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1. I N T R O D U Ç Ã O
1.1.

Identificação e objetivos da monitorização

O presente documento constitui o terceiro relatório das ações do plano de monitorização da Flora e Vegetação
realizadas na área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Candeeiros, promovido por
uma empresa do grupo Iberwind, Produção, no qual são apresentados os resultados referentes ao primeiro ano da
Fase de Exploração – Fase III deste sobreequipamento eólico.
Os objetivos de monitorização previstos para esta fase estão relacionados apenas com a verificação da evolução da
recuperação da vegetação nas áreas intervencionadas. No entanto, para colmatar uma lacuna identificada e relatada
no relatório anterior (Bioinsight, 2016), relacionada com a não observação dos núcleos das espécies de Iberis
procumbens subsp. microcarpa e de Narcissus calcícola por a campanha de final de obra ter sido realizada fora da
época de floração destas espécies, foi aconselhada a realização de uma campanha adicional durante a primavera de
2017.
Os trabalhos de campo realizados durante a Fase Prévia à Construção (Bio3, 2013), em março de 2012 e julho de
2013, permitiram estabelecer uma situação de referência para as fases subsequentes da monitorização, no que
respeita aos valores naturais presentes. Desta forma, o presente relatório, tem por objetivo detetar eventuais
alterações nos referidos valores naturais como resultado das ações de construção do Sobreequipamento do Parque
Eólico da Serra de Candeeiros e da observação de fatores de perturbação endógenos ou exógenos à presença deste
sobreequipamento eólico.

1.2.

Âmbito do Relatório

O presente Plano de Monitorização tem lugar durante a Fase de Exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico
da Serra de Candeeiros.
Para cumprir com o objetivo a que o plano de monitorização se propõe, em maio de 2017 (Fase de Exploração) foi
realizada uma campanha de monitorização adicional dos núcleos das espécies florísticas para complementar os
dados da campanha realizada no Final da Fase de Construção (setembro de 2016). Nesta campanha procedeu-se,
assim, à confirmação da afetação dos núcleos de Iberis procumbens subsp. microcarpa e de Narcissus calcicola e à
avaliação da sua afetação pelas obras de construção do sobreequipamento eólico. Esta campanha adicional resulta
do fato de em 2016 não ter sido possível confirmar a real afetação dos núcleos, uma vez que a campanha de
monitorização de final da obra foi realizada fora da época favorável à identificação desta espécie no terreno.
A verificação da evolução da vegetação natural nas áreas intervencionadas foi realizada ao longo da vala de cabos,
nas plataformas dos aerogeradores e na área onde foi instalado o estaleiro de obra.
O Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Candeeiros, promovido pela empresa Iberwind, Produção., é
constituído por 5 aerogeradores de 2,05MW de potência unitária, e localiza-se na freguesia de Alcobertas, concelho
de Rio Maior, distrito de Santarém.

1.3.

Enquadramento Legal

De acordo com o disposto nos termos do Decreto-Lei (DL) n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo DL n.º
47/2014, de 24 de março, e pelo DL n.º 179/2015, de 27 de agosto, que vieram revogar o anterior DL n.º 69/2000,
de 3 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de novembro, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
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relativo ao empreendimento em causa apresenta um programa de monitorização para os descritores considerados
mais sensíveis. Essa imposição legal foi formalizada na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida a 23 de agosto
de 2012.
De acordo com o previsto no Decreto-Lei anteriormente referido, o presente relatório deverá ser submetido à
autoridade de AIA (Avaliação de Impacte Ambiental).

1.4.

Apresentação da estrutura do relatório

O presente relatório de monitorização seguiu a estrutura definida na Portaria n.º º 395/2015 de 4 de novembro. O
seu conteúdo foi adaptado ao âmbito dos trabalhos efetuados, tal como previsto nesta mesma Portaria, sendo
organizado em sete capítulos:
•

Capítulo 1: Introdução – descrição dos objetivos, âmbito e enquadramento legal do estudo;

•

Capítulo 2: Antecedentes – referências a documentos antecedentes (AIA e pós-AIA);

•

Capítulo 3: Descrição do programa de monitorização – descrição das metodologias de campo, análise de
dados e critérios de avaliação;

•

Capítulo 4: Resultados – apresentação e discussão dos resultados obtidos;

•

Capítulo 5: Conclusões e recomendações – síntese da avaliação de impactes monitorizados e análise do
plano e/ou das medidas de mitigação em curso;

•

Capítulo 6: Referências bibliográficas;

•

Capítulo 7: Anexos.

O respetivo esquema de apresentação pode ser consultado no Índice.

1.5.

