no local. Esta lavagem, a 
acontecer, poderá provocar impactes negativos nos solos, devendo, igualmente, ser adoptadas as 
medidas propostas. 

A movimentação de máquinas, veículos e pessoas e a instalação do estaleiro, provocarão a compac-
tação dos solos. Este impacte é negativo, certo, irreversível nas áreas que vão ser ocupadas pelas 
infra-estruturas do Parque e reversível nas restantes áreas, embora muito pouco significativo. 

A instalação das infra-estruturas e dos equipamentos determinarão impactes de natureza irreversível 
sobre os solos. As áreas de construção correspondem essencialmente aos locais dos aerogeradores, e 
das faixas correspondentes aos caminhos a construir. Pelo facto de determinarem a ocupação irre-
versível dos solos, impedem a sua recuperação, e consequentemente a regeneração do coberto vege-
tal dessas áreas, o que é negativo, embora de magnitude reduzida (devido à pequena expressão 
espacial da afectação e pelo facto dos afloramentos rochosos serem predominantes). 
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Como se prevê a protecção e reutilização dos solos decapados, considera-se que os potenciais 
impactes negativos sobre o uso dos solos são de reduzida magnitude, certos, imediatos e pouco sig-
nificativos atendendo à reduzida expressão espacial e ao facto de apenas apresentarem capacidade 
de utilização florestal. No local de instalação dos aerogeradores os solos têm uma espessura reduzi-
da, não se prevendo a afectação de solos de boa qualidade.  

No entanto, os locais onde poderão ocorrer algumas afectações correspondem aos solos aluvionares, 
incluídos na RAN, no lugar de Valbom. Esta acção traduz-se num impacte negativo, provável (não 
se conhecem actualmente aos localizações dos apoios da linha), de magnitude reduzida, irreversível 
mas de âmbito local. Dada a localização destes solos na localidade de Valbom e próximo do local 
de ligação à rede do sistema eléctrico de serviço público (Subestação de Alvaiázere), admite-se que 
a selecção do local dos apoios recaia sobre estes solos. 

6.5.2 -  Fase de exploração 

Na fase de exploração do Parque Eólico de Ariques verificar-se-á que os impactes negativos identi-
ficados, previstos e avaliados relativamente à fase de construção, e considerados permanentes, man-
ter-se-ão durante esta fase. Ou seja, os impactes negativos decorrentes da construção do Parque 
Eólico e da linha eléctrica com consequente ocupação de áreas de solos.  

Nesta fase verificar-se-á uma redução substancial da área afectada na fase de construção, que cor-
responde às áreas ocupadas pelo estaleiro e às áreas necessárias para a manobra das máquinas de 
montagem dos aerogeradores. Nestas áreas, a recuperar com os solos a decapar na fase de constru-
ção, poderão ser retomadas algumas das actividades ou usos preexistentes, como pastoreio, redu-
zindo assim a magnitude e abrangência espacial da afectação. 

6.5.3 -  Fase de desactivação 

Na fase de desactivação, a remoção integral de todos os equipamentos e instalações dos locais do 
Parque e da linha eléctrica, devolverá à área de intervenção as características naturais pré-
existentes, após as devidas acções de recuperação. Assim, prevê-se que os solos recuperados adqui-
ram de novo o seu potencial produtivo, embora muito reduzido, resultando por isso um impacte 
positivo, de âmbito local e muito pouco significativo. 

As medidas de minimização propostas, cuja consideração se recomenda, permitirão atenuar os 
potenciais impactes negativos anteriormente identificados. 
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6.6 -  RECURSOS HÍDRICOS 

6.6.1 -  Recursos hídricos superficiais  

Não se prevê que a construção ou exploração do Parque Eólico possa afectar quantitativamente ou 
qualitativamente os afluentes dos cursos de água identificados. No entanto, deve ter-se em conta 
que se tratam de áreas de cabeceira de cursos de água de importância regional, pelo que se devem 
adoptar um conjunto de medidas preventivas em fase de obra e no período de exploração do 
empreendimento, com vista a proteger-se aqueles cursos de água. 

Como principal impacte potencial salienta-se a eventual escorrência de águas de drenagem do local 
de abertura das fundações durante a ocorrência de chuvadas intensas. No caso destas atingirem os 
cursos de água dar-se-á um acréscimo do transporte sólido com a consequente turvação da água, o 
que será negativo, pouco significativo, temporário, não se prevendo que tenha uma extensão signifi-
cativa dado que a área de produção dos sedimentos está circunscrita ao local de abertura das funda-
ções. 

No caso de eventuais derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis poderá ocorrer contaminação 
dos solos e verificar-se escorrência dessas substâncias para a rede hidrográfica se ocorrer precipita-
ção intensa na área do Parque. Esta eventual ocorrência, será negativa, embora se admita que a 
magnitude seja reduzida e possa ser contida a sua influência com a adopção das medidas minimiza-
doras previstas. 

O mesmo sucede com os produtos resultantes da limpeza das betoneiras, que poderão contaminar os 
solos junto às fundações para fixação dos aerogeradores. 

6.6.2 -  Recursos hídricos subterrâneos 

6.6.2.1 -  Fase de construção  

Não se prevê que os trabalhos inerentes à fase de construção do Parque Eólico determinem a inter-
secção de níveis freáticos, dado que as escavações necessárias à instalação das diferentes estruturas 
atingirão pequena profundidade, da ordem dos 3 metros no caso das fundações dos aerogeradores, e 
atendendo à natureza calcária das formações geológicas assim como à posição topográfica elevada 
da área do Parque. Assim, não é previsível a ocorrência de rebaixamento do nível freático da unida-
de aquífera.  

Não tendo sido identificadas exsurgências de água subterrânea na área de estudo, não se prevê que 
as escavações necessárias intersectem zonas de circulação preferencial de água. 
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Durante o transporte e manuseamento de óleos e combustíveis poderão ocorrer derrames acidentais, 
que poderão deteriorar a qualidade das águas subterrâneas, uma vez que os sistemas aquíferos da 
área de estudo apresentam vulnerabilidade alta à poluição por serem constituídos por formações 
calcárias fracturadas e carsificadas, que facilmente permitem a penetração de substâncias poluentes. 

Assim, os impactes negativos sobre as águas subterrâneas são incertos, considerando-se, porém, que 
uma eventual ocorrência seria imediatamente contida de acordo com as medidas e cuidados a consi-
derar em fase de obra.  

Na fase de construção, como já referido para os solos, a movimentação de veículos e maquinaria na 
área do Parque provocará a compactação dos terrenos, modificando as condições naturais de infil-
tração. A presença das plataformas, do estaleiro na fase de construção, e dos aerogeradores que se 
prolonga na fase de exploração, diminuem a área de infiltração das águas da precipitação, prevendo-
se que na fase de exploração a área a ocupar pelas infra-estruturas do Parque Eólico de Ariques seja 
significativamente inferior. 

A diminuição da infiltração das águas, quer seja pela redução da porosidade dos terrenos, quer seja 
pela diminuição da área de infiltração, provocará nesses locais uma alteração da área de recarga da 
unidade aquífera da área em estudo, não sendo previsível que o conjunto do sistema aquífero possa 
ser afectado.  

6.6.2.2 -  Fase de exploração  

A impermeabilização do terreno efectua-se em pequenas áreas associadas às torres dos aerogerado-
res, ao posto de seccionamento e aos acessos a beneficiar e a criar, não determinando uma redução 
significativa da área de recarga dos aquíferos. Considera-se por isso que a redução da área de infil-
tração não afectará globalmente a recarga do sistema hidrogeológico. 

Durante as operações de manutenção dos equipamentos e infra-estruturas do Parque também pode-
rão ocorrer derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis, os quais serão imediatamente contidos 
de acordo com os sistemas de segurança existentes no empreendimento eólico, pelo que não se con-
sidera que um eventual derrame possa causar um impacte negativo com significado na qualidade 
das águas subterrâneas. 

6.6.2.3 -  Fase de desactivação  

Na fase de desactivação do empreendimento eólico e da linha eléctrica serão eliminadas as áreas 
impermeabilizadas, excepto os caminhos de acesso ao Parque e no seu interior, o que contribuirá 
para a reposição quase integral das condições originais de infiltração, e consequentemente de recar-
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ga do aquífero superficial. Simultaneamente, será também eliminada a possibilidade de uma even-
tual contaminação das águas subterrâneas devida a derrames acidentais, o que será positivo. 

6.7 -  OCUPAÇÃO DO SOLO 

6.7.1 -  Fase de construção 

As principais actividades que ocorrem nesta fase, e que pela sua natureza são susceptíveis de causar 
alteração na ocupação do solo, são as seguintes: 

- instalação do estaleiro; 

- construção do posto de seccionamento; 

- construção de fundações e plataformas dos aerogeradores; 

- construção de novos acessos; 

- abertura / fecho de valas para a instalação de cabos eléctricos; 

- movimentação de terras e de máquinas e depósito temporário de terras e materiais; 

- construção da linha eléctrica a 15 kV, que faz a ligação do Parque Eólico de Ariques à 
Subestação de Alvaiázere. 

6.7.1.1 -  Parque Eólico 

Na fase de construção a área total a intervencionar abrange cerca de 2,3 hectares, considerando a 
instalação do estaleiro e do posto de seccionamento, os acessos a beneficiar e a construir, as plata-
formas dos aerogeradores, as sapatas e as valas de cabos. 

A instalação do estaleiro e do posto de seccionamento contribuirão para a alteração da ocupação do 
solo nesses locais, fundamentalmente ao nível da classe de matos. Esta actividade implica corte de 
vegetação, remoção e limpeza da camada mais superficial do solo, gerando um impacte negativo, 
directo, pouco significativo, temporário e de magnitude reduzida. No caso da construção do estalei-
ro, os impactes gerados são reversíveis, imediatos e de âmbito local, uma vez que se trata de um 
elemento provisório, que será removido após a fase de construção do Parque, sendo recuperada a 
totalidade da área (cerca de 1 000 m2). 

A construção de fundações e plataformas dos aerogeradores traduz-se na destruição do coberto 
vegetal na envolvente próxima de cada aerogerador fundamentalmente de matos. Estas acções serão 
de duração temporária no caso das plataformas de montagem dos aerogeradores, uma vez que, pos-
teriormente, será recuperada grande parte da área afectada (8 400 m2) mantendo-se apenas ocupada 
a área das sapatatas (1 644 m2). 
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O caminho de acesso ao Parque permitirá o atravessamento de veículos de porte considerável e 
maquinaria pesada necessária à sua construção. Será necessária a beneficiação do acesso ao Parque 
Eólico de Ariques o que irá alterar a ocupação do solo, fundamentalmente matos e matos em aflo-
ramentos rochosos (cerca de 2 200 m2).  

Verifica-se que será necessário a construção de acessos aos aerogeradores, com ocupação de cerca 
de 12 038 m2 de matos e matos em afloramentos rochosos. No entanto, não se prevê que os taludes 
tenham desníveis elevados e, consequentemente, que provoquem grandes alterações com significa-
do local.  

Ao nível dos acessos a alteração da ocupação do solo traduz-se num impacte negativo, directo, de 
magnitude reduzida, pouco significativo, permanente, irreversível, imediato e de âmbito local. 

O Projecto contempla que, ao longo dos caminhos de acesso a cada aerogerador, sejam abertas 
valas para a instalação dos cabos eléctricos de interligação entre os aerogeradores e o posto de sec-
cionamento, que serão preenchidas e recuperadas no final da instalação dos cabos. Assim a destrui-
ção do coberto vegetal é considerada como um impacte negativo, directo, pouco significativo, tem-
porário, de reduzida magnitude, reversível, imediato e de âmbito local. 

A circulação de maquinaria e as movimentações de terras necessárias à obra podem originar danos 
na ocupação do solo, sendo o pior cenário a destruição desnecessária de vegetação. Esta potencial 
afectação far-se-á sentir em todas as classes de ocupação do solo atravessadas pelos caminhos de 
acesso às obras, não sendo de esperar que venha a assumir um elevado significado. Relativamente 
ao depósito temporário de terras e materiais, também não se prevê que o impacte resultante seja 
significativo na medida em que serão escolhidos os locais mais apropriados. Assim, o impacte 
resultante destas duas acções apesar de negativo, directo e imediato será de magnitude reduzida, 
pouco significativo, temporário, reversível e de âmbito local. 

No caso da construção da linha eléctrica, as principais actividades que ocorrem nesta fase, e que 
pela sua natureza são susceptíveis de causar alteração na ocupação do solo, são as operações de 
desmatação de terreno, construção de acessos, depósito temporário de terras e materiais, e movi-
mentação de terras e de máquinas. A abertura de caminhos temporários nas zonas de acesso ao local 
de implantação dos apoios pode originar danos na ocupação do solo. Este impacte far-se-á sentir em 
todas as classes de ocupação do solo atravessadas pelos caminhos de acesso aos apoios, não sendo 
de esperar que venha a assumir algum significado, excepto se ocorrer o corte ou arranque de ele-
mentos arbóreos, o que só ocorrerá em áreas onde tal seja inevitável. Realça-se que os acessos que 
são estabelecidos ao nível destas obras correspondem a trilhos para passagem dos veículos e 
máquinas, sem necessidade de qualquer pavimento, e que no final da obra serão alvo de recupera-
ção. 
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Na fase de construção haverá ainda a necessidade de efectuar o corte e decote das árvores numa fai-
xa definida de acordo com o Artigo 28º do RSLEAT. Esta situação apenas é aplicável a áreas de 
floresta de produção, dado o crescimento rápido das espécies. Nestas situações haverá lugar à 
minimização dos efeitos através da compensação económica pelas árvores cortadas.  

Assim, depois de acordadas, na fase prévia à construção, todas as medidas compensatórias aos pro-
prietários e/ou usufrutuários dos terrenos afectados pela passagem/implantação da linha, acordos 
estes que se estendem para a fase de exploração, não se identificam quaisquer impactes negativos 
com significado ao nível do uso e ocupação do solo. 

6.7.2 -  Fase de exploração 

Não é previsível que a ocupação do solo sofra impactes significativos na fase de exploração, uma 
vez que não existe a necessidade de intervencionar quaisquer novas áreas no interior ou exterior do 
local destinado à construção do Parque Eólico, nem de circular ou efectuar qualquer outro tipo de 
operações fora dos acessos e plataformas de montagem estabelecidos durante a fase de construção. 

Provavelmente o funcionamento do Parque Eólico não induzirá um aumento do número de visitan-
tes às suas imediações, já que se trata de uma região onde existem outros parques eólicos. 

Salienta-se que o Parque Eólico é compatível com os tipos de ocupação existentes, pelo que não 
constitui um conflito face aos actuais usos do solo. 

A melhoria dos caminhos na área do Parque Eólico e a recuperação paisagística das zonas interven-
cionadas traduzem-se em impactes positivos de âmbito local. Efectivamente, a beneficiação de 
caminhos revelam-se de extrema importância no combate aos incêndios florestais. 

Relativamente à linha eléctrica, na fase de exploração, verifica-se que os impactes negativos identi-
ficados, previstos e avaliados relativamente à fase de construção, e considerados permanentes, man-
ter-se-ão, uma vez que é durante esta fase que se dá a conversão definitiva da ocupação do solo. 

Efectivamente, os impactes resultantes da exploração de uma infra-estrutura com estas característi-
cas, ao nível da ocupação do solo, respeitam aos condicionamentos que se verificam pela presença 
dos apoios e também, ainda que em menor grau, pela sobrepassagem dos cabos. 

Em sequência da presença da linha eléctrica haverá necessidade de manter o corte e decote das 
árvores de acordo com o Artigo 28º do RSLEAT. Esta situação que se inicia na fase de construção 
continua a ser aplicável na fase de exploração apenas nas zonas atravessadas por floresta de produ-
ção, dado o crescimento rápido das espécies.  
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Assim, e tal como referido para a fase de construção, a compensação aos proprietários e/ou usufru-
tuários dos terrenos afectados pela passagem/implantação da linha, anula quaisquer impactes nega-
tivos com significado ao nível do uso e ocupação do solo. 

6.7.3 -  Fase de desactivação 

Na fase de desactivação deverá ser reposta a situação existente antes da instalação do Projecto. 
Assim, as áreas correspondentes aos elementos definitivos do Projecto serão recuperadas, o que terá 
reflexos positivos. Este impacte será positivo, directo, de média magnitude e significado, de médio 
a longo prazo e de âmbito local. 

6.8 -  ECOLOGIA 

6.8.1 -  Considerações iniciais 

Os impactes sobre a flora e vegetação, decorrentes da execução deste Projecto, serão sobretudo 
resultantes da decapagem, das escavações, da movimentação de terras, da construção/beneficiação 
dos acessos, aerogeradores, posto de seccionamento e apoios, e do acréscimo de circulação de pes-
soas e maquinaria inerente a este tipo de obra. 

As acções referidas irão originar as seguintes afectações:  

- destruição do coberto vegetal na área afecta ao Projecto, especificamente nas áreas corres-
pondentes aos acessos a construir ou a beneficiar, nas zonas referentes às fundações dos 
aerogeradores, nas áreas destinadas à construção do posto de seccionamento e nos locais de 
montagem de apoios da linha eléctrica;  

- alterações pontuais e temporárias do coberto vegetal na envolvência, em especial junto das 
áreas onde a actividade desenvolvida envolve movimentação de terras, e junto aos acessos à 
obra, onde o tráfego se fará sentir com maior intensidade; 

- provável compactação e eliminação do coberto vegetal nas zonas necessárias à movimenta-
ção de maquinaria. 

Considera-se que este empreendimento poderá originar potenciais impactes negativos que resultem 
das alterações ecológicas na área afecta ao Projecto e envolvência, uma vez que da sua implantação, 
resulta a destruição definitiva da vegetação nas áreas destinadas aos componentes do Projecto.  

No que respeita à fauna, a implantação e exploração de aerogeradores e linhas aéreas de transporte 
de energia não motiva, regra geral, afectações negativas significativas nas comunidades faunísticas, 
exceptuando-se, nalguns casos, impactes sobre os vertebrados voadores, na fase de exploração. 
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A análise dos impactes fundamenta-se na identificação das afectações na fase de construção, na fase 
de exploração e na fase de desactivação, dando-se maior profundidade à exploração pelas razões já 
apresentadas. 

Considera-se que as interacções do Parque Eólico e da linha eléctrica com a fauna, sobretudo com 
os vertebrados voadores, podem assumir características diferentes, pelo que a avaliação de impactes 
irá ser distinta para estas duas componentes do Projecto. 

6.8.2 -  Flora e vegetação 

6.8.2.1 -  Fase de construção 

De acordo com o grau de importância das diferentes unidades de vegetação afectadas pelo 
empreendimento, referem-se as principais formações ou zonas mais susceptíveis às alterações, iden-
tificando-se ainda aquelas que irão sofrer impactes directos e/ou indirectos nas diversas fases do 
empreendimento. 

Entre as actividades de construção destacam-se as seguintes, susceptíveis de provocar impactes 
directos e/ou indirectos sobre a flora e vegetação: 

• IMPLANTAÇÃO DOS ESTALEIROS E ZONAS DE DEPOSIÇÃO DE TERRAS 

A instalação dos estaleiros poderá envolver essencialmente desmatagens e corte de vegeta-
ção, limpeza e remoção da camada do solo superficial, actividades necessárias à instalação 
das edificações de um estaleiro, parques de material e equipamentos. 

 A principal afectação sobre a flora e vegetação resultará sobretudo da destruição directa do 
coberto vegetal na zona de intervenção (1 000 m2). Estes impactes serão negativos mas pou-
co significativos e reversíveis, pois a sua instalação deverá efectuar-se em zonas de maior 
acessibilidade e menores declives, onde existem clareiras, colonizadas por formações vege-
tais de menor valor conservacionista (formações ruderais ou áreas muito artificializadas), tal 
como é proposto como medida de minimização. 

• CONSTRUÇÃO DOS AEROGERADORES, PLATAFORMAS, ACESSOS E POSTO DE CORTE  

Os impactes negativos na flora e vegetação decorrentes da construção, centrar-se-ão na des-
truição directa do coberto vegetal, nos momentos referentes a acções de decapagem, escava-
ção, terraplenagem, ou seja, quando se verifiquem trabalhos de movimentação de terras, 
necessários a uma obra com estas características. 
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Dado que o património vegetal da área de estudo é particularmente rico e sensível, nomea-
damente no que se refere aos habitats naturais (alguns prioritários) e espécies protegidas pela 
legislação, são muitas as condicionantes a antever sobre a flora e vegetação da área estuda-
da. 

Dado que a área afecta ao Parque Eólico de Ariques se encontra dentro de um Sítio Comuni-
tário, muitos dos seus habitats, espécies de flora e fauna encontram-se protegidos pela legis-
lação (Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, e Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Feverei-
ro). 

Nas áreas onde a azinheira está presente, uma vez que se observa um povoamento (classifi-
cado como habitat 9340 da Directiva Habitats), encontra-se condicionada a instalação de 
infra-estruturas ou abertura de acessos (Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho). 

Nos Quadros 6.1 e 6.2, quantificam-se os impactes para as infra-estruturas de Projecto como 
aerogeradores (contabilizando as respectivas plataformas), posto de corte e acessos a cons-
truir. Verifica-se que a presente configuração do Projecto não irá afectar habitats prioritários 
(Figura 7 do Anexo I), tendo-se evitado a instalação de aerogeradores ou construção de 
acessos em áreas de laje calcária (habitat 8240*) ou de prados calcários com orquídeas 
(6210*) e, consequentemente, impactes muito significativos e irreversíveis. 

A área total prevista a afectar pela instalação do Projecto será de aproximadamente 2,3 ha. 
Das áreas de tomilhal com prados calcários não prioritários (habitats 5330 + 6210) identifi-
cadas na área de estudo, prevê-se a afectação de cerca de 3%, enquanto que das áreas de azi-
nhal (habitats 9340 + 5330) prevê-se a afectação de, aproximadamente, 2%. 

QUADRO 6.1 
Habitats afectados pela construção das plataformas dos aerogeradores e posto de corte 

HABITATS AEROGERADORES ÁREA 
(ha) 

Habitats 9340 + 5330 1, 3, 4, 5, 6 0,84 

Habitats 5330 + 6210 2, Posto de Corte 0,33 

Total 1,17 
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QUADRO 6.2 
Habitats afectados pela construção de acessos 

HABITATS ÁREA 
(ha) 

Habitats 9340 + 5330 0,93 

Habitats 5330 + 6210 0,18 

Total 1,11 

Relativamente a outros elementos do Projecto, considera-se ainda um acesso a beneficiar 
que se desenvolve desde a estrada municipal ao local da antena de medição da velocidade do 
vento, não sendo possível nesta fase de Projecto contabilizar a possível afectação de habitats 
contíguos ao acesso. Contudo, pode-se referir que o caminho apresenta uma largura bastante 
considerável e que poderão ser tomadas medidas para reduzir os impactes negativos, 
nomeadamente limitar, sempre que possível, a beneficiação do acesso em habitats prioritá-
rios, como no caso do atravessamento de áreas de laje calcária (habitat 8240*) ou de prados 
calcários com orquídeas (6210*), de forma a evitar-se um impacte negativo muito significa-
tivo, embora de magnitude muito reduzida. 

