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1. Introdução
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) relativo ao Projeto de Execução de um Parque Eólico localizado em Mirandela e
destinado ao aproveitamento de energia eólica para a produção de energia elétrica.
O Parque Eólico (PE) destina-se ao aproveitamento de energia do vento para a produção
de energia elétrica e contempla a instalação de 8 aerogeradores (torres) com uma
potência total instalada na ordem dos 26 MW. O projeto será complementado com uma
linha elétrica (LE) de 60 kV com cerca de 11,5 km que ligará a subestação do parque
eólico à subestação elétrica existente na cidade de Mirandela.
A PERFORM 3 – PARQUES EÓLICOS, Lda, sediada na cidade do Porto, é a empresa
proponente do Projeto em análise.
A entidade licenciadora do Projeto é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).
A entidade responsável pelo procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental é a
Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
O Estudo de Impacte Ambiental é da responsabilidade da empresa Ambi 22 – Estudos e
Projetos em Ambiente, Lda., tendo sido iniciado com estudos preliminares em 2013 e
concluído no período de Junho a Abril de 2016.

2. Enquadramento legal e justificação do projeto
O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, estabelece o regime jurídico de
Avaliação de Impacte Ambiental (revogou o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio) dos
projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente,
transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 2011/92/EU, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro, relativa à avaliação dos efeitos de
determinados projetos público e privados no ambiente.
De acordo com o estabelecido pelo diploma anterior, e tendo em conta as características
do Projeto em análise, verifica-se que o mesmo não se encontra abrangido pelo regime
jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental. Contudo, o mesmo diploma define que por
decisão da entidade licenciadora, com o parecer da autoridade de AIA, se possa
considerar este projeto como suscetível de causar impactes no ambiente.
Assim, de acordo com parecer emitido pela APA, o projeto deve ser sujeito a
procedimento de AIA,
AIA nos termos do disposto no diploma referido anteriormente, em
virtude de possíveis impactes significativos em particular no importante conjunto de sítios
arqueológicos em vias de classificação existente na área de implantação do parque eólico.

1
Estudo de Impacte Ambiental – Parque Eólico de Mirandela – Resumo Não Técnico

Este projeto enquadra-se no âmbito da Dinamização do Cluster das Energias Renováveis
que visa contribuir para o cumprimento dos objetivos da redução de emissões de gases de
efeito de estufa e diminuição da dependência de importações de energia estipuladas para
Portugal.
O presente projeto faz parte do conjunto de parques eólicos correspondente à 3ª fase do
concurso público lançado pelo Governo para a atribuição de capacidade de injeção de
potência na rede do Sistema Elétrico de Serviço Público e Pontos de Receção associados,
nomeadamente a Fase C. A Perform3-Parques Eólicos, Lda. foi a vencedora do leilão
efetuado pela Direção Geral de Energia e Geologia.
A produção de energia elétrica através de fontes de energia renováveis e a melhoria da
eficiência energética revestem-se de grande importância, de forma a atingir os
compromissos internacionais e nacionais estabelecidos de redução de GEE e diminuição
da dependência de energia a partir de combustíveis fósseis.

3. Localização e acessos do Parque Eólico
O projeto do Parque Eólico (PE) de Mirandela prevê a sua localização em Mirandela, sito
nas freguesias de Franco, Lamas de Orelhão e Passos, no concelho de Mirandela e distrito
de Bragança. Este será constituído por 8 aerogeradores e terá uma potência instalada na
ordem dos 26 MW.
O principal acesso ao Parque Eólico de Mirandela para transporte dos equipamentos
necessários à construção será realizado através de estradas e caminhos existentes,
nomeadamente através da A4, com saída para a EN 15 (saída Lamas de Orelhão) e a partir
desta por caminhos existentes que acedem à área do parque eólico (pelo lado Sul em
direção ao AEG 3).
Os acessos existentes, próximos e dentro da área do parque eólico, serão sujeitos a
regularização com alargamento das plataformas e faixas de rodagem e com pequenas
correções de traçado, de forma a permitirem o acesso à obra de elementos de grande
dimensão, nomeadamente as torres, pás, nacelles e outros elementos pesados de
construção necessários à montagem dos aerogeradores.
Refira-se que o parque eólico poderá ainda ser acedido pelas estradas e caminhos
existentes no lado Oeste, na direção do AG1, através da EN15 e desta pelas EN314,
EM 1119 e EM551, sendo os troços de chegada já em terreno próprio do parque eólico.
Na figura seguinte é possível verificar o enquadramento geográfico da área de
implantação do parque eólico bem como a indicação do caminho de entrada no parque
eólico a utilizar para o transporte dos elementos de construção.
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Figura 1 - Enquadramento geográfico e llocalização
ocalização/área
ocalização/área de implantação do parque eólico de Mirandela (Fonte: Google Maps, 2015)
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4. Descrição do projeto
O Parque Eólico de Mirandela destinar-se-á à produção autónoma de energia através da
transformação da energia cinética do vento, em energia mecânica e, por sua vez, em
energia elétrica, com recurso a aerogeradores.
O Parque Eólico de Mirandela será constituído por 8 aerogeradores, cujas torres terão
uma altura de cerca de 119m (altura do eixo) e pás com cerca de 61 m de comprimento;
com uma potência de ordem de 3,2MW por torre, ou seja, cerca de 26 MW no total.
Estima-se que a energia produtível em ano médio será na ordem dos 67 GWh/ano.
O Parque Eólico terá associado um Ramal de Interligação por linha aérea de 60 KV, que
fará a ligação da subestação de 25 MVA/20/60kv a construir na zona interior do parque
eólico, a um painel de 60 kV na Subestação de Mirandela. A linha elétrica terá uma
extensão de cerca de 11,5 km.
Este projeto prevê, ainda, a construção de uma subestação contemplando o edifício de
comando e controlo e posto de seccionamento, bem como a subestação elétrica de ligação
à rede de Média Tensão 60 kVA por linha aérea, ocupando uma área total de cerca de 500
m2.
Na figura 2 apresenta-se a planta de implantação geral do projeto.
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Figura 2 – Implantação do projeto do parque eólico de Mirandela (8 aerogeradores) e linha elétrica 60kV em Carta Militar, com indicação dos Sítios
hidroelétrico
o do Baixo Sabor
Arqueológicos de Santa Comba em vias de classificação e áreas de plantação de compensação do empreendimento hidroelétric
Estudo de Impacte Ambiental – Parque Eólico de Mirandela – Resumo Não Técnico

5

Cada aerogerador está equipado com um rotor de três pás, com controlo de passo de pá
independente e com uma potência nominal de 3,2MW. O gerador converte a energia da
rotação do rotor em energia elétrica, é assíncrono com rotor bobinado, ligado a um
sistema conversor da Woodward ou Converteam. (Figura 3). Este conversor gera energia
elétrica que se injeta diretamente na rede pública.

Figura 3 - Aspeto e componentes do aerogerador semelhantes aos do PE de Mirandela

A ligação do Parque Eólico à rede pública realiza-se mediante um sistema de conversão de
frequência e um transformador. Ambos os componentes situam-se dentro da base da
torre do aerogerador.
Atividades da Fase de Construção
As atividades da fase de construção são essencialmente:
•
Implantação do estaleiro - localizado em área adjacente aos terrenos do
parque, junto a caminhos de acesso existentes (cerca de 0,5ha);
•
Regularização dos acessos - regularização e nivelamento do terreno nas
zonas de implantação dos aerogeradores;
•
Construção das fundações e plataformas de montagem dos aerogeradores
– estas atividades são realizadas no solo do local de implantação de cada
aerogerador e os diversos componentes dos aerogeradores serão transportados
até ao local de montagem;
•
Abertura de valas para cabos - valas ( 0,4 x 1,20m) junto dos caminhos de
acesso às torres e que fazem a ligação entes a subestação e os aerogeradores;
•
Construção da subestação - construção do edifício de comando e controlo,
maciços em betão para fixação dos equipamentos elétricos, tanque para recolha
de derrames de óleo dos transformadores, caleiras para passagem dos cabos e
murete para montagem de vedação.
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5. Descrição ambiental da área de estudo
5.1.

Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais

Em termos geomorfológicos, a área de implantação do Projeto localiza-se no denominado
Sector Central – Alto Douro e Trás-os-Montes ocidental (Ínsua Pereira in E. Pereira (ed.),
2006), definido entre os acidentes tectónicos de Verin – Penacova a oeste e de Bragança
– Manteigas a leste.
Na área de estudo considerada, as cotas variam entre os 213 m junto a Mirandela e os
940 m do alto do Soalheiro, um dos pontos mais elevados da Serra de Santa Comba.
O Parque Eólico distribui-se ao longo do conjunto de elevações mais orientais da referida
Serra, entre as cotas 790 m e 930 m, sendo que a linha elétrica associada se desenvolve
entre os aerogeradores e a Subestação de Mirandela, entre as cotas 920m e 230m.
As unidades geológicas identificadas na “Carta Geológica de Portugal” indicam que todas
as formações se integram no grupo das Unidades Metassedimentares Parautóctones.
Sob a designação de Complexo Parautóctone juntam-se várias unidades
metassedimentares de baixo grau metamórfico, cuja sucessão exibe algumas semelhanças
estratigráficas com a sucessão autóctone.
Sob o ponto de vista litológico dominam os filitos, os metagrauvaques e, em menor
quantidade, os níveis de metapsamitos imaturos. Estas litologias surgem como
intercalações finas, milimétricas, emprestando à rocha um aspeto finamente listrado. Na
área de estudo, entre Franco e Passos, são comuns bancadas de metagrauvaques e
metapsamitos de espessuras métricas intercaladas em conjuntos mais finos, filitosos.

5.2.
Solos, Aptidão da terra e Ocupação atual do
solo
De acordo com as Memórias da “Carta dos Solos, Carta do Uso Atual da Terra e Carta de
Aptidão da Terra do Nordeste de Portugal” (Agroconsultores/COBA, 1991),
identificaram-se na área analisada diversos tipos de solos distintos que partilham uma
matriz xistosa.
De acordo com a mesma fonte, os solos da área analisada apresentam aptidões de uso
distintas, tendo sido considerados os seguintes tipos genéricos de utilização:
•
•
•

Uso Agrícola, com culturas anuais e perenes, de sequeiro extreme ou com regas
complementares;
Uso em pastagem melhorada;
Uso em exploração florestal e silvo/pastorícia.
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A área de estudo caracteriza-se por uma clara divisão em termos de padrões de ocupação
do solo: uma zona de cotas elevadas correspondente à serra de Santa Comba, ocupada
principalmente por floresta de produção e vegetação arbustiva e uma zona entre a serra e
o rio Tua dominada por agricultura.

5.3.

Clima

Bragança tem um clima temperado, com influências tanto continentais como atlânticas. O
verão é tipicamente quente e seco e os dias costumam ser soalheiros. Durante as ondas
de calor a temperatura pode passar dos 35ºC. Durante este período, a precipitação é
escassa. O inverno é longo, frio e húmido, sendo que é nesta estação que se encontram os
meses mais chuvosos.
As encostas voltadas a norte e oeste amparam com suavidade as massas de ar marítimo,
humedecendo frequentemente o ar e levando a que nas depressões o nevoeiro se instale
com facilidade.
Verifica-se um máximo de temperatura nos meses de Julho e Agosto e um registo mínimo
em Janeiro e Dezembro. Verifica-se também que a amplitude da variação média anual da
temperatura é elevada e toma o valor de 16,2 ºC. A amplitude térmica diária é máxima nos
meses de Verão dado que as temperaturas são elevadas durante o dia, descendo
acentuadamente durante a noite.
No que respeita ao vento, com base em dados recolhidos na área para suportar a
viabilidade produtiva do projeto, verifica-se que o vento é mais frequente da direção de
Noroeste ao longo do dia podendo atingir velocidades na ordem dos 15-20 m/s.

5.4.

Qualidade do ar

Na área de estudo não se verifica a existência de qualquer rede ou estação de
monitorização da qualidade do ar, pública ou privada, não sendo conhecidos registos ou
medições nesta vertente.
No que respeita às fontes emissoras para a atmosfera na área de estudo verifica-se a
inexistência de unidades industriais com emissões para a atmosfera e a reduzida
ocupação urbana na região, sendo Mirandela, a cerca de 9 km a Este da área do parque
eólico, o aglomerado populacional mais expressivo. Na cidade de Mirandela, sobretudo no
centro urbano, as emissões do tráfego automóvel serão a principal fonte poluidora do ar
local, em particular de óxidos de azoto.
Na proximidade do parque eólico, identificam-se como principais fontes de emissão de
poluentes atmosféricos, as rodovias com maiores fluxos de tráfego, em particular a A4 e a
N15, localizadas a cerca de 1500 metros a Sul.
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Pode-se aferir em termos qualitativos, na área de estudo, são expectáveis valores de
concentrações dos principais poluentes atmosféricos caracterizadores da qualidade do ar
ambiente muito abaixo dos respetivos valores limite legalmente fixados.

5.5.

Recursos hídricos

O projeto localiza-se na Região Hidrográfica n.º 3 – Douro, mais precisamente na subbacia do rio Tua e do seu tributário, o rio Rabaçal.
À exceção do rio Tua, que será atravessado unicamente pela linha de alta tensão que
ligará o parque eólico à rede elétrica nacional (através da subestação de Mirandela), todas
as restantes linhas de água potencialmente afetadas pelo projeto são pouco expressivas e
de caudal temporário.
Do ponto de vista hidrogeológico, a área em estudo, está integrada numa grande unidade
hidrogeológica designada por Maciço Antigo. Neste predominam rochas duras, fraturadas
ou fissuradas, com diferentes graus de alteração, que condicionam a maior ou menor
aptidão hidrogeológica. Genericamente podem-se considerar como de escassa aptidão
hidrogeológica e pobres em recursos hídricos subterrâneos, sendo que a água
subterrânea circula essencialmente através da rede de fracturação, superfícies de
diaclasamento ou de xistosidades.

5.6.

Valores naturais

A área de estudo do Parque Eólico de Mirandela não se sobrepõe a qualquer Área
Classificada ou Área Importante para as Aves (IBA – estatuto atribuído pela BirdLife
International aos locais mais importantes do planeta para a avifauna). Por outro lado, a
área da Linha elétrica, a 60kV, associada sobrepõe-se ao Parque Natural Regional do Vale
do Tua, designadamente, no último troço da Linha, entre apoio V9 e V10. Esta área
corresponde ao vale de um grande rio, sendo um corredor preferencial para a dispersão
de aves. Além desta, observa-se que as áreas mais próximas são o Sítio de Interesse
Comunitário (SIC) Romeu (PTCON0043), o SIC Alvão/ Marão (PTCON0003) e o SIC
Morais (PTCON0023), que distam cerca de 10,4km, 24,2km e 28,8km do limite do
Parque Eólico, respetivamente, e 3,8km, 26,6km e 22,9km da Linha Elétrica, também
respetivamente.
Para a área de estudo foram inventariadas 237 taxa florísticos com potencial de
ocorrência, tendo-se confirmado a presença de 117 espécies através da realização do
trabalho de campo. Do total de espécies inventariadas 22 foram consideradas de maior
relevância ecológica, sendo 4 são endemismos lusitanos (Murbeckiella sousae, Dianthus
laricifolius subsp. marizii, Teucrium salviastrum e Festuca duriotagana), e 4 são
endemismos ibéricos (Narcissus asturiensis, Centaurea herminii, Santolina semindentata
e Veronica micrantha). Das espécies com elevado valor para a conservação apenas 3 têm
9
Estudo de Impacte Ambiental – Parque Eólico de Mirandela – Resumo Não Técnico