Autoria técnica do relatório

A equipa técnica responsável pelo presente relatório de monitorização e pelo trabalho de campo é apresentada no
Quadro 1.
Quadro I – Equipa técnica.
Nome

Formação

Ana Paiva

Licenciada em Engenharia Biofísica. Especialidade em flora, vegetação e
conservação da natureza

Funções
Gestora de Projeto.
Técnica de campo
Elaboração do relatório

Helena Coelho

Miguel Mascarenhas

Nuno Salgueiro

Licenciada em Biologia, Mestre em Ciências das Zonas Costeiras
Doutorada em Biologia
Licenciado em Biologia Vegetal Aplicada. Mestre em Avaliação de Impacte
Ambiental. Pós-Graduação em Sistemas de Informação Geográfica
Licenciado em Biologia Vegetal Aplicada
Especialização em Ciências e Tecnologias do Ambiente

Coordenação

Coordenação

Coordenação
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Nome

Formação

Funções

Sílvia Mesquita

Licenciada em Biologia – Ramo Científico-Tecnológico. Pós-Graduação em
Turismo da Natureza

Coordenação

Relatório entregue a 29 de agosto de 2017.
Citação recomendada:
Bioinsight, 2017. Monitorização da Flora e Vegetação Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Candeeiros.
Relatório 3 (Fase de Exploração – Ano I). Relatório elaborado para Iberwind, Produção. Bioinsight. Odivelas, agosto
de 2017.
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2. A N T E C E D E N T E S
2.1.

Antecedentes relacionados com os processos de AIA e Pós-AIA

Devido às suas características e localização o Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra dos Candeeiros foi sujeito
a um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. Conforme previsto na legislação em vigor de avaliação de
impacte ambiental, a empresa promotora do projeto, Iberwind Produção, submeteu o Estudo de Impacte Ambiental
do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Candeeiros, em fase de projeto de execução, ao processo de
AIA (Processo de AIA n.º 2503).
Decorrida a fase prevista no procedimento de AIA, nomeadamente a fase de apreciação técnica do EIA, foi emitido
um pedido de elementos adicionais a 20 de janeiro de 2012, ao qual se respondeu mediante a apresentação do
Relatório Final de Monitorização da Flora e Vegetação (Ano 0), entregue em agosto de 2013. Da mesma forma, com
o referido relatório, pretendeu-se também dar resposta à DIA com decisão Favorável Condicionada, emitida a 23 de
agosto de 2012, na qual se refere a necessidade de apresentar “4. Relatório com a identificação dos resultados da
monitorização do Ano 0 da flora e vegetação (…), a concluir antes do início da construção do Projeto, e ponderação
da necessidade de desenvolver medidas de minimização adicionais.”

2.2.

Antecedentes relacionados com a monitorização da Flora e Vegetação

A Monitorização da Flora e Vegetação na área do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Candeeiros teve
início em março de 2012, na fase anterior à construção do projeto (Ano 0). Durante este período foram elaboradas
duas notas técnicas (Bio3, 2012a; Bio3, 2012b) para apresentação dos resultados preliminares obtidos até à data,
de forma a dar resposta ao Aditamento ao EIA.
O relatório entregue durante a fase anterior à construção (Bio3, 2013) referia-se, assim, às ações dirigidas ao estudo
das populações de espécies com especial valor florístico presentes na área de estudo. Para a prospeção destas
espécies estabeleceu-se como principal objetivo a identificação e cartografia de núcleos de espécies-alvo na área de
estudo.
A entrega do referido relatório culminou com a apresentação de um Plano de Monitorização da Flora e Vegetação
que visava a proposta de ações apenas para a fase de construção dos novos aerogeradores. Tendo em conta que a
área total a intervencionar é bastante diminuta, e que uma parte significativa da área corresponde a áreas pobres
do ponto de vista florístico (e.g. áreas ruderais e pinhal), considerou-se que não se justificava a realização da
avaliação da recuperação da vegetação na Fase de Exploração.
Assim, durante a Fase de Construção pretendeu-se dar resposta ao preconizado no Plano de Monitorização, no
sentido de propor as ações de acompanhamento necessárias à salvaguarda dos núcleos de espécies florísticas com
interesse ecológico e conservacionista, pela construção do projeto, e avaliação da afetação das mesmas no decorrer
da fase de obra.
Em outubro de 2015 foi realizada uma visita imediatamente antes do inicio das obras, com o objetivo de delimitar
as áreas mais sensíveis na envolvente à área a intervencionar, com presença de espécies relevantes a conservar, de
forma a prevenir a sua afetação. Foram considerados os núcleos conhecidos de Iberis procumbens subsp. microcarpa
e Narcissus calcicola. Esta delimitação foi realizada com recurso a estacas e fita sinalizadora.
Já em fase de construção, foi realizada uma segunda visita em dezembro de 2015 para avaliar a existência de
afetações dos núcleos das espécies florísticas referidas. Foi ainda avaliada a necessidade de implementação de
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medidas de minimização adicionais e registada a ocorrência ou não de fatores de perturbação no local (e.g. lixo,
corte da vegetação, pisoteio) e efetuado o registo fotográfico da delimitação das áreas mais sensíveis.
Terminadas as ações de recuperação das áreas intervencionadas, em setembro de 2016 foi realizada a visita final de
monitorização da Fase de Construção, onde se procedeu à quantificação das áreas intervencionadas e à avaliação
da afetação dos núcleos de espécies florísticas delimitados.
Em outubro de 2016 foi entregue o segundo Relatório de Monitorização da Flora e Vegetação que reportava às
campanhas de monitorização realizadas durante a fase de construção do Sobreequipamento do Parque Eólico da
Serra de Candeeiros. Os resultados obtidos durante estas campanhas de monitorização permitiram concluir que o
Plano de Monitorização estabelecido foi adequado aos objetivos propostos, mas não foi possível garantir com
exatidão a não afetação dos núcleos específicos monitorizados, por a época de floração já ter terminado, tornando
muito difícil a identificação das espécies no terreno. Face ao exposto, recomendou-se que o Plano de Monitorização
da Flora e Vegetação se estendesse por mais 1 ano para a Fase de Exploração, para que fosse confirmada a real
afetação dos núcleos específicos durante o período de floração.
Relativamente à verificação da recuperação das áreas intervencionadas, na DIA constava que “De forma a verificar
a eficácia das medidas implementadas nas áreas intervencionadas, deve ser efetuado o acompanhamento da
recuperação. Para o efeito devem ser realizadas visitas aos locais afetados pelas obras de construção durante um
período de dois anos, após a concretização das ações de recuperação. Estas visitas visam verificar a evolução da
vegetação nos locais afetados, e envolvente direta, bem como identificar não recuperações ou recuperações
deficientes, cuja razão deve ser compreendida”.
Este constitui o terceiro relatório das atividades de monitorização da flora e vegetação na área do
Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Candeeiros, correspondente ao primeiro ano da Fase de Exploração
do empreendimento eólico, e pretende dar cumprimento às exigências da DIA referidas nos parágrafos anteriores.
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3. D E S C R I Ç Ã O D O P R O G R A M A D E M O N I T O R I Z A Ç Ã O
Nos próximos pontos serão descritos os trabalhos de monitorização realizados no âmbito deste plano, assim como
os parâmetros elencados, as técnicas de recolha de dados e o tratamento dos mesmos.