Globalmente, a construção do Parque Eólico prevê a afectação de áreas de habitats (e res-
pectivas comunidades florísticas) não prioritários, nomeadamente tomilhal com vegetação 
herbácea vivaz (habitats 5330+6210) e azinhal (habitats 9340+5330), com uma afectação de 
cerca de 0,51 hectares e 1,77 hectares, respectivamente, o que representa um impacte nega-
tivo, de carácter significativo e de magnitude reduzida. 

Contudo, salienta-se que ambos os habitats referidos encontram-se em mosaico com áreas de 
matos baixos (5330), que são geralmente dominantes e que, embora condicionadas, por se 
inserirem num Sítio da Rede Natura, são bastante abundantes na área de estudo e envolven-
te. Assim, as acções de construção e implantação do Parque Eólico nestas áreas têm aqui 
impactes negativos menores, o que poderá minimizar os impactes identificados. 

• CONSTRUÇÃO DA LINHA ELÉCTRICA 

Uma vez que não é conhecida a localização dos apoios da linha eléctrica, não é possível nes-
ta fase do Projecto efectuar uma quantificação dos impactes inerentes a esta acção de Projec-
to.  

Em todo caso, o corredor estudado atravessa sobretudo povoamentos florestais de eucalipto 
intercalado com áreas agrícolas nos vales das linhas de água, o que faz prever impactes pou-
co sensíveis sobre as comunidades florísticas aí ocorrentes.  
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Apenas na área do Parque Eólico e na envolvente próxima, se podem encontrar habitats com 
interesse conservacionista que poderão ser afectados pela desmatação necessária à instalação 
de apoios, nomeadamente áreas de mosaico de pinhal e carvalhal (habitat 9240) que se 
encontram na zona limítrofe a este do Parque Eólico. 

6.8.2.2 -  Fase de exploração 

Durante a fase de exploração, prevê-se que não ocorram impactes sensíveis sobre a flora e vegeta-
ção local. Deve, contudo, ter-se em conta, durante esta fase, as operações de manutenção. Estas 
operações envolvem movimentação de pessoas e máquinas, que podem impedir o estabelecimento 
de plantas, destruir regenerações ou outros exemplares existentes. Esta fase, após a construção, é 
particularmente importante, na medida em que decorre o processo de colonização, fase em que as 
plantas se encontram mais vulneráveis. 

No entanto importa dizer que a maioria das operações de manutenção não envolve o recurso a 
maquinaria pesada, sendo portanto apenas necessários os acessos que servem o Parque. Na eventua-
lidade de ser necessário refazer alguma plataforma para uso de equipamentos de grande porte, após 
a finalização dos trabalhos, proceder-se-á à renaturalização da área abrangida, de modo a promover 
a regeneração do coberto vegetal. 

É também de esperar, nas zonas onde ocorram mobilizações de terra, o surgimento de uma série de 
espécies ditas ”invasoras”, estranhas a este espaço, que desempenham o papel de colonizadoras e 
que implicarão seguramente alterações pontuais na composição florística, representando um impac-
te negativo, provável e pouco significativo a significativo, dependendo das comunidades coloniza-
doras que se instalem. 

Durante um período mais ou menos longo ocorrerão muito provavelmente impactes sobre as comu-
nidades vegetais autóctones, devido ao efeito de competição que se verificará nas zonas afectadas 
pela obra, motivado pelas espécies estranhas que entretanto se vierem a instalar. Este impacte é 
minimizável mediante um processo de monitorização da recuperação das áreas renaturalizadas, 
onde deverá ser acompanhada a evolução das comunidades vegetais para que, caso necessário, 
sejam propostas medidas de eliminação/controlo de espécies alóctones. 

6.8.2.3 -  Fase de desactivação 

Espera-se que na fase de desactivação do Projecto ocorram uma série de impactes associados às 
obras necessárias para o efeito, a uma escala semelhante à da fase de construção. Após as obras de 
desactivação, é de esperar também o surgimento de espécies ”invasoras” com consequentes altera-
ções pontuais na composição florística dos habitats. 
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No global, os impactes resultantes destas acções são considerados pouco significativos, certos, tem-
porários e reversíveis a médio prazo. 

6.8.3 -  Fauna 

6.8.3.1 -  Fase de construção 

É previsível que, na fase de construção, os principais impactes sobre a fauna sejam os decorrentes 
da destruição e/ou substituição de habitats, como já se descreveu no capítulo flora e habitats, con-
juntamente com a perturbação causada pela obra. 

6.8.3.1.1 - Parque Eólico 

O conhecimento existente sobre os impactes dos parques eólicos nas comunidades faunísticas indi-
ca que a perda directa de habitat, devido à instalação dos parques eólicos e estruturas associadas, é 
um dos mais relevantes nesta fase. 

No que respeita aos anfíbios, deve referir-se que a inexistência de pontos e linhas de água relevantes 
nos locais destinados aos aerogeradores e outras infra-estruturas não faz prever, assim, uma afecta-
ção importante do grupo dos anfíbios. Relativamente aos répteis, há, efectivamente, um risco de 
perda de elementos por atropelamento e movimentações de terras, nas áreas a intervencionar. 

No entanto, e tendo em atenção a localização das obras em questão e a tipologia de intervenção pre-
vista, não se esperam perdas significativas de elementos, nomeadamente de salamandra-lusitânica 
(Chioglossa lusitanica) com estatuto “Vulnerável”, espécie dada como provável para a área de 
estudo. Considera-se, portanto, que este impacte seja negativo mas temporário, genericamente pou-
co significativo, embora possa assumir um carácter significativo no caso da ocorrência de salaman-
dra-lusitânica na área de estudo, espécie dada apenas como provável. Em todo o caso, prevê-se que 
a magnitude seja reduzida. 

Ao nível da avifauna, as principais preocupações associam-se à perturbação, mais do que à perda 
efectiva, de espaço biótico. No entanto, tendo em atenção a grande disponibilidade de habitats de 
substituição nas áreas enquadrantes, e as tipologias das intervenções preconizadas, não é de esperar 
qualquer impacte com significância. Prevê-se que as espécies mais afectadas sejam as rapinas, no 
grupo das aves, sendo que se prevê o afastamento de indivíduos que habitualmente utilizam a 
cumeada de Ariques como áreas de caça. De referir que os levantamentos de campo não identifica-
ram qualquer espécie com estatuto de conservação preocupante, embora seja dado como provável 
na região o Circus pygargus. 
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Durante a fase de construção e tendo em conta que no período nocturno os trabalhos serão suspen-
sos, os eventuais impactes negativos a ter em consideração para o grupo dos quirópteros são: 

- Perturbação / destruição de abrigos, algo que só se verifica quando os trabalhos de edifica-
ção das infra-estruturas, são efectuados na proximidade de abrigos; 

- Perturbação / perda de áreas de alimentação ou de corredores de migração, o que poderá 
acontecer sempre que hajam alterações ou mesmo destruição de zonas utilizadas como áreas 
de alimentação/passagem pelos morcegos, devido por exemplo, à remoção do coberto vege-
tal. 

No que diz respeito aos abrigos, tendo em conta que na área a intervencionar não foram detectados 
abrigos importantes, não são esperados impactes negativos significativos, embora na envolvente da 
área de intervenção se tenham identificado 17 abrigos. O único abrigo identificado na área de estu-
do situa-se junto à estrada municipal e considera-se que a sua distância aos locais de construção não 
motivará qualquer impacte. 

Em relação à eventual perturbação de áreas de alimentação, como as actividades de construção se 
realizam durante o dia, não está prevista qualquer tipo de perturbação significativa derivada da 
movimentação de máquinas ou da presença de iluminação artificial. 

Globalmente, a perda de habitat, resultante da instalação do Parque Eólico em estudo, é considerada 
um impacte pouco significativo sobre a fauna, uma vez que corresponde a uma fracção muito redu-
zida da área estudada e das áreas naturais envolventes. 

6.8.3.1.2 - Linha eléctrica 

O corredor estudado para a passagem da linha eléctrica atravessa um menor número de habitats, 
essencialmente áreas florestais de produção (sobretudo eucaliptais) e algumas zonas agrícolas. Deve 
referir-se que o seu trajecto evita quase sempre habitats de maior valor ecológico com maior capa-
cidade de sustentação da fauna. 

Na fase de construção, as principais afectações previstas estão associadas às perdas de habitat com 
reflexos directos e indirectos sobre as espécies utilizadoras. 

No que respeita aos anfíbios, deve referir-se que o corredor irá atravessar diversas linhas de água, 
de maior ou menor dimensão e alguns pontos de água. No entanto, a colocação de apoios deverá 
afastar-se destas áreas, não se esperando assim impactes negativos significativos para este grupo, 
embora se admita que na abertura de acessos temporários aos locais de edificação dos apoios e nas 
áreas onde se verificará a construção de apoios possa ocorrer alguma mortalidade. 
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Relativamente aos répteis, há, efectivamente, um risco de perda de elementos por atropelamento e 
movimentações de terras, nas áreas de implantação dos apoios. No entanto, e tendo em atenção a 
localização das obras em questão e a tipologia de intervenção prevista, não se esperam perdas signi-
ficativas de elementos, sobretudo porque a área estudada do corredor não abrange áreas representa-
tivas de afloramentos rochosos, habitat de maior potencial para as espécies deste grupo. Considera-
se, portanto, que este impacte seja negativo mas pouco significativo. 

Ao nível das aves, as principais preocupações associam-se à perturbação, mais do que à perda efec-
tiva, de espaço biótico. No entanto, tendo em atenção a grande disponibilidade de habitats de substi-
tuição nas áreas enquadrantes, e as tipologias das intervenções preconizadas, não é de esperar qual-
quer impacte com significância. 

Destaca-se que as intervenções para o estabelecimento dos apoios e levantamento de cabos são rela-
tivamente “leves” não provocando perturbações que justifiquem afectações de elevada magnitude. 

Assim, e resumindo, não é expectável que, ao nível da linha eléctrica, a fase de construção se venha 
a assumir como motivadora de impactes negativos significativos muito sensíveis sobre a fauna utili-
zadora do local. 

6.8.3.2 -  Fase de exploração 

6.8.3.2.1 - Parque Eólico 

A colisão de vertebrados voadores com os aerogeradores é, potencialmente, o impacte mais asso-
ciado à exploração de parques eólicos. No entanto, os principais factores que condicionam a morta-
lidade neste grupo são a localização do parque eólico e de cada um dos aerogeradores que o consti-
tui. 

Relativamente à avifauna, é importante considerar os seguintes aspectos que podem ser determinan-
tes para avaliar os impactes da colisão na área prevista para localização do Parque Eólico: 

- Grande parte dos acidentes ocorridos nas zonas de parques eólicos produzem-se em condi-
ções de escassa visibilidade, durante a noite, ao entardecer ou em dias de nevoeiro; 

- A localização dos parques eólicos e, em particular, o facto de se encontrarem mais próximos 
ou mais afastados da costa, influencia a sua utilização como zonas de passagem ou “corredo-
res migratórios”, sendo que, em geral, o número de aves presentes diminui com o aumento 
da distância à costa; 

- O número e disposição dos aerogeradores também parece influenciar a ocorrência de impac-
tes devido a colisão. 
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Sobre os aspectos anteriormente referidos é de salientar, que o Parque Eólico em análise se situa 
numa zona onde a ocorrência de nevoeiros se pode verificar, o que pode constituir um factor de 
acréscimo de risco potencial de colisão de aves devido a escassa visibilidade. 

A zona de implantação do Parque, em linha recta, é significativamente afastada da costa, sendo 
pouco provável a existência de corredores de migração neste local. 

A presença dos aerogeradores pode constituir um efeito barreira aos movimentos naturais da avi-
fauna (entre as zonas de alimentação, reprodução e repouso). Algumas espécies de aves residentes 
podem sofrer uma diminuição dos seus níveis reprodutores e, nalguns casos, verifica-se uma dimi-
nuição da densidade de aves que utilizam essas zonas como locais de alimentação ou dormitório 
(efeito de exclusão). Sabe-se também que algumas rapinas alteram o seu comportamento em locais 
ocupados por aerogeradores. Contudo, dada a reduzida dimensão do Parque Eólico de Ariques pen-
sa-se que este efeito será pouco sensível. 

Tem-se verificado que, após a instalação de parques eólicos, ocorre frequentemente um aumento 
considerável da presença humana no local, pelo estabelecimento de melhores acessos e curiosidade 
relativamente aos aerogeradores. Não se espera, contudo, que esse aumento seja significativo, uma 
vez que, já existem na envolvente da área de estudo alguns parques eólicos, o qual poderá diluir o 
efeito curiosidade. Além disso, já existem bons acessos na área de estudo e envolvente próxima. 

No caso concreto do Parque Eólico de Ariques, a presença de aerogeradores na área poderá acarre-
tar alguma mortalidade, principalmente nas aves planadoras, como as aves de rapina diurnas, quer 
por embatimento com as pás, quer com a torre, principalmente em dias com visibilidade reduzida e 
durante a noite. Prevê-se que possa ocorrer ainda o espantamento de espécies por alteração da nor-
mal trajectória de voo. Ao nível das aves não planadoras, a principal influência exercer-se-á sobre 
os potenciais movimentos de atravessamento da área do Parque, que poderão implicar também mor-
talidade por embatimento. 

Assim, é expectável que o funcionamento do Parque Eólico venha a provocar, pelo menos pontual-
mente, o afastamento de algumas espécies de maior sensibilidade ecológica, caso das rapinas refe-
renciadas como potenciais para a região. 

Da listagem de espécies confirmadas na área de estudo, não se regista qualquer espécie com estatuto 
de conservação preocupante, embora se tenham observado algumas espécies de rapina como o 
penereiro (Falco tinnunculus), a águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) e o gavião (Accipiter nisus). 
Face ao risco de colisão entre as aves e os aerogeradores ou ao potencial afastamento das mesmas 
espécies da área de estudo, prevê-se um impacte negativo e previsivelmente pouco significativo. 
Contudo, de acordo com os trabalhos realizados na região, tem-se como potencial a ocorrência de 
espécies com estatuto ameaçado, nomeadamente a águia-caçadeira (Circus pygargus) com estatuto 
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“Em Perigo” e três espécies de rapina com estatuto de Vulnerável (V): açor (Accipiter gentilis), fal-
cão-abelheiro (Pernis apivorus) e ógea (Falco subbuteo). Assim, considera-se o impacte incerto 
quanto à sua importância, sobretudo pela incerteza das espécies com estatuto ameaçado que poderão 
utilizar esta área durante a exploração do Parque Eólico, pelo que se justifica a necessidade de 
implementação de um plano de monitorização na fase de exploração, para uma avaliação fundamen-
tada deste impacte. 

O principal impacte sobre o grupo dos quirópteros que poderá ocorrer durante a fase de exploração 
é a mortalidade por colisão com as pás dos aerogeradores. O risco de colisão varia de espécie para 
espécie, estando aparentemente relacionado com características como o perfil de voo normalmente 
utilizado (voo baixo ou alto), com a dimensão das espécies, com o facto de efectuarem longas des-
locações entre abrigos, etc. 

Das espécies que potencialmente podem utilizar a área de estudo do Parque Eólico como zona de 
alimentação ou de passagem – R. ferrumequinum, R. euryale, M. myotis, B. barbastellus, P. pyg-
maeus ou M. schreibersii – por terem sido identificadas através de ultra-sons ou por utilizarem 
abrigos na envolvente alargada da área de estudo, refira-se que apenas parte utilizam o voo alto e, 
por isso, apenas para 3 espécies existe o risco de colisão com as pás de aerogeradores em funciona-
mento: M. myotis, P. pygmaeus e M. schreibersii (Rodrigues et al., 2008).  

Pelo que foi referido, prevê-se que o impacte do Parque Eólico sobre este grupo seja negativo e sig-
nificativo, tendo em conta os abrigos identificados na envolvente e as espécies referenciadas para a 
área de estudo, embora se considere que a amostragem realizada no âmbito do presente EIA seja 
insuficiente para conhecer a real utilização dos habitats na envolvência dos aerogeradores pelas 
diferentes espécies de morcegos. No entanto, face à ocorrência na área de estudo de valores impor-
tantes neste grupo faunístico, pensa-se que é importante a aferir o impacte do Parque Eólico sobre 
as populações de morcegos ocorrentes e acompanhar a sua evolução no decorrer da exploração do 
Parque, sublinhando-se a necessidade do plano de monitorização proposto no Capítulo 9 para que, 
caso seja necessário, poder-se definir adequadamente medidas de minimização ou compensatórias. 

6.8.3.2.2 - Linha eléctrica 

Durante a fase de exploração da linha eléctrica, no decote de árvores previsto é importante dar 
especial atenção à possível existência de ninhos de diversas espécies que entretanto possam ter 
colonizado essas árvores. Uma vez que o corredor estudado abrange uma área relativamente expres-
siva de povoamentos florestais de produção, espera-se que esta situação se restrinja a espécies pou-
co sensíveis do ponto de vista ecológico, não criando assim impactes significativos. 

A maior possibilidade de ocorrência de impactes com a exploração de linhas resulta da presença dos 
postes e dos cabos, que constituem um obstáculo à circulação de aves, e determina a ocorrência 
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potencial de acidentes. Estes acidentes podem ter duas origens: electrocussão ou colisões com os 
postes e cabos. 

Dado que os corredores estudados apresentaram uma maior diversidade de espécies de aves do que 
a área do Parque e, tendo em atenção a tipologia das espécies potencialmente ocorrentes, é provável 
que possam vir a ocorrer afectações de algumas espécies. 

Todas as rapinas referenciadas como potenciais para a área de estudo, tendo em atenção o seu tipo 
de vida, nomeadamente a sua actividade de caça, são espécies potencialmente afectáveis pela linha. 
No entanto, prevê-se que as afectações não sejam demasiadamente importantes. Este facto é supor-
tado pelas características dos biótopos atravessados, em que predominam as áreas de produção de 
eucalipto. 

Contudo, deve ressalvar-se a importância do atravessamento de zonas agrícolas que são locais que 
proporcionam potenciais áreas de caça para rapinas e onde a diversidade/densidade de passerifor-
mes tende a ser mais elevada. A passagem de cabos nos vales que encaixam as áreas agrícolas pode-
rá produzir alguns conflitos com as populações ocorrentes. Nestes casos, os potenciais impactes 
poderão ser reduzidos com a colocação de dispositivos salva-pássaros ou BFD (Bird Fligth Diver-
ter). 

Assim, e ainda que se possam esperar afectações pontuais, não é de esperar que ocorram perdas 
continuadas e que possam pôr em causa o equilíbrio ecológico das populações locais. Considera-se 
o impacte como negativo, de magnitude moderada, potencial, pouco significativo a significativo, 
mas irreversível. 

6.8.3.3 -  Fase de desactivação 

A desactivação do Parque Eólico e da linha eléctrica poderá potenciar a ocorrência de impactes 
positivos e negativos na fauna da área interessada. 

Em termos dos potenciais impactes negativos que poderão ocorrer nesta fase, a perturbação causada 
pelos trabalhos de remoção de todas as infra-estruturas, serão similares aos impactes que ocorrem 
durante a fase de construção do Projecto e sintetizam-se como sendo temporários e pouco significa-
tivos. 

Em termos de impactes positivos, estes poderão assumir um maior significado nomeadamente, ao 
nível da avifauna, grupo potencialmente mais sensível a este tipo de projecto. A remoção de um 
obstáculo que poderá causar fenómenos de mortalidade neste grupo é considerada um impacte posi-
tivo. Também o grupo dos quirópteros beneficiará com a remoção, em particular, dos aerogerado-
res. 
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6.9 -  QUALIDADE DO AR 

6.9.1 -  Fase de construção 

Os impactes negativos na qualidade do ar são pouco significativos e restringem-se apenas à fase de 
construção. É previsível um aumento de emissões de partículas de solo para a atmosfera, resultan-
tes, quer da movimentação de terras, quer da circulação de maquinaria e veículos pesados. Associa-
da à circulação de viaturas ocorrerão igualmente emissões de monóxido e dióxido de carbono, óxi-
dos de azoto, hidrocarbonetos, chumbo e partículas. Os impactes causados por esta fase são, no 
entanto, considerados pouco significativos e localizados, podendo afectar apenas as pessoas afectas 
à construção do Parque. 

6.9.2 -  Fase de exploração 

Relativamente à fase de exploração, importa evidenciar os impactes indirectos que o Projecto, pela 
sua natureza, induzirá na qualidade do ar. Efectivamente, para a produção de energia equivalente 
por métodos “convencionais”, o presente Projecto permite uma não emissão anual de, aproximada-
mente, 14 mil toneladas de CO2, considerando o combustível mais “limpo” – gás natural. Embora 
indirectos estes impactes podem classificar-se como muito positivos e significativos à escala nacio-
nal e global. 

6.9.3 -  Fase de desactivação 

Os impactes na qualidade do ar decorrentes da fase de desactivação são da mesma natureza dos 
identificados na fase de construção, contudo apresentam um significado e magnitude inferiores 
atendendo ao reduzido período de tempo em que ocorrem. 

6.10 -  AMBIENTE SONORO 

6.10.1 -  Fase de construção 

Durante a fase de construção são levadas a cabo, um conjunto de acções passíveis de gerarem níveis 
sonoros com algum significado, nomeadamente: 

- instalação e utilização do(s) estaleiro(s); 

- reabilitação de caminhos e abertura/fecho de valas; 

- execução da fundação dos aerogeradores e sua montagem (torre, cabine e pás); 

- movimentação de terras e máquinas, transporte de materiais e circulação de pesados; 

- construção do posto de seccionamento. 
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Assim, durante esta fase, é expectável a ocorrência de um aumento dos níveis de ruído ambiente no 
local das obras. Em resultado dos trabalhos a realizar, com destaque para a movimentação de terras, 
circulação de veículos pesados, utilização de diversa maquinaria e operação de estaleiro, poderão 
ocorrer níveis sonoros de LAeq elevados, da ordem dos 70 dB(A) a 80 dB(A), de acordo com medi-
ções efectuadas em obras de características semelhantes às que ocorrerão durante a fase de constru-
ção. 

No entanto, dada a distância dos receptores sensíveis mais próximos aos locais de implantação dos 
aerogeradores, a mais de 700 m, não de prevêem a ocorrência de impactes na fase de construção do 
Parque. 

Indirectamente, ocorrerão impactes relacionados com o aumento do tráfego de veículos pesados 
afectos à obra, nas vias de comunicação nas imediações do Projecto, que possivelmente perturbará a 
população das localidades mais próximas. Este impacte é negativo, pouco significativo, incerto e 
temporário. 

Relativamente à linha eléctrica, o ruído produzido durante a fase de construção terá um carácter 
temporário, embora apresente muitas flutuações com componentes de ruído impulsivo, característi-
cas do processo de construção. Para além disso, os níveis de ruído gerados pela fase de construção 
oscilarão bastante consoante a realização dos diversos processos construtivos e, ao nível da maqui-
naria a utilizar, poderão também variar substancialmente com os diferentes modelos existentes den-
tro do mesmo tipo de equipamento, com o seu estado de conservação e com o tipo de operação rea-
lizada. 

Torna-se impossível avaliar os impactes na fase de construção, pelo facto de não se saber a locali-
zação dos apoios a construir. Deve, no entanto, ser assegurado pelo Projectista uma distância míni-
ma de modo a permitir a ausência de impactes significativos junto dos potenciais receptores identi-
ficados. 

6.10.2 -  Fase de exploração 

Devido à natureza do Projecto e à necessidade de se avaliar a aplicação do critério de exposição 
máxima (Artigo 11º do RGR) e do critério de incomodidade (Artigo 13º do RGR), foi simulado o 
mapeamento dos níveis ruído na área de implantação do Projecto e na sua envolvente, para a fase de 
exploração. 