ocorrência confirmada para a área de estudo (Quercus suber e Quercus rotundifolia e
Ruscus aculeatus).
Relativamente à fauna, inventariaram-se 192 espécies de vertebrados para a área do PE e
203 para a área da LE associada, tendo-se confirmado a presença de 144 e 141 espécies,
respetivamente. Do total de espécies confirmadas, 10 possuem estatuto de conservação.
No que respeita às aves de rapina e outras planadoras diurnas, grupo particularmente
suscetível à tipologia do projeto, no âmbito do trabalho de campo foram confirmadas 10
espécies. Destas, 3 são consideradas ameaçadas, nomeadamente o falcão-peregrino
(Falco peregrinus), com estatuto de Vulnerável; a águia-caçadeira (Circus pygargus) e o
britango (Neophron percnopterus), com estatuto Em Perigo; embora a última tenha
ocorrência ocasional na área de estudo. No que respeita às aves de hábitos noturnos, em
várias ocasiões foi detetada a cumeada do PE a presença de noitibó-cinzento
(Caprimulgus europaeus), espécie que possui estatuto de Vulnerável.
Já relativamente aos quirópteros, foram inventariadas 25 espécies para a área do PE, 5
das quais com ocorrência confirmada durante o trabalho de campo, nomeadamente o
morcego-negro (Barbastella barbastellus), o morcego-arborícola-pequeno (Nyctalus
leisleri), o morcego de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), o morcego-anão (Pipistrellus pipistrellus)
e o morcego-rabudo (Tadarida teniotis), não possuindo nenhum estatuto de conservação
desfavorável. De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Nacional de
Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), não são conhecidos abrigos de morcegos
importantes num raio de 10km em redor do PE. No âmbito do trabalho de campo
efetuado foram detetados 4 abrigos de morcegos dentro do buffer de 1200m
estabelecido em torno das estruturas do PE, não tendo sido confirmada a presença de
espécies ameaçadas.
A área do PE e parte da LE, a 60kV, associada é coincidente com uma alcateia de loboibérico, espécie prioritária e considerada Em Perigo de extinção. Embora o último censo
nacional de lobo tivesse dado a existência de reprodução nesta zona como provável, no
decorrer do primeiro ano de monitorização do presente projeto (ano 2012) não foi
possível detetar a presença da espécie. Esta situação não implica uma ausência da espécie,
já que a ocorrência está confirmada na área de estudo, mas indicia que a densidade da
espécie deverá ser baixa ou que a configuração do território desta alcateia seja
atualmente diferente daquela identificada no último censo nacional de lobo.
Através do trabalho de campo foi ainda identificada uma mancha de habitat com potencial
para a ocorrência de rato de Cabrera (Microtus cabrerae) na área de implantação da LE, a
60kV associada ao PE. Esta mancha foi prospetada e foram observados túneis
característicos da presença da espécie, no entanto, a confirmação não foi possível já que
não se encontraram indivíduos nem dejetos pertencentes a este micromamífero. Foi
portanto considerada possível a presença desta espécie na área de estudo.
Através do trabalho de campo, foi confirmada a presença de 5 habitats naturais na área de
estudo: Habitat 4030 – Charnecas secas europeias, Habitat 5330 – Matos
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termomediterrânicos ou matos pré-desérticos (apenas na área do PE), Habitat 8130 –
Depósitos mediterrânicos ocidentais e termófilos, Habitat 92A0 – Florestas-galerias de
Salix alba e Populus (apenas na área da LE) e de Habitat 9340 – Florestas de Quercus ilex
e Quercus rotundifolia.
Como áreas de maior relevância ecológica, foram definidas Áreas de Maior Relevância
Ecológica de Nível I, i.e., áreas “Muito Sensíveis”, os afloramentos rochosos, e respetivo
buffer de proteção, que foram identificados como tendo potencial moderado a elevado
para a nidificação de aves rupícolas ameaçadas, nomeadamente falcão peregrino. De
acordo com os critérios estabelecidos, não foram identificadas áreas “Muito Sensíveis”
para a flora e vegetação.
No que respeita a Áreas de maior relevância ecológica de Nível 2 (i.e., áreas Sensíveis),
cuja afetação deve ser evitada sempre que possível, foram identificadas as áreas de
Habitat 4030 – Charnecas secas europeias, Habitat 5330 – Matos termomediterrânicos
ou matos pré-desérticos; Habitat 8130 – Depósitos mediterrânicos ocidentais e
termófilos, Habitat 8220 – Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica e de
Habitat 9340 – Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia. Nestes locais registouse também a presença de azinheiras e sobreiros, considerando-se também que são áreas
propícias a estar colonizadas por espécies de flora com interesse conservacionista
(Murbeckiella sousae, Murbeckiella boryi,Narcissus asturiensis e Teucrium salviastrum).
Devido à presença de lobo-ibérico, espécies considerada de conservação prioritária, toda
a área do PE enquadra-se na classificação de “Área Sensível”. Ainda assim, dentro do
buffer de 1200m definidos em redor dos aerogeradores, poderão destacar-se outras
Áreas Sensíveis, nomeadamente as áreas de afloramentos rochosos com potencial baixo a
moderado para a nidificação de aves rupícolas ameaçadas, e os abrigos de morcegos,
inventariados durante o trabalho de campo.
No que respeita a fauna, de acordo com os critérios do Manual de apoio à análise de

projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia
elétrica do ICNF, a zona mais a oeste do corredor da LE (na zona mais próxima do PE), a
zona central e a extremidade mais a este (já próximo de Mirandela) foram classificadas
como “Áreas Críticas para rapinas”, devido à presença de locais de nidificação de espécies
ameaçadas, nomeadamente de falcão-peregrino. O troço mais a oeste é igualmente
considerado uma “Área Sensível”, dada a ocorrência de lobo-ibérico.

5.7.

Ambiente sonoro

Em termos acústicos pode-se caracterizar a área de estudo e envolvente como zona
sensível onde predomina o uso maioritariamente habitacional, podendo existir pequenas
unidades de comércio e de serviços sem funcionamento noturno, facto que está associado
às características predominantemente rurais e florestais da localidade e região.
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Neste enquadramento destaca-se como principal fonte de ruído a Autoestrada A4, que
liga o Porto a Bragança e passa a Norte da localidade de Lamas de Orelhão, ou seja, a Sul
da área de localização do parque eólico.
Também é de referir que nas proximidades, face ao cariz rural da área de estudo, são
percetíveis ruídos pontuais relacionados com as atividades humanas da região,
nomeadamente equipamentos a motor (motosserras, tratores, etc.), latido de cães,
pássaros, bem como outras fontes naturais, como o vento na folhagem.
Neste cenário, o ruído atual na área de estudo apresenta fundamentalmente
características não estacionárias, principalmente devido às atividades humanas
ocorrentes e ao tráfego rodoviário.
De acordo com informação acústica apurada junto da Câmara Municipal de Mirandela
(mapa de ruido) na área de estudo e em toda a sua envolvente, os níveis de ruído são
relativamente baixos, podendo variar entre Lden < 55 dB(A) e Ln < 45 dB(A) junto das
habitações que estão mais próximas da área de estudo, sendo que o ruido é
essencialmente condicionado pela autoestrada A4 e EN15.

5.8.

Arqueologia

Na área de implantação do Parque Eólico de Mirandela não se encontram referenciados
imóveis classificados ou em vias de classificação, tendo sido deslocadas para o exterior
das áreas em vias de classificação do “Arrasto / Regato das Bouças / Buraco da Pala” e
“Castelo do Rei Orelhão” as novas localizações dos aerogeradores e respetivas
componentes associadas.
Por outro lado, a área de estudo considerada no presente EIA abrande três ocorrências
em vias de classificação, designadamente:
•
•
•

Arrasto / Regato das Bouças / Buraco da Pala - Conjunto de Sítios Arqueológicos
da Serra de Santa Comba (Serra de Passos);
Castelo do Rei de Orelhão - Conjunto de Sítios Arqueológicos da Serra de Santa
Comba (Serra de Passos);
Abrigo da Ribeira da Pousada - Conjunto de Sítos Arqueológicos da Serra de
Santa Comba (Serra de Passos).

