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PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

1. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS
O presente documento constitui o Plano de Monitorização da Avifauna (PMA) a implementar na área
de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga. Este plano foi desenvolvido no
seguimento das directrizes expostas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida para o
projecto em estudo (datada de 13 de Novembro de 2012) e nas orientações gerais fornecidas pelo
ICNF e pelo Anexo 5 do Guia para Avaliação de Impactes Ambientais de Parque Eólicos (AGÊNCIA
PORTUGUESA DO AMBIENTE, 2010).
A implementação do PMA tem como objectivo a avaliação dos efeitos do projecto sobre a avifauna,
determinando o grau de alteração das comunidades e a mortalidade induzida pela instalação e
funcionamento dos aerogeradores do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.
Para esta avaliação, é necessário caracterizar o elenco avifaunístico existente na área de implantação
do projecto com vista à obtenção de uma situação de referência representativa que permita servir de
base à avaliação de impactes, por comparação com a situação em fase de exploração do projecto
eólico. Essa caracterização incluirá tanto a abundância dos indivíduos, a riqueza específica da
comunidade avifaunística, a tolerância das aves às infraestruturas em funcionamento, entre outros.
Além da determinação das taxas de mortalidade, poderão ser ainda analisados outros eventuais
impactes negativos decorrentes da implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga,
nomeadamente impactes cumulativos devido à presença de outros projectos eólicos na envolvente da
área de estudo, caso existam dados disponíveis que o permitam.
Os relatórios de monitorização irão respeitar a estrutura e o conteúdo indicados no Anexo V da
Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, dando cumprimento ao exposto na legislação em vigor,
designadamente Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março.

2. BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga localiza-se na serra de Arga, abrangendo
parte da união das freguesias de Arga (Baixo, Cima e São João) do concelho de Caminha, distrito de
Viana do Castelo. Trata-se de uma área natural situada numa região com reduzida densidade de
ocupação humana e com actividades económicas ligadas essencialmente à pastorícia.
O local onde será instalado o Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga apresenta um relevo
acentuado, no alto da serra de Arga, e situa-se próximo do local onde se encontra o vértice geodésico
de Pedra Alçada. A área de estudo, que apresenta uma variação de altitude de 92 m (entre a cota
650 m e 742 m), é dominada por maciços rochosos que afloram à superfície por entre matos baixos,
15050_PMA_PE_REC_08_0.doc
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sendo que, nas zonas mais aplanadas sem afloramentos rochosos, predomina a vegetação herbácea
ou arbustiva com matos baixos.
Tal como na generalidade do território nacional, o coberto vegetal que originalmente cobria esta região
foi sendo gradualmente degradado e substituído por tipos de vegetação antropogénica. Entre os
factores que contribuíram mais intensamente para esta degradação, situam-se os incêndios florestais
e as actividades silvícolas.
Durante a execução do Estudo de Impacte Ambiental foram identificados 4 biótopos (matos secos,
matos húmidos, afloramentos rochosos e povoamentos florestais) que integram na sua totalidade
4 habitats naturais classificados nos termos Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de
Novembro, sendo um deles classificado como habitat prioritário (habitat 4020*).

Figura 1 – Enquadramento da área de estudo em áreas de conservação da natureza.
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A área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga insere-se na unidade de paisagem “Entre
Minho e Lima”, que se encontra entre os vales dos rios Minho e Lima, correspondente às encostas
médias e altas, aos cabeços e cristas, que genericamente sobem dos 100 m a um pouco mais de
800 m. Esta unidade é caracterizada por relevos expressivos, encostas bastante inclinadas e zonas
altas aplanadas, que é exemplo o topo da serra de Arga.
A área em estudo está inserida no Sítio de Interesse Comunitário da Serra de Arga (PTCON0039),
classificado pela Decisão da Comissão de 7 de Dezembro de 2004, que adopta, nos termos da
Directiva 92/43/CEE do Conselho, a lista dos Sítios de Importância Comunitária da região
biogeográfica atlântica. A classificação deste local baseou-se na presença de comunidades ricas de
vertebrados e na existência de habitats e de espécies de elevado valor conservacionista, constantes
do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro.
Importa salientar que toda a superfície da área afecta ao projeto do Sobreequipamento do Parque
Eólico de Arga sofreu, no início de Setembro de 2013, um incêndio bastante considerável que destruiu
a vegetação arbustiva e arbórea presente.