O mapeamento de ruído consiste na representação da distribuição geográfica de um indicador de 
“ruído ambiente” que tenha uma relação com um efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar huma-
no, e que poderá ser representado pelo indicador de ruído diurno / entardecer / nocturno (Lden), indi-
cador de ruído diurno (Ld), indicador de ruído do entardecer (Le) e indicador de ruído nocturno (Ln). 
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O mapa de ruído foi elaborado em conformidade com o estabelecido no documento do Instituto do 
Ambiente denominado “Directrizes para Elaboração de Mapas de Ruído”, de Março de 2007 e no 
documento “Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated 
Data on Noise Exposure, version 2”. 

O modelo matemático utilizado no mapeamento (ISO 9613) é compatível com o Decreto-Lei 
n.º 146/2006, de 31 de Julho, relativo à avaliação e gestão de ruído ambiente.  

Os mapas de ruído foram elaborados com apoio ao software IMMI 5.3.1 (Wölfel Meβsysteme) de 
mapeamento de Poluição Ambiental que integra a propagação do ruído ambiente (ruído rodoviário, 
ferroviário, industrial), modelação de dispersão de poluentes atmosféricos e que permite ainda a 
interligação com interfaces de CAD e SIG. 

Nas Figuras 13 e 14 do Anexo I, apresentam-se os mapas de ruído para os indicadores de ruído Lden, 
Ln, elaborados de acordo com a metodologia anteriormente referida, à escala 1/25 000. 

As novas condições acústicas dos receptores situados na vizinhança do Projecto - criadas com a 
implantação dos aerogeradores - deverão ser tais que: 

a) se enquadrem nos valores limite máximos admissíveis que determinam a classificação de 
zona que lhes estiver atribuída – em “zonas sensíveis” ou “zonas mistas” – sob pena de ser 
interdito o licenciamento do Projecto naquele local;  

b) que se cumpra o critério do diferencial de 5 / 4 / 3 dB diurno / entardecer / nocturno dos 
valores de LAeq, como estipulado no n.º 1 do Artigo 13º – “Actividades Ruidosas Perma-
nentes” do Capítulo III – “Regulação da produção de ruído”, do RGR. 

Refira-se ainda, que o cumprimento dos limites estabelecidos para o critério de incomodidade não 
se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambien-
te no exterior igual ou inferior a 45 dB(A). 

No que se refere ao critério de exposição máxima, dada a ausência de classificação para a área de 
estudo, para os receptores existentes na envolvente ao Parque Eólico, os indicadores Lden e Ln apre-
sentam valores inferiores a 55 dB(A) e 45 dB(A), respectivamente e, portanto, encontram-se dentro 
dos limites estabelecidos para zonas sem classificação, 63 dB(A) e 53 dB(A), respectivamente, con-
siderando apenas as fontes referentes aos aerogeradores (Figuras 13 e 14 do Anexo I). 

Relativamente ao critério de incomodidade, segundo os levantamentos de campo efectuados, não se 
detectou a presença de receptores sensíveis dentro da área onde os níveis de LAeq se situam acima 
dos 42 dB(A) (ruído particular), pelo que, para um receptor que se encontre fora da área condicio-
nada pela isófona dos 42 dB(A) (Figura 13 e 14 do Anexo I), o incremento gerado pelo ruído parti-
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cular será sempre inferior a 3dB(A) ou apresentará um valor de LAeq do ruído ambiente no exterior 
igual ou inferior a 45 dB(A). Exclui-se, deste modo, a aplicabilidade do critério de incomodidade. 

Assim, verifica-se que a fase de exploração do Projecto não potencia a existência de um impacte 
negativo significativo. 

6.10.3 -  Fase de desactivação 

Os impactes no ambiente sonoro decorrentes da fase de desactivação são da mesma natureza dos 
identificados na fase de construção, contudo apresentam um significado e magnitude inferiores 
atendendo ao reduzido período de tempo em que ocorrem. 

6.11 -  PATRIMÓNIO E ARQUEOLOGIA 

6.11.1 -  Considerações gerais 

A identificação dos impactes foi realizada através do cruzamento da informação obtida com base 
nos estudos de caracterização realizados com o Projecto de construção do Parque Eólico de Ari-
ques, bem como do corredor da linha eléctrica. 

Do ponto de vista da metodologia utilizada para a avaliação de impactes sobre o património, numa 
primeira fase procedeu-se ao estabelecimento de uma hierarquia do interesse ou potencial, tendo em 
consideração vários parâmetros que caracterizam e descrevem os sítios arqueológicos e outros ele-
mentos patrimoniais. 

O valor patrimonial pode ser determinado através da análise dos seguintes descritores, segundo uma 
metodologia definida por Pereira e Martins (1995):  

- Estado de conservação: Análise da preservação das estruturas face ao período de referência; 

- Potencial científico: Pertinência para as problemáticas científicas, como exponente de fun-
cionalidade, de cronologia, etc.; 

- Raridade do sítio: Consideração da cronologia / funcionalidade do sítio / monumento verifi-
cando-se a presença / ausência e número de paralelos; 

- Valor estético: Ponderação dos padrões e preocupações estéticos empregados na edificação 
da estrutura; 

- Dimensão / monumentalidade: Associação entre a componente estética / artística e a dimen-
são das estruturas; 

- Inserção paisagística: Grau de integração paisagística no meio envolvente e indícios de 
degradação / preservação da paisagem de enquadramento original; 
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- Significado histórico-cultural: Considera-se marco de relevância histórica e ponto de refe-
rência para a tradição e cultura tanto local como nacional; 

- Antiguidade: Ponderação da dimensão cronológica; 

- Interesse público: classificação ao abrigo da legislação nacional. 

A partir destes critérios, foram definidos diferentes patamares de valor, conforme a matriz apresen-
tada no Quadro 6.3. 

QUADRO 6.3 
Parâmetros qualitativos e quantitativos para aferição do valor patrimonial 

 

VALORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS 

Designação  Reduzido Médio Elevado 

Potencial científico 1)  Sem contextos preserva-
dos 

2) Existência de contextos perti-
nentes e mediamente preser-
vados 

3)  Sítios de grande pertinên-
cia científica, contextuali-
zados, com estratigrafia e 
estruturas preservadas 

Significado histórico-cultural 1) Ausência de significado 
histórico / cultural 

2)  Associação a marcos históri-
cos 

3)  Ícone de um determinado 
período histórico 

Interesse público 
1) Reduzido interesse e 

conhecimento da comu-
nidade local e entidades 

2)  Reconhecimento ao nível 
local, mas não classificado 

3)  Interesse reconhecido 
local e nacional e respec-
tiva classificação 

Raridade/singularidade 1)  Muito comum 2)  Mediamente comum 3)  Raro 

Antiguidade *1)  Época contemporânea *2) Período Baixo medieval a 
Época Moderna 

*3) Pré-história a época alta 
medieval 

 

Dimensão/monumentalidade 
1) Reduzida dimensão e 

ausência de elementos de 
monumentalidade 

2)  Alguma dimensão e integra-
ção de itens de monumentali-
dade 

3) Grande dimensão e expo-
nentes de monumentali-
dade 

Padrão estético 1)  Não evidentes / ausentes 2) Mediamente evidentes 3) Grande preocupação esté-
tica 

Estado de conservação 1)  Elevado grau de destrui-
ção 

2)  Alguns indícios de degrada-
ção 3)  Bem conservado 

Inserção paisagística 1) Grau de alteração da paisa-
gem elevado 

2)  Grau de alteração da paisa-
gem mediano 

3) Preservação do enqua-
dramento paisagístico do 
monumento 

Classificação 1)  Sem classificação, inédito 
2) Sem classificação, mas inte-

grado em inventários patri-
moniais 

3) IIP, MN, IVC 

Os valores atribuídos aos distintos critérios a considerar na análise de cada ocorrência permitiram 
no seu cômputo final a determinação do valor patrimonial correspondente, considerando os seguin-
tes limites: 

- Reduzido ≤ 14 (inclusive); 
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- Médio = 15 a 22; 

- Elevado = 23 a 30. 

Em segundo lugar, procedeu-se à avaliação dos impactes de acordo com os seguintes factores:  

• Tipo de afectação: Faz referência à intensidade da alteração produzida, relacionada direc-
tamente com o tipo de acção que gera o impacte: 

- Directa: impactes determinados directamente pelo Projecto; 

- Indirecta: impactes induzidos pelas actividades relacionadas com o Projecto.  

• Magnitude: Esta depende do grau de agressividade de cada uma das acções impactantes e 
das ocorrências afectadas. A magnitude é elevada se o impacte for directo (afectação direc-
ta) e implicar uma destruição total da ocorrência. É média se implicar uma destruição par-
cial ou a afectação da sua envolvente próxima. A magnitude é reduzida se traduzir uma 
degradação menos acentuada ou uma intrusão na zona envolvente também com menor 
expressão volumétrica ou mais afastada da ocorrência. 

• Duração: Calcula o período de tempo durante o qual irá decorrer a afectação. Este poderá 
ser:  

- Temporário: quando a perturbação se faz sentir apenas durante uma parte da vida do pro-
jecto sendo as condições originais restauradas naturalmente; 

- Permanente: quando a perturbação se faz sentir durante todo o tempo de vida do projecto 
e/ou para lá desta. 

• Probabilidade: O grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é determi-
nado com base no conhecimento das características intrínsecas das acções impactantes, da 
sua localização espacial e do grau de proximidade em relação às ocorrências patrimoniais. 
O impacte poderá, assim, ser classificado como: 

- Impacte certo: 0 metros (área de incidência directa do projecto); 

- Impacte provável: 0 metros a 25 metros; 

- Impacte pouco provável: 25 metros a 50 metros; 

- Impacte improvável: superior a 50 metros. 

• Reversibilidade: Considera-se impacte reversível quando os efeitos podem ser anulados a 
curto, médio ou longo prazo. É irreversível se esses efeitos permanecem por tempo inde-
terminado. 
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Quanto à natureza do impacte, foram apenas avaliados os impactes negativos, uma vez que se con-
sidera não haver lugar a impactes positivos sobre o património. 

Com base nos parâmetros supra referidos, definiu-se uma matriz de avaliação de impactes tendo por 
base as seguintes escalas de gradação: 

QUADRO 6.4 
Escalas de Gradação 

CRITÉRIOS 1 2 3 4 

Tipo de afectação Indirecta  Directa  

Magnitude Reduzida  Média Elevada 

Duração Temporária  Permanente  

Probabilidade Improvável Pouco provável Provável Certa 

Reversibilidade Reversível  Irreversível  

Desta forma, a significância dos impactes foi obtida pela soma dos parâmetros definidos, conside-
rando os seguintes limites: 

- Muito significativos: ≥ 16; 

- Significativos: ≥ 12 e < 16; 

- Pouco significativos: ≥ 6 e < 12; 

- Insignificantes: < 6. 

Importa referir, no entanto, que a definição final da significância do impacte se encontra relacionada 
com o valor patrimonial atribuído a cada ocorrência patrimonial. 

6.11.2 -  Fase de construção 

Durante a fase de construção são passíveis de gerar impactes negativos directos sobre o património 
as seguintes acções:  

- Intrusões no subsolo associadas à implantação de diversas estruturas (aerogeradores, aces-
sos, plataformas de apoio à montagem dos equipamentos, posto de seccionamento, rede 
eléctrica de cabos enterrados em vala e troço aéreo).  

- Circulação de pessoal e maquinaria afectos à obra; 

- Instalação dos estaleiros, áreas de empréstimo, depósitos de materiais; 
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- Abertura dos acessos à obra. 

Os caminhos a construir e a beneficiar, que afectarão cerca de 5,5 metros de largura (em terrapleno 
e desprovidos de camada de revestimento betuminoso), assim como, a área de implantação do esta-
leiro de obra, enquadram-se na área objecto de prospecção arqueológica.  

No Quadro 6.5 é feita uma caracterização dos impactes sobre as ocorrências identificadas na Situa-
ção Actual, tendo como base os critérios referidos na metodologia.  

No âmbito do presente estudo não se assinala nenhuma situação de impacte directo e certo. 

Assinala-se, no entanto, uma situação de impacte provável, apesar de indirecto sobre as ocorrências 
32 (Vendas) e 35 (Moinhos de Vento). 

Todas as restantes ocorrências encontram-se suficientemente distantes dos elementos de Projecto, 
de forma a permitir a sua salvaguarda, considerando-se as possibilidades de impactes como impro-
váveis. No entanto, apesar de se considerar que os impactes indirectos resultantes das movimenta-
ções de obra são improváveis, são propostas medidas de protecção (Capítulo 7) para as ocorrências 
registadas. 

É previsível que na implantação dos apoios da linha eléctrica ocorram impactes nos muros de pedra 
seca e cercados, existentes na área de incidência do Projecto. No entanto, estes podem ser repostos, 
sendo o impacte passível de ser anulado. Caso contrário considera-se um impacte negativo, irrever-
sível e permanente e, dado o reduzido valor patrimonial das construções em causa, pouco significa-
tivo. 

6.11.3 -  Fase de exploração 

A partir da informação disponível acerca do Projecto e do Património identificado, não se reconhe-
ceram impactes negativos que possam resultar da exploração do Projecto. No entanto, assume-se 
que a criação de novas acessibilidades poderá propiciar um aumento da carga humana com possí-
veis impactes negativos sobre o Património conhecido. Considera-se que tais impactes têm signifi-
cância muito reduzida, tendo em conta a tipologia e o valor das ocorrências em causa. 

6.11.4 -  Fase de desactivação 

Os possíveis impactes que possam verificar-se com o culminar da vida útil do empreendimento, 
quer se trate de desactivação e desmantelamento ou de renovação e/ou reabilitação de equipamen-
tos, não terão consequências maiores no âmbito do descritor do património se forem utilizadas as 
mesmas áreas de trabalho analisadas para a construção actualmente em estudo.  
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QUADRO 6.5 
Quadro síntese da avaliação de impactes do descritor Património 

N.º DESIGNAÇÃO VALOR PATRI-
MONIAL 

LOCALIZAÇÃO 
FACE AO PRO-

JECTO  

TIPO DE AFEC-
TAÇÃO MAGNITUDE DURAÇÃO PROBABILI-

DADE REVERSIBILIDADE FASE SIGNIFICÂNCIA 
DO IMPACTE 

1 Castro da Serra de Alvaiáze-
re / Carreira de Cavalos Elevado A 1099 metros da 

Linha Eléctrica Impactes não identificados 

2 Castro da Serra de Alvaiáze-
re / Carreira de Cavalos Elevado A 1099 metros da 

Linha Eléctrica Impactes não identificados 

3 Castro da Serra de Alvaiáze-
re / Carreira de Cavalos Elevado A 1099 metros da 

Linha Eléctrica Impactes não identificados 

4 Serra de Alvaiázere 1 Baixo A 1558 metros a 
Sul do AG 6 Impactes não identificados 

5 Algar N.º 5 Médio A 1678 metros a 
Sul do AG 6 Impactes não identificados 

6 Algar nº 12 Médio A 1655 metros da 
Linha Eléctrica Impactes não identificados 

7 Algar nº 11 Médio A 1610 metros da 
Linha Eléctrica Impactes não identificados 

8 Serra de Alvaiázere 2 Baixo A 1279 metros a 
Sul do AG 6 Impactes não identificados 

9 Serra de Alvaiázere 3 Baixo A 1398 metros a 
Sul do AG 6 Impactes não identificados 

10 Serra de Alvaiázere 4 Baixo A 1131 metros a 
Sul do AG 6 Impactes não identificados 

11 Serra de Alvaiázere 5 Baixo A 1100 metros a 
Sul do AG 6 Impactes não identificados 

12 Serra de Alvaiázere 6 Baixo A 1730 metros a 
Sul do AG 6 Impactes não identificados 
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QUADRO 6.5 
Quadro síntese da avaliação de impactes do descritor Património (cont.) 

N.º DESIGNAÇÃO VALOR PATRI-
MONIAL 

LOCALIZAÇÃO 
FACE AO PRO-

JECTO  

TIPO DE AFEC-
TAÇÃO MAGNITUDE DURAÇÃO PROBABILI-

DADE REVERSIBILIDADE FASE SIGNIFICÂNCIA 
DO IMPACTE 

13 Algar nº 10 Médio A 1138 metros da 
Linha Eléctrica Impactes não identificados 

14 Serra de Alvaiázere 7 Baixo A 1047 metros a 
Sul do AG 6 Impactes não identificados 

15 Serra de Alvaiázere 8 Baixo A 1599 metros a 
Sul do AG 6 Impactes não identificados 

16a Algar nº 1 Médio A 2049 metros a 
Sul do AG 6 Impactes não identificados 

16b Algar nº 2 Médio A 2085 metros a 
Sul do AG 6 Impactes não identificados 

16c Algar nº 3 Médio 1988 metros a Sul 
do AG 6 Impactes não identificados 

16d Algar nº 4 Médio 1787 metros a Sul 
do AG 6 Impactes não identificados 

16e Algar nº 6 Médio 1455 metros a Sul 
do AG 6 Impactes não identificados 

16f Algar nº 7 Médio 1150 metros a Sul 
do AG 6 Impactes não identificados 

16g Algar nº 8 Médio 1104 metros a Sul 
do AG 6 Impactes não identificados 

16h Algar nº 9 Médio A 920 metros da 
Linha Eléctrica Impactes não identificados 

17 Igreja Matriz de Alvaiázere Elevado A 2047 metros da 
Linha Eléctrica Impactes não identificados 

18 Chafariz de Alvaiázere / 
Fonte da Carranca Elevado A 2064 metros da 

Linha Eléctrica Impactes não identificados 



 

 

165/231 

Parque Eólico de Ariques 
Estudo de Impacte Ambiental 
Relatório Final 

01510md 

QUADRO 6.5 
Quadro síntese da avaliação de impactes do descritor Património (cont.) 

N.º DESIGNAÇÃO VALOR PATRI-
MONIAL 

LOCALIZAÇÃO 
FACE AO PRO-

JECTO  

TIPO DE AFEC-
TAÇÃO MAGNITUDE DURAÇÃO PROBABILI-

DADE REVERSIBILIDADE FASE SIGNIFICÂNCIA 
DO IMPACTE 

19 Casa Nobre / Solar dos 
Pachecos Elevado A 1994 metros da 

Linha Eléctrica Impactes não identificados 

20 Capela da Nossa Senhora da 
Piedade Elevado A 1950 metros da 

Linha Eléctrica Impactes não identificados 

21 Capela de Santo António Elevado A 1920 metros da 
Linha Eléctrica Impactes não identificados 

22 Antiga escola Conde de Fer-
reira Elevado A 2032 metros da 

Linha Eléctrica Impactes não identificados 

23 Coreto de Alvaiázere Elevado A 2047 metros da 
Linha Eléctrica Impactes não identificados 

24 Fonte do Freixo Elevado A 1725 metros da 
Linha Eléctrica Impactes não identificados 

25 Igreja Paroquial da N. Sra. 
Da Graça Elevado A 410 metros da 

Linha Eléctrica Impactes não identificados 

26 Alvaiázere Médio A 2018 metros da 
Linha Eléctrica Impactes não identificados 

27 Igreja Velha Elevado A 1254 metros da 
Linha Eléctrica Impactes não identificados 

28 Quinta dos Cambazes Indeterminado A 1980 da Linha 
Eléctrica Impactes não identificados 

29 Caverna do Bacelinho Elevado A 1080 metros da 
Linha Eléctrica Impactes não identificados 

30 Sepultura da Serra de 
Alvaiázere Elevado A 2284 metros a 

Sul do AG 6 Impactes não identificados 

31 Carvalhal do Cuco Indeterminado A 750 da Linha 
Eléctrica Impactes não identificados 
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QUADRO 6.5 
Quadro síntese da avaliação de impactes do descritor Património (cont.) 

N.º DESIGNAÇÃO VALOR PATRI-
MONIAL 

LOCALIZAÇÃO 
FACE AO PRO-

JECTO  

TIPO DE AFEC-
TAÇÃO MAGNITUDE DURAÇÃO PROBABILI-

DADE REVERSIBILIDADE FASE SIGNIFICÂNCIA 
DO IMPACTE 

32 Vendas Indeterminado A 10 metros da 
Linha Eléctrica Indirecta (1) Média (3) Permanente (3) Provável (3) Irreversível (3) Construção Significativo (13) 

33 Castelo de Pousaflores Elevado A 728 metros a 
Nordeste do AG 1 Impactes não identificados 

34 Recinto elíptico Médio A 162 metros a 
Sudeste do AG 4 Indirecta (1) Reduzida (1) Temporária (1) Improvável (1) Reversível (1) Construção Insignificante (5) 

35 Moinhos de vento Baixo A 23 metros a Sul 
do AG 1  Indirecta (1) Média (3) Permanente (3) Provável (3) Irreversível (3) Construção Significativo (13) 

36 Casa de apoio Baixo A 63 metros a 
Sudeste do AG 1 Indirecta (1) Média (3) Temporária (1) Improvável (1) Reversível (1) Construção Pouco significativo 

(7) 

37 Alminha Médio A 824 metros da 
Linha Eléctrica Impactes não identificados 

38 Algar n.º1 Indeterminado A 55 metros a 
Noroeste do AG 4 Indirecta (1) Média (3) Permanente (3) Improvável (1) Irreversível (3) Construção Pouco significativo 

(11) 

39 Algar n.º2 Indeterminado A 115 metros a Sul 
do AG 4 Indirecta (1) Média (3) Permanente (3) Improvável (1) Irreversível (3) Construção Pouco significativo 

(11) 

40 Mina de Água Baixo A 224 metros a 
Nordeste do AG 1 Indirecta (1) Reduzida (1) Temporária (1) Improvável (1) Reversível (1) Construção Insignificante (5) 

41 Alminha Médio A 308 metros a 
Nordeste do AG 1 Impactes não identificados 

42 Muro de cerca Baixo A 64 metros a 
Sudoeste do AG 1 Indirecta (1) Média (3) Temporária (1) Improvável (1) Reversível (1) Construção Pouco significativo 

(7) 

43 Charneca 1 Baixo A 87 metros da 
Linha Eléctrica Indirecta (1) Reduzida (1) Temporária (1) Improvável (1) Reversível (1) Construção Insignificante (5) 
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QUADRO 6.5 
Quadro síntese da avaliação de impactes do descritor Património (cont.) 