3.1.

Área de Estudo

O Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Candeeiros envolve a instalação de 5 novos aerogeradores na
freguesia de Alcobertas, concelho de Rio Maior, distrito de Santarém. A área designada insere-se em zonas
protegidas por legislação ambiental, nomeadamente no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e no Sítio
Rede Natura 2000 Serras de Aire e Candeeiros (PTCON0015), nas proximidades do marco geodésico de Cabeça Gorda
(Desenho 1 – Anexo 1). Toda a área de estudo está inserida na quadrícula UTM 10x10km ND06.
Do ponto de vista biogeográfico, bioclimático e fitossociológico, a área de estudo insere-se na região Mediterrânica,
sub-região Mediterrânica-Ocidental, superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica, província Gaditano-OnubroAlgarviense, subsector Oeste-Estremenho, no superdistrito Estremenho. Este superdistrito é essencialmente
calcícola com algumas bolsas de arenitos e situa-se no andar mesomediterrânico inferior húmido a sub-húmido.
Possui uma cadeia de serras calcárias de baixa altitude que não ultrapassam os 670 m, as quais incluem a serra de
Candeeiros (Costa et al., 1998).
Alguns dos táxones que ocorrem neste superdistrito e ajudam a caracterizá-lo são Asplenium ruta-muraria, Biarum
arundanum, Cleonia lusitanica, Micromeria juliana, Narcissus calcicola, Quercus rotundifolia e Scabiosa turolensis.
Além das séries de vegetação do carvalho-cerquinho (Arisaro-Querceto broteroi S.) e do sobreiro (Asparago aphylliQuerceto suberis S.), possui uma outra série florestal original. Esta série mesomediterrânica sub-húmida é encimada
por bosques de azinheiras instaladas em solos derivados de calcários cársicos (Lonicero implexae-Quercetum
rotundifoliae, Quercetum cocciferae-airensis, Teucrium capitatae-Thymetum sylvestris). A vegetação rupícola
calcícola (Asplenietalia petrachae-Narciso calcicolae-Asplenietum ruta-murariae) tem um carácter algo distinto no
contexto da província. O juncal e a vegetação rupícola calcícola existentes no subsector a que pertence são vulgares
neste superdistrito (Costa et al., 1998). Em termos de biótopos a área de estudo é essencialmente dominada por
extensas áreas de matos, prados rupícolas, plantações pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e algumas áreas agrícolas.

Fotografia 1 – Panorâmica sobre a área do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Candeeiros
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Tendo em conta a informação disponibilizada pelo Atlas do Ambiente, a precipitação média anual da região varia
entre 800 e 1200 mm. A humidade relativa anual varia entre os 75 e os 80%, e a temperatura anual varia entre 15 e
16 oC.

3.2.