3. PARÂMETROS DE AMOSTRAGEM
De modo a caracterizar o elenco de espécies avifaunísticas existentes na área de influência do
projecto eólico, avaliando os efeitos deste sobre as comunidades de aves, e determinando o grau de
alteração das densidades, para cumprir os objectivos do PMA serão avaliados os seguintes
parâmetros:

-

inventariar e distribuir as espécies de aves na área do Sobreequipamento do Parque
Eólico de Arga e numa área de controlo, com mesmo tipo de características biofísicas
que a primeira (mas onde não se prevê qualquer tipo de intervenção);

-

determinar a utilização e abundância de aves na área de implementação do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, antes e após a construção do projecto (de
modo a poderem servir de referência para avaliar o eventual impacte do projecto nos
diferentes períodos);

-

monitorizar a mortalidade provocada por todos os aerogeradores do Sobreequipamento
do Parque Eólico de Arga durante a fase de exploração;

-

monitorizar a tolerância de aves na área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga,
durante a fase de exploração, através da análise das variações de efectivos e de padrões
de distribuição.

15050_PMA_PE_REC_08_0.doc
6

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO
DE EXECUÇÃO DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO
DE ARGA

PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Na estimativa da mortalidade causada pelos aerogeradores serão utilizadas taxas de detectabilidade
(por parte dos observadores) e taxas de decomposição e remoção (por parte de predadores e
necrófagos).

4. LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM
A duração total do programa de monitorização da avifauna contemplará um período de um ciclo anual
para estabelecimento da situação de referência (relativo ao período anterior à obra – Fase I), e os
primeiros três anos de funcionamento na fase de exploração (Fase II), com eventual prolongamento
caso os resultados obtidos assim o justifiquem.

4.1. Avaliação das Alterações na Composição Específica das Comunidades de Aves
Para a inventariação da comunidade avifaunística na área do Sobreequipamento do Parque Eólico de
Arga e determinação das densidades de aves presentes, será utilizado o método “pontual com
distância fixa” (RABAÇA, 1995). Este método de censo consiste no registo de todos os contactos
obtidos pelo observador em determinados pontos fixos dentro da área de estudo, durante um período
de tempo e num raio (em redor do observador) previamente estabelecidos (RABAÇA, 1995). O facto da
superfície de amostragem ser conhecida permite a obtenção directa de estimativas de densidades
(PALMEIRIM, 1988 in RABAÇA, 1995).
Serão utilizados 6 pontos de amostragem, repartidos igualitariamente entre a área do Sobreequipamento do Parque Eólico (que corresponde à área do Estudo de Impacte Ambiental) e área de controlo
localizada na envolvente do projecto eólico.
A duração do período de contagem é um aspecto importante a considerar na planificação destes
trabalhos, dado que curtos períodos diminuem a probabilidade de detecção de uma ave e longos
períodos podem ocasionar sobrestimativas de abundância, visto ser maior o risco de contagem
múltiplas (BAILLIE, 1991 in ALMEIDA & RUFINO, 1994). Assim, o período de amostragem escolhido em
cada ponto será de 10 minutos. Sendo este valor um compromisso entre o número necessário de
pontos de amostragem na área de estudo e os diferentes períodos de actividade das aves (as
primeiras horas da manhã correspondem a períodos de maior actividade), em cada censo serão feitas
contagens em dois períodos distintos, quando as aves estão mais activas, nomeadamente ao início da
manhã e perto do ocaso.
Especificamente para o cálculo da densidade, em cada ponto de amostragem serão registados todos
os indivíduos detectados, visual ou auditivamente, dentro de um raio de 250 m e assumir-se-á que
todos os indivíduos existentes são contabilizados. Os valores de densidade (d) em cada ponto de
amostragem são dados por
15050_PMA_PE_REC_08_0.doc
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d 

n
  r2

em que n é o número de contactos (visuais e/ou auditivos) registado durante 10 minutos e r é o raio
de amostragem (250 m, a partir de cada ponto de amostragem). Será igualmente calculada a
densidade média de cada espécie e da totalidade das aves em cada biótopo considerado.