5.9.

Ordenamento do território

De acordo com a planta de ordenamento da 1ª revisão do Plano Diretor Municipal de
Mirandela (PDMM), aprovada pela Assembleia Municipal a 5 de Junho de 2015 e
ratificada pelo Aviso nº9347/2015, de 31 de Agosto, o parque eólico ficará totalmente
implantado em espaço classificado como Solo Rural – Espaço florestal de produção, onde
é permitida a implantação de infraestruturas de energia elétrica e de produção de
12
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energias renováveis, desde que não ocorra prejuízo da legislação em vigor nem do
disposto para cada uma das suas categorias.
Relativamente à Reserva Ecológica Nacional (REN), o PDMM especifica que às áreas de
REN é aplicável o seu regime jurídico, previsto no Decreto-Lei nº166/2008, de 22 de
Agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº239/2012, de 2 de Novembro,
encontrando-se o parque eólico totalmente inserido em áreas de REN.
No que respeita ao Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN), aprovado pelo
Decreto-Lei nº73/2009, de 31 de Março, e alterado pelo Decreto-Lei nº199/2015, de 6
de Setembro, verifica-se que o projeto da linha elétrica atravessará áreas classificadas
como RAN, onde poderão ser instalados os respetivos apoio. Salienta-se que o regime da
RAN prevê possibilidade da realização de obras de construção de infraestruturas de
transporte e distribuição de energia elétrica, desde que não ocorram graves prejuízos
para os objetivos da RAN e quando não existam alternativas viáveis fora das áreas de
RAN, do ponto de vista técnico, económico e ambiental. Contudo, estas obras devem
localizar-se, preferencialmente, em terras e solos classificados como de menor aptidão.
O projeto do parque eólico prevê e instalação de algumas infraestruturas em área ardida
em 2013. De acordo com o Decreto-Lei nº327/90, de 22 de Outubro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei nº55/2007, de 12 de Março, estabelece-se a proibição, pelo
prazo de 10 anos, de várias ações nos terrenos com povoamentos florestais percorridos
por incêndios. Contudo, nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por
incêndios, não classificados pelo PDM como urbanos, urbanizáveis ou industriais, existe a
possibilidade de serem levantadas as proibições pelo ministério do ambiente, com base no
interesse público ou relevância para o interesse geral.

5.10.

Socioeconomia

Do ponto de vista socioeconómico, o concelho de Mirandela caracteriza-se pela sua
génese rural, tendo-se vindo a verificar na última década um processo de estagnação e
despovoamento, revelando um significativo êxodo rural, sendo uma zona desfavorecida
do ponto de vista económico e demográfico.
No concelho de Mirandela, o envelhecimento da população está patente, com a variação
positiva mais elevada a verificar-se no grupo etário com 65 anos ou mais anos,
representado este grupo 25,2% da população do concelho em 2011.
Acompanhando a tendência a nível nacional, Mirandela tem uma taxa de mortalidade
superior à taxa de natalidade, a taxa de Fecundidade do concelho está muito abaixo da
média a nível nacional e a taxa de natalidade tem vindo a descer ao longo dos anos.
De acordo com os dados do Censos 2011, no concelho de Mirandela a atividade
económica que apresenta maior número de população empregada é o setor terciário,
seguindo-se o setor secundário e primário.
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O concelho de Mirandela, nomeadamente os aglomerados populacionais, encontra-se
servido em termos de infraestruturas públicas, no que respeita ao abastecimento de água,
saneamento, eletricidade e telecomunicações.
Relativamente à rede viária e acessibilidades, trata-se de uma região carenciada, sendo
que o A4 é uma via estruturante, que atravessa o concelho e estabelece a ligação entre
Mirandela e os principais centros urbanos da região. As restantes vias de acesso no
concelho são estradas nacionais, municipais e caminhos municipais.

5.11.

Paisagem

A área de estudo localiza-se na denominada depressão de Mirandela, no sector nordeste
de Portugal Continental - Trás-os-Montes, na zona de transição entre o Alto Portugal
(Tinhela - Stª Comba) e o Nordeste Transmontano (Cova de Mirandela), de acordo com a
Carta das Regiões Naturais de Pina Manique e Albuquerque.
A Serra de Santa Comba ou de Passos, na qual serão implantados os aerogeradores
previstos no presente estudo, constitui um relevo residual que se destaca na paisagem
pela sua proeminência relativamente à envolvente, oferecendo uma amplitude visual
excecional, e pelas expressivas escarpas e cristas quartzíticas que a coroam, afloramentos
que conferem à paisagem uma imagem singular.
A área de estudo do ponto de vista bioclimático, apesar de se localizar numa zona de
transição para a Terra Fria Transmontana, manifesta um clima ainda muito marcado por
verões longos e quentes e invernos curtos e suaves, característico da denominada Terra
Quente Transmontana.
A serra pelas características mais agrestes que apresenta reveste-se exclusivamente de
floresta e matos, enquanto o prolongamento dos seus contrafortes para norte e poente,
materializando ainda um relevo vigoroso, apresenta uma matriz partilhada entre o mato, a
floresta e a agricultura que se concentra sobretudo na envolvente das povoações.
Também as vertentes mais gravosas do rio Tua apresentam manchas expressivas de
floresta e mato.
Assiste-se neste território a uma maior humanização relativamente à restante região de
Trás-os-Montes. Mirandela assume-se como o núcleo urbano mais representativo,
polarizando a humanização e evitando a dispersão humana no território. O povoamento
surge concentrado em aglomerados de reduzida dimensão e formas bem definidas,
localizando-se preferencialmente nos vales e sopés das encostas. Sobressaem para além
da cidade supracitada, as povoações de Franco, Lamas de Orelhão, Passos, Suçães e São
Pedro de Veiga de Lila.
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6. Evolução do estado do ambiente sem o
projeto
A predição e avaliação de impactes deve ter por base as características do projeto em
análise, as características atuais do meio ambiente onde se pretende inserir o projeto
(chamada de Situação de referência), bem como a projeção, para o ano horizonte do
projeto, dessas características do meio ambiente caso o projeto não se realize. Isto
porque é necessário que seja possível tomar em consideração as modificações do estado
da qualidade do ambiente decorrente da evolução natural da região sem a implementação
do projeto em análise.
Globalmente, não são expectáveis alterações significativas ao estado atual do ambiente
da zona em análise, caso o projeto não seja concretizado.

7. Impactes
ambientais
minimização

/

medidas

de

Com a implementação do Parque Eólico de Mirandela é previsível a geração de impactes
ambientais e socioeconómicos positivos bem como a ocorrência de impactes ambientais
negativos potenciais.
Muitos dos potenciais impactes ambientais negativos associados à implementação de um
dado projeto poderão ser prevenidos ou minimizados, caso sejam implementadas medidas
ambientais adequadas mitigadoras e/ou compensatórias.
No presente capítulo a avaliação de impacte ambiental que será feita terá em conta as
medidas ambientais mitigadoras que se preveem implementar, tendo em vista a avaliação
do impacte ambiental remanescente, ou difícil/impossível de evitar.

7.1.

Fase de construção

7.1.1. Impactes Positivos
Os impactes ambientais positivos associados à Fase de Construção prendem-se,
sobretudo, com questões socioeconómicas, de investimento do projeto, geração de
receitas dos contratos de arrendamento dos terrenos, integração de mão-de-obra local e
consumo de materiais de construção.
7.1.2. Impactes Negativos
Durante a fase de obra, é sobre os descritores biofísicos que incidem a generalidade dos
impactes negativos, como consequência das ações que decorrem durante a construção do
Parque Eólico, das quais se destacam:
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•
•
•

Construção dos locais de instalação dos aerogeradores;
Beneficiação/ construção de acessos, subestação e outras estruturas definitivas,
como os apoios da LE;
Construção de estruturas temporárias como as plataformas e o estaleiro.