Período de Amostragem

As ações de monitorização da Flora e Vegetação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Candeeiros,
que reportam ao primeiro ano de exploração, decorreram nos meses de maio e de julho de 2017. No Quadro 1 estão
calendarizadas as saídas de campo realizadas no âmbito deste plano de monitorização, bem como as tarefas
realizadas em cada saída.
Quadro 1 - Calendarização dos trabalhos referentes à monitorização da Flora e Vegetação no Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra de Candeeiros nos meses de maio e julho de 2017 (primeiro ano da Fase de Exploração).
Ano

Mês

Tarefas realizadas

Dia

Verificação da existência de afetações dos núcleos de Iberis procumbens
subsp. microcarpa que não foram observados no final da Fase de
Construção.
maio

23

2017

Foram visitados os locais afetados pelas obras de construção para verificar
a evolução da vegetação nos locais afetados, e envolvente direta.
Foi ainda registada a ocorrência ou não de fatores de perturbação no local
(e.g. lixo, corte da vegetação, pisoteio).
Foram visitados os locais afetados pelas obras de construção para verificar
a evolução da vegetação nos locais afetados, e envolvente direta.

julho

5

Foi ainda registada a ocorrência ou não de fatores de perturbação no local
(e.g. lixo, corte da vegetação, pisoteio).

3.3.

Parâmetros avaliados
3.3.1. Verificação da afetação de núcleos específicos

Foi avaliada a existência de afetação dos núcleos de espécies com interesse sinalizados durante a Fase de Construção
do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Candeeiros, registando-se os seguintes parâmetros:
•

Presença do núcleo em questão;

•

Ocorrência ou não de fatores de perturbação no local (e.g. lixo, corte da vegetação, pisoteio);

3.3.2. Verificação da evolução da vegetação nos locais afetados pela obra
Para verificação da evolução da vegetação nas áreas intervencionadas foram registados os seguintes parâmetros:
•

Percentagem de cobertura da vegetação;
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•

Altura média da vegetação presente;

•

Espécies florísticas dominantes;

•

Ocorrência de fatores de perturbação no local (e.g. lixo, corte da vegetação, pisoteio).

Com recurso a gps foram ainda delimitados os locais com menos vegetação.

3.4.

Locais e frequência de amostragem
3.4.1. Verificação da afetação de núcleos específicos

Em maio de 2017 foi realizada uma campanha de monitorização para visitar os núcleos conhecidos de Iberis
procumbens subsp. microcarpa e de Narcissus calcicola, por esta ter sido realizada fora da época de floração, o que
dificultou a identificação dos indivíduos florísticos.

3.4.2. Verificação da evolução da vegetação nos locais afetados pela obra
Para avaliar a evolução da recuperação da vegetação nas áreas intervencionadas foram realizadas duas campanhas,
uma em maio e outra em julho de 2017. Foram visitados todos os locais intervencionados durante a construção
Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Candeeiros (vala de cabos elétricos, plataformas de apoio à
montagem dos aerogeradores e respetivos acessos e área de implantação do estaleiro de obra).

3.5.

Técnicas e métodos de recolha de dados
3.5.1. Avaliação da afetação de núcleos

A saída de campo foi realizada por um técnico especialista em flora que visitou os núcleos conhecidos com recurso
a um GPS, para avaliar a existência de afetações derivadas das ações de obra, em cada núcleo considerado.
Para a realização desta tarefa foi necessário o seguinte equipamento e material: ficha de campo adequada, GPS e
máquina fotográfica.

3.5.2. Verificação da evolução da vegetação nos locais afetados pela obra
Para verificar a recuperação da vegetação nas áreas intervencionadas, a área do Sobreequipamento do Parque
Eólico da Serra de Candeeiros foi percorrida a baixa velocidade, de forma a prospetar áreas com menos vegetação
e identificar o eventual fator de perturbação. Estes locais foram assinalados com recurso a gps e anotados os
parâmetros referidos no ponto 3.3.2.
Todos os locais foram fotografados permitindo fazer, a curto/médio prazo, uma avaliação temporal da evolução da
vegetação.
Foram ainda assinalados os fatores exógenos ao projeto que possam de certa forma condicionar o crescimento da
vegetação: lixo, corte da vegetação, pisoteio, marca de rodados de viaturas, entre outros.
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3.6.

Métodos de tratamento de dados
3.6.1. Avaliação da afetação de núcleos

A informação recolhida na monitorização possibilitará confirmar a afetação dos núcleos de espécies de flora com
importância para a conservação decorrente da Fase de Construção do projeto. Estes dados foram analisados de
forma qualitativa e quantitativa, e atualizaram e complementaram a informação recolhida em fases anteriores,
nomeadamente durante a fase de AIA e monitorização durante a fase anterior à construção.

3.6.1. Verificação da evolução da vegetação nos locais afetados pela obra
Foram delimitados os locais intervencionados durante a obra com diferentes estádios de desenvolvimento da
vegetação e feita uma análise qualitativa das características da vegetação existente em cada um desses locais. Esta
informação permitirá fazer uma análise temporal da evolução da vegetação ao longo de dois anos durante a Fase
de Exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Candeeiros, e identificar eventuais fatores de
perturbação responsáveis pela deficiente evolução da vegetação.