4.2. Avaliação da Mortalidade
A prospecção de cadáveres de aves será realizada através de campanhas de amostragem na fase de
exploração do projecto eólico, e será efectuada em redor dos aerogeradores, contemplando uma área
superior à abrangida pelo raio das pás. A distância será 5 m a mais que o diâmetro das pás com
centro na torre do aerogerador, o que resulta aproximadamente num raio de 50 m. É necessário ter
em conta que a eficiência de prospecção varia muito consoante o tipo de habitat e a orografia do
terreno em redor dos aerogeradores, sendo que a envolvente próxima aos aerogeradores está
praticamente desprovida de vegetação.
A prospecção de cadáveres em torno dos aerogeradores será efectuada num período mínimo de
20 minutos, cobrindo um máximo de área prospectável possível e, preferencialmente será realizada
fazendo-se transectos paralelos, distanciados entre si aproximadamente 10 m. O observador olhará
sempre para ambos os lados do transecto e adequará a sua velocidade de deslocação à visibilidade
que o biótopo lhe proporciona. Consoante as características do habitat, alternativamente, poderão ser
realizados percursos em “zig-zag”, ou dividindo a área em quadrantes, progredindo sequencialmente
entre cada um deles, utilizando qualquer um dos métodos anteriores. Se a prospecção for efectuada
por mais do que um observador, este tempo será dividido pelo número de técnicos envolvidos no
trabalho.
Sempre que um cadáver for encontrado durante a prospecção, serão anotados os seguintes dados:
a) espécie, b) sexo, c) ponto GPS, d) distância ao aerogerador, e) presença ou ausência de
traumatismos, f) presença ou ausência de indícios de predação g) data aproximada da morte
(4 categorias: 24h; 2-3 dias; mais de 1 semana; mais de 1 mês), h) fotografia digital do cadáver e i)
condições climatéricas do dia da prospecção e do dia anterior à prospecção.
É proposto a prospecção de todos os aerogeradores que fazem parte do Sobreequipamento do
Parque Eólico de Arga. A prospecção terá uma periodicidade diferente da avaliação das alterações na
composição específica, pois as prospecções serão realizadas com uma periodicidade máxima de sete
dias em dois meses das épocas de Invernada, de Nidificação, de Dispersão de Juvenis, e da Migração
Outonal. Nos restantes quatro meses, as campanhas serão efectuadas com uma periodicidade
mensal. De referir que as prospecções decorrerão por um período de 3 anos, a ter início com o
funcionamento dos aerogeradores (Fase de Exploração).
15050_PMA_PE_REC_08_0.doc
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A taxa de mortalidade será ajustada para a “Taxa de Mortalidade Real”, pois é necessário ter em
conta outros factores que desviam o estudo da mortalidade de aves, nomeadamente:


Percentagem da Área Prospectada Eficazmente (APE) – o observador estimará a
percentagem onde não é possível conduzir a uma prospecção válida (vegetação muito
densa, plano de água, cercado com animais domésticos, etc.);



Percentagem de Aves Não Encontradas pelo Observador (NEO) – os transectos
acarretam um erro de não detecção dos cadáveres das aves que se encontram na área
de prospecção;



Percentagem de Aves Removida Por Necrófagos (RPN) – devido à ecologia alimentar
dos predadores, uma parte do número de aves poderá ser consumida por necrófagos e
outros predadores.

Calcular-se-á a Taxa de Mortalidade Real (TMR), com base na análise da Taxa de Mortalidade
Observada (TMO), através da seguinte expressão:

TMR 

TMO
APE  (1 - NEO)  (1 - RPN)

onde APE indica a percentagem da Área Prospectada Eficazmente, NEO indica a percentagem de
aves Não Encontrada pelo Observador, e RPN a parte Removida Por Necrófagos.
Os valores de APE e RPN serão estimado duas vezes por ano, uma na época seca e uma na época
de chuva, através do quociente entre cadáveres encontrados e cadáveres colocados em campo. Para
calcular esta taxa é obrigatória a presença de dois técnicos. Para o cálculo da percentagem de aves
não encontradas pelo observador (NEO), serão utilizados modelos de cadáveres em vez dos
verdadeiros.
Os testes de eficácia de detecção e de remoção de cadáveres de aves por necrófagos serão
realizados em conjunto com os testes correspondentes de quirópteros.

4.3. Frequência de Amostragem
Face às considerações anteriores, no que respeita à avaliação das alterações na composição
específica das comunidades de aves, e da mortalidade causada pelo funcionamento dos
aerogeradores, apresenta-se a seguinte calendarização de trabalho:
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-

Fase I - Fase prévia à construção (censos de aves e avaliação da comunidade de
rapinas):
o

censos de aves nos 6 pontos de amostragem (3 na área do Sobreequipamento do
Parque Eólico e 3 na área de controlo), em 4 períodos: Época Reprodutiva,
Dispersão de Juvenis, Migração Pós-reprodutiva, e Invernada, de modo a
completar um ciclo anual;

o

avaliação da comunidade de rapinas em 2 pontos de grande visibilidade, com
uma duração de uma hora consecutiva de observação, nos mesmos 4 períodos.