Em seguida apresentam-se os aspetos mais relevantes associados à Avaliação dos efeitos
ambientais do Projeto, face a estes descritores ambientais.
Valores Naturais
Os principais impactes incidentes sobre os valores faunísticos, decorrentes da fase de
construção do parque eólico e da linha elétrica associada, estão especialmente
relacionados com perturbação de espécies e com a perda de habitat de potencial
ocorrência de algumas espécies de interesse conservacionista que utilizam a área como
potencial local de caça e, no caso de espécies como o falcão-peregrino, como local de
nidificação; sendo que se considera interdita a afetação de afloramentos rochosos com
potencial moderado a elevado para a nidificação da espécies ou outras aves rupícolas
ameaçadas. Na fase de implantação do projeto, considerou-se ainda a mortalidade por
atropelamento, que apresenta significância reduzida para a herpetofauna e mamofauna
não voadora.
Assim, relativamente aos valores faunísticos presentes na área de estudo do Parque
Eólico, consideraram-se os principais impactes decorrentes da fase de construção do
projeto como negativos, mas de baixa significância, dado o seu caráter temporário e
reduzida significância. No caso da linha elétrica, este impacte torna-se ainda menos
significativo, dada a predominância de áreas agrícolas, em que já se encontraram sobre
algum grau de perturbação antrópica, excluindo-se no entanto os troços mais próximos do
PE e nos quais a ocorrência de lobo será mais provável
Para tal, durante a fase de construção, as principais medidas a ter em consideração na
minimização dos impactes sobre os valores naturais, são as seguintes:
•

•
•
•
•
•
•

Localizar os acessos temporários ou outras estruturas de apoio à obra (e.g.
depósito temporário de terras) evitando, sempre que possível, a afetação dos
seguintes biótopos: Cascalheira, Sobreiral, Linha de água e Afloramentos
rochosos;
Limitar ao máximo a área a desmatar;
Proibir a circulação de veículos fora dos caminhos;
Decapar a camada superficial do solo (terra viva) apenas nos locais onde vão ser
instaladas estruturas de apoio à obra e acessos, armazenando a terra viva;
Utilizar terra vegetal, sempre que possível proveniente do local de obra, nas ações
de recuperação ambiental;
Impedir o fogueamento fora do local de construção;
Manter a vigilância e o material necessário à prevenção e ao combate de
incêndios;
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Assegurar especial cuidado com a preservação de sobreiro (Quercus suber) e
azinheira (Quercus rotundifolia);
Sinalização de exemplares antigos de espécies arbóreas a abater, antes do inicio
da construção;
Balizar as áreas de afloramentos rochosos;
Efetuar as atividades mais ruidosas fora do período de reprodução do Loboibérico e das espécies de aves de rapina ameaçadas que nidifiquem na área
envolvente;
Concentrar as obras durante o período diurno;
Evitar, aquando da definição do traçado final dos acessos definitivos, que os
mesmos funcionem como um circuito circular na serra;
Evitar a criação de cavidades entre pedras que podem ser utilizadas por espécies
de presas de aves de rapina, durante a recuperação das áreas intervencionadas
em redor dos aerogeradores;
Dar continuidade à implementação do plano de monitorização dos potenciais
efeitos negativos sobre a avifauna, quirópteros e lobo-ibérico.
Deverá existir um especial cuidado na zona de vão entre os apoios V6 e V7 da
linha elétrica, no que respeita à circulação de veículos fora dos acessos, devido à
presença potencial de rato de Cabrera.
Adotar medidas técnicas especificas de forma a reduzir o risco de colisão e
eletrocussão de aves de rapina ameaçadas, pelo menos dentro das áreas
identificadas como “Críticas”;
Sinalizar adequadamente os troços da LE coincidentes com as “Áreas Críticas para
rapinas”;
Restringir as atividades de maior perturbação no período de reprodução de loboibérico nas áreas de maior relevância identificadas.

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

Paisagem
Durante a fase de construção verificar-se-á uma interferência nas perceções humanosensoriais, com particular incidência nos observadores externos ao empreendimento,
resultante de uma desorganização espacial e funcional da área de intervenção pela
introdução de elementos estranhos, abertura de novos caminhos, desmatação e
desflorestação e alterações morfológicas do terreno.
Os impactes ambientais resultantes da construção na Paisagem foram avaliados como
temporários e reversíveis, assumindo-se como mais significativos para as povoações mais
próximas da serra, Franco, Lamas de Orelhão e Passos.
Com o objetivo de minimizar os impactes na paisagem decorrentes da implementação do
presente estudo, apresentam-se em seguida algumas recomendações para o decorrer da
obra:


Salvaguardar ao máximo a envolvente, através do balizamento das zonas
indispensáveis para a execução da obra;
17
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Salvaguardar ao máximo a vegetação arbustiva e arbórea presente, a
desmatação/desflorestação deverá ser limitada ao estritamente necessário;



Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. No
caso dos novos acessos ou do melhoramento dos acessos existentes, as obras
devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na morfologia
do terreno;



Proceder à decapagem da terra viva em todas as áreas sujeitas a intervenção ao
serem iniciados os trabalhos de movimento de terras;



Proceder à limpeza de todos os materiais / resíduos resultantes da obra, quer na
área de intervenção, quer ainda, noutras áreas onde se tenha verificado a sua
acumulação indevida.

Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais
Durante esta fase, as principais ações que podem implicar impactes sobre a geologia,
geomorfologia e recursos minerais prendem-se com as movimentações de terras
necessárias às fundações dos aerogeradores do Parque Eólico, às bases dos apoios da
linha elétrica, à plataforma de instalação do edifício de comando e subestação e aos
acessos, quer às torres dos aerogeradores, quer à subestação, bem como a acessos
temporários para implantação dos apoios da linha elétrica.
Os impactes ambientais ao nível da geologia e geomorfologia na fase de construção foram
classificados como certos, permanentes e irreversíveis (fundações e acessos),
temporários e reversíveis (construção de acesos temporários), de magnitude reduzida e
pouco significativos.
Atendendo aos potenciais impactes identificados recomendam-se as seguintes medidas
de minimização:
•
•

•
•

•

As ações de desmatação e decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas
indispensáveis para a execução da obra;
Antes dos trabalhos de movimentação de terras, deve proceder-se à decapagem
da terra viva e ao seu armazenamento, para posterior reutilização em áreas
afetadas pela obra;
Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos
estejam limpos, evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas;
Deverão ser utilizados os materiais provenientes das escavações como material
de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para
fora da área de intervenção);
Caso se revele necessário o recurso a explosivos para a realização das fundações
das torres dos aerogeradores, deverá recorrer-se a técnicas de pré-corte e ao uso
de microrretardadores, minimizando as vibrações produzidas.
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Solos, Aptidão da terra e Ocupação atual do solo
Os principais impactes sobre os solos verificam-se durante a fase de construção, com a
sua ocupação temporária ou definitiva pelo projeto e infraestruturas necessárias à obra.
Os impactes ambientais no solo foram avaliados como certos, permanente e irreversíveis
(acessos permanentes e infraestruturas), temporário e reversíveis (acessos temporários,
estaleiro e valas), de magnitude reduzida e pouco significativos.
Em função dos potenciais impactes identificados são recomendadas as seguintes medidas
de minimização:
•

•

•

•
•

•

•

•

A área de intervenção deve ser claramente delimitada e limitada ao estritamente
necessário para a obra, de modo a não se efetuarem intervenções em áreas
adjacentes;
Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se preferencialmente em
áreas degradadas, devendo ser privilegiados locais de declive reduzido e com
acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de
acessos;
Os estaleiros e parques de materiais não devem localizar-se em solos de aptidão
agrícola elevada, Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e outras
áreas de ocupação agrícola, nomeadamente áreas de vinha, pomar ou olival;
As ações de desmatação e decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas
indispensáveis para a execução da obra;
Antes dos trabalhos de movimentação de terras, deve proceder-se à decapagem
da terra viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em
áreas afetadas pela obra;
Deve privilegiar-se o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra.
Caso seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento
dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao
mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente
ficarão ocupadas pelo acesso;
Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à
recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto
absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou
recolha por operador licenciado;
Deve proceder-se ao restabelecimento e recuperação paisagística da área
envolvente degradada com espécies autóctones, restabelecendo as condições
naturais de infiltração com a descompactação e arejamento dos solos;

Qualidade do ar
As atividades de construção provocam:
•

A emissão de gases de escape através da utilização de máquinas usadas na obra,
nomeadamente: Camiões e outros veículos, escavadoras, grupos geradores de
energia elétrica (diesel);
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•

A emissão de poeiras oriunda de operações de movimentação de terras e da
circulação de veículos e máquinas em estradas não alcatroadas.