3.7.

Relação dos dados com características do projeto ou do ambiente exógeno
ao projeto

O presente programa de monitorização segue um desenho experimental que permite acompanhar a afetação e
recuperação da vegetação nas áreas intervencionadas, antes, durante e após a ocorrência do impacto.
Assim, procura -se avaliar a relação entre fatores exógenos potencialmente presentes e os resultados obtidos. Estes
fatores incluem, por exemplo, a ocorrência de incêndios florestais, ou ainda a incidência de outros fatores de
perturbação (lixo, corte da vegetação, pisoteio) que afetem a área de estudo e não estejam relacionados com a
presença do Sobreequipamento do Parque Eólico. De forma geral, a recolha desta informação não permite obter
dados com robustez para análise estatística, contudo, é efetuada uma análise qualitativa dos mesmos, por se
considerar que a sua ocorrência, ainda que pontual, pode provocar alterações significativas às tendências até então
obtidas.

3.8.

Critérios de avaliação de dados

Avaliação da afetação dos núcleos de espécies importantes para a conservação (Iberis procumbens subsp.
microcarpa e Narcissus calcicola) tendo por base os dados recolhidos durante a fase prévia à construção. Esta
avaliação foi efetuada tendo por base o critério “Presença”/”Ausência”, considerando-se como ausentes os núcleos
afetados pela construção das infraestruturas do sobreequipamento eólico.
A verificação da recuperação da vegetação nas áreas intervencionadas e envolvente direta baseia-se numa análise
temporal da evolução da vegetação, e da identificação de locais sem vegetação ou com recuperação deficiente. Esta
observação permitirá verificar a eficácia das medidas de minimização implementadas nas áreas intervencionadas,
relacionadas, essencialmente, com a recuperação destas áreas com terra vegetal e com a presença/ausência de
fatores de perturbação endógenos ou exógenos ao Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Candeeiros.
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4. R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O
4.1.

Verificação da afetação de núcleos específicos

Com o final da obra, e durante a 3ª campanha de monitorização realizada no final da fase de construção (setembro
de 2016), não foi possível confirmar a afetação dos núcleos florísticos alvo de monitorização, por esta ter sido
realizada em época desfavorável, ou seja, fora da época de floração das espécies. Assim, a avaliação da afetação foi
realizada sobrepondo o layout das áreas intervencionadas, marcadas no terreno com recurso a gps, ao layout com
a localização dos núcleos específicos identificados durante a fase prévia à construção.
Com o objetivo de colmatar esta lacuna, em maio de 2017, já em Fase de Exploração, foi realizada nova campanha
de monitorização, coincidente com a época de floração da espécie Iberis procumbens subsp. microcarpa, orientada
à confirmação dos núcleos e da sua eventual afetação durante a obra.
No Quadro 2 é feita uma comparação entre os núcleos identificados e afetados durante cada uma das fases de
desenvolvimento do projeto (Fase Prévia, Fase de Construção e Fase de Exploração). É ainda apresentado o número
total de indivíduos registado nos núcleos afetos a cada uma das infraestruturas do projeto.
Constata-se que, dos 399 indivíduos de Iberis procumbens subsp. microcarpa, distribuídos por 117 núcleos
observados durante a Fase Prévia à Construção, foram afetados 198 indivíduos, distribuídos por um total de 62
núcleos. A taxa de afetação correspondente é, assim, de 53%.
Quadro 2 – Número de núcleos específicos e total de espécies existente e afetado em cada fase do projeto e em
torno de cada uma das infraestruturas do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Candeeiros.
Fase Prévia à Construção

Final da Fase de Construção

Fase de Exploração – Ano I

N.º
núcleos

Total de
indivíduos

N.º
núcleos

Total de
indivíduos

N.º
núcleos

Total de
indivíduos

AG38

37

137

28

114

28

114

AG39

10

26

3

7

3

7

AG40

-

-

-

-

-

-

AG41

-

-

-

-

-

-

AG42

17

31

10

16

9

15

Vala de Cabos e
Acessos

53

205

20

78

15

65

Estaleiro

-

-

-

-

-

-

TOTAL
existente

117

399

61

215

55

201

TOTAL afetado

-

-

56

184

62

198

Infraestrutura

Embora se considere que tenha sido afetado um grande número de núcleos, Iberis procumbens subsp. microcarpa
é uma espécie que ocorre um pouco por todo o território do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros,

Monitorização da Flora e Vegetação no Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Candeeiros – Relatório
3 (Fase de Exploração – Ano I)
14

Mod.039.12

surgindo em biótopos distintos (matos e locais perturbados, de entre os quais, bermas de caminho). Durante o
trabalho de campo, foram observados diversos indivíduos em áreas intervencionadas (ao longo da vala de cabos e
plataformas de aerogeradores), confirmando o caráter resiliente desta espécie.