Em cada um dos 4 períodos serão efectuadas 2 visitas, de modo a duplicar o esforço de
amostragem. As duas visitas deverão ser efectuadas com meteorologia adequada à
observação da avifauna, e com um espaçamento de um mês. Em suma, serão
efectuadas 8 visitas ao longo de um ano;

-

Fase II - Fase de exploração (censos de aves, avaliação da comunidade de rapinas
e prospecção de cadáveres): continuação da realização de censos, como descrito para
a Fase I, durante 3 anos consecutivos. Deste modo, serão realizadas 24 visitas aos
6 pontos de amostragem, até finalizar 3 ciclos anuais completos. Terá início com a
entrada em funcionamento de todos os aerogeradores do Sobreequipamento do Parque
Eólico de Arga. Adicionalmente serão realizadas prospecções de cadáveres, cujas
campanhas abrangerão os doze meses do ano, em redor dos novos aerogeradores
implantados, com a seguinte periodicidade: periodicidade máxima de sete dias
(periodicidade semanal) em dois meses da época de Invernada, em dois meses da época
de Nidificação, em dois meses da época de Dispersão de Juvenis, e em dois meses da
Migração Outonal. Nos restantes quatro meses do ano, as campanhas serão efectuadas
com uma periodicidade mensal.

5. MÉTODOS DE TRATAMENTO DOS DADOS

5.1. Censos de Aves e Avaliação da Comunidade de Rapinas
A metodologia para cálculo da densidade, abundância relativa, riqueza específica e diversidade da
comunidade de aves na área de estudo irá consistir em pontos de observação e escuta com
10 minutos de duração. Durante o período de observação e escuta irão ser recolhidos os seguintes
dados: a) hora do início e fim do censo; b) espécies observadas; c) respectivo número de indivíduos.
Este método permitirá obter estimativas de abundâncias e densidades relativas para as espécies
ocorrentes na área de estudo, através das comparações entre pontos de amostragem (entre si e entre
os dois grupos - Sobreequipamento e Controlo). As comparações terão como base testes estatísticos
da ANOVA (análise de variâncias), teste da distribuição F, e o teste de inferência  , que avalia
2
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quantitativamente a relação entre o resultado de um fenómeno e a distribuição esperada para o
mesmo.
Os dados obtidos no trabalho de campo serão tratados e inseridos num Sistema de Informação
Geográfica (SIG) de modo a construir uma cartografia com áreas utilizadas pelas aves e os locais
onde foram encontrados animais mortos. O SIG incluirá a execução de uma carta de biótopos.
As espécies inventariadas serão agrupadas por Ordens, sendo mencionado o seu estatuto de
conservação a nível nacional e comunitário, de forma a avaliar o seu valor conservacionista. O
estatuto de conservação considerado para Portugal Continental é o que consta no Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal (CABRAL ET AL., 2006). Estas novas categorias são baseadas nas da União
Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). A nível comunitário, o estatuto de conservação
que será adoptado é o constante na Directiva Aves (79/409/CEE, alterada pela Directiva 2009/147/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Novembro de 2009) relativa à conservação das aves
selvagens, sendo descrito o anexo em que cada espécie se encontra, em caso de ameaça.
Para todas as espécies inventariadas será também considerada a sua fenologia, ou seja, a altura do
ano em que permanecem na região e se ali se reproduzem (ocorrência de nidificação). A ocorrência
de nidificação (possível, provável ou confirmada) será atribuída de acordo com os códigos de
nidificação reconhecidos e utilizados internacionalmente, nomeadamente no “Atlas de Aves
Nidificantes em Portugal” (EQUIPA ATLAS, 2008).
Num capítulo próprio, serão destacadas as informações (nomeadamente, abundância absoluta,
riqueza específica, densidade, mortalidade) para as aves de rapina, de médio porte e planadoras, de
modo a caracterizar este grupo, que inclui potenciais espécies de aves com elevado estatuto de
ameaça.
Todos os dados obtidos serão armazenados numa base de dados com data, biótopo, espécie, sexo,
idade (adulto/juvenil), ponto de amostragem e coordenadas UTM.