N.º DESIGNAÇÃO VALOR PATRI-
MONIAL 

LOCALIZAÇÃO 
FACE AO PRO-

JECTO  

TIPO DE AFEC-
TAÇÃO MAGNITUDE DURAÇÃO PROBABILI-

DADE REVERSIBILIDADE FASE SIGNIFICÂNCIA 
DO IMPACTE 

44 Charneca 2 Baixo A 107 metros da 
Linha Eléctrica Indirecta (1) Reduzida (1) Temporária (1) Improvável (1) Reversível (1) Construção Insignificante (5) 

45 Charneca 3 Baixo A 178 metros da 
Linha Eléctrica Indirecta (1) Reduzida (1) Temporária (1) Improvável (1) Reversível (1) Construção Insignificante (5) 

46 Vendas 1 Baixo A 189 metros da 
Linha Eléctrica Indirecta (1) Reduzida (1) Temporária (1) Improvável (1) Reversível (1) Construção Insignificante (5) 

47 Vendas 2 Baixo A 162 metros da 
Linha Eléctrica Indirecta (1) Reduzida (1) Temporária (1) Improvável (1) Reversível (1) Construção Insignificante (5) 

48 Vendas 3 Baixo A 182 metros da 
Linha Eléctrica Indirecta (1) Reduzida (1) Temporária (1) Improvável (1) Reversível (1) Construção Insignificante (5) 

49 Vendas 4 Baixo A 182 metros da 
Linha Eléctrica Indirecta (1) Reduzida (1) Temporária (1) Improvável (1) Reversível (1) Construção Insignificante (5) 

50 Maçãs de Caminho Baixo A 186 metros da 
Linha Eléctrica Indirecta (1) Reduzida (1) Temporária (1) Improvável (1) Reversível (1) Construção Insignificante (5) 

51 Valbom 1 Baixo A 198 metros da 
Linha Eléctrica Indirecta (1) Reduzida (1) Temporária (1) Improvável (1) Reversível (1) Construção Insignificante (5) 

52 Valbom 2 Baixo A 162 metros da 
Linha Eléctrica Indirecta (1) Reduzida (1) Temporária (1) Improvável (1) Reversível (1) Construção Insignificante (5) 
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6.12 -  ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES DO USO DO 
SOLO 

Na fase de construção, em termos de Ordenamento do Território não existem impactes relativa-
mente à tipologia de espaço existente nos locais destinados às infra-estruturas do Projecto, se obser-
vadas as disposições constantes no Artigo 17º do regulamento do PDM de Alvaiázere. 

Relativamente às Condicionantes de Uso do Solo, verifica-se que o caminho existente a beneficiar 
no Parque Eólico afecta áreas sujeitas ao regime da Reserva Ecológica Nacional (REN), nomea-
damente Área com Risco de Erosão a qual, segundo as novas categorias da REN corresponde a 
Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo. O corredor da linha eléctrica associada atraves-
sa também áreas de REN prevendo-se que alguns os apoios possam afectar Área com Risco de Ero-
são ou Cabeceiras do Curso de Água (Áreas Estratégicas de Protecção e Recarga dos Aquíferos), 
sendo que no Leitos dos Cursos de Água não serão colocados apoios. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, nomeadamente com o seu artigo 20º, 
n.º 1, nas áreas incluídas na REN são interditos os usos e as acções de iniciativa pública e privada 
que se traduzam, entre outros, em obras de urbanização, construção e ampliação. Exceptuam-se, no 
entanto, deste regime os usos e acções que sejam compatíveis com os objectivos de protecção eco-
lógica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN. Deste 
modo, consideram-se compatíveis com estes objectivos, os usos e acções que, cumulativamente, (i) 
não coloquem em causa as funções das respectivas áreas, nos termos do anexo I, e (ii) constem do 
anexo II daquele diploma, encontrando-se, nomeadamente, sujeitos à obtenção de autorização. 

É precisamente o que acontece com as infra-estruturas de produção e distribuição de electricidade a 
partir de fontes de energia renováveis que se encontram previstas no anexo II do Decreto-Lei 
n.º 166/2008 (cf. ponto II, alínea f)) e cuja construção, em zona de REN, está sujeita a autorização a 
emitir pela comissão de coordenação e desenvolvimento regional (cf. artigo 23º, n.º 1 do Decreto- 
-Lei n.º 166/2008). 

Deste modo, para os apoios da linha eléctrica e caminhos que intersectem áreas de REN, no presen-
te caso as categorias acima identificadas previsíveis de ser afectadas por caminhos e apoios da linha 
eléctrica, a emissão de Declaração de Impacte Ambiental favorável ou condicionalmente favorável 
compreende a autorização referida no artigo 20º n.º 3, alínea b) do Decreto-Lei n.º 166/2008 (cf. 
artigo 24º, n.º 7 do Decreto-Lei n.º 166/2008).  

Relativamente à Reserva Agrícola Nacional (RAN), face à reduzida extensão das manchas exis-
tentes (apenas no corredor da linha eléctrica), não se prevê que o presente Projecto, concretamente 
os apoios da linha eléctrica cuja localização se desconhece nesta fase, a possam afectar. No entanto, 



 

 

01510md 169/231 

Parque Eólico de Ariques 
Estudo de Impacte Ambiental 
Relatório Final 

tal como para a REN, como a utilização em causa está enquadrada no procedimento de avaliação de 
impacte ambiental, a pronúncia favorável da entidade regional da RAN (neste caso a emitir apenas, 
e se necessário, em fase de Pós-Avaliação) prevista nos n.os 9 e 10 do artigo 13º do regime jurídico 
da avaliação de impacte ambiental, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, e republi-
cado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, compreende a emissão do parecer prévio 
vinculativo acima referido. 

Na fase de construção não se identificaram impactes na servidão radioeléctrica do Feixe Hertziano 
Montejunto–Lousã. 

Relativamente às restantes servidões e restrições de utilidade pública, não foi identificado qual-
quer incompatibilidade, nomeadamente ao nível do Domínio Hídrico, Servidões Rodoviárias e Ser-
vidões da Rede Eléctrica, salientando-se apenas que deverão ser respeitadas as respectivas servi-
dões. Nestes casos, aplica-se o exposto no Decreto regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro, o qual 
estabelece as condições para a travessia da rede viária (artigos 91.º e 92.º), de cursos de água (arti-
gos 94.º e 95º) e demais linhas eléctricas (artigos 108º a 110º). 

Desta forma, no desenvolvimento do Projecto, está prevista a articulação com as entidades respon-
sáveis pelas respectivas servidões e desde que respeitadas estas orientações ao nível do Projecto de 
Execução da linha, condição essencial ao licenciamento da linha pela DGEG, não são expectáveis 
conflitos ao nível das Servidões e Restrições de Utilidade Pública.  

Na fase de exploração e na fase de desactivação os impactes serão nulos. Salienta-se que não se 
prevê interferência no funcionamento dos equipamentos do Feixe Hertziano Montejunto–Lousã 
(NAV). Contudo, se após a instalação dos aerogeradores e da linha de alta tensão surgir alguma 
conflitualidade, o proponente terá de efectuar correcções necessárias. 

6.13 -  SOCIOECONOMIA 

6.13.1 -  Considerações gerais 

Em geral os aproveitamentos eólicos representam benefícios económicos e sociais para a região 
onde se inserem. Os benefícios decorrem das contrapartidas financeiras a atribuir às partes envolvi-
das, do emprego directo e indirecto durante as três fases do projecto (construção, exploração e 
desactivação) e de sinergias que se estabelecem, através da articulação com outras iniciativas de 
desenvolvimento local e regional, designadamente de cariz sociocultural e recreativo. 

Os impactes na população e actividades socioeconómicas assumem um carácter diferenciado con-
soante se considere as diferentes fases do projecto. 
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A identificação e quantificação dos impactes é feita com base nos dados de investimento a realizar 
com a construção do Parque e na análise da actividade da população da área de estudo e envolvente 
próxima. 

6.13.2 -  Fase de construção 

Um dos principais impactes do Projecto na economia regional é o valor do investimento, que nesta 
fase se estima em cerca de 13,8 milhões de euros. 

As contrapartidas directas a atribuir, no início da construção do empreendimento, à Junta de Fre-
guesia de Alvaiázere, implicam um contrato estabelecido com o promotor do empreendimento com 
um determinado montante anual, valorizando desta forma os terrenos de reduzido potencial e apro-
veitamento económico. 

A construção do Parque Eólico implicará a criação de cerca de 20 postos de trabalho, o que terá um 
efeito positivo a nível local se a mão-de-obra for contratada na região entre a população dos lugares 
existentes na freguesia ou na sua proximidade. Considera-se este impacte benéfico, de magnitude 
reduzida, certo, imediato, temporário (com a duração de cerca de 8 meses) e reversível, prevendo-se 
pouco significativo, e de âmbito incerto dada a mobilidade da mão-de-obra. 

Durante a fase de construção verificar-se-á um aumento do comércio local de materiais de constru-
ção, traduzindo-se num impacte positivo, de reduzida magnitude, provável, imediato, temporário, 
reversível, sendo previsivelmente mais significativo para as actividades comerciais em Alvaiázere 
dada a proximidade, se os materiais forem adquiridos neste concelho. 

No conjunto, a dinamização das actividades comerciais e dos serviços na fase de construção do Par-
que Eólico é naturalmente positiva, prevendo-se um pequeno incremento do comércio e da restaura-
ção na região. 

A circulação de máquinas e veículos pesados afectos às obras do Parque efectuar-se-á através de 
caminhos de acesso existentes na envolvente da área do Parque. Para o acesso aos locais dos aero-
geradores no interior do Parque serão construídos e beneficiados caminhos, incluindo o respectivo 
sistema de drenagem. Não se prevê a interferência com a utilização normal desses caminhos pela 
população. 

O transporte dos aerogeradores e restante equipamento será feito em veículos de grande porte, 
podendo perturbar a circulação rodoviária nas estradas e caminhos existentes na proximidade do 
Parque provocando alguma demora nas deslocações dos utentes dessas vias de comunicação, sobre-
tudo nos caminhos municipais CM 1 103 de acesso ao sector norte do Parque e na estrada regional 
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ER 348 onde o referido caminho municipal entronca (cerca do km 47+100 e km 43+700 da estrada 
regional ER 348). 

Nesta fase do projecto ainda não estão definidos os percursos dos veículos, admitindo-se, por isso, 
um impacte negativo, certo, esporádico, temporário, pouco significativo, de magnitude reduzida e 
de âmbito local. 

O aumento do tráfego de veículos pesados nos acessos às obras e nas vias de comunicação poderá, 
igualmente, ter efeitos negativos no quotidiano dos habitantes de algumas povoações, na medida em 
que algumas delas poderão ser atravessadas pelas estradas utilizadas pelos veículos pesados. Pelas 
razões atrás referidas este impacte negativo também será certo, esporádico e temporário, pouco sig-
nificativo, de magnitude reduzida, admitindo-se que os lugares previsivelmente atravessados sejam 
Murtal, Casal Novo, Martim Vaqueiro, Cavadas, Sobral e Ansião, que se localizam ao longo da 
estrada regional ER 348 entre o entroncamento com o caminho municipal CM 1103 de acesso ao 
parque e o Itinerário Complementar IC 8 em Ansião. 

A beneficiação do caminho de acesso ao Parque a partir do caminho municipal CM 1103, assim 
como a construção dos caminhos no interior do Parque, constituirá um benefício importante para a 
população que verá melhorada a acessibilidade à serra. 

No caso das acções de escavação com eventual recurso a explosivos poderá ocorrer perturbação da 
população residente em redor da área do Parque. Atendendo à distância entre esses lugares e os 
locais de intervenção (em geral superior a 700 m), não se prevê que a afectação seja significativa. 
Contudo, será um impacte negativo, provável, de magnitude reduzida, esporádico, temporário e 
reversível, de âmbito local.  

6.13.3 -  Fase de exploração 

A produção de energia eléctrica a partir do potencial eólico, e por conseguinte de energia renovável, 
contribuirá para reduzir a produção de energia com base em combustíveis fósseis, reduzindo ao 
mesmo tempo a dependência energética nacional. Deste modo, a construção do Parque Eólico de 
Ariques vai ao encontro da política energética nacional, dado que Portugal é dependente do exterior 
de combustíveis fósseis. Assim, considera-se que o potencial energético a produzir no Parque Eóli-
co será positivo, de magnitude reduzida (serão produzidos cerca de 34  GWh em ano médio), certo, 
temporário (20 anos), e de âmbito nacional por contribuir para a produção energética nacional. 

Este impacte positivo enquadra-se nos compromissos assumidos por Portugal com a adesão ao Pro-
tocolo de Quioto, para contenção das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE), dando tam-
bém resposta à Directiva Comunitária sobre Energias Renováveis, que tem por objectivo diversifi-
car as fontes de energia e garantir que até ao ano de 2010 a produção de energia eléctrica a partir de 
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fontes renováveis atinja 39% do total da energia produzida (para Portugal o Governo fixou a meta 
em 45%). Assim, pode afirmar-se que a construção do Parque Eólico terá reflexos positivos, à sua 
escala, na política energética nacional, consubstanciada na Estratégia Nacional para a Energia apro-
vada em 2005, e da União Europeia. 

O fornecimento à Rede Eléctrica Nacional da energia eléctrica produzida no Parque Eólico (a 
potência nominal a instalar é de 12 MW), constituirá um impacte positivo para as populações em 
geral, na medida em que constituirá um reforço da potência instalada e poderá equilibrar eventuais 
quebras de tensão na rede. Considera-se por isso um impacte positivo, de magnitude reduzida, certo, 
ocorrerá na fase de exploração do aproveitamento eólico, será permanente e irreversível, conside-
rando-se significativo no âmbito local, regional e nacional, tendo em conta que contribuirá para a 
produção eléctrica nacional. 

O pagamento à Câmara Municipal de Alvaiázere de 2,5% da facturação anual de energia eléctrica 
resultante da exploração do Parque Eólico, permitirá fazer face a alguns dos actuais encargos que a 
gestão do concelho exige, e beneficiará, indirectamente, a população do concelho, o que será positi-
vo e com significado para a população.  

As rendas do aluguer dos terrenos onde serão instalados os aerogeradores e outros equipamentos 
reverterão para a entidade gestora desses terrenos, a Junta de Freguesia de Alvaiázere. Este benefí-
cio é significativo, quer atendendo aos montantes envolvidos, quer considerando a natureza impro-
dutiva dos terrenos, uma vez que dificilmente poderiam ter um rendimento semelhante.  

Assim, considera-se que se trata de um impacte positivo, de magnitude elevada, certo, temporário 
(terá a duração constante nos contratos celebrados, de 20 anos), muito significativo, de âmbito local 
e concelhio. 

Salienta-se que se trata de um benefício muito importante para a população dos vários lugares da 
freguesia de Alvaiázere, que beneficiará directamente com a instalação do Parque Eólico, na medi-
da em que os proveitos serão para aplicação nos lugares da freguesia. A possibilidade de utilização 
desses proveitos para acções de natureza social e cultural também constituirá um benefício muito 
importante. 

Na fase de exploração do Parque Eólico serão criados quatro a cinco postos de trabalho permanen-
tes, que serão formados pelo promotor. É um impacte positivo, de magnitude reduzida, temporário 
(terá a duração do período de vida útil do Parque) e reversível. Tendo em conta que será dada prio-
ridade à mão-de-obra concelhia, a abrangência do impacte será espacialmente limitada, tendo um 
âmbito concelhio.  
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A perspectiva de formação profissional dos técnicos que prestarão serviço no Parque traduz-se por 
um impacte positivo, dado que contribuirá para a qualificação da mão-de-obra, certo, de reduzida 
magnitude, imediato, e de âmbito local e concelhio dado que será dada prioridade a residentes no 
concelho de Alvaiázere. 

Salienta-se que a exploração do Parque Eólico envolve a aquisição de materiais diversos (como 
matérias primas e lubrificantes) e serviços. Os custos inerentes a estas aquisições beneficiarão a 
economia local, provavelmente no concelho do Alvaiázere, com reflexos positivos na população e 
actividades económicas do concelho, prováveis, pouco significativos, com duração do período de 
vida útil do empreendimento e de âmbito concelhio. 

A beneficiação dos acessos à área do Parque Eólico, que servirão ao mesmo tempo a população 
local, é um impacte benéfico, certo, de magnitude elevada, permanente e irreversível, de grande 
significado local. Ao mesmo tempo, a manutenção dos caminhos em bom estado de conservação 
contribuirá para o acesso mais rápido à serra para combate a incêndios, o que é positivo. 

A redução do valor dos terrenos a atravessar pela linha eléctrica constituirá um impacte negativo, de 
magnitude reduzida, pouco significativo, provável, permanente, irreversível e de âmbito local, afec-
tando os proprietários dos terrenos adjacentes, os quais não serão ressarcidos pela eventual desvalo-
rização dos seus terrenos. 

Dado que a serra se encontra exposta ao risco de incêndio, haverá provavelmente mais vigilância na 
área do Parque, o que será benéfico para a prevenção de fogos florestais na região. Igualmente, o 
melhoramento do acesso existente a partir do caminho municipal CM 1103 e a abertura de novos 
acessos, permitirá uma melhor acessibilidade dos bombeiros para o combate aos incêndios na área 
do Parque. Considera-se este impacte positivo, de magnitude elevada, significativo, certo, perma-
nente e de âmbito local e concelhio. 

No conjunto, os impactes socioeconómicos do Projecto são positivos, e algumas perturbações da 
população poderão ser minimizadas com a adopção de várias medidas, quer na fase de construção 
quer na fase de exploração, funcionando muitas delas como contrapartidas pela construção do Par-
que Eólico. 

6.13.4 -  Fase de desactivação 

Os impactes identificados para as fases de construção (permanentes) e de exploração cessarão com 
a desactivação do Parque Eólico, no fim da vigência dos contratos de exploração, se não forem 
renovados. 
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Atendendo à rapidez com que é desmontado um parque eólico (um aerogerador pode ser desmonta-
do apenas num dia), os impactes positivos gerados pela criação de postos de trabalho e os impactes 
negativos provocados pelo aumento de tráfego nos acessos à área do Parque são temporários, de 
magnitude reduzida e pouco significativos. 

A remoção dos materiais e equipamentos da área do Parque e a renaturalização dos locais ocupados 
pelas várias componentes do empreendimento, restituirão à área da serra dos Ariques uma grande 
parte das características naturais que apresentava antes da intervenção, o que é globalmente positi-
vo. 

Outro impacte positivo expectável será o recurso a mão-de-obra para a desmontagem, o que poderá 
beneficiar a população local, ou empresas contratadas para o efeito, embora seja temporário e pouco 
significativo. 

A desactivação do Parque implicará a redução da produção de energia eléctrica a partir de fontes 
renováveis, o que é negativo, pouco significativo, permanente e de âmbito nacional por reduzir a 
produção de energia eléctrica nacional. 

6.14 -  PAISAGEM 

6.14.1 -  Considerações gerais 

O Parque Eólico de Ariques irá provocar alterações no resultado visual da paisagem em virtude, 
quer das acções previstas durante a fase de construção, quer da presença definitiva dos diversos 
equipamentos e infra-estruturas. Essas alterações que se traduzem em impactes visuais e paisagísti-
cos, proporcionados pelas elevadas dimensões dos aerogeradores, poder-se-ão fazer sentir ao nível 
dos observadores a partir dos aglomerados populacionais, das vias de comunicação e de pontos sin-
gulares de visibilidade privilegiada. 

Estes impactes terão menor ou maior significado ao longo da área de intervenção, de acordo com a 
qualidade das unidades de paisagem afectadas, com a dimensão das desmatações a executar, com a 
tipologia dos observadores, designadamente o número, a proximidade e a frequência, bem como as 
condições climatéricas existentes. 

Considera-se que: 

- até um quilómetro de distância do Parque Eólico o observador visualiza os aerogeradores 
com muita nitidez e estes constituem elementos dominantes na paisagem; 

- entre um quilómetro e os três quilómetros os aerogeradores são bastante perceptíveis, mas já 
não surgem como elementos dominantes na paisagem; 
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- entre os três quilómetros e os dez quilómetros a presença dos aerogeradores torna-se menos 
perceptível, dependendo das condições climatéricas, nomeadamente da nebulosidade e da 
luminosidade; 

- acima dos dez quilómetros é quase imperceptível a presença destas infra-estruturas. 

Deste modo, o impacte provocado pela presença dos aerogeradores na paisagem será tanto mais 
perceptível quanto menor for a distância que os separa do observador.  

De uma maneira geral, considera-se que as perturbações esperadas ao nível das variáveis estruturan-
tes do território sejam reduzidas, tendo em conta que irão respeitar medidas preventivas de localiza-
ção e faseamento da obra assim como de integração paisagística. Esta atitude induz a minimização 
dos impactes negativos sobre as componentes físicas e ecológicas, no sentido de uma menor afecta-
ção e degradação da paisagem. 

Salienta-se que o Parque Eólico em estudo apresenta apenas um alinhamento de aerogeradores com 
uma direcção NE–SW, na serra de Ariques (Figura 2 do Anexo I).  

6.14.2 -  Fase de construção 

As perturbações da fase de construção estão relacionadas directamente com uma intrusão visual na 
paisagem, com particular incidência nos observadores externos à obra, resultante de uma desorgani-
zação espacial e funcional da paisagem com perturbação na manifestação visual do território, devi-
do a acções de melhoramento dos caminhos de acesso, da instalação dos aerogeradores, da passa-
gem de cabos em vala, que integram o Parque Eólico em estudo. 

Por um lado, com a introdução de elementos estranhos à paisagem, nomeadamente maquinaria 
pesada, materiais de construção e estaleiro de obra, sentir-se-á um efeito de intrusão visual. Por 
outro lado, com as acções relacionadas com a execução da desmatação, da decapagem dos solos e 
da movimentação de terras, sentir-se-á na área envolvente ao Parque uma desorganização da fun-
cionalidade da paisagem com perturbação na manifestação visual do território. Os impactes resul-
tantes destas perturbações são considerados como negativos, pouco significativos, dada a dimensão 
do Sub-Parque, temporários e reversíveis. 

A montagem dos aerogeradores traduz-se na introdução de elementos de grandes dimensões e de 
difícil integração visual na paisagem, constituindo um impacte significativo, negativo, temporário e 
reversível. 

Assim, considera-se que a área seleccionada gera alguns conflitos visuais significativos, uma vez 
que, a sua localização permite uma elevada eleição de vistas, nomeadamente no que diz respeito aos 
pontos de observação de Almoster, Alvaiázere e Maças de Caminho. Tratam-se de três locais eleitos 
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num universo de estudo de 37 potenciais pontos de observação, localizados até uma distância de 
cinco quilómetros da área de intervenção, com significativa visibilidade sobre o Parque Eólico de 
Ariques, e que assumem particular relevo por serem sedes de freguesia (Desenho 2 do Anexo I). 

De uma maneira geral, os locais mais críticos, com maior visibilidade sobre a área a intervencionar, 
são as povoações localizadas a poente e a norte, que dada a morfologia do terreno, têm significativa 
visibilidade sobre a área do Projecto. 

Os impactes decorrentes desta construção, de consequência negativa, são sentidos em torno da área 
de trabalho, em particular na unidade de paisagem – Linhas de festo e superfícies planálticas, com 
reduzida capacidade de absorção visual perante esta obra, e de pontos com elevada acessibilidade 
visual.  

Numa análise geral, uma vez que se está perante uma área onde a acessibilidade condiciona o 
número, a proximidade e a frequência dos observadores, onde as condições climatéricas existentes 
atenuam durante parte do ano a sua perceptibilidade sobre a área directamente afectada, os impactes 
previsíveis nesta fase apresentam reduzida magnitude e reduzido significado.  

Por outro lado, trata-se de um projecto que pouco alterará as variáveis estruturantes do território 
(físicas e ecológicas) devido às reduzidas áreas a afectar.  

Os impactes decorrentes desta fase apresentam um carácter temporário e minimizável, mas podem 
apresentar uma magnitude considerável. Estas perturbações poderão ser atenuadas, através de 
algumas medidas preventivas apresentadas no Capítulo 7, evitando a perturbação de áreas desneces-
sárias durante a instalação do Parque, contribuindo para uma rápida e eficaz recuperação da paisa-
gem, após a fase de construção do Parque Eólico.  

6.14.3 -  Fase de exploração 

É nesta fase que se dará o processo de adaptação da paisagem à nova realidade, resultante da intro-
dução de novos elementos construídos na paisagem, nomeadamente a presença dos aerogeradores. 