Fotografia 2 - Iberis procumbens subsp. microcarpa observada na vala de cabos (esquerda) e no talude da
plataforma de montagem do AG 39 (direita)

4.2.

Verificação da evolução da vegetação nos locais afetados pela obra

Os dados recolhidos durante as duas campanhas realizadas em 2017 (maio e julho) permitiram elaborar os Quadro
3 e 4, onde se apresentam os dados referentes à taxa de cobertura vegetal, à altura máxima da vegetação e às
espécies florísticas dominantes em cada um dos locais monitorizados e que correspondem às várias infraestruturas
do empreendimento eólico.
Quadro 3 – Caraterização da taxa de cobertura vegetal (%), altura máxima da vegetação (m) e espécies florísticas
dominantes nas áreas intervencionadas durante a construção das várias infraestruturas do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra de Candeeiros.
Local

Infraestrutura

Cobertura
Vegetal (%)

Altura Máxima da
Vegetação (m)

Comprimento
do troço (m)

Espécies florísticas dominantes

AI 01

Vala de Cabos

15-25%

0.5

1667,98

Dittrichia viscosa, Hypericum perforatum,
Anagallis monelli, Origanum vulgare. Presença
de Iberis procumbens subsp. microcarpa

AI 02

Vala de Cabos

<15%

<0.1

55,72

Anagallis monelli,

AI 03

Vala de Cabos

15-25%

0.5

191,69

Dittrichia viscosa, Anagallis monelli, Achillea
ageratum

AI 04

Vala de Cabos

<15%

<0.1

62,06

Anagallis monelli, Holcus lanatus

Monitorização da Flora e Vegetação no Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Candeeiros – Relatório
3 (Fase de Exploração – Ano I)
15

Mod.039.12

Local

Infraestrutura

Cobertura
Vegetal (%)

Altura Máxima da
Vegetação (m)

Comprimento
do troço (m)

Espécies florísticas dominantes

AI 05

Vala de Cabos

15-25%

0.5

86,77

Dittrichia viscosa, Anagallis monelli, Achillea
ageratum

AI 06

Vala de Cabos

<15%

<0.1

311,67

Dittrichia viscosa, Anagallis monelli, Achillea
ageratum

AI 07

Vala de Cabos

15-25%

0.5

706,92

Dittrichia viscosa, Hypericum perforatum,
Anagallis monelli, Origanum vulgare.

AI 08

Vala de Cabos

25-50%

0.75

152,30

Dittrichia viscosa, Hypericum perforatum,
Anagallis monelli, Origanum vulgare.

AI 09

Vala de Cabos

15-25%

0.5

248,69

Dittrichia viscosa, Hypericum perforatum,
Anagallis monelli, Origanum vulgare, Echium
tuberculatum.

AI 10

Vala de Cabos

<1%

<0.1

202,82

Holcus lanatus

AI 11

Vala de Cabos

15-25%

0.5

73,68

Dittrichia viscosa, Origanum vulgare, Echium
tuberculatum, Hirschfeldia incana

AI 12

Vala de Cabos

25-50%

0.75

106,73

Origanum vulgare, Echium tuberculatum,
Hirschfeldia incana

AI 13

Vala de Cabos

<15%

<0.1

351,28

Origanum vulgare, Anagallis monelli, Quercus
coccifera

AI 14

Vala de Cabos

15-25%

0.5

1627,37

Origanum vulgare, Anagallis monelli, Quercus
coccifera

AI 15

Vala de Cabos

<15%

<0.1

145,68

Hirschfeldia incana, Galatites tomentosa, Avena
fatua, Bituminaria bituminosa

AI 16

Vala de Cabos

>75%

0.75

240,50

Hirschfeldia incana, Avena fatua, Galatites
tomentosa, Bituminaria bituminosa

AI 17

Vala de Cabos

25-50%

0.75

235,61

Hirschfeldia incana, Bituminaria bituminosa

AI 18

Vala de Cabos

15-25%

0.5

504,08

Hirschfeldia incana, Galatites tomentosa,
Bituminaria bituminosa

AI 19

Vala de Cabos

25-50%

0.5

129,61

Hirschfeldia incana, Galatites tomentosa,
Bituminaria bituminosa

AI 20

Vala de Cabos

15-25%

0.5

159,32

Hirschfeldia incana, Bituminaria bituminosa

AI 21

AG 38

<1%

0.30

-

Dominância de espécies da família das poaceas.
Presença de Iberis procumbens subsp.
microcarpa

AI 22

AG39

25-50%

0.30

-

Dittrichia viscosa, Bituminaria bituminosa,
Hirschfeldia incana, Scolymus hispanicus,
Andryala integrifolia. Presença de Iberis
procumbens subsp. microcarpa

AI 23

AG 40

15-25%

0.30

-

Marrhubium vulgare, Euphorbia sp., Avena
fatua, Centranthus calcitrapae, Bituminaria
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Local