5.2. Avaliação da Mortalidade
Os dados da mortalidade serão comparados estatisticamente com os parâmetros de funcionamento
dos aerogeradores, nomeadamente intensidade e direcção do vento (valores médios dos dias
anteriores à prospecção).
Se disponíveis, os dados da mortalidade (espécie, número de indivíduos, distância ao aerogerador e
orientação em relação ao mesmo) serão comparados com os valores recolhidos nos censos de aves.
A disponibilidade é dependente na coincidência temporal entre amostragens de censos e prospecção
de mortalidade.

15050_PMA_PE_REC_08_0.doc
11

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO
DE EXECUÇÃO DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO
DE ARGA

PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

6. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Para além dos estudos de avaliação de mortalidade e dos censos, os dados obtidos serão analisados
estatisticamente em cada relatório anual, comparando com resultados de outros estudos idênticos que
tenham sido efectuados nas regiões envolventes de cada área. De notar que se trata de um projecto
de sobreequipamento de um Parque Eólico já existente e em funcionamento, que foi objecto de uma
avaliação de impacte ambiental, que incluiu uma monitorização da comunidade avifaunística na
região.
Como o presente plano se baseia numa abordagem do tipo BACI (Before-After Control Impact), a
evolução da comunidade de aves (e a consequente ocorrência da mortalidade de indivíduos) terá em
consideração a própria evolução do projecto e do ambiente em redor, e a existência de outros factores
exógenos (por exemplo, existência de incêndios na área de estudo ou na sua envolvente, substituição
ou manutenção das infra-estruturas, etc.).

7. MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOPTAR NA SEQUÊNCIA DOS RESULTADOS DO
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO
Em função dos resultados obtidos, serão apresentadas eventuais medidas de minimização a
implementar, com vista à minimização dos efeitos do projecto.
A definição destas medidas, caso venham a ser identificadas como pertinentes, será objecto de
documento próprio, que incluirá, para além da descrição da própria medida, uma justificação técnica e
descrição dos objectivos.

8. CONTEÚDO E PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO
De acordo com a calendarização prevista para o desenvolvimento do PMA serão entregues
4 relatórios com o seguinte conteúdo e calendarização:


No final da fase prévia à construção (Fase I) – primeiro relatório que incluirá os dados de
monitorização recolhidos no período anterior à construção;



No final do 1.º ano de monitorização da fase de exploração (Fase II) – segundo relatório
que incluirá os dados de monitorização recolhidos no primeiro ano de exploração do
Sobreequipamento do Parque Eólico, incluindo já os eventuais resultados da mortalidade;



No final do 2.º ano de monitorização da fase de exploração (Fase II) – relatório que
continuará a apresentação dos resultados obtidos no segundo ano de monitorização da
fase de exploração, nos mesmos moldes do relatório anterior;
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No final do 3.º ano de monitorização da fase de exploração (Fase II) – relatório final que
contemplará os resultados obtidos no terceiro ano da fase de exploração, e que compilará a
análise de todos os dados recolhidos durante a execução do PMA.

9. REVISÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO
O presente plano de monitorização da avifauna será analisado no final de cada um dos anos de
monitorização. Deste modo, em capítulo próprio nos relatórios de monitorização, será incluída a
análise da validade do plano, podendo ser proposto o seu prolongamento, a sua conclusão ou a sua
validação, consoante os resultados obtidos. O Plano de Monitorização será revisto se forem
detectadas novas situações não abrangidas pelo presente programa de monitorização, ou caso se
verifique que a metodologia proposta não é a mais adequada.
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1

INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o primeiro relatório do Plano de Monitorização da Avifauna (PMA) que
está em curso na área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, cujo proponente é
a empresa Empreendimentos Eólicos da Espiga, S.A.
O Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga foi objecto de um Estudo de Impacte Ambiental
(PROSISTEMAS, 2011) sofrendo alguns ajustes em termos de localização e estrutura ao longo do processo
de Avaliação de Impacte Ambiental. Actualmente o projecto é composto por 2 aerogeradores de 2 MW de
potência unitária, localizando-se em território da recente união das freguesias de Arga (Baixo, Cima e São
João) do concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo.
Os planos de monitorização que acompanham as prováveis alterações da riqueza e densidade da
avifauna constituem documentos importantes para a avaliação dos impactes nas comunidades
avifaunísticas ao nível regional ou nacional. Com o aumento do número de parques eólicos em Portugal,
torna-se indispensável a compreensão exacta dos impactes para a fauna, que incluem: a colisão com as
estruturas do empreendimento; o aumento de ruído; a destruição de locais de nidificação, alimentação ou
repouso; alteração da paisagem; e aumento da acessibilidade a zonas outrora inóspitas (BIRDLIFE
INTERNATIONAL, 2002).
Com vista a analisar os efeitos da implementação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga sobre a
avifauna foi prevista a realização de um Plano de Monitorização da Avifauna que permitisse avaliar
possíveis impactes decorrentes do seu funcionamento sobre a riqueza específica, densidades e
mortalidade de aves no local.
Tendo em consideração a calendarização prevista para o desenvolvimento do PMA, o presente relatório
corresponde ao trabalho desenvolvido na Fase I, que inclui campanhas em 4 épocas específicas (períodos
de invernada, da época reprodutiva, de migração outonal e da dispersão de juvenis). Estes 4 períodos
correspondem à situação de referência, recolhida numa fase prévia à instalação dos dois aerogeradores.
Prevê-se que o trabalho agora realizado tenha continuidade por mais 3 anos (período mínimo), que
corresponderão aos três primeiros anos de funcionamento dos aerogeradores correspondentes ao
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, respeitantes à fase de exploração.
O PMA do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga está, assim, dividido em duas fases
temporalmente distintas, com os seguintes objectivos:
 Fase I (Ano 0) – Tem como objectivo a caracterização da comunidade avifaunística que
utiliza a área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga e de uma
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área controlo, numa fase anterior ao período de construção do empreendimento. Esta
caracterização determina o elenco avifaunístico presente (riqueza específica), a sua
abundância absoluta, e as densidades de cada espécie;
 Fase II (Anos 1, 2 e 3) – Execução do plano de monitorização da avifauna com o objectivo de
conferir a evolução, quer da riqueza específica, quer da densidade de cada espécie, em
comparação com a situação obtida na Fase I. Na segunda Fase, o PMA também tratará
da análise da mortalidade nas aves causada pelo funcionamento dos aerogeradores, pelo
que será feita uma prospecção específica em torno destes em busca de eventuais
cadáveres existentes. Esta fase acompanhará a entrada em funcionamento dos
aerogeradores do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga e está prevista
desenvolver-se por um período total de 3 anos.
O presente relatório de monitorização foi elaborado dando cumprimento ao exposto na legislação em
vigor, designadamente Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de
8 de Novembro, e rectificado pela Declaração n.º 2/2006, de 6 de Janeiro, e modificado pelo Decreto-Lei
n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, posteriormente rectificado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de
Março; e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.
O presente relatório de monitorização foi efectuado por uma equipa pertencente à TPF Planege,
Consultores de Engenharia e Gestão, S.A. composta pelo biólogo Luís Vicente (caracterização da
comunidade avifaunística, recolha e tratamento de dados e elaboração do relatório), pelo técnico Leonel
Tomaz (elaboração da cartografia) e pela Eng.ª Albertina Gil (revisão geral).
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2

ESTRUTURA DO RELATÓRIO

O presente relatório de monitorização da avifauna na área do Sobreequipamento do Parque Eólico de
Arga encontra-se estruturado da seguinte forma:

-

Introdução, onde é feito o enquadramento geral do trabalho e do projecto, com referência ao
âmbito, aos objectivos, ao enquadramento legal do trabalho e à equipa responsável pela execução
do trabalho;

-

Estrutura do Relatório, onde se apresenta a organização e o conteúdo do relatório de
monitorização;

-

Área de Estudo, onde é apresentada a descrição da área considerada no âmbito da
monitorização efectuada;

-

Antecedentes, no qual se enquadra o presente estudo de monitorização em termos de histórico
dos processos de avaliação ambiental;

-

Metodologia, onde é efectuada uma descrição do programa de monitorização da avifauna, sendo
apresentados os parâmetros e locais amostrados e os métodos de recolha e tratamento dos
dados;

-

Resultados, onde são apresentados e discutidos os dados obtidos no período a que reporta o
presente relatório;

-

Conclusões, com um resumo dos resultados obtidos durante o período de amostragem e
algumas considerações sobre os mesmos;

-

Bibliografia, onde se encontram as referências de toda a documentação consultada e utilizada
para a elaboração deste estudo;