Os impactes ambientais na qualidade do ar local foram avaliados como certos,
temporários, reversíveis, de magnitude reduzida (obra de reduzida dimensão; reduzido
número de máquinas a serem usadas) e pouco significativos.
Atendendo aos potenciais impactes identificados recomendam-se as seguintes medidas
de minimização:
•

•

Recomenda-se que nas operações de movimentação de terras seja implementado
um sistema de aspersão controlada de água para atuação, sempre que o teor de
humidade do material for reduzido (com condições para dar origem à libertação
de poeiras aquando do respetivo manuseamento);
Recomenda-se que as operações de transporte de terras em veículos sejam
cuidadosamente realizadas, no sentido de evitar a queda de material (terras) para
o pavimento das estradas e que as cargas dos veículos de transporte de terras
sejam devidamente protegidas conta a ação do vento, no sentido da minimização
da emissão de poeiras nos respetivos percursos.

Recursos hídricos
hídricos
Os impactes da fase de construção far-se-ão sentir sobre os recursos hídricos em
resultado da alteração das condições de permeabilidade do solo, da eventual obstrução
temporária do escoamento e em alterações qualitativas da água.
Os impactes ambientais nos Recursos Hídricos foram avaliados como certos, temporários,
reversíveis, de magnitude reduzida e pouco significativos.
Durante a fase de construção, as principais medidas a ter em consideração na
minimização dos impactes sobre os recursos hídricos, são as seguintes:
•
•

•

•
•

Abertura de novos acessos de modo a evitar ou minimizar movimentações de
terras e interferência com linhas de água;
Implementação, nos caminhos (a melhorar ou a construir) que atravessem linhas
de água, de passagens hidráulicas de secção adequada, de modo a evitar a
obstrução do normal escoamento da água;
Planeamento dos trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a
exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade, evitando o arraste de
sedimentos e o eventual assoreamento de linhas de água existentes na
envolvente;
Limpeza das linhas de água que sejam eventualmente interferidas pela obra, de
forma a anular qualquer obstrução total ou parcial;
Acautelamento das ações a desenvolver junto das zonas hídricas mais sensíveis,
nomeadamente: captações públicas de abastecimento público, captações
privadas, linhas de água e ecossistemas da REN (cabeceiras de linhas de água,
zonas de máxima infiltração e zonas ameaçadas pelas cheias);
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•

Desenvolvimento das ações junto das margens do rio Tua fora do período de
maiores chuvadas de modo a evitar eventuais perturbações caso haja inundações
nos terrenos adjacentes ao rio Tua.

Ambiente sonoro
Na fase de construção do Parque Eólico de Mirandela o ruído assumirá características
não estacionárias podendo apresentar características impulsivas, a partir de fontes
pontuais dependendo do tipo de máquinas de construção civil utilizadas e respetivos
regimes de funcionamento.
O impacte sonoro da fase de construção foi avaliado como sendo provável, temporário,
reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo.
São apontadas as seguintes medidas de mitigação para a fase de construção:
•
•

•
•

Garantir que todos os equipamentos a utilizar em obra tenham baixos níveis de
ruído, cumprindo os requisitos legais do Decreto-Lei n.º 221/2006;
Assegurar revisões periódicas aos veículos e à maquinaria a utilizar durante a
execução dos trabalhos, de forma a verificar as suas condições de funcionamento
e, consequentemente, evitar que os seus níveis de potência sonora admissíveis
sejam violados;
Efetuar os trabalhos de obra apenas nos dias úteis em horário diurno entre as 8h
e 20horas;
Obter a licença especial de ruído junto da Câmara Municipal, no caso de trabalhos
de obra a efetuar excecionalmente em fim-de-semana ou feriados ou em período
entre as 20h e as 8h (entardecer e noturno), devendo os mesmos serem
calendarizados para períodos de execução inferiores a 30 dias.

Arqueologia
De acordo com o projeto atual foram identificados impactes sobre as duas ocorrências
localizadas na área de implantação do parque eólico, designadamente:
•

•

Ocorrência 9 (Abrigo da Soalheira) – considera-se que a construção do projeto,
em particular do AG5, da subestação, da abertura da vala de cabos, de acessos e
da LE comporta um impacte indireto;
Ocorrência 10 (Estrutura do Rei de Orelhão) – considera-se que a construção do
projeto, e em particular do AG3 e da abertura da vala de cabos, comporta um
impacte direto.

Neste sentido, os impactes ambientais na arqueologia na fase de construção restringemse às ocorrências 9 e 10 atrás descritas, tendo sido avaliados como certos, permanentes,
irreversíveis de magnitude baixa a média e pouco significativo a significativo,
respetivamente.
Recomenda-se a aplicação das seguintes medidas de minimização de âmbito geral:
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•

•

•

•

Prospeção arqueológica das áreas de extração de terras de empréstimo, de
depósito de terras sobrantes, de apoios de linha elétrica aérea, de acessos de
serventia aos trabalhos de escavação de fundações para apoios da linha elétrica
aérea, das áreas prospetadas até esta data. Devem adotar-se medidas de
minimização concordantes com os resultados dessas prospeções ou proceder-se à
alteração / ajuste da localização das partes do Projeto que interfiram com
ocorrências de interesse arqueológico;
Acompanhamento arqueológico integral e contínuo de todas as atividades que
envolvam o remeximento e escavação ao nível do solo e subsolo (desmatação,
decapagem e escavação);
Garantir a conservação in situ de todas as ocorrências que se encontram na
envolvente das áreas diretamente afetadas pela construção do Projeto. A
conservação in situ significa garantir que o estado de conservação atual da
ocorrência não se degrada devido à execução da obra;
Sinalizar com barreira protetora, em fase prévia aos trabalhos de escavação, as
ocorrências que se encontram a menos de 25m das componentes do projeto.

Ordenamento do território
Da análise efetuada aos instrumentos de gestão territorial constatou-se que a construção
do Parque Eólico de Mirandela não contraria, na generalidade, o disposto nos
instrumentos de gestão territorial em vigor para a área de estudo, tendo os impactes sido
avaliados como pouco significativos.
Com base nas servidões e restrições de utilidade pública identificadas para a área de
implantação do Parque Eólico e Linha Elétrica, as medidas apresentadas para este
descritor dizem respeito ao cumprimento da legislação em vigor, no que se refere à
consulta das entidades a que cometem essas matérias, para as emissões das autorizações
específicas necessárias e prévias ao estabelecimento das infraestruturas do projeto.
Socioeconomia
Ao nível das acessibilidades e da perturbação da qualidade de vida da população, da fase
de construção deste projeto decorrerão impactes na circulação rodoviária e possível
interdição de vias devido à circulação de máquinas e veículos pesados e ao transporte dos
aerogeradores e outros equipamentos.
Os impactes ambientais sobre a Socioeconomia na fase de construção foram avaliados
como sendo prováveis, temporários, reversíveis, de magnitude reduzida e pouco
significativos.
Tendo em conta a natureza dos impactes socioeconómicos identificados, considera-se
que os mesmos são minimizáveis através da adoção de medidas de comunicação do
projeto, através de um Plano de Comunicação que deverá incluir inquéritos à população e
evidências de um bom nível de conhecimento das características e impactes do projeto,
pela população local.
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A maioria das medidas que garantem a minimização dos impactes sobre a qualidade de
vida das populações locais está já prevista no âmbito de outros fatores avaliados,
nomeadamente, no ambiente sonoro, qualidade do ar, solo e uso do solo.