Infraestrutura

Cobertura
Vegetal (%)

Altura Máxima da
Vegetação (m)

Comprimento
do troço (m)

Espécies florísticas dominantes
betuminosa. Presença de Iberis procumbens
subsp. microcarpa

AI 24

Estaleiro

15-25%

0.30

-

Holcus lanatus, Bituminaria betuminosa, Avena
fatua, Galactites tomentosa, Trifolium
campestre

AI 25

AG 41

15-25%

0.30

-

Holcus lanatus, Bituminaria bituminosa

AI 26

AG 42

15-25%

0.50

-

Holcus lanatus, Bituminaria betuminosa.
Presença de Iberis procumbens subsp.
microcarpa

Quadro 4 – Extensão de vala de cabos intervencionada (m) por classe de cobertura vegetal
Cobertura
Vegetal (%)

Extensão da vala de
cabos intencionada
(m)

% intervencionada

<1%

202,82

2,79

<15%

926,41

12,76

15-25%

5266,50

72,54

25-50%

624,25

8,60

>75%

240,50

3,31

TOTAL

7260,48

100,00

Num total de 7260,48 m de vala de cabos que foi construído, cerca de 72,54% apresenta uma taxa de cobertura
vegetal entre 15-25%. Apenas 202,82 m (correspondentes a 2,79%) apresentam uma taxa de cobertura vegetal
inferior a 1%. A plataforma de montagem do AG38 é também uma infraestrutura que apresenta uma taxa de
cobertura vegetal muito baixa (< 1%). Os dados recolhidos em campo não permitem ainda justificar esta situação,
uma vez que não foram identificados fatores de perturbação, relacionados, ou não, com a presença das
infraestruturas do sobreequipamento eólico.
A vegetação ainda pertence a um estado de desenvolvimento muito precoce, sendo constituída por espécies anuais
e primocolonizadoras de espaços recentemente intervencionados.

4.3.

Fatores de Perturbação

Durante o período em que decorreram as campanhas de monitorização não foram observados fatores de
perturbação da vegetação, endógenos ou exógenos ao Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Candeeiros.
Existem locais monitorizados que apresentam uma taxa de desenvolvimento da vegetação mais fraca (e.g. vala de
cabos - AI 10 e a plataforma de montagem do AG 38 – AI 21), relativamente às restantes áreas. A justificação para
esta situação não foi ainda compreendida, uma vez que, para além das obras terem terminado há menos de um ano,
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não havendo ainda tempo suficiente para a vegetação recuperar, não foram identificados fatores de perturbação
neste local.

4.4.

Avaliação da eficácia das medidas adotadas para prevenir ou reduzir
impactes

Neste capítulo pretende-se demonstrar que as medidas adotadas para prevenir ou reduzir os impactes gerados pela
obra foram eficazes na salvaguarda dos valores naturais alvo de monitorização, tendo por base os requisitos da DIA
e da legislação ambiental em vigor.
Os dados apresentados no presente relatório reportam a apenas um ano de monitorização, de maneira que a
avaliação da eficácia das medidas de minimização preconizadas no Plano de Monitorização, sobretudo no que
respeita à colocação de terra vegetal nas áreas intervencionadas pela obra para facilitar o desenvolvimento da
vegetação natural, é ainda muito prematura. Crê-se que com um maior volume de dados a adquirir nas campanhas
futuras, seja possível fazer uma análise mais consistente e conclusiva.

4.5.