De acordo com a análise de visibilidade efectuada para o Parque Eólico, considerando as povoações 
situadas num raio de cinco quilómetros em redor dos aerogeradores, verificou-se que dos 37 aglo-
merados populacionais considerados, 13 não têm visibilidade para o Parque Eólico (Quadro 6.6).  
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QUADRO 6.6 
Avaliação de impactes no descritor paisagem 

AGLOMERADOS 
URBANOS FREGUESIA TOTAL DE AEROGE-

RADORES AVISTADOS
Aldeia Nova Almoster 6 
Almoster Almoster 6 
Ariques Almoster 6 
Bemposta Almoster 5 
Bouxinhas Almoster 6 
Candal Almoster 6 
Casal da Rainha Almoster 6 
Casal Mouco Almoster 5 
Quinta dos Ciprestes Almoster 6 
Santa Cruz Almoster 6 
Santiago dos Ariques Almoster 6 
Vale da Couda Almoster 6 
Alvaiázere Alvaiázere 4 
Gamenhos Alvaiázere 0 
Laranjeiras Alvaiázere 0 
Marzugueira Alvaiázere 6 
Mata Alvaiázere 0 
Pomares Alvaiázere 0 
Pé da Serra Alvaiázere 0 
Vendas Alvaiázere 0 
Carregal Maçãs de Caminho 0 
Maçãs de Caminho Maçãs de Caminho 5 
Relvas Maçãs de Caminho 0 
Valbom Maçãs de Caminho 0 
Aldeia do Bofinho Pelmá 2 
Bofinho Pelmá 0 
Casais Maduros Pousaflores 6 
Casal Novo Pousaflores 6 
Lisboinha Pousaflores 0 
Martim Vaqueiro Pousaflores 6 
Murtal Pousaflores 6 
Pessegueiro Pousaflores 2 
Pobral Pousaflores 3 
Portela de São Lourenço Pousaflores 0 
Portela São Caetano Pousaflores 6 
Pousafoles Pousaflores 0 
Venda do Negro Pousaflores 6 

Povoações na envolvente próxima da área de estudo: distância em quilómetros 

          < 3km 

          > 3km < 5 km 
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Da análise do Quadro 6.6 verifica-se que os 24 aglomerados com visibilidade para o Parque Eólico 
avistam-no da seguinte forma:  

- de sete povoações serão avistados entre dois e cinco aerogeradores; 

- de 17 povoações serão avistados todos os aerogeradores. 

Os aerogeradores destacar-se-ão na leitura da paisagem, tornando o carácter da paisagem mais geri-
do e menos natural. Efectivamente, após avaliação da visibilidade, verifica-se que a afectação visual 
é de cerca de 64% no universo de aglomerados existentes na envolvente próxima da área de inter-
venção (cerca de cinco quilómetros). Trata-se de um impacte negativo, localizado, reversível, de 
moderada magnitude e significado. 

No que diz respeito aos caminhos de acesso aos aerogeradores e às valas para instalação da rede de 
cabos, considera-se que as perturbações serão localizadas e de moderada magnitude e de importân-
cia pouco significativa, uma vez que está previsto apenas o alargamento dos caminhos existentes e o 
seu prolongamento até aos locais de implantação dos aerogeradores. Por outro lado, a execução de 
valas para instalação dos cabos de ligação dos aerogeradores estão previstas nas bermas dos cami-
nhos.  

Relativamente às vias de comunicação envolventes, pode concluir-se que o Parque Eólico será visí-
vel nas Estradas Nacionais EN 350 EN 348, e nas estradas municipais EM 1106 e EM 1066, não 
sendo, no entanto significativo o seu impacte visual (Desenho 2 do Anexo I). 

Após uma análise mais detalhada e sistemática, exposta neste estudo, considera-se que os impactes 
sentidos, apesar de negativos, são pouco significativos, de reduzida magnitude, localizados e rever-
síveis. 

6.14.4 -  Fase de desactivação 

Prevê-se que, no fim do período de exploração, o Parque Eólico seja desmantelado dando origem ao 
restabelecimento da actual paisagem. Embora apresente custos elevados, esta solução apresenta-se 
como a ideal, pois devolverá à paisagem o seu carácter inato e a sua qualidade. Refere-se, ainda, o 
facto de todos os componentes que formam os aerogeradores serem desmontáveis e recicláveis, com 
excepção das sapatas em betão, para as quais se deve prever como solução a soterragem. 
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6.15 -  IMPACTES CUMULATIVOS 

6.15.1 -  Considerações gerais 

A análise dos impactes cumulativos constitui sempre um aspecto complexo dos Estudos de Impacte 
Ambiental, por um conjunto variado de factores de que se destaca a questão da escala de análise e a 
própria identificação dos descritores que são objecto de análise. 

De facto, é importante distinguir entre os descritores que, pela presença de empreendimentos seme-
lhantes (ou outros empreendimentos cuja existência e exploração possam contribuir, cumulativa-
mente, para os impactes) em áreas próximas, acrescem a sua significância e os outros que, por 
serem espacialmente muito localizados, não sofrem amplificações do seu significado, mesmo na 
presença de outros empreendimentos próximos. 

Assim, e no caso presente, considera-se que descritores como os solos, a geologia, o clima ou o 
ordenamento do território não são analisáveis do ponto de vista dos impactes cumulativos. Efecti-
vamente são espacialmente confinados à área de intervenção, e a existência de impactes motivados 
por empreendimentos semelhantes nas áreas enquadrantes não contribui para o aumento do signifi-
cado do impacte. 

Já ao nível de descritores como a paisagem, a ecologia, a socioeconomia, a qualidade do ar ou o 
ruído, é possível considerar a existência de impactes cumulativos. Essa análise apresenta-se nos 
pontos subsequentes. 

6.15.2 -  Projectos a considerar na análise 

Para a concretização da análise dos impactes cumulativos importa identificar os projectos que deve-
rão ser objecto de enquadramento, em conjunto com o Parque Eólico em avaliação. Assim, para esta 
análise, considera-se o parque eólico da Videira com 3 aerogeradores e o parque eólico de Alvaiáze-
re com 7 aerogeradores (Figura 15 do Anexo I). 

6.15.3 -  Paisagem 

Um dos descritores claramente objecto de um enquadramento do ponto de vista dos impactes cumu-
lativos, e provavelmente aquele mais claramente identificável, associa-se ao descritor paisagem.  

De facto a construção de um novo Parque Eólico, na enquadrante de uma área já ocupada por pro-
jectos semelhantes, vai provocar efeitos cumulativos ao nível dos aspectos paisagísticos.  

Assim, considerando o Parque Eólico de Ariques conjuntamente com os parques eólicos da Videira 
e de Alvaiázere, por se encontrarem na envolvente próxima do Projecto em estudo (a uma distância 
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inferior a cinco quilómetros), efectuou-se uma análise tendo por base a visualização dos aerogera-
dores a partir das povoações existentes na área envolvente. A análise resultante encontra-se descrita 
no Quadro 6.7. 

QUADRO 6.7 
Impactes cumulativos no descritor paisagem 

AGLOMERADOS 
URBANOS FREGUESIA 

AEROGERADORES AVIS-
TADOS PELOS PE DA 

VIDEIRA E ALVAIAZERE

AEROGERADORES 
AVISTADOS 

DO PE DE ARIQUES 
Aldeia Nova Almoster 13 6 
Almoster Almoster 16 6 
Ariques Almoster 16 6 
Bemposta Almoster 6 5 
Bouxinhas Almoster 15 6 
Candal Almoster 15 6 
Casal da Rainha Almoster 9 6 
Casal Mouco Almoster 11 5 
Quinta dos Ciprestes Almoster 11 6 
Santa Cruz Almoster 16 6 
Santiago dos Ariques Almoster 16 6 
Vale da Couda Almoster 16 6 
Alvaiázere Alvaiázere 14 4 
Gamenhos Alvaiázere 7 0 
Laranjeiras Alvaiázere 0 0 
Marzugueira Alvaiázere 11 6 
Mata Alvaiázere 5 0 
Pomares Alvaiázere 1 0 
Pé da Serra Alvaiázere 6 0 
Vendas Alvaiázere 3 0 
Carregal Maçãs de Caminho 1 0 
Maçãs de Caminho Maçãs de Caminho 15 5 
Relvas Maçãs de Caminho 0 0 
Valbom Maçãs de Caminho 3 0 
Aldeia do Bofinho Pelmá 7 2 
Bofinho Pelmá 7 0 
Casais Maduros Pousaflores 16 6 
Casal Novo Pousaflores 16 6 
Lisboinha Pousaflores 3 0 
Martim Vaqueiro Pousaflores 16 6 
Murtal Pousaflores 16 6 
Pessegueiro Pousaflores 9 2 
Pobral Pousaflores 9 3 
Portela de São Lourenço Pousaflores 3 0 
Portela São Caetano Pousaflores 9 6 
Pousafoles Pousaflores 3 0 
Venda do Negro Pousaflores 16 6 

Povoações na envolvente próxima da área de estudo: distância em quilómetros 

          < 3 km 

          > 3 km < 5 km 
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Das 37 povoações existentes na envolvente do Parque Eólico de Ariques, 35 terão visibilidade sobre 
aerogeradores dos parques da Videira e de Alvaiázere, sendo que apenas 24 terão visibilidade sobre 
os aerogeradores do Parque Eólico de Ariques.  

As duas povoações que não avistam nenhum aerogerador dos parques da Videira e de Alvaiázere 
também não avistam o Parque Eólico de Ariques, e 11 povoações não sofrerão qualquer efeito 
cumulativo.  

Assim, verifica-se que existe um efeito cumulativo de algumas povoações, que se traduz num acrés-
cimo de um a seis aerogeradores visíveis com a implantação do Parque Eólico de Ariques. 

6.15.4 -  Ecologia 

A avaliação ambiental de um parque eólico tem obrigatoriamente que considerar o impacte cumula-
tivo resultante da eventual presença de outras estruturas idênticas na zona envolvente ou de outro 
tipo de actividades humanas, as quais possam interferir com as comunidades biológicas. 

Apesar da presença de vários locais com grande interesse natural, não são esperados impactes 
cumulativos significativos para a flora, resultantes da presença do Parque Eólico de Ariques e a dos 
parques que existem na envolvente próxima, uma vez que o layout do presente Projecto foi ajustado 
ao terreno de modo a afectar o menos possível espécies e habitats de elevado interesse para a con-
servação.  

Relativamente à avifauna e quirópteros, na fase de exploração, poderá observar-se uma sinergia de 
impactes provenientes dos parques eólicos que existem na envolvente com o Projecto em estudo. 
No entanto, dada a pequena dimensão do Parque Eólico de Ariques e dos parques eólicos envolven-
tes, é expectável que estes impactes sejam pouco significativos. 

6.15.5 -  Socioeconomia 

O projecto do Parque Eólico de Ariques, tem como objectivo a construção de seis aerogeradores 
com uma potência total de aproximadamente 12 MW, representando um investimento total da 
ordem dos 13,8 milhões de euros no concelho de Alvaiázere. 

Assim, importa observar a análise dos impactes cumulativos numa abordagem indicativa das gran-
des afectações, a nível macroscópico, que poderão ter origem do ponto de vista regional. 

Isto permite prever impactes cumulativos positivos significativos sobre a socioeconomia regional e 
mesmo nacional com um contributo muito sensível para o cumprimento dos compromissos assumi-
dos por Portugal ao nível das políticas ambientais. 
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Assim, é expectável, que este Projecto constitua uma clara mais-valia a nível nacional, podendo 
contribuir para inverter o actual panorama de larga dependência do exterior na perspectiva de um 
possível cenário de auto-suficiência. 

Por outro lado, este projecto contribuirá, também, para tornar a sub-região do Pinhal Interior Norte 
numa região exportadora líquida de electricidade. Este é, também, um muito significativo impacte 
cumulativo. 

6.15.6 -  Qualidade do ar 

No que respeita à Qualidade do Ar, tal como já referido na avaliação de impactes (subcapítulo 6.9) 
o presente Projecto permite uma não emissão anual de, aproximadamente, 14 mil toneladas de CO2, 
considerando o combustível mais “limpo” – gás natural.  

Estima-se que a exploração dos vários empreendimentos na zona do Parque Eólico agora em estudo 
permita evitar o lançamento anual para a atmosfera na ordem de 37 mil toneladas de CO2. Assim, e 
do ponto de vista dos impactes cumulativos, a exploração dos projectos apresenta vantagens claras, 
logo, impactes positivos, significativos à escala nacional e global. 

6.15.7 -  Ruído 

Relativamente ao ruído originado pelos aerogeradores que compõem o Parque Eólico, não é expec-
tável a ocorrência de impactes cumulativos negativos e significativos visto a distância observada às 
principais habitações ser bastante elevada, permitindo deste modo a atenuação do ruído.  

6.15.8 -  Considerações finais 

Pelo anteriormente exposto, considera-se que existem impactes cumulativos na Paisagem traduzidos 
pelo aumento do número de aerogeradores visíveis, provocado pela exploração simultânea dos 
vários parques eólicos. No entanto, dado o reduzido número de povoações a sentir o efeito de mais 
um parque eólico em funcionamento, os impactes resultantes da avaliação cumulativa têm pouco 
significado. Mesmo assim, e considerando a alta subjectividade que este o descritor paisagem acar-
reta, é complexo assumir-se que esta interferência marque, negativamente, e de forma significativa, 
a região. 

Esta questão vem, mesmo assim, alertar para um aspecto de maior preponderância e que passa pela 
necessidade, cada vez mais clara, de se vir a desenvolver um plano, a nível nacional, que permita a 
identificação e integração global dos sítios com boa capacidade para receber este tipo de projectos. 
Obviamente que esta análise terá que extravasar a questão paisagística e incluir todos os aspectos de 
maior significado neste tipo de projectos e nas suas inter-relações com o ambiente. 
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Relativamente aos outros descritores, maior preocupação suscita a ecologia, dada a presença de 
vários locais com grande interesse natural. Foram identificados, dentro do Parque Eólico de Ari-
ques, alguns impactes negativos resultantes da sua construção e exploração, sendo que para os de 
maior significado se propôs, e foi desde logo aceite pelo promotor, a alteração do Projecto para evi-
tar as afectações. Casos claros foram as interferências directas habitats prioritários numa fase inicial 
do Estudo.  

A este nível não é expectável que a construção dos Parques, e mesmo das linhas eléctricas de liga-
ção, possam provocar, de forma sinergística, a ocorrência de impactes de maior significado do que 
aqueles identificados isoladamente. Quer isto dizer que o facto de existir outro parque na envolven-
te não provoca impactes superiores aos impactes individualmente identificados. 

Considerando outros descritores como a geologia, o património ou a qualidade ambiental, o mesmo 
que se disse anteriormente é reforçado, ainda que as questões associadas à qualidade do ar possam, 
do ponto de vista do aumento de produção de energia por fontes não poluentes resultar, cumulati-
vamente, em impactes muito positivos. 

Este aspecto merece alguma reflexão, na medida em que a aposta em projectos deste tipo se assume 
como prioritária em detrimento das alternativas de produção de energia utilizando combustíveis fós-
seis, altamente poluentes. 

Assim, e da análise efectuada é possível esperar que os impactes cumulativos efectivamente “senti-
dos” o sejam através da paisagem. Relativamente aos restantes descritores, o Projecto não deverá 
provocar efeitos negativos sinergísticos de significado. 
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7 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

7.1 - INTRODUÇÃO 

Apresentam-se, neste capítulo, as medidas que visam prevenir, reduzir e/ou anular impactes negati-
vos identificados e analisados no capítulo anterior, que deverão constar nos cadernos de encargos 
das várias obras que integram o empreendimento. 

Dadas as características do Projecto Eólico de Ariques, considera-se que, ainda na fase de projecto, 
nomeadamente na fase de micro-sitting dos aerogeradores e dos apoios das linhas eléctricas, deve-
rão ser considerados os seguintes aspectos: 

- a localização de todos os elementos do Projecto deverá ficar condicionada pela existência de 
zonas sensíveis do ponto de vista ecológico e arqueológico/arquitectónico (que serão zonas 
de exclusão da obra devidamente identificados e delimitados);  

- a determinação da localização dos aerogeradores deverá contemplar, entre vários aspectos, a 
disponibilidade das condições técnicas necessárias à instalação da plataforma provisória 
necessária à montagem dos aerogeradores. 

Salienta-se que as medidas minimizadoras apresentadas seguidamente podem ser do tipo estrutural, 
envolvendo a eventual necessidade de construção de obras acessórias ou complementares, ou do 
tipo não estrutural, consistindo sobretudo em regras e normas que devem ser observadas durante a 
construção e/ou exploração do Projecto em causa. 

Existem também algumas medidas de carácter geral, nomeadamente: 

- Limitar às áreas estritamente necessárias determinado tipo de acções, tais como, destruição 
de coberto vegetal, movimentação de terras, circulação e parqueamento de máquinas e veí-
culos, através do balizamento das zonas sujeitas a este tipo de intervenções; 

- Informação aos trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude 
negligente em relação às medidas minimizadoras, devendo receber instruções sobre os pro-
cedimentos ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental); 

- Garantia de uma fiscalização eficiente, especialmente durante a fase de movimentação de 
terras, nomeadamente para a melhoria de caminhos, fundações das torres dos aerogeradores 
e plataformas provisórias para montagem dos aerogeradores, no sentido de serem cumpridas 
com rigor as especificações impostas no Projecto. 
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7.2 - GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E SOLOS 

Tendo em conta a existência de formas cársicas na área de estudo recomenda-se a elaboração de um 
estudo geológico e geotécnico de pormenor nas áreas de construção das infra-estruturas do 
empreendimento (locais dos aerogeradores), com um programa de prospecção adequado que permi-
ta a detecção de vazios ou de zonas de dissolução preenchidas por materiais argilosos e a obtenção 
de informação sobre o estado de alteração das rochas e sua fracturação.  

Deve ser avaliada e acautelada, na fase de construção, a distância de segurança entre a área afecta a 
trabalhos de construção e as eventuais cavidades cársicas identificadas na prospecção geológica, 
assegurando a estabilidade da área de trabalho e da cavidade.  

As cavidades ou outros elementos de especial interesse geológico, geomorfológico ou espeleológi-
co, que sejam postos a descoberto pela prospecção e durante as operações de escavação, deverão ser 
sujeitas a uma avaliação geológica, devendo o procedimento técnico a adoptar, apontar sempre para 
a sua preservação e acessibilidade. 

Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente 
necessárias à execução dos trabalhos, procedendo-se à reconstituição do coberto vegetal de cada 
zona de intervenção logo que as movimentações de terras (que se espera não tenham significado) 
tenham terminado, em particular nos taludes de escavação e de aterro. Esta medida é particularmen-
te importante nas áreas das plataformas de trabalho para instalação das torres dos aerogeradores e 
nas faixas das valas para instalação dos cabos eléctricos (MM.APA.9). 

A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e 
devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar ravina-
mentos e/ou deslizamentos (MM.APA.16). 

A eventual armazenagem do horizonte superficial do solo decapado, apesar de ter reduzida aptidão 
agrícola, deverá ser efectuada em local apropriado, devidamente protegido por coberturas imper-
meáveis para evitar a sua mobilização pela água da precipitação e pelo vento, sendo reposta poste-
riormente durante a fase de recuperação dos espaços afectados, com destaque para os taludes de 
escavação e aterro das plataformas dos aerogeradores. A altura dos amontoados de terras deve 
garantir a sua estabilidade. Trata-se de uma medida que apresenta elevada eficácia na protecção dos 
solos e reduz os custos de recuperação dos locais afectados, uma vez que se trata de um estrato 
pedológico do local da intervenção onde estão presentes sementes das espécies vegetais locais que 
facilmente se desenvolverão. Ao mesmo tempo, a utilização dos solos decapados para recuperações 
de áreas afectadas evitará o recurso a outros solos de boa qualidade, que são escassos na região 
(MM.APA.10 e MM.APA.20). 
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É também importante que na área de instalação do Parque Eólico, que não seja ocupada de forma 
irreversível, se proceda de forma a limitar espacialmente as intervenções, no sentido de preservar na 
maior extensão possível os seus solos. Esta medida contribui para facilitar os necessários processos 
de integração paisagística, mantendo os solos e a sua capacidade de suporte da vegetação a introdu-
zir e/ou a recuperar. Assim, as áreas de intervenção deverão ser limitadas por fitas coloridas, fixas 
em estacas, e limitado o trânsito e a deposição de materiais fora das áreas demarcadas. 

As terras resultantes das escavações deverão ser utilizadas, sempre que possível e que os materiais 
tenham características geotécnicas adequadas, nas obras de construção onde haja necessidade de 
aterro, nomeadamente nos acessos a construir, na construção e regularização das plataformas dos 
aerogeradores (MM.APA.17). 

Nos locais onde ocorrer a compactação dos solos, provocada pela abertura de acessos temporários 
(para serventia das obras) e pela circulação de máquinas e viaturas, deverá proceder-se à sua des-
compactação adequada, facilitando dessa forma a regeneração dos solos e da vegetação. 

O manuseamento de óleos durante a fase de construção e as operações de manutenção da maquina-
ria devem ser conduzidas com os necessários cuidados, de acordo com as normas previstas na legis-
lação em vigor, no sentido de limitar eventuais derrames susceptíveis de provocarem a contamina-
ção dos solos e águas subterrâneas. Nesse sentido, recomenda-se que essas operações decorram na 
área do estaleiro, especificamente concebida para esse efeito, isolada da rede de drenagem natural e 
preparada (impermeabilizada e limitada) para poder reter qualquer eventual derrame. Para além dis-
so, recomenda-se que os óleos usados sejam armazenados em recipientes adequados e estanques, 
para tratamento posterior por operador licenciado (MM.APA.48 e MM.APA.45). Esta medida tem 
particular significado na área de estudo na medida em que se trata de uma área de relevo calcário 
com vulnerabilidade à poluição. 

Na eventualidade de um derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras substâncias, deverá ser 
imediatamente removida a camada de solo afectada e o seu encaminhamento para tratamento em 
instalações devidamente licenciadas, ou promovida a sua recolha por operador licenciado. Desta 
forma evita-se a contaminação das camadas de solo subjacentes e a penetração em profundidade das 
substâncias envolvidas, que poderiam contaminar também as águas subterrâneas (MM.APA.49). 

Na fase de desactivação deverão ser tomadas medidas semelhantes às da fase de construção com 
vista à preservação dos solos e ao controlo da erosão. 

Salienta-se a importância da remoção integral de todos os equipamentos, estruturas e instalações do 
local do Parque Eólico a desmontar, o que contribuirá para repor a morfologia da área de interven-
ção, devendo-se, para o efeito, proceder à renaturalização das respectivas áreas, restituindo aos 
locais a naturalidade que detinham antes da intervenção (MM.APA.50).  
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Deverá também ser efectuada a descompactação dos solos nas plataformas dos aerogeradores e dos 
apoios da Linha e demais locais utilizados temporariamente durante a fase de construção do Parque 
Eólico e da Linha, facilitando dessa forma a regeneração dos solos e da vegetação (MM.APA.54). 

7.3 - CLIMA 

Uma vez que não se prevêem impactes significativos no clima local não se preconizam medidas de 
minimização neste descritor. 