7.2.

Fase de exploração

7.2.1. Impactes Positivos
Os impactes ambientais positivos associados à Fase de Exploração do Parque Eólico
prendem-se com:
•
•

•

Geração de trabalho associado às atividades de manutenção dos aerogeradores;
Geração de receitas das rendas de ocupação do espaço, que revertem para os
proprietários do terreno, o que poderá contribuir para a sustentabilidade da
respetiva propriedade;
Produção de energia elétrica a partir do potencial eólico, contribuindo para a
redução da produção de energia com base em combustíveis fósseis e reduzindo,
ao mesmo tempo, a dependência energética nacional. O potencial energético a
produzir no Parque Eólico de Mirandela será cerca de 55 GWh em ano médio,
evitando a emissão de cerca de 25,85 t/ano de CO2 para a atmosfera, caso esta
quantidade de energia fosse produzida por centrais termoelétricas com utilização
de combustíveis fósseis.

7.2.2. Impactes Negativos
Em seguida apresentam-se os aspetos mais relevantes associados à avaliação dos efeitos
ambientais do projeto na fase de exploração cada descritor ambiental considerado.
Note-se desde já que, durante a fase de exploração, os impactes negativos identificados e
avaliados são particularmente relevantes nos descritores dos valores naturais (fauna e
flora) e paisagem.
Valores Naturais
Na fase de exploração foi possível verificar que ações de obra como a manutenção dos
acessos e plataformas e LE, o funcionamento dos aerogeradores e consequente aumento
da presença humana poderão favorecer a instalação de espécies florísticas exóticas e
invasoras. Este é um impacte considerado como provável e de baixa significância.
Considera-se que o efeito de exclusão e a mortalidade de vertebrados voadores por
colisão com os aerogeradores e, no caso das aves, também por colisão com a Linha
elétrica são as principais consequências da exploração do projeto. No que respeita à
comunidade de morcegos, de acordo com a bibliografia, o registo de mortalidade de
espécies com estatuto de conservação será improvável, pelo que corresponde a um
impacte, embora negativo, de baixa significância.
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Também a mortalidade de aves sem estatuto de conservação, quer por colisão com os
aerogeradores, quer com a LE, é considerado um impacte negativo, mas de reduzida
magnitude e de baixa significância. Apesar de ainda ser considerado de baixa significância,
a mortalidade de aves com estatuto de conservação, nas quais se incluem o falcãoperegrino e o tartaranhão-caçador, foi o impacte previsto para a fase de exploração que
apresentou uma pontuação mais elevada, sendo a sua ocorrência considerada provável.
No global, os impactes ambientais sobre os valores naturais na fase de exploração são
classificados como prováveis, permanentes, irreversíveis, de reduzida magnitude e pouco
significativos.
Atendendo aos impactes identificados a nível dos Valores Naturais para a fase de
exploração do parque eólico, foram definidas as seguintes medidas de minimização:
•
•

Após a conclusão das obras dever-se-á proceder à descompactação do solo em
todas as áreas ocupadas por estruturas temporárias de apoio à obra;
Deve ser dada continuidade à implementação do plano de monitorização dos
potenciais efeitos negativos sobre a fauna voadora (avifauna e quirópteros) e
sobre lobo-ibérico.

Paisagem
Na fase de exploração os impactes na paisagem decorrem fundamentalmente da presença
física das estruturas que o projeto introduz no território, implicando um impacte visual
negativo de significância variável, consoante:
•

As características da paisagem afetada, isto é, da sua capacidade de suportar uma
intervenção, tendo em conta a sua qualidade e capacidade de dissimular os
elementos exógenos previstos no projeto em estudo;

•

A magnitude da intrusão visual gerada pela intervenção, dependente das
características visuais mais relevantes do projeto e da presença de recetores
humanos sensíveis às alterações decorrentes da sua construção e exploração.

Como se poderá deduzir facilmente, a intrusão visual será tanto mais gravosa quanto mais
visíveis forem as estruturas previstas no âmbito do presente projeto. Desta forma,
recorre-se à análise da sua visibilidade pelos recetores humanos sensíveis às alterações
decorrentes da sua presença. Esta análise de visibilidades concluiu que o PE, incluindo os
aerogeradores, a subestação e o edifício de controlo, se manifestará visível em vários
pontos de observação identificados e avaliados (santuário de Stª Comba, o miradouro
natural na cumeada denominada Soalheiro e as povoações de Vales, Franco, Pereira,
Lamas de Orelhão, Passos, Suçães, Pai Torto e São Pedro de Veiga de Lila).
Salienta-se que do Santuário de Santa Comba não serão visíveis a subestação, o edifício
de controlo e a linha elétrica.
A implementação do projeto em estudo implicará, assim, uma intrusão visual moderada a
reduzida para a maioria das povoações da envolvente. Apenas para um foco de
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observadores se prevê que o projeto determine uma intrusão visual elevada,
nomeadamente Lamas de Orelhão, ao constituir um dos pontos mais próximos da área de
intervenção (a par do Santuário de Santa Comba e do miradouro da cumeada do
Soalheiro), com visibilidade para seis dos aerogeradores propostos.
Da análise da intrusão visual gerada pela implementação do projeto concluiu-se que a
implementação do projeto em estudo determina um impacte negativo moderadamente
significativo, sendo que, na sua maioria, os observadores estarão sujeitos a uma intrusão
visual moderada ou reduzida.
Com o objetivo de minimizar os impactes na paisagem decorrentes da implementação do
presente estudo, apresentam-se em seguida algumas recomendações para a posterior
requalificação das áreas temporariamente afetadas:
•

•

•

A terra vegetal proveniente da decapagem dos solos deverá ser armazenada em
local apropriado (terreno plano, limpo de vegetação possuindo uma boa
drenagem), para posterior utilização na recuperação paisagística das zonas
afetadas;
Proceder à limpeza de todos os materiais / resíduos resultantes da obra, quer na
área de intervenção, quer ainda, noutras áreas onde se tenha verificado a sua
acumulação indevida;
Proceder ao restabelecimento e à recuperação paisagística de todas as zonas
afetadas pela execução da obra.

Geologia, Geomorfologia e Recursos
Recursos Minerais
Não se prevê que as atividades associadas às operações de manutenção do Parque Eólico
de Mirandela, da subestação e da linha elétrica originem impactes negativos sobre a
geologia e geomorfologia.
Solos, Aptidão da terra e Ocupação atual do solo
solo
Durante a fase de exploração não são previsíveis impactes adicionais sobre os solos, a sua
aptidão ou a sua ocupação atual, salvo as resultantes de ações de manutenção das
diferentes infraestruturas que compõem o projeto em estudo e os projetos associados.
Face às medidas de minimização preconizadas, a probabilidade da ocorrência de impactes
negativos significativos é reduzida, sendo o impacte considerado incerto.
Qualidade do ar
Não são expectáveis impactes negativos na qualidade do ar da região resultantes da
operação do Parque Eólico de Mirandela. Perspetiva-se indiretamente a ocorrência de
impactes positivos na qualidade do ar, embora indiretos e a uma escala global, uma vez
que a produção de energia elétrica através da energia eólica substitui a energia produzida
com recurso a combustíveis fósseis.
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Recursos hídricos
Durante a fase de exploração, atendendo à tipologia do projeto e a sua localização face
aos recursos hídricos expressa no capítulo de caracterização do ambiente afetado, não se
referem impactes sobre os recursos hídricos, para além de eventuais ações pontuais de
manutenção, com impactes muito pouco significativos.
Salienta-se ainda que para o funcionamento da subestação são consideradas redes
internas de abastecimento de água e de saneamento. Relativamente ao abastecimento de
água este far-se-á com recurso a um reservatório a localizar no interior da subestação e
que será abastecido periodicamente no local. Relativamente ao saneamento, as águas
residuais são conduzidas para uma fossa estanque também a implementar no local. Assim,
neste âmbito, não se consideram quaisquer impactes sobre os recursos hídricos.
Importa destacar ainda a interferência pela linha de alta tensão com o perímetro de
proteção de 500 metros do ponto de água para abastecimento de aeronaves no combate
a incêndios de Lamas do Orelhão. Desta interferência não decorrem quaisquer impactes
sobre o ponto de água, no entanto, implica a balizagem da linha no troço inserido dentro
desse perímetro.
Ambiente sonoro
Face aos resultados obtidos da modelação do ruído particular do futuro parque eólico em
estudo composto por 8 aerogeradores, conclui-se que a sua exploração não terá
influência significativa no ruído ambiente junto aos recetores sensíveis identificados como
mais próximos na sua envolvente. O recetor sensível (habitação) mais próximo de um
aerogerador do parque eólico encontra-se a cerca de 1200 metros de distância.
Na fase de exploração os impactes ambientais relacionados com o ambiente sonoro foram
avaliados como incertos, temporários, reversíveis, de magnitude reduzida e pouco
significativos.
São apontadas as seguintes medidas de mitigação para a fase de exploração:
•
•