Comparação com os impactes previstos no EIA e Aditamento

De uma forma geral, constatou-se que os impactes previstos no EIA para a Fase de Construção do Sobreequipamento
do Parque Eólico da Serra de Candeeiros seriam negativos, de magnitude reduzida, diretos, podendo ser temporários
ou permanentes e reversíveis ou reversíveis quanto à duração.
As espécies florísticas alvo de monitorização (Iberis procumbens subsp. microcarpa e Narcissus calcicola) é um
endemismo lusitanos incluídos nos Anexos B-II e B-IV do Decreto Lei 156-A/2013, 8 novembro. A primeira é mais
comum, ocorrendo um pouco por todo o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, tendo sido já observada
em áreas intervencionadas durante a construção do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Candeeiros.
Iberis procumbens subsp. microcarpa é uma espécie que possui características rupícolas ocupando outros biótopos
(prados, matos e locais perturbados, de entre os quais, bermas de caminhos). O núcleo de Narcissus calcicola,
observado junto ao AG39, permanece inalterado, sem registo de fatores de perturbação.
Quanto à afetação da vegetação, as medidas de minimização preconizadas e implementadas nas áreas
intervencionadas (como a recuperação das áreas com terra vegetal) estão a minimizar os impactes gerados uma vez
que a vegetação já está a estabelecer-se na generalidade destas áreas.
Desta forma, considera-se que os impactes, embora negativos e diretos, apresentam uma magnitude reduzida.
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5. C O N C L U S Õ E S E R E C O M E N D A Ç Õ E S
O presente relatório contempla o trabalho de monitorização desenvolvido durante o primeiro ano da Fase de
Exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra de Candeeiros, e contemplou 2 campanhas de
monitorização realizadas em maio e em julho de 2017, referentes aos períodos de Primavera e Verão.
Durante as campanhas pretendeu-se cumprir com os objetivos preconizados na DIA, que visam a avaliação da
eficácia das medidas de minimização preconizadas para a fase de construção do sobreequipamento e a realização
de visitas de campo para verificar a evolução da vegetação nos locais afetados, e envolvente direta, bem como a
identificação de locais intervencionados que apresentem não recuperações ou recuperações deficientes.
Como no final da Fase de Construção do sobreequipamento não foi possível confirmar com exatidão quais os núcleos
de Iberis procumbens subsp. microcarpa que foram afetados pelas obras, devido à última campanha ter sido
realizada fora da época de floração desta espécie, no relatório anterior (Relatório 02), foi sugerido fazer uma
campanha adicional em maio de 2017, de forma a colmatar esta lacuna. Deste modo, conclui-se que, dos 399
indivíduos desta espécie, identificados em 117 núcleos, foram afetados 198, pertencentes a 62 núcleos. O núcleo de
Narcissus calcicola permanece inalterado, sem sinais da existência de fatores de perturbação.
Ainda que se trate de um valor elevado de núcleos afetados, Iberis procumbens subsp. microcarpa é uma espécie
que ocorre um pouco por todo o território do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, surgindo em biótopos
distintos (matos e locais perturbados, de entre os quais, bermas de caminho). Durante o trabalho de campo, foram
observados diversos indivíduos em áreas intervencionadas (ao longo da vala de cabos e plataformas de
aerogeradores), confirmando o caráter resiliente desta espécie. Por outro lado, como não foram registados fatores
de perturbação da vegetação, a integridade do habitat onde os núcleos específicos ocorrem permanece inalterada.
Para verificar a recuperação da vegetação natural nas áreas intervencionadas pelas obras, foram realizadas 2
campanhas, uma em maio e outra em julho de 2017, com o objetivo de registar a taxa de cobertura vegetal e a altura
máxima da vegetação. Verificou-se que não houve ainda tempo suficiente para a vegetação natural recuperar nas
áreas intervencionadas, uma vez que decorreu pouco tempo desde o final da construção. As principais espécies
observadas nestes locais, são por isso, primocolonizadoras de locais recentemente intervencionados.
De uma forma geral, face aos valores afetados e à reduzida área intervencionada constatou-se que os impactes
gerados pela construção do projeto corroboraram os previstos no EIA/Aditamento para as Fase de Construção e
Exploração, e ainda que negativos e diretos tiveram magnitude reduzida.

5.1.

Proposta ou alteração de medidas de mitigação

Tendo em conta os objetivos deste plano de monitorização e os resultados obtidos até à data não se identificou a
necessidade de implementar medidas de mitigação de impacte, pelo que não se propõem medidas de minimização
e/ou compensação associadas a este empreendimento eólico. Apesar de ter sido afetado um grande número de
indivíduos de Iberis procumbens subsp. microcarpa, esta espécie demonstra uma grande capacidade de resiliência
e de recuperação, estando já a colonizar as áreas recentemente intervencionadas pela construção das
infraestruturas eólicas.
Quanto à recuperação da vegetação natural nas áreas intervencionadas, os dados obtidos não permitem ainda
determinar a necessidade de propor medidas de mitigação de impacte adicionais. Espera-se que com um maior
volume de dados, a adquirir durante o próximo ano de monitorização, seja possível ponderar esta necessidade.
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5.2.

Análise da adequabilidade do programa de monitorização em curso

Considera-se que o plano de monitorização estabelecido é adequado aos objetivos propostos, que visam o
acompanhamento das ações de construção do empreendimento eólico no sentido de assegurar a não afetação dos
núcleos de espécies delimitados durante a Fase Prévia à construção e o acompanhamento da recuperação da
vegetação natural das áreas intervencionadas durante a Fase de Exploração.
Quanto à metodologia adotada para verificar a recuperação da vegetação nas áreas intervencionadas está adequada
aos objetivos propostos, esperando-se que com um maior volume de dados, a recolher no próximo ano, seja possível
confirmar a tendência temporal da evolução da vegetação.
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7. A N E X O S
7.1.

Anexo I – Desenhos
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Desenho 1 – Localização da área de estudo
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Desenho 2 – Taxa de cobertura vegetal das áreas intervencionadas
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7.2.

Anexo II – Registo Fotográfico
Infraestrutura

Maio 2017

Julho 2017

AG38

AG39
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Infraestrutura

Maio 2017

Julho 2017

AG40

AG41
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Infraestrutura

Maio 2017

Julho 2017

AG42

Estaleiro
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Infraestrutura

Maio 2017

Julho 2017

Valas de Cabos
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