7.4 - RECURSOS HÍDRICOS 

As medidas de minimização referidas para os solos, correspondentes ao manuseamento de óleos e 
combustíveis, minimizam também os eventuais impactes negativos nos recursos hídricos superfi-
ciais e subterrâneos. 

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acor-
do com a legislação em vigor, com recolha em dispositivos amovíveis estanques e posteriormente 
encaminhados para tratamento, evitando assim a possibilidade de infiltração no solo e potenciais 
afectações das águas subterrâneas e superficiais (MM.APA.47). 

Os estaleiros deverão dispor de equipamentos de recolha de resíduos em número, capacidade e tipo 
adequados aos resíduos produzidos. 

A descarga das águas resultantes da limpeza das betoneiras deverá ser efectuada em locais a indicar 
pela equipa de acompanhamento ambiental e nunca em locais próximos de linhas de água. Depen-
dendo do local em consideração, poderá ser indicada a abertura de uma bacia de retenção, de prefe-
rência num local de passagem obrigatória para todas as betoneiras. A bacia de retenção poderá ter 
uma camada de brita, que ao fim de algumas lavagens poderá ser removida e utilizada para execu-
ção de aterros, procedendo-se à sua substituição na bacia de retenção. 

Na fase de exploração recomenda-se que todas as operações de manutenção sejam realizadas com 
os devidos cuidados por forma a evitar derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outras subs-
tâncias, como referido para os solos. 

Deverão ser reduzidas ao mínimo indispensável as áreas impermeabilizadas, promovendo-se a des-
compactação dos solos das zonas de trabalho após conclusão das obras, nos locais onde não se pre-
veja a utilização futura para acções de manutenção dos equipamentos do parque. Esta medida terá 
reflexos na infiltração mais facilitada das águas da precipitação. 

Na fase de desactivação, à semelhança do referido para os solos, deve proceder-se à renaturalização 
das áreas ocupadas pelos diversos equipamentos e estruturas do Parque Eólico. Esta acção envolve 



 

 

01510md 189/231 

Parque Eólico de Ariques 
Estudo de Impacte Ambiental 
Relatório Final 

a descompactação dos solos nas plataformas dos aerogeradores e demais locais utilizados durante a 
fase de construção do Parque Eólico, eliminando as áreas impermeabilizadas e facilitando, dessa 
forma, a infiltração da água da precipitação. 

7.5 - OCUPAÇÃO DO SOLO 

Na fase de construção devem ser limitadas as acções de desmatação e de decapagem dos terrenos às 
zonas indispensáveis para a construção dos aerogeradores e respectivos acessos e reduzir a desma-
tação e o corte de espécies arbóreas e arbustivas ao mínimo indispensável para a execução de traba-
lhos.  

Refere-se ainda que a localização dos estaleiros da obra, bem como as eventuais áreas de depósito 
temporário de terras e materiais, deverá ser criteriosamente escolhida, de modo a evitar a ocupação 
de linhas de água e de zonas adjacentes sensíveis. A remoção e encaminhamento adequados dos 
resíduos sólidos e líquidos produzidos no estaleiro são extremamente importantes como medidas de 
minimização de potenciais afectações da ocupação do solo. Deve evitar-se o depósito, mesmo que 
temporário, de restos de materiais de construção e demolição, embalagens, entre outros desperdícios 
produzidos durante a fase de construção. Os materiais excedentes devem ser conduzidos a vazadou-
ros licenciados. 

Ainda na fase de construção, preconiza-se a utilização de redes de protecção nos tubos de escape 
das viaturas em obra, de modo a que se evite a emissão de fagulhas e, consequentemente, se reduza 
o risco de incêndio. 

Na fase de exploração deve haver uma vigilância adequada por forma, a minimizar os riscos de 
incêndio pelo aumento da presença humana, nomeadamente o fluxo previsível de visitantes ao Par-
que. 

Devem ser recuperadas todas as áreas intervencionadas na fase de construção, incluindo os cami-
nhos afectados pela passagem da maquinaria e veículos pesados, e todos os resíduos e materiais 
devem ser encaminhados para um destino final adequado. 

7.6 - ECOLOGIA 

7.6.1 -  Flora e vegetação 

Para além das medidas de carácter genérico, e tal como referido no subcapítulo 7.5 torna-se impe-
rioso que a eleição dos locais para estaleiro se faça sobre áreas afastadas de linhas de água, ocupa-
das por unidades florísticas de baixo valor conservacionista (formações ruderais ou áreas artificiali-
zadas). Tal preocupação surge por estarem envolvidas nesta operação acções de desmatagem, corte 
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de vegetação e remoção da camada do solo superficial, o que implicaria graves afectações se inci-
disse sobre unidades a preservar. 

As medidas de minimização referidas para os solos, correspondentes ou manuseamento de óleos, 
combustíveis e gestão de resíduos evitam, também a degradação das comunidades estruturais exis-
tentes. 

A via de acesso aos aerogeradores deve manter pisos de terra batida, apenas com a qualidade estri-
tamente necessária à execução da obra. A melhoria da qualidade da via implicaria a sua utilização 
para outros fins (e.g. turismo) que aumentariam a pressão humana sobre as comunidades vegetais, 
com consequências particularmente gravosas. Assim, justifica-se apenas a sua adaptação local às 
condições topográficas e às características do Projecto, limitando as intervenções ao mínimo indis-
pensável.  

As localizações dos aerogeradores tiveram em consideração a Carta de Habitats (Desenho 1 do 
Anexo I), devendo o local definitivo da sua instalação ser alvo de monitorização, no terreno.  

Devem ser recuperadas as valas de enterramento dos cabos de energia, sapatas e plataformas de 
montagem dos aerogeradores e áreas de estaleiro. A regeneração da vegetação deve ser feita natu-
ralmente e possíveis recuperações só deverão ser feitas desde que utilizadas sementes, bolbos esta-
cas e outros elementos das plantas autóctones. Caso ocorra erosão do solo que recobre as sapatas, 
este deve ser reposto utilizando sementeira ou replantio de plantas autóctones. 

As acções de decapagem e recolha das camadas de solo, devem ser feitas com o correspondente 
armazenamento adequado em camadas, para posterior utilização e recobrimento das zonas conside-
radas passíveis de recuperação. 

Nos trabalhos de recuperação onde estão envolvidas plantações de elementos arbóreo e arbustivos, 
deve recorrer-se preferencialmente a indivíduos preservados no momento da construção, ou recorrer 
às espécies que constituem o elenco florístico potencial desta região. 

Devem ser adoptadas medidas de limitação da emissão de gases e poeiras e evitar a produção de 
lamas e outras escorrências (as medidas passam por esquemas de manutenção das máquinas, mini-
mização de estaleiros, rega do solo poeirento e limitação da extensão das estruturas impermeáveis). 
É igualmente recomendável alguma vigilância da obra e a existência de material afecto à prevenção 
de eventuais incêndios resultantes de trabalhos. 

Relativamente aos acessos, sendo este um dos impactes negativos mais significativos na fase de 
exploração, recomenda-se a manutenção de uma via cujas características desmotivem a maior parte 
dos visitantes. 
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7.6.2 -  Fauna 

As medidas de minimização aplicáveis ao nível da fauna dividem-se em duas fases diferentes e 
assumem maior significado ao nível da fase de construção. Efectivamente é nesta fase que, de for-
ma mais simples, se pode intervir para minimizar as potenciais afectações deste Projecto. No entan-
to, não é nesta fase que se concentram os impactes mais significativos. 

As medidas a implementar na fase de construção passam, fundamentalmente, pela observação de 
boas normas de comportamento ambiental e pela observação de alguns princípios de trabalho. Nesta 
fase preconizam-se as medidas já identificadas nos subcapítulos anteriores especialmente no que 
respeita ao balizamento das áreas sujeitas a intervenção, ao manuseamento de óleos e combustíveis, 
lavagem de betoneiras, recolha adequada de resíduos e eleição dos locais para estaleiro de preferên-
cia junto a acessos actualmente existentes.  

Devem ser programados os trabalhos de construção, particularmente as acções de desmatação, se 
possível, para os meses de Agosto a Fevereiro, evitando o período de reprodução da maioria das 
espécies e devem ser utilizados equipamentos e técnicas que minimizem o impacte das explosões 
durante a eventual utilização dos explosivos. 

Como se observou no capítulo de identificação e avaliação dos impactes ambientais, a exploração 
do Projecto poderá resultar em afectações das comunidades avifaunísticas por colisão com os aero-
geradores e, fundamentalmente, com as pás. 

Igualmente importante, são as potenciais afectações das comunidades avifaunísticas pelas linhas de 
transporte de energia que serão construídas para escoar a energia produzida, e que constituem pro-
jectos associados ao presente. 

Relativamente aos aerogeradores, diversos autores são coincidentes em referir que as alterações 
técnicas para reduzirem a potencialidade de acidentes são pouco efectivas. Na realidade, a pintura 
das extremidades das pás, a iluminação do aerogerador ou a inclusão de aparelhos para produção de 
ruído não se mostram eficazes na prevenção de acidentes.  

Já no que respeita às linhas de transporte de energia, a colocação de objectos (BFDs) para melhoria 
das condições de visibilidade nas travessias dos vales, áreas de maior densidade de indivíduos ou 
locais onde o atravessamento seja mais frequente, pode vir a justificar-se, caso a monitorização a 
concretizar assim o aconselhe. 

7.7 -  QUALIDADE DO AR 

Os impactes com algum significado previstos sobre a qualidade do ar serão restritos à fase de cons-
trução como consequência do levantamento de poeiras.  
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Como forma de minimizar e controlar estes potenciais impactes recomenda-se que os depósitos de 
detritos e de materiais finos sejam cobertos para evitar o seu arrastamento por acção dos agentes 
erosivos e, eventualmente, seja adoptado um sistema de aspersão de água (nomeadamente através 
de camiões cisterna) sobre as vias de circulação não pavimentadas e sobre todas as áreas significati-
vas de solo que fiquem a descoberto durante largos períodos, especialmente na época seca do ano e 
em dias ventosos. 

Recomenda-se, igualmente, cuidados especiais no transporte de materiais, como terras de emprés-
timo, areias e britas, que deverá ser efectuado em camiões cobertos. 

Finalmente, recomenda-se que os veículos pesados e maquinaria afectos à obra apresentem boas 
condições de conservação e manutenção. 

7.8 -  AMBIENTE SONORO  

Na fase de construção, apesar de ocorrerem impactes pouco significativos no ambiente sonoro 
recomendam-se algumas medidas a ter em consideração. 

Assim, deve ser utilizado equipamento de protecção apropriado durante as actividades ruidosas e 
todo o equipamento utilizado deverá apresentar boas condições de conservação e manutenção.  

Preconizam-se também revisões periódicas aos veículos e à maquinaria de forma a verificar as suas 
condições de funcionamento e, consequentemente, evitar que os seus níveis de potência sonora 
admissíveis sejam violados (Decreto-Lei n.º 221/2006, de 9 de Novembro). 

Quando 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.  

O tráfego de viaturas pesadas deve ser efectuado em trajectos que evitem ao máximo o incómodo 
para as populações, ou seja, as viaturas devem, de preferência, passar fora das localidades. 

O trajecto das viaturas pesadas no centro das localidades, caso seja inevitável, deve ser o mais curto 
possível e efectuado a velocidade reduzida, com o intuito de diminuir as emissões sonoras e vibra-
ções destes veículos. 

Na fase de exploração não se prevê a necessidade de implementação de medidas de minimização de 
ruído, face à distância que se verifica entre os aerogeradores do Parque e os receptores sensíveis 
existentes na envolvente à área de estudo. 
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7.9 -  PATRIMÓNIO E ARQUEOLOGIA 

São consideradas neste capítulo as soluções concretas de minimização dos impactes negativos iden-
tificados, bem como propostas soluções para uma preservação harmoniosa de elementos patrimo-
niais cuja integridade possa ser salvaguardada, numa perspectiva de valorização ou recuperação. 

As medidas propostas aplicam-se de acordo com a implantação das ocorrências patrimoniais nas 
distintas áreas referidas no capítulo dedicado à identificação e avaliação de impactes ao património. 

Assim, considera-se necessário implementar distintas intervenções, que se inscrevem genericamente 
em três categorias:  

- Salvaguarda – que incidem sobre ocorrências para as quais se prevê a possibilidade de 
afectação indirecta, mas que pode ser totalmente anulada através de um conjunto específico 
de acções preventivas e de protecção; 

- Memória – incidentes sobre as ocorrências para as quais se prevê a afectação directa, decor-
rente da implementação do Projecto e que deverão ser objecto de preservação através de 
registo; 

- Acompanhamento – relativas às acções a empreender no âmbito do acompanhamento 
arqueológico na área de implementação do Projecto. 

Todos os trabalhos a executar deverão cumprir a legislação em vigor no âmbito do Património Cul-
tural e deverão ser precedidos de autorização e culminar com a apresentação de relatórios, a subme-
ter a aprovação por parte da tutela. 

7.9.1 -  Fase de construção 

Durante a fase de construção deverão ser realizadas as seguintes medidas preventivas específicas: 

- Ocorrência n.º 32 (Vendas): Devido à grande proximidade da ocorrência ao eixo do corre-
dor da linha eléctrica, recomenda-se, tanto quanto possível, o afastamento dos seus apoios, 
de forma a que este sítio não seja afectado ou que a sua afectação seja mínima. Dado o facto 
de se tratar de um sítio de habitat de características e dimensão indeterminadas, e cujo reco-
nhecimento apenas foi possível através da identificação de vestígios de superfície, não se 
exclui a possibilidade do mesmo se prolongar para além da localização registada, pelo que 
se recomenda ainda, caso os apoios da Linha Eléctrica se venham a implantar nas suas pro-
ximidades, a realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico, além do devido acom-
panhamento atento de qualquer actividade de desmatação, abertura de acessos e escavação 
dos locais de implantação dos apoios da linha eléctrica;  
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- Ocorrência n.º 35 (Moinhos de Vento): Monitorização da ocorrência, acautelando even-
tuais danos decorrentes da realização das obras, no sentido de minimizar a respectiva pertur-
bação. Definição de espaços condicionados, necessários para evitar que pessoas e maquina-
ria pesada afecta à obra circulem nas imediações da ocorrência de interesse patrimonial 
inventariada. Dada a proximidade desta ocorrência a uma das frentes de obra, recomenda-se 
também um registo fotográfico e descritivo, prevenindo-se assim uma situação de afectação, 
que se considera provável; 

- Ocorrências n.º 34 (Recinto elíptico), 36 (Casa de Apoio), 40 (Mina de Água), 42 (Muro 
de Cerca), 43 (Charneca 1), 44 (Charneca 2), 45 (Charneca 3), 46 (Vendas 1), 47 (Ven-
das 2), 48 (Vendas 3), 49 (Vendas 4), 50 (Maçãs de Caminho), 51 (Valbom 1), 52 (Val-
bom 2): Definição de espaços condicionados, necessários para evitar que pessoas e maqui-
naria pesada afecta à obra circulem nas imediações das ocorrências de interesse patrimonial 
inventariadas. Adopção de protecções diversas das ocorrências patrimoniais (designadamen-
te sinalética e redes envolventes) de forma a restringir situações de risco. 

Como medida mitigadora de aplicação geral e assegurada pela presença de um arqueólogo residente 
por cada frente de obra activa em simultâneo, deverá ser efectuado o acompanhamento arqueoló-
gico sistemático e presencial de todos os trabalhos que impliquem movimentações de terras, através 
da observação e registo das acções de desmatação, demolições, escavação, abertura de caminhos de 
acesso, construção de estaleiros, áreas de empréstimo e de depósitos de inertes e de solos, entre 
outros. 

Assim, o arqueólogo residente deverá estar presente em obra desde o início dos trabalhos, de forma 
a poder acompanhar efectivamente as intervenções no solo, até atingir a rocha de base, níveis 
arqueologicamente estéreis ou a cota máxima de afectação do projecto, nas áreas de inserção das 
infra-estruturas, bem como nas áreas de apoio à obra. 

Esta medida é particularmente pertinente perante condições de visibilidade difíceis existentes ao 
longo do traçado, devido sobretudo à densidade do coberto vegetal, que pode ocultar vestígios 
arqueológicos, impedindo a sua identificação. 

Salienta-se que, aquando da realização do presente estudo, não se encontravam definidas as áreas de 
implantação de estaleiros, manchas de empréstimos, vazadouros, pelo que todas as eventuais novas 
áreas de obra que sejam definidas em plena fase de construção, deverão ser alvo de prospecção 
arqueológica prévia. 

Após a desmatação, a equipa responsável pelo acompanhamento arqueológico de obra deverá efec-
tuar a prospecção arqueológica sistemática do terreno, nas áreas de visibilidade reduzida, com a 
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finalidade de colmatar as lacunas de conhecimento, bem como, das áreas de depósitos temporários e 
empréstimos de inertes, na eventualidade de ficarem fora das áreas anteriormente prospectadas. 

Propõe-se igualmente que eventuais vestígios que possam ser detectados durante o acompanhamen-
to da obra, e que possam sofrer uma destruição total ou parcial, sejam sujeitos a medidas de mini-
mização específicas (registo documental, sondagens e escavações arqueológicas).  

Contudo, a execução de novas sondagens ou de escavações arqueológicas em área só poderão ser 
realizadas com a prévia autorização do IGESPAR, I.P. e, obrigatoriamente, terão que ser integradas 
no planeamento geral de obra. 

Os achados móveis deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do 
património cultural. 

Todas as tarefas definidas devem ser executadas, de acordo com a sua complexidade e dimensão, 
por um arqueólogo ou uma equipa de arqueólogos e/ou técnicos de arqueologia, devidamente cre-
denciados para o efeito (conforme Decreto Regulamentar n.º 28/97, de 21 de Julho). 

7.10 -  ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES DO USO DO 
SOLO 

As medidas apresentadas neste descritor baseiam-se no cumprimento da legislação em vigor no que 
diz respeito às servidões e restrições de utilidade pública identificadas no subcapítulo 4.11 e a con-
sulta das entidades a que competem as matérias referidas no mesmo. 

Salienta-se a necessidade de efectuar uma análise de condicionantes ambientais na definição do pro-
jecto das linhas de ligação à rede. 

• SERVIDÕES RADIOELÉCTRICAS 

Deverá ser obtido o parecer final da ANACOM que está dependente da verificação in loco 
de eventuais conflitos com estações de radiocomunicações instaladas na proximidade do 
Parque. 

• SERVIDÕES AERONÁUTICAS 

Embora não existam impactes ao nível das servidões aeronáuticas, segundo o parecer da 
ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. e do Instituto Nacional de Aviação Civil, a instalação e 
balizagem aeronáutica diurna e nocturna deverá obedecer à regulamentação específica. 

A instalação do Parque deverá ser precedida da emissão de Avisos à Navegação Aérea 
divulgando a sua existência. Para o efeito, torna-se necessário que o início das obras, seja 
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comunicada com antecedência às entidades referidas, com pelo menos 15 (quinze) dias úteis 
de antecedência relativamente a esse início, incluindo-se nessa comunicação as coordenadas, 
a altitude da base de cada aerogerador e respectiva cota altimétrica do ponto mais elevado da 
pá quando na posição vertical. 

Uma vez que a configuração final do Parque ainda não está consolidada, será necessário que 
o proponente envie o projecto final para as entidades referidas, com a finalidade de definir 
os aerogeradores que deverão ser sinalizados.  

• ÁREAS CLASSIFICADAS E PATRIMÓNIO NATURAL 

As medidas respeitantes à protecção do património natural já foram apresentadas no subca-
pítulo 7.6. 

O corte ou arranque de sobreiros e azinheiras, em povoamentos ou isolados, carece de auto-
rização conforme o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 155/2004, de 30 de Junho. 

7.11 -  SOCIOECONOMIA 

Para o descritor socioeconomia recomendam-se as seguintes medidas: 

- Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à 
população residente nos lugares da freguesia de Alvaiázere onde se localiza o Parque, com 
destaque para a população das localidades mais próximas dos locais das obras (Vendas, 
Pomares e Marzugueira) dada a proximidade do sector nascente do Parque. A informação 
disponibilizada deve incluir o objectivo, a natureza, a localização das obra, as principais 
acções a realizar, respectiva calendarização e eventuais afectações à população, designada-
mente a eventual afectação temporária das acessibilidades devido ao alargamento e melhoria 
dos caminhos (MM.APA.01); 

- Afixar nas vias de comunicação à entrada do Parque (caminho municipal CM 1103) uma 
placa indicadora com a referida informação e com número de telefone de contacto; 

- Informar também, na medida do possível, a calendarização das passagens dos veículos de 
transporte dos equipamentos de grandes dimensões, sobretudo as pás, torres e aerogeradores, 
nas localidades ao longo da estrada regional ER 348 (Murtal, Casal Novo, Martim Vaqueiro, 
Cavadas, Sobral e Ansião); 

- Sempre que possível deverá ser utilizada mão-de-obra local na fase de construção benefi-
ciando a população residente nos lugares próximos do empreendimento. Esta medida fun-
ciona como contrapartida pela afectação que incide de forma mais directa sobre a população 
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da área envolvente do Parque, destacando-se a população da freguesia de Alvaiázere e em 
particular a população de Marzugueira, Vendas e Pomares; 

- Na fase de construção deverão ser devidamente sinalizadas as estradas e caminhos a utilizar, 
evitando-se a circulação fora dessas áreas; 

- Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via 
pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na actividade 
das populações (MM.APA.24). Destaca-se a sinalização nos acessos à área do Parque, que 
deverão estar correctamente assinalados com indicação de redução de velocidade, sobretudo 
nos acessos ao caminho municipal CM 1 103 e estrada regional ER 348; 

- Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do Parque não fiquem obs-
truídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização pela população local, 
particularmente o caminho com início no caminho municipal CM 1103 que será beneficiado 
e utilizado para a construção e exploração do Parque (MM.APA.25); 

- Os veículos afectos às obras deverão circular com os faróis ligados “em médios” durante o 
dia de forma a se tornarem mais visíveis para os utentes das vias de comunicação. Esta 
medida contribuirá para reduzir a possibilidade de ocorrência de acidentes; 

- Com vista a reduzir o risco de acidente, pela aproximação de pessoas aos locais das obras, 
deverão ser criadas áreas de segurança com acessos interditos, principalmente na fase de 
abertura de valas, fundações e montagem das torres dos aerogeradores; 

- A existência de um Plano de Segurança e Saúde contribuirá para reduzir substancialmente os 
riscos que os operários e restante pessoal envolvido na fase de construção poderão correr. 
Considera-se indispensável o cumprimento integral do referido Plano, devendo as entidades 
responsáveis assegurar as acções de fiscalização para verificação das normas e regras estabe-
lecidas; 

- Reveste-se de particular interesse a informação sobre a eventual utilização de explosivos, de 
forma a prevenir acidentes. Esta informação deverá ser prestada em placas afixadas junto às 
obras e no início do caminho de acesso ao Parque no entroncamento com o caminho muni-
cipal CM 1103. 