Definir e implementar um plano de manutenção preventiva que permita revisões
periódicas das condições de funcionamento dos aerogeradores;
Garantir a execução de plano de monitorização definido e no caso de
incumprimentos ou reclamações definir medidas de minimização de ruído nos
aerogeradores a nível de equipamento e/ou exploração ou medidas de proteção
dos recetores sensíveis afetados.

Arqueologia
Com referência à informação disponível, não se identificaram impactes negativos que
possam resultar da exploração do Projeto. A avaliação dos impactes que possam ocorrer
nesta fase deve basear-se nos resultados da fase de construção.
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Ordenamento do território
Em termos de impacte sobre o Ordenamento do Território na fase de exploração, e dado
que a mesma apenas consistirá na utilização das infraestruturas instaladas na fase de
construção e respetiva manutenção, considera-se que os impactes serão semelhantes aos
já identificados na fase de construção.
Socioeconomia
Os impactes socioeconómicos do Projeto são, na sua maioria, positivos relacionados com
emprego local e alguma contribuição para o comércio e serviços locais.
Os impactes negativos estarão relacionados com situações pontuais de incomodidade,
nomeadamente associadas aos fatores ambiente sonoro e paisagem os quais foram
devidamente avaliados nos descritores respetivos.

7.3.

Fase de desativação

Uma vez concluído o período de vida útil do Parque, prevê-se que o mesmo possa ser
renovado e/ou reabilitado com a finalidade de continuar a ser operado durante um novo
período, na medida em que se trata de um projeto de produção de energia renovável com
relevante interesse.
No caso de desativação definitiva, os impactes potenciais negativos sobre os vários
descritores na fase de desativação serão sobretudo relacionados com as intervenções de
obra para desmontagem das infraestruturas do projeto, resultando em particular da
movimentação de maquinaria e funcionamento do estaleiro e do desmonte dos
equipamentos: aerogeradores, subestação e linha de alta tensão.
Desta forma, os impactes ambientais previstos nesta fase serão na generalidade
semelhantes aos identificados para a fase de construção prevendo-se uma avaliação na
mesma grandeza, sendo estes temporários e pouco significativos.

8. Monitorização e Gestão Ambiental
No que diz respeito à monitorização, face à avaliação de impactes, são definidos
programas de monitorização ao nível da avifauna, quirópteros, lobo, ambiente sonoro.
Para a gestão ambiental do projeto foi ainda especificado um plano de gestão ambiental e
algumas orientações de recuperação paisagística.
Plano de monitorização da avifauna
O plano de monitorização da comunidade de aves tem como principais objetivos: i)
determinar a mortalidade associada ao Parque Eólico de Mirandela e linha elétrica
associada; ii) identificar alterações na comunidade de aves em geral, aves de rapina e
outras planadoras presentes na área do Parque Eólico e área envolvente, em termos de
27
Estudo de Impacte Ambiental – Parque Eólico de Mirandela – Resumo Não Técnico

um eventual efeito de exclusão e iii) avaliar o comportamento da comunidade de aves em
geral perante a linha elétrica e eventual efeito de exclusão na comunidade de aves de
rapina e outras planadoras.
Plano de monitorização de quirópteros
O presente plano de monitorização tem por objetivo avaliar os impactes que a exploração
do Parque Eólico de Mirandela tem na comunidade de quirópteros. Os objetivos
específicos da monitorização devem ser: i) identificar alterações na comunidade presente
na área do Parque Eólico, em termos de um eventual efeito de exclusão; ii) determinar a
mortalidade anual associada ao Parque Eólico; iii) acompanhar a utilização de abrigos de
quirópteros existentes nas proximidades do Parque Eólico.
Plano de monitorização do lobo
O presente plano tem por objetivo, na fase de construção e exploração, efetuar um
levantamento da situação de lobo-ibérico (Canis lupus) na área do Parque Eólico de
Mirandela e envolvente. Os objetivos específicos do estudo são:
•

Caracterizar a situação do lobo-ibérico na área do Parque Eólico e envolvente,
incluindo distribuição (zonas de presença/ ausência), de forma a detetar um
eventual efeito de exclusão – fase de construção e exploração;

•

Determinar a utilização do espaço (intensidade de ocorrência e possível
localização de área de criação ou outros centros de atividade) e organização social
(número de alcateias), de forma a detetar uma eventual alteração do padrão de
reprodução das alcateias existentes na vizinhança – fase de construção e
exploração.

Ambiente sonoro
sonoro
Propõe-se a monitorização do ruído na fase de exploração, realizando-se uma campanha
no primeiro ano de exploração do parque eólico com o pleno funcionamento de todos os
aerogeradores em condições meteorológicas favoráveis à propagação sonora, com
velocidade do vento entre 1,5m/s e 2,5m/s (medida a 1,5m da superfície). Após esta
campanha a periodicidade de monitorização deverá ser pelo menos de 5 em 5 anos. Em
situações de reclamação, deverão ser efetuadas medições acústicas no local em causa,
imediatamente após a mesma.
Plano de gestão ambiental
Este documento visa essencialmente estabelece o plano de acompanhamento ambiental
para a fase de construção, definindo e clarificando as funções da gestão ambiental ao nível
da gestão de obra e estabelecendo procedimentos/metodologias de gestão ambiental que
os vários intervenientes da obra precisam conhecer e implementar. Servirá,
essencialmente de apoio aos Responsáveis de Ambiente dos Empreiteiros, ao Dono de
Obra e à Equipa de Fiscalização.
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Recuperação paisagística
paisagística
As medidas de recuperação paisagística propostas visam minimizar os impactes
resultantes da construção do projeto em estudo, com reflexos ao nível estético, funcional
e económico, tendo em conta que os principais fatores promotores da degradação da
paisagem provêm das alterações na morfologia do terreno e da destruição da vegetação.

9. Conclusão
O projeto do parque eólico de Mirandela prevê a instalação de 8 aerogeradores na Serra
de Santa Comba, e uma linha elétrica de 60 kV complementar, que liga a subestação do
parque eólico à subestação existentes em Mirandela.
Os estudos desenvolvidos permitiram caracterizar, de forma detalhada, todos os fatores
de interesse ambiental, tendo sido avaliados os impactes nas fases de construção,
exploração e desativação do projeto.
Das análises e avaliações efetuadas, conclui-se que não é previsível a ocorrência de
qualquer impacte negativo sobre o ambiente de tal modo significativo que possa colocar
em questão a viabilidade ambiental do projeto.
Os impactes ambientais do projeto identificados na fase de construção (e desativação)
serão de caráter temporário e foram avaliados na globalidade dos descritores como
pouco significativos. Na fase de exploração, ocorrerão impactes ambientais com alguma
significância sobretudo ao nível da flora, fauna e paisagem.
A implementação das medidas de minimização e de gestão ambiental propostas, bem
como os planos de monitorização preconizados permitirá reduzir, ou até mesmo anular,
na sua maioria os impactes negativos.
Salienta-se também que o projeto permitirá potenciar impactes positivos ao nível da
economia local e qualidade do ar.
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