- Caso seja necessária a utilização de explosivos, estes deverão ser transportados com os 
devidos cuidados, tendo em conta a legislação em vigor. A utilização de explosivos deverá 
ser feita com recurso a técnicas de pré-corte e uso de micro-retardadores, por forma a mini-
mizar assim a potencial afectação da população; 

- Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o 
menor ruído possível. Esta medida é sobretudo destinada a minimizar a incomodidade da 
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população, sobretudo em Vendas, Pomares e Marzugueira, localidades mais próximas da 
área do Parque (MM.APA.31); 

- Garantir que as operações mais ruidosas que se efectuem na proximidade dos lugares identi-
ficados anteriormente se restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a 
legislação em vigor (MM.APA.34); 

- Nos casos em que ocorra movimentação de terras (escavação, aterro) durante o período de 
estio ou em períodos de fraca pluviosidade, deve proceder-se com alguma frequência ao 
humedecimento das áreas de aterro e caminhos de acesso, de modo a evitar o levantamento 
de poeiras e a inerente afectação da população utilizadora dessas vias, particularmente no 
acesso ao Parque a partir do caminho municipal CM 1103 (MM.APA.37); 

- A saída do local de acesso aos aerogeradores e antes da entrada na via pública asfaltada 
(caminho municipal CM 1103), deve ser dotada com um sistema de lavagem dos rodados de 
todos os veículos e máquinas de apoio à obra, prevenindo assim a degradação das condições 
de aderência naquele caminho municipal (MM.APA.38); 

- Na fase de construção do Parque deverão ser avisadas as entidades responsáveis pela pre-
venção e combate a incêndios, nomeadamente os corpos de bombeiros locais, os Serviços 
Municipais de Protecção Civil de Alvaiázere, e as entidades do Ministério da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas competentes na matéria, particularmente a Autoridade 
Florestal Nacional; 

- Deverão ser tomadas medidas de segurança tendo em vista reduzir o risco de incêndio nas 
áreas de intervenção no Parque Eólico. Estas medidas passam por utilizar mecanismos com 
protecções adequadas à retenção de faíscas; 

- Uma vez que haverá maior acessibilidade à área do Parque e por isso maior atractividade, 
deverá ser colocada sinalética disciplinadora e condicionadora de comportamentos que sus-
citem um aumento do risco de incêndio, sobretudo foguear ou deixar material inflamável ou 
potencialmente deflagrador de fogo, como embalagens de vidro ou metálicas reflectoras; 

Na fase de desactivação do Parque deverão adoptar-se algumas medidas identificadas para a fase de 
construção, sobretudo a delimitação das áreas de trabalho e a limitação de velocidade nos acessos 
ao Parque junto dos entroncamentos do caminho municipal CM 1103 e estrada regional ER 348. 

Deverão ser removidas todas as estruturas da área do Parque Eólico, por forma a não dificultar a 
realização das actividades agro-florestais. 
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7.12 -  PAISAGEM 

As medidas minimizadoras especificadas têm por objectivo assegurar a recuperação dos espaços 
degradados, assim como o restabelecimento do coberto vegetal, de forma a evitar que se mantenha, 
por largos períodos de tempo, uma paisagem degradada por modificações do relevo, destruição da 
vegetação existente, acumulação de materiais sobrantes e desintegração paisagística dos elementos 
a introduzir na paisagem. 

Para que tal se verifique, nas fases de construção e desmontagem devem ser delimitadas as zonas de 
trabalho. Tal preocupação incorrerá numa menor perturbação do terreno envolvente à obra, seja 
para armazenar materiais, seja para o parqueamento de maquinaria, instalação de estaleiros e de 
acessos à obra, entre outros usos. Quanto menos espaço se perturbar, menor será o impacte sentido 
na paisagem e mais reduzidos serão os custos de restabelecimento dos locais afectados. Trata-se de 
uma medida de prevenção que apresenta elevada eficácia.  

As medidas relacionadas com os resíduos apresentam grande eficácia na manutenção da organiza-
ção da paisagem. Assim, deve ser evitado o depósito, mesmo que temporário, de resíduos, nomea-
damente restos de materiais de construção, embalagens, entre outros desperdícios produzidos duran-
te a obra, assegurando, desde o início da obra, a sua recolha e o seu destino final adequado. 

As medidas já referidas correspondentes ao correcto manuseamento de óleos e combustíveis, para 
além de apresentarem grande eficácia na prevenção da contaminação dos solos e águas superficiais 
e subterrâneas, salvaguardam quer a funcionalidade quer o resultado visual da paisagem, ao evitar a 
degradação dos seus elementos estruturais. 

A execução de molhas periódicas dos solos nas áreas sujeitas a movimentações de terra e nos res-
pectivos caminhos de acesso, evita o levantamento de poeiras que reduzem significativamente a 
qualidade visual e cénica da paisagem. Este tipo de medida apresenta elevados níveis de eficácia em 
termos visuais, durante o período de estiagem. 

Uma adequada armazenagem da camada superior do solo para posterior utilização também é uma 
medida que apresenta elevada eficácia e reduz os custos de restabelecimento dos locais afectados, 
uma vez que se trata de um estrato pedológico do local da intervenção onde estão presentes semen-
tes das espécies vegetais da região que facilmente se desenvolverão. 

Visto que para a edificação das torres dos aerogeradores é necessária a construção de uma platafor-
ma base de grandes dimensões, torna-se indispensável que após esta operação se reduza esta área ao 
limite considerado estritamente necessário ao exercício das operações de manutenção posteriores. 
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Ao nível da recuperação das áreas afectadas salienta-se a importância das medidas já preconizadas 
no que respeita às espécies eleitas nos trabalhos de recuperação paisagística. 

Importa também que a obra se faça de forma continuada (centralizando as operações num só local), 
e que o processo de abandono do foco de operações se faça acompanhar da recolha de todo o mate-
rial sobrante.      

Finalmente, importa referir que é fundamental adoptar medidas de gestão e de monitorização sobre 
estas áreas a recuperar, com o intuito de aumentar, a longo prazo, o valor florístico e paisagístico da 
região. Prevendo-se que haja um aumento do fluxo de visitantes a esta área, quer pela melhoria de 
acessos, quer pela curiosidade suscitada pela obra, devem estas medidas contemplar formas de 
informação, no sentido de evitar a destruição das comunidades florísticas existentes. 
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8 -  IDENTIFICAÇÃO DE LACUNAS DE CONHECIMENTO 

Os dados disponíveis para a caracterização dos diversos descritores analisados neste EIA, na serra 
de Ariques, podem considerar-se adequados a uma ponderação dos impactes que o Projecto Eólico 
poderá gerar durante a sua construção e exploração. As principais lacunas foram completadas pela 
experiência da equipa e pelo recurso a trabalho de campo. 

Há, no entanto aspectos particulares que, dados os constrangimentos típicos de um EIA, terão que 
ser objecto de uma aquisição, posterior de informação. É o caso específico da análise de potenciais 
impactes sobre as aves e quirópteros. A informação recolhida não permite fazer considerações a 
este nível e só uma monitorização dirigida permitirá aferir, adequadamente, este aspecto. 
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9 -  PLANO DE MONITORIZAÇÃO E PLANO DE ACOMPANHAMENTO 
AMBIENTAL DA OBRA  

9.1 -  MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

9.1.1 -  Flora e vegetação 

Face à presença de espécies importantes o plano de monitorização de flora e vegetação deverá ser 
desenvolvido conjuntamente com o ICNB a apresentar em fase de RECAPE. 

Não obstante apresentam-se algumas directrizes: 

9.1.1.1 -  Objectivos 

• CARACTERIZAÇÃO DA FLORA E VEGETAÇÃO NA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 Esclarecimento de eventuais situações críticas e conciliação dos valores existentes com as 
necessidades técnicas do Projecto. No final desta fase deverão ficar definidas as zonas alvo 
de conservação estrita, as zonas passíveis de serem mobilizadas no decurso dos trabalhos e 
os locais definitivos de instalação dos aerogeradores e demais componentes do Projecto. 
Igualmente, devem ser efectuados levantamentos de campo sobre a situação de referência 
para posterior comparação. 

• DECURSO DA FASE DE CONSTRUÇÃO 

Registo e quantificação das principais alterações induzidas sobre a flora e a vegetação natu-
rais procurando reconhecer a necessidade de medidas de minimização ou de compensação 
de eventuais impactes negativos. 

Registo das alterações específicas sobre habitats prioritários e sobre espécies de interesse 
como as referenciadas na Directiva Habitats. 

• ANUALMENTE, APÓS O INÍCIO DA FASE DE EXPLORAÇÃO DURANTE UM MÍNIMO DE DOIS 

ANOS 

Registo de eventuais alterações no coberto vegetal, dando particular ênfase à recuperação de 
áreas desnudadas resultantes dos trabalhos de construção e recomendação de eventuais 
medidas de minimização e recuperação ambiental. Prever futuras alterações consequentes do 
Projecto e propor medidas de gestão ambiental. Avaliação da evolução da vegetação natural 
na área do Parque Eólico e presença de espécies alóctones de carácter invasor. Em todas as 
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visitas deve ser observada a estabilidade das fitocenoses pré-existentes e estabelecer o grau 
de responsabilidade imputável ao Projecto. 

9.1.1.2 -  Parâmetros a monitorizar 

Serão objecto de monitorização os habitats intervencionados pela instalação dos aerogerado-
res/plataformas, acessos, estaleiros e outras estruturas afectas ao Parque Eólico. Para tal, serão iden-
tificados os limites e áreas ocupadas por habitats naturais e semi-naturais ocorrentes na área do 
Parque Eólico e elaborada cartografia com recurso a GPS. 

Serão efectuados levantamentos florísticos em quadrados de amostragem dos habitats existentes e 
áreas a recuperar. Os parâmetros a avaliar são: a riqueza específica, a diversidade, a estrutura e a 
composição da vegetação. 

9.1.1.3 -  Locais e frequência de amostragem 

Os locais de amostragem serão definidos em função da localização definitiva das infra-estruturas do 
Parque Eólico. Para cada tipo de habitat analisado deverá ser seleccionada uma área de controlo, 
fora da área de influência das acções e infra-estruturas do Projecto. 

As amostragens deverão realizar-se com a seguinte frequência: 

• SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Será realizada uma campanha durante a Primavera/Verão que antecede a construção das 
infra-estruturas. Será durante essa fase que se confirmará os dados do EIA e se procederá à 
actualização da cartografia de habitats e da caracterização inicial da composição e estrutura 
da flora e vegetação. Esta fase constituirá a base de referência para as fases seguintes de 
monitorização. 

• FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a execução da obra do Parque Eólico deverá ser efectuado o acompanhamento das 
áreas necessárias para efeitos da construção e, tendo por base a cartografia actualizada dos 
habitats, deverá ser avaliada a possibilidade de evitar a afectação das mais importantes. 

A primeira visita deverá coincidir com o início das obras, e as restantes visitas terão uma 
periodicidade de acordo com as solicitações prévias do técnico ambiental responsável pela 
obra, estando sempre prevista a realização de visitas na fase de recuperação das áreas afec-
tadas. 
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• FASE DE EXPLORAÇÃO 

Após a remoção dos estaleiros, limpeza e recuperação das áreas afectadas terá início a moni-
torização da flora nas áreas intervencionadas. Esta fase do estudo deverá estender-se no 
mínimo por dois anos a realizar na Primavera / Verão. 

9.1.1.4 -  Tratamento dos dados 

Os dados de cartografia dos limites dos habitats presentes na área de estudo deverão ser integrados 
num sistema de informação geográfica (SIG) para a determinação das áreas afectadas pelas infra-
estruturas e actividades do Projecto. Deverão ser apresentados dados relativos às áreas totais carto-
grafadas e às fracções afectadas pelo Projecto. 

A análise de dados ao longo dos vários anos de monitorização para os parâmetros que se permitirá 
avaliar a evolução da constituição florística dos habitats em função das intervenções que se espera 
que sejam sentidas durante a construção e exploração do Parque Eólico. 

Esta interacção entre a evolução florística e as perturbações poderá ser acompanhada e quantificada 
desde que os factores de perturbação associados ao Projecto se façam sentir de modo mensurável e 
distinto das variações naturais inerentes ao desenvolvimento da vegetação e dos factores climáticos 
que controlam o seu desenvolvimento. 

O plano de monitorização proposto visa, fundamentalmente, verificar a inexistência de afectações 
das áreas a preservar durante a fase de construção e a recuperação das zonas afectadas e, fornecer 
dados sobre a evolução das comunidades florísticas durante a exploração do Parque Eólico. 

Com base nos resultados obtidos serão propostas ou ajustadas as medidas de intervenção necessá-
rias, quer para garantir a integridade das áreas de habitats importantes quer para potenciar a recupe-
ração das zonas afectadas. 

9.1.2 -  Fauna  

9.1.2.1 -  Plano de monitorização da Avifauna  

9.1.2.1.1 - Objectivos 

A implementação do Plano de Monitorização da Avifauna no Parque Eólico de Ariques tem como 
objectivo geral a avaliação dos efeitos do projecto sobre a avifauna, determinando o grau de altera-
ção das comunidades e a mortalidade induzida pela instalação e funcionamento do Projecto. 
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9.1.2.1.2 - Parâmetros a monitorizar 

De modo a caracterizar a área de estudo deverão ser efectuadas as seguintes tarefas: 

1. Censos da comunidade de aves nas áreas do Parque Eólico e da Linha Eléctrica para 
determinação de distribuição e densidade de espécies; 

2. Campanhas de prospecção de cadáveres (aves e morcegos) em redor dos aerogeradores e 
na linha de transporte de energia; 

3. Testes que permitam o cálculo de taxas de detectabilidade (por parte dos observadores) e 
taxas de decomposição e de remoção (por parte de predadores necrófagos). 

9.1.2.1.3 - Locais e frequência de amostragem 

A duração total do programa de monitorização deverá contemplar o período anterior à obra, a fase 
de construção e dois anos da fase de exploração. 

9.1.2.1.4 - Censos 

A recolha da informação a respeito da comunidade de aves presentes na área de estudo deverá coin-
cidir com as épocas de reprodução e migração (Março a Junho e Setembro a Outubro). 

Os locais de amostragem deverão ser seleccionados de modo a que se obtenha uma amostra repre-
sentativa de toda a área de estudo (Parque Eólico e linha eléctrica) e, tal como foi referido, os traba-
lhos deverão ter início na situação de referência, prolongando-se pela fase de construção e por dois 
anos de exploração do empreendimento. 

Propõe-se a realização de duas campanhas de amostragem por cada época considerada (reprodução, 
migração), de modo a existirem réplicas temporais de cada ponto amostrado. 

Os pontos de amostragem deverão ser distribuídos pela área de estudo, de modo a permitir a detec-
ção de alterações na comunidade de aves provocada pelo funcionamento dos aerogeradores. Na 
zona atravessada pela linha eléctrica deverão ser realizados censos com a mesma periodicidade, em 
pelo menos um ponto por biótopo. 

9.1.2.1.5 - Prospecção de cadáveres 

As campanhas de detecção de cadáveres (aves e morcegos) deverão ser efectuadas com periodici-
dade mensal, à excepção do período de migração das aves e saída de juvenis de morcegos dos abri-
gos de criação (de finais de Agosto a finais de Outubro), em que devem ser quinzenais, dado o 
maior perigo que as estruturas do Parque Eólico apresentam nesta altura do ano. Esta tarefa deverá 
iniciar-se apenas na fase de exploração do Parque. 
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A prospecção deverá ser efectuada num raio de 46 metros em torno dos aerogeradores. Contudo, 
tendo em conta as dimensões dos aerogeradores (altura e diâmetro das pás), o tipo de habitat e a 
orografia do terreno em redor de cada máquina, o raio referido poderá ser alterado tendo em vista 
uma prospecção mais eficaz. Deverá ser prospectada uma percentagem representativa de aerogera-
dores (entre 50% e 75%) e cerca de 20% a 50% da extensão total da linha eléctrica, onde se devem 
incluir todos os vãos assinalados com BFD. 

9.1.2.1.6 - Testes de detectabilidade e de decomposição / remoção de cadáveres 

Os testes de detectabilidade por parte dos observadores podem ser efectuados numa ou mais esta-
ções do ano, dependendo sobretudo da variabilidade de aspectos que condicionam a própria detec-
tabilidade, como o desenvolvimento do coberto vegetal. 

Os testes de decomposição/remoção de cadáveres deverão ser realizados durante um dos meses 
mais quentes (e.g. Julho) e um dos mais frios (e.g. Janeiro). Propõe-se que, para cada época do ano, 
a verificação dos cadáveres seja efectuada com regularidade diária, durante 14 dias, e que no final 
de cada amostragem sejam recolhidos os exemplares não removidos. 

Os testes de detectabilidade e decomposição/remoção de cadáveres devem ser efectuados no primei-
ro ano de exploração, tanto para a área do Parque Eólico como da linha eléctrica. 

9.1.2.1.7 - Técnicas de análise e equipamentos necessários 

• CENSOS 

A metodologia para cálculo da distribuição e densidade da comunidade de aves na área de 
estudo deverá consistir em pontos de observação e escuta com cinco a dez minutos de dura-
ção. Deverá ser efectuado um número representativo de pontos, os quais deverão ser realiza-
dos pelo menos duas vezes por época de amostragem. 

Durante o período de observação e escuta, deverão recolher-se os seguintes dados: 

a) hora do início e fim do censo; 

b) espécies observadas; 

c) respectivo número de indivíduos; 

d) distância ao observador. 

Nesta fase, deverão ser registadas todas as eventuais alterações de comportamento das aves, 
de modo a obter dados relativos ao comportamento, perturbação e risco de colisão. 
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As localizações das espécies deverão ser anotadas, de modo incluir estes dados num Sistema 
de Informação Geográfica (SIG) e proceder-se às análises estatísticas comparativas. 

Na zona atravessada pelas Linhas Eléctricas deverá ser efectuado um a dois pontos de escuta 
por biótopo, utilizando o método descrito anteriormente. 

O equipamento a utilizar nos censos de aves consiste em binóculos, telescópio, GPS, cader-
no de campo, cartas militares / ortofotomapas e máquina fotográfica digital. 

• PROSPECÇÃO DE CADÁVERES 

A prospecção de cadáveres (aves e morcegos) deverá ser efectuada, preferencialmente, num 
período mínimo de 20 minutos por aerogerador. Deverá também cobrir o máximo de área 
prospectável possível e poderá ser realizada fazendo transectos paralelos, distanciados entre 
si aproximadamente 10 metros. O observador deve olhar sempre para ambos os lados do 
transecto e adequar a sua velocidade de deslocação à visibilidade que o coberto vegetal lhe 
proporciona. 

Se a prospecção for efectuada por mais do que um observador, este tempo deverá ser divido 
pelo número de técnicos envolvidos no trabalho. É de referir que o tempo médio óptimo de 
prospecção para os aerogeradores poderá ser testado durante os testes de detectabilidade. 

Para a linha eléctrica a prospecção deverá ser efectuada numa área de aproximadamente 10 
m para cada lado da Linha em zonas seleccionadas que abranjam o maior número de habitats 
e permitam uma prospecção eficaz. 

Sempre que um cadáver for encontrado durante a prospecção devem ser retirados os seguin-
tes dados: 

a) espécie; 

b) sexo; 

c) ponto GPS; 

d) distância ao aerogerador; 

e) presença ou ausência traumatismos; 

g) presença ou ausência de indícios de predação; 

h) data aproximada da morte (quatro categorias: 24 horas; dois–três dias; mais de uma 
semana; mais de um mês); 

i) fotografia digital do cadáver; e 
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j) condições climatéricas do dia e dos dias anteriores à prospecção. 

Os cadáveres devem ser recolhidos e congelados para futura utilização nos testes de remo-
ção / decomposição. 

O equipamento necessário para as campanhas de prospecção consiste em: caderno de cam-
po, cartas militares / ortofotomapas, GPS, máquina fotográfica digital, luvas, máscara e 
sacos de plástico. 

• TESTES DE DETECTABILIDADE E DE DECOMPOSIÇÃO / REMOÇÃO DE CADÁVERES 

Os testes de detectabilidade deverão ser elaborados a partir de um desenho experimental que 
permita a integração de diferentes factores. Assim, deverão ser considerados: 

a) estrutura do coberto vegetal circundante aos aerogeradores e linha eléctrica; e 

b) dimensão das aves susceptíveis de serem vítimas de colisão. 

Será importante categorizar estas variáveis de modo a ser possível replicá-los conveniente-
mente e validar estatisticamente os resultados obtidos. Para optimizar a obtenção de dados, 
recomenda-se a utilização de vários observadores treinados, os quais deverão ser também 
considerados como um factor nas análises efectuadas. Para os cálculos inerentes à detectabi-
lidade podem ser utilizados objectos ou modelos de pequeno, médio e grande porte, que 
representem convenientemente as espécies de aves e de morcegos ocorrentes na região. 

Os testes de decomposição/remoção de cadáveres deverão ser elaborados de modo a evitar 
resultados enviesados, ou seja, deverão permitir estimar as respectivas taxas o mais correc-
tamente possível. É também importante que não impliquem a utilização de um número des-
necessário de cobaias (animais domésticos abatidos para a utilização nos testes). A expe-
riência deverá ser desenhada de modo a não saturar a área de cadáveres para que estes não 
funcionem como um atractivo artificial de predadores. 

O equipamento a utilizar consiste em modelos de aves/morcegos, cadáveres de aves domés-
ticas, caderno de campo, cartas militares / ortofotomapas, GPS, máquina fotográfica digital, 
luvas e máscara. 

9.1.2.1.8 - Relação entre factores ambientais a monitorizar e parâmetros caracterizadores das 
várias fases do Projecto 

A mortalidade detectada durante as campanhas de prospecção não é a mortalidade real provocada 
pelos aerogeradores e linha eléctrica, uma vez que são vários os parâmetros que condicionam as 
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prospecções. A realização de testes rigorosos de detecção e de remoção / decomposição torna-se, 
assim, obrigatória para que haja uma correcta estimativa da mortalidade real. 

Para que a mortalidade verificada durante a fase de exploração seja correctamente interpretada, é 
também indispensável que esta seja contextualizada através da caracterização da comunidade de 
aves e morcegos existente na área de estudo e envolvente. Neste sentido, os censos permitem 
conhecer a dimensão, composição e estrutura das populações na envolvente da área de estudo e 
assim determinar se as infra-estruturas de Projecto são responsáveis por uma mortalidade significa-
tiva que comprometa a viabilidade das mesmas. 

A realização dos censos nas diferentes fases do Projecto são de extrema importância, pois a recolha 
dos valores que deles resultam (e.g. densidade e distribuição de espécies), permitirá, só por si, 
detectar alterações nas comunidades que ocorrem na envolvente do Parque Eólico ao longo do tem-
po. 

9.1.2.1.9 - Métodos de tratamento dos dados 

Os dados obtidos no trabalho de campo deverão ser tratados e inseridos num Sistema de Informação 
Geográfica (SIG) de modo a construir uma cartografia com áreas utilizadas pelas aves e os locais 
onde foram encontrados animais mortos. O SIG deverá incluir também a construção de uma carta 
de biótopos, indispensável para a elaboração do desenho experimental dos testes de detecção e de 
remoção / decomposição. 

Os parâmetros caracterizadores da comunidade de aves obtidos através dos censos devem ser com-
parados entre as fases consideradas (pré-obra, construção e exploração) e, para tal, deverão ser utili-
zados testes estatísticos adequados ao planeamento experimental delineado. Os resultados estatísti-
cos produzidos deverão permitir inferir sobre as variações que se registem na área intervencionada. 

A experiência de remoção de cadáveres deve tentar evitar o efeito de atracção. Esta tentativa pode 
ser avaliada por estimadores estatísticos dos períodos sucessivos de remoção, que deverá ser avalia-
do em função da distribuição espacial dos cadáveres na área em estudo. 

9.1.2.1.10 - Critérios de avaliação dos dados 

Com a integração de toda a informação recolhida durante os diversos períodos de monitorização 
será possível estimar com rigor quais os impactes do Parque Eólico e linha eléctrica na avifauna. A 
sua significância deverá ser avaliada através da correcta interpretação dos resultados obtidos na aná-
lise estatística, sendo para tal indispensável uma abordagem, pelo menos, ao nível do contexto 
regional. Neste ponto é fundamental a consulta de bibliografia e de especialistas. 
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Para facilitar a avaliação da mortalidade causada pelo funcionamento do Parque Eólico e linha eléc-
trica deverão ser estabelecidos critérios no sentido de determinar o intervalo a partir do qual a popu-
lação de cada espécie pode estar comprometida. 

9.1.2.1.11 - Tipos de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados dos 
programas de monitorização 

No caso da determinação da mortalidade de aves, se for verificada a ocorrência de situações críticas 
(critérios a definir, num processo auscultação de especialistas e integração de dados regionais) para 
espécies importantes do ponto de vista da conservação ou para um elevado número de espécies, 
serão propostas medidas correctoras propostas pela equipa responsável pela monitorização. Estas 
medidas terão como objectivo favorecer a recuperação dos valores de densidade dessas espécies e 
ainda de reduzir ou neutralizar as colisões. 

Neste ponto será fundamental integrar a avaliação dos impactes cumulativos. Para tal, aquando da 
elaboração dos relatórios finais anuais, terão que ser consultados os relatórios de monitorização dos 
parques eólicos que existam na região envolvente. 

9.1.2.1.12 - Periodicidade dos relatórios de monitorização, respectivas datas de entrega e critérios 
para a decisão sobre a revisão do programa de monitorização 

Os relatórios de monitorização deverão ter uma periodicidade anual, respeitando a estrutura indica-
da na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. Assim, no final de do período de monitorização que 
antecede a construção e no final de cada ano da fase de exploração, deverá ser entregue um relatório 
técnico, num período máximo de 60-90 dias após a realização da última amostragem do ano. 

Além de descriminar os resultados obtidos em cada período, os relatórios devem interpretar a 
informação recolhida face aos critérios definidos previamente. Outro aspecto importante a ser dis-
cutido, é o da eficácia das medidas adoptadas para a mitigação dos impactes. 

Caso seja necessário, nomeadamente quando se identifiquem situações de mortalidade anormalmen-
te elevadas, as conclusões de cada relatório devem propor novas medidas de mitigação, alteração 
das existentes, revisão do programa de monitorização e/ou alteração da periodicidade de novos rela-
tórios que possibilitem a diminuição dos impactes verificados. 

O relatório anual deverá efectuar uma comparação dos resultados com os anos anteriores. O último 
relatório de monitorização, deverá proceder a uma revisão geral de todo o trabalho de monitoriza-
ção que se desenvolveu ao longo dos diferentes períodos abrangidos. 
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9.1.2.2 -  Plano de monitorização de quirópteros 

9.1.2.2.1 - Objectivo 

Com o presente Plano de Monitorização de Quirópteros, pretende-se conhecer de que forma os 
morcegos utilizam a área de implantação do Parque Eólico de Ariques e avaliar os impactes decor-
rentes da exploração do Projecto, abrangendo por isso duas situações distintas: 

- Caracterização do elenco de espécies de morcegos existentes e da sua situação populacional 
(número de colónias / indivíduos, localização de abrigos ocupados / potenciais e avaliação 
de actividade na área de estudo); 

- Avaliação dos efeitos do Projecto sobre as espécies de morcegos, nomeadamente no que diz 
respeito à eventual mortalidade causada pela colisão com aerogeradores. 

9.1.2.2.2 - Parâmetros a monitorizar 

De acordo com as directivas do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB), 
para áreas onde não existem dados sobre morcegos considera-se necessária a adopção de uma série 
de tarefas que permitam recolher informação relevante para a quantificação de impactes sobre as 
espécies, nas diferentes fases de Projecto: 

- Inventariação de abrigos existentes na envolvente da área de implantação dos aerogeradores 
(pesquisa num raio de 10 km) – fase de pré-construção; 

- Avaliação da ocupação sazonal de abrigos que apresentem muitos morcegos ou vestígios 
(visitas em todas as épocas do ano) – fases de pré-construção e exploração; 

- Inventariação das espécies de quirópteros na área de implantação dos aerogeradores – fase 
de pré-construção; 

- Determinação da utilização da área do Projecto – fases de pré-construção e exploração; 

- Levantamento de indivíduos mortos, ou feridos, na área afecta aos aerogeradores – fase de 
exploração; 

- Estimação das taxas de eficiência de contagens e de remoção dos cadáveres por predado-
res – fase de exploração. 

9.1.2.2.3 - Metodologia e planeamento dos trabalhos 

A metodologia a aplicar neste tipo de estudo encontra-se definida pelas já referidas directivas do 
ICNB. Contudo, o programa de trabalho deve ser estabelecido segundo as instruções acordadas 
entre proponente e técnicos do ICNB, para definição das metodologias a utilizar. 
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Assim, os trabalhos devem iniciar no ano anterior à construção para o estabelecimento da situação 
de referência e continuar na fase de exploração. 

Nos pontos seguintes, descrevem-se detalhadamente cada uma das tarefas a realizar. 

• INVENTARIAÇÃO DE ABRIGOS 

A área de estudo a considerar na prospecção de abrigos deverá compreender um raio de dez 
quilómetros em redor da área de implantação dos aerogeradores. A prospecção deverá ocor-
rer antes do início das actividades de construção das infra-estruturas. 

Nesta área, devem ser investigadas quaisquer estruturas que se afigurem como abrigos 
potenciais de morcegos: cavidades naturais (horizontais e verticais), edifícios abandonados, 
minas, pontes, etc. 

A prospecção de campo será auxiliada por análise de cartografia, consulta bibliográfica e 
inquérito às populações locais. Procurar-se-á ainda recolher informações referentes a abrigos 
junto do ICNB. 

Os abrigos encontrados (e registados com GPS) serão estudados quanto à sua utilização: 
quantificar o número de indivíduos presentes, identificar as espécies ocorrentes e/ou analisar 
indícios de presença (montes de guano ou cadáveres). 

A visita a algumas das cavidades naturais e minas poderá ter que ser acompanhada por uma 
equipa de espeleólogos. Caso não se consiga efectuar a visita, a presença de quirópteros 
deve ser avaliada através de escutas com detectores de ultra-sons junto aos locais de saída 
dos abrigos durante um período de 30 minutos a 40 minutos, com início um pouco antes do 
pôr-do-sol. 

Abrigos com muitos morcegos ou vestígios devem ser visitados em todas as épocas do ano 
para determinação da sua ocupação sazonal. No caso de serem detectados abrigos com mui-
tos morcegos que se suspeite que possam ter importância a nível nacional, o ICNB deverá 
ser informado, para que os técnicos da DSCN / DHE (Direcção de Serviços de Conservação 
da Natureza / Divisão de Habitats e Ecossistemas) possam avaliar a sua importância. 

Na fase de exploração, caso existam outros abrigos importantes ou uma utilização da área 
muito intensa, deve-se proceder da mesma maneira à monitorização destes abrigos com visi-
tas sazonais. Os abrigos considerados importantes serão incluídos no Programa de Monitori-
zação de Abrigos Subterrâneos que o ICNB tem vindo a realizar desde 1987. Nesse caso, as 
visitas passarão a ser realizadas por técnicos do ICNB acompanhados, caso desejem, pela 
equipa que seja responsável pelo Plano de Monitorização. 
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• UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO 

O estudo do tipo de utilização que as espécies de morcegos fazem da área de estudo, permite 
definir se existem áreas de alimentação ou de zonas de passagem entre abrigos e áreas de 
alimentação. 

Para determinar a utilização da área de estudo pelos quirópteros foi definido um conjunto de 
quadrículas que cobrem de forma representativa a área abrangida pela instalação dos aeroge-
radores. Em cada quadrícula deverá ser seleccionado um ponto que será caracterizado em 
termos de distância aos futuros aerogeradores, proximidade a pontos de água e abrigos. 

A amostragem dos locais seleccionados deverá ter uma periodicidade mensal entre os meses 
de Março a Outubro. Em cada local de amostragem, efectuar-se-ão escutas com um detector 
de ultra-sons. 

As escutas devem ser efectuadas durante as três primeiras horas após o pôr-do-sol (maior 
período de actividade dos morcegos), com uma duração de 10 minutos. As escutas não deve-
rão ser realizadas em condições adversas como chuva, vento, nevoeiro ou trovoadas. 

Os contactos auditivos serão registados num gravador digital para posterior análise e identi-
ficação da respectiva espécie. O ICNB receberá uma cópia das gravações (devidamente 
identificadas com o local, data e espécie) juntamente com os relatórios. 

Através desta metodologia é possível avaliar a utilização de cada local de amostragem, em 
termos de actividade das espécies ocorrentes e riqueza específica, devendo ser efectuada 
quer na fase de pré-construção, quer na fase de exploração. 

• PROSPECÇÃO DE ANIMAIS MORTOS OU FERIDOS 

A metodologia de prospecção de cadáveres, ou morcegos feridos, encontra-se contemplada 
no plano de monitorização de avifauna. A amostragem e técnicas de análise são bastante 
idênticas, pelo que as prospecções de cadáveres de aves e morcegos na área de estudo serão 
executadas simultaneamente. 

Os cadáveres de morcegos encontrados deverão ser registados, mantidos em álcool e remeti-
dos ao ICNB para identificação. 
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• ESTIMATIVA DA TAXA DE EFICIÊNCIA DAS CONTAGENS E DA TAXA DE REMOÇÃO DE CADÁ-

VERES POR PREDADORES 

Da mesma maneira que a prospecção de cadáveres, as metodologias para a estimativa da 
taxa de detecção (eficiência de contagens) e da taxa de remoção encontram-se contempladas 
no plano de monitorização de avifauna. 

9.1.2.2.4 - Análise de dados 

O tratamento e análise dos dados recolhidos deverão elucidar sobre a influência que o Projecto terá 
na utilização de abrigos, utilização da área e na mortalidade de espécies de quirópteros. 

Para tal, as experiências deverão ser implementadas no sentido de garantir a sua significância esta-
tística, o que permitirá validar as conclusões dos estudos. Deverão ser comparados os dados obtidos 
na fase de pré-obra com os obtidos na exploração do Projecto, de modo a permitir uma interpreta-
ção correcta da informação obtida. 

• ABRIGOS 

A prospecção de abrigos permite determinar as áreas com melhores condições de abrigo a 
morcegos e perceber se estas coincidem ou não com a área do Projecto. Os dados recolhidos 
devem servir de base para uma cartografia, em conjunto com as áreas utilizadas e locais 
onde forem encontrados animais mortos. 

No caso do acompanhamento regular de abrigos na área de influência do Projecto, deverá 
determinar-se as espécies presentes e o número de indivíduos por espécie. 

• ESCUTAS 

A análise de registos sonoros dos morcegos detectados, será efectuada com recurso a pro-
gramas de análise de sons, com capacidade de produção de gráficos (oscilogramas, sono-
gramas e espectros de potência) que permitam a medição de variáveis sonoras utilizadas 
para a identificação de espécies e que tipo de utilização fazem da área de estudo: tipo de fre-
quência, frequência principal, gama de frequências, duração do pulso, intervalo entre pulsos, 
taxa de repetição. 

• PROSPECÇÃO DE CADÁVERES 

O cálculo da mortalidade deve entrar em conta com dois factores de correcção: taxa de efi-
ciência de contagens e a taxa de remoção dos cadáveres por predadores. A sua estimativa 
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deve ser descriminada para factores como: estação do ano, tipo de habitat e dimensão do 
cadáver. 

O cálculo das taxas de detectabilidade deve observar os diferentes biótopos presentes na área 
prospectada e, consequentemente, com os diferentes graus de visibilidade que estes propor-
cionam aos observadores. Para que o desenho experimental dos testes de detectabilidade 
contemple os diferentes biótopos existentes na área prospectada, propõe-se que a área 
envolvente a todos os aerogeradores seja cartografada. Este mapeamento dos diferentes bió-
topos permitirá também contabilizar as áreas que dentro dos 46 m se encontram inacessíveis 
aos observadores, devido à vegetação ou topografia, e que por isso não são prospectadas. 

9.1.2.2.5 - Relatórios de monitorização e critérios para a revisão do programa de monitorização 

Os relatórios de monitorização deverão ter uma periodicidade anual, respeitando a estrutura indica-
da na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. Assim, no final do período de monitorização que antece-
de a construção e no final de cada ano da fase de exploração, deverá ser entregue um relatório téc-
nico, num período máximo de 60-90 dias após a realização da última amostragem do ano. 

Além de descriminar os resultados obtidos em cada período, os relatórios devem interpretar a 
informação recolhida face aos critérios definidos previamente. Outro aspecto importante a ser dis-
cutido é o da eficácia das medidas adoptadas para a mitigação dos impactes. 

Caso seja necessário, nomeadamente quando se identifiquem situações de mortalidade anormalmen-
te elevadas, as conclusões de cada relatório devem propor novas medidas de mitigação, alteração 
das existentes, revisão do programa de monitorização e/ou alteração da periodicidade de novos rela-
tórios que possibilitem a diminuição dos impactes verificados. Independentemente, no final dos 
primeiros cinco anos de monitorização na fase de exploração, deverá ser efectuada uma revisão do 
plano metodológico de monitorização. 

O relatório anual deverá efectuar uma comparação dos resultados com os anos anteriores. O último 
relatório de monitorização, deverá proceder a uma revisão geral de todo o trabalho de monitoriza-
ção que se desenvolveu ao longo dos diferentes períodos abrangidos. 

9.2 -  ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 

A sensibilidade natural que a área de estudo assume, ainda que não se prevejam afectações signifi-
cativas da mesma, justifica preocupações acrescidas no que respeita ao cumprimento das medidas 
de minimização propostas ao nível do EIA.  

Efectivamente, neste tipo de intervenções, grande parte das afectações podem resultar de atitudes 
incorrectas em obra e do não cumprimento adequado das medidas de minimização propostas. 
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Desta forma justifica-se que, durante a obra, se estabeleça um plano de acompanhamento ambiental. 

Assim, o acompanhamento ambiental deverá contemplar a aplicação de um conjunto de medidas 
minimizadoras adequadas, bem como o cumprimento das normas aplicáveis. Este acompanhamento 
permitirá, também, a identificação em tempo útil, de medidas mitigadoras adicionais e eventual cor-
recção das medidas identificadas e adoptadas. 

O promotor do Projecto deverá garantir o cumprimento de toda a legislação aplicável, bem como a 
aplicação do “bom senso” ambiental, em obra. Assim, desde o início da construção do empreendi-
mento, deverão ser efectuadas sessões de formação dirigidas aos diferentes responsáveis da obra, 
em que serão apresentadas questões associadas às boas normas de comportamento ambiental, bem 
como questões específicas de sensibilidade ambiental (a adoptar durante a fase de construção). 

Para tal deverá ser apoiado, durante toda a fase de obra, por uma equipa responsável pelo acompa-
nhamento formal, do ponto de vista ambiental, e que verificará o cumprimento das normas aplicá-
veis, bem como servirá de apoio técnico ambiental na resolução de problemas que possam surgir 
durante a mesma. 
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10 -  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Apresentou-se o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), em fase de Estudo Prévio, do Projecto do 
Parque Eólico de Ariques, nas suas fases de construção, exploração e desactivação, cujo Proponente 
é a empresa ENEOP 2, S.A. 

O desenvolvimento deste EIA, em fase de Estudo Prévio, visa fortemente a adopção de uma atitude 
pró-activa no que respeita ao estudo e avaliação de impactes do Projecto, dando lugar à inclusão, no 
mesmo, de alterações e sugestões resultantes do EIA e do procedimento de AIA. 

O Parque Eólico de Ariques trata-se de um projecto destinado ao aproveitamento da energia eólica 
para produção de energia eléctrica, no distrito de Leiria, concelho de Alvaiázere, composto por 
seis aerogeradores de 2 MW. 

As questões associadas à implementação de empreendimentos destinados ao aproveitamento de 
energias renováveis assumem, desde logo, um conteúdo de grande interesse: são projectos com 
objectivos ambientalmente justificados, com incentivos específicos e, por isso, que partem de uma 
base de maior “bondade” ambiental que alguns outros projectos destinados à produção de energia. 

De facto, e se efectivamente está justificado que Portugal necessita de mais energia, se está aceite 
que parte sensível dessa energia deve provir de fontes limpas, então o aproveitamento eólico surge 
como uma das melhores e mais sustentadas soluções. 

Há, todavia, aspectos preponderantes, que têm que ser considerados na avaliação ambiental de 
qualquer projecto. Todas as intervenções humanas em espaços naturais provocam alterações. É, 
assim, importante verificar se essas afectações são, ou não, justificáveis tendo em atenção os ganhos 
expectáveis com o projecto. 

Ao nível da Ecologia, considera-se que dada a localização do Parque Eólico de Ariques dentro dos 
limites da área do Sítio de Importância Comunitária Sicó / Alvaiázere (PTCON0045), os impactes 
serão sempre significativos e irreversíveis, de magnitude reduzida e passíveis de minimização.  

No entanto, na fase de elaboração do presente EIA, o layout foi previamente ajustado de modo a 
afectar o menos possível espécies e habitats de elevado interesse para a conservação. A adopção 
desta medida reduziu, significativamente, os impactes inicialmente identificados. 

Realça-se, assim, que o layout foi desenhado procurando minimizar a afectação de habitats prioritá-
rios (classificados no âmbito do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril), e o abate de azinheiras 
(Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho). 
Foi realizado um levantamento de campo exaustivo, na Primavera de 2008 e na Primavera de 2009, 
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dirigido aos habitats, no sentido de os identificar, e foram localizadas as azinheiras, podendo assim 
libertar algumas áreas potencialmente favoráveis à localização dos aerogeradores e dos caminhos de 
acesso do Parque Eólico (vd. Carta de Habitats apresentada no Desenho 1 do Anexo I). 

Destacam-se ainda os contactos efectuados para recolha de informação e a reunião com o Parque 
Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC), em Julho de 2009, para apresentação do Projec-
to e da metodologia desenvolvida, a qual contribui para o desenvolvimento do descritor.  

Para os restantes descritores destaca-se o conhecimento da região por parte da equipa técnica (com 
outros estudos desenvolvidos) e a entrevista com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alvaiá-
zere, o qual gentilmente forneceu informações bastante úteis sobre a realidade local, contribuindo, 
assim, para enriquecer o EIA. Verifica-se que a população local tem conhecimento e tem acompa-
nhado o Projecto, o qual foi apresentado na Câmara Municipal de Alvaiázere pelo promotor. 

A metodologia adoptada permitiu o adequado desenvolvimento do Projecto e conduziu à elaboração 
de uma Planta de Condicionamentos (Desenho 3 do Anexo I) que fornece indicações das condicio-
nantes a ter em consideração na definição do layout do Parque Eólico. 

Salienta-se que a produção esperada com o layout apresentado no presente EIA é de 34 GWh, infe-
rior à esperada no layout anterior. Contudo, a alteração do Projecto para evitar as afectações, foi 
desde logo aceite pelo promotor, trazendo benefícios ambientais que justificam a alteração e que 
permitem a viabilização do Projecto.   

Para a fase de construção, a adopção das medidas de minimização recomendadas, bem como o seu 
correcto Acompanhamento Ambiental, reduzirá significativamente os impactes identificados em 
todos os descritores. Especial atenção deve ser dada às medidas preconizadas para a Geologia, 
Recursos Hídricos e Ecologia.  

No que respeita ao património arqueológico e admitindo que as localizações agora propostas para os 
aerogeradores possam sofrer deslocações significativas até ao início da obra, recomenda-se o acom-
panhamento arqueológico, mesmo que pontual, das principais operações com impacte no solo. 
Salienta-se, a ocorrência patrimonial n.º 35 (moinhos de vento), pela sua proximidade ao aerogera-
dor 1, bem como as ocorrências que se localizem a menos de 20 metros da frente de obra que deve-
rão ser sinalizadas. Para a ocorrência n.º 32 (Vendas), dada a proximidade ao eixo do corredor da 
linha eléctrica, recomenda-se, tanto quanto possível, o afastamento dos apoios, de forma a que este 
sítio não seja afectado ou que a sua afectação seja mínima. 

Durante a fase de exploração, não se verificam impactes significativos para a flora e habitats, 
enquanto que, no caso da fauna, a avifauna e os quirópteros ficarão sujeitos ao risco de colisão com 
os aerogeradores e a um potencial efeito de exclusão por parte dos mesmos. A nível de impactes 
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cumulativos, não se espera que estes sejam significativos devido às características da área e à 
dimensão do Projecto. 

Ao nível da paisagem, de acordo com a análise de visibilidade efectuada para o Parque Eólico, con-
siderando as povoações situadas num raio de 5 km em redor dos aerogeradores, verificou-se que o 
Parque Eólico de Ariques irá provocar alterações no resultado visual da paisagem em virtude, quer 
das acções previstas durante a fase de construção, quer da presença definitiva dos diversos equipa-
mentos e infra-estruturas. Efectivamente, após avaliação da visibilidade, verifica-se que a afectação 
visual é de cerca de 62% no universo de aglomerados existentes. Trata-se contudo de um descritor 
cuja avaliação apresenta elevada subjectividade.  

Relativamente a todos os outros descritores, os impactes identificados não justificam preocupações 
acrescidas ao invés, e do ponto de vista socioeconómico, a dotação do país com mais 12 MW de 
potência instalada e os benefícios locais assumem-se particularmente importantes. 

Relativamente à linha eléctrica, pelo facto de nesta fase do Projecto ainda não se conhecerem a dis-
tribuição dos apoios, no sentido de minimizar potenciais impactes que possam ocorrer com a cons-
trução da mesma, apresentam-se as seguintes considerações: 

1) Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos (Figura 16 do Anexo I); 

2) Minimizar a afectação de áreas agrícolas e urbanas sempre que tecnicamente viável; 

3) Minimizar o corte e abate de espécies protegidas por legislação; 

4) O projecto da linha eléctrica deverá ter em consideração os resultados da monitorização 
prevista e as orientações técnicas referidas pelo Grupo de Trabalho de Linhas Eléctricas 
do ICNB e o trabalho de Rodrigues (2000), “Análise do impacto de Linhas Eléctricas 
sobre a avifauna em áreas protegidas”; 

5) Garantir o afastamento máximo da linha eléctrica a zonas habitacionais; 

6) Cumprimento das servidões inerentes à presença de rede eléctrica, rede viária e linhas de 
água. Nestes casos, aplica-se o exposto no Decreto regulamentar n.º 1/92, de 18 de Feve-
reiro o qual estabelece as condições para a travessia da rede viária (artigos 91º e 92º), de 
cursos de água (artigos 94º e 95º) e demais linhas eléctricas (artigos 108º a 110º). 

Salienta-se a importância da fase subsequente de Avaliação de Impacte Ambiental, nomeadamente 
o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução – RECAPE, não só na apreciação 
da conformidade do Projecto de Execução com as medidas propostas no EIA e na respectiva DIA, 
mas também, na aferição de algumas das lacunas inerentes à realização de um EIA em fase de Estu-
do Prévio.   
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Face ao exposto considera-se que o Projecto reúne as condições ambientais e técnicas para que, com 
um desenvolvimento adequado do Projecto de Execução, não se verifiquem impactes ambientais 
que justifiquem uma não concretização do mesmo. 
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