-

Anexos, onde se apresentam uma figura de enquadramento geral da área de estudo e localização
dos pontos de amostragem (Anexo I); as tabelas com os dados recolhidos em trabalho de campo,
relativos ao elenco específico de aves (e ao grupo das rapinas), à sua fenologia, e às densidades
de cada uma das espécies por época amostrada (Anexo II); e a análise espacial efectuada para o
grupo de aves de rapina, de médio porte e outras planadoras (Anexo III).
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ÁREA DE ESTUDO

A área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga localiza-se na serra de Arga, abrangendo parte da
união das freguesias de Arga (Baixo, Cima e São João), do concelho de Caminha, distrito de Viana do
Castelo. Trata-se de uma área natural situada numa região com reduzida densidade de ocupação humana
e com actividades económicas ligadas essencialmente à pastorícia.
O local onde será instalado o Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga apresenta um relevo
acentuado, no alto da serra de Arga, e situa-se próximo do local onde se encontra o vértice geodésico de
Pedra Alçada. A área de estudo, que apresenta uma variação de altitude de 92 m (entre a cota 650 m e
742 m), é dominada por maciços rochosos que afloram à superfície por entre matos baixos, sendo que,
nas zonas mais aplanadas sem afloramentos rochosos, predomina a vegetação herbácea ou arbustiva
com matos baixos.
Tal como na generalidade do território nacional, o coberto vegetal que originalmente cobria esta região foi
sendo gradualmente degradado e substituído por tipos de vegetação antropogénica. Entre os factores que
contribuíram mais intensamente para esta degradação, situam-se os incêndios florestais e as actividades
silvícolas.
No que diz respeito aos habitats classificados no âmbito do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de
8 de Novembro, foram identificados os seguintes:
 Habitat 4020* – Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix –
subtipo 4020* pt1 – Urzais-tojais orófilos);
 Habitat 4030 – Charnecas secas europeias (subtipo 4030pt2 – Tojais e urzais-tojais galaicoportugueses não litorais);
 Habitat 7140 – Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes – subtipo 7140pt2 - Turfeiras
atlânticas (montanhas do Noroeste);
 Habitat 8230 – Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo
albi-Veronicion dillenii.
A área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga insere-se na unidade de paisagem “Entre Minho e
Lima”, que se encontra entre os vales dos rios Minho e Lima, correspondente às encostas médias e altas,
aos cabeços e cristas, que genericamente sobem dos 100 m a um pouco mais de 800 m. Esta unidade é
caracterizada por relevos expressivos, encostas bastante inclinadas e zonas altas aplanadas, que é
exemplo o topo da serra de Arga.
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Figura 1 – Área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga em Setembro de 2013.
De notar que toda a superfície do Sobreequipamento do Parque Eólico sofreu, no início de Setembro de
2013, um incêndio bastante considerável que destruiu a vegetação arbustiva e arbórea presente
(Figura 1). Porém, na visita posterior – em Outubro de 2013 – verificou-se que a presença de material
inorgânico, associado à enorme humidade, favoreceu o crescimento rápido da nova vegetação (Figura 2).

Figura 2 – Área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga em Outubro de 2013.
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Posteriormente, foram realizadas campanhas no período de dispersão de juvenis (Julho e Agosto de
2014), verificando-se que as áreas percorridas pelo incêndio florestal que afectou a área em Setembro de
2013 se encontram em regeneração avançada (Figura 3).

Figura 3 – Área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga em Julho de 2014.
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4

ANTECEDENTES

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental, conforme estipulado na legislação à data em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000,
de 3 de Maio alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro e rectificado pela Declaração de
Rectificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro, por se enquadrar nos critérios definidos no Anexo II do referido
diploma legal, nomeadamente situar-se a menos de 2 km de outro parque eólico existente (Parque Eólico
de Arga), e ainda conjugado com o facto de se tratar de um projecto que se encontra numa Área Sensível
da Rede Natura 2000: Sítio de Interesse Comunitário “Serra de Arga” (PTCON0039).
Assim, conforme previsto na legislação, a empresa Empreendimentos Eólicos da Espiga, S.A. submeteu o
Estudo de Impacte do projecto de “Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga”, em fase de estudo
prévio (PROSISTEMAS, 2011), ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) [Procedimento de AIA
n.º 2556 – Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga], tendo sido a Agência Portuguesa do Ambiente
(APA) a respectiva autoridade de AIA.
Após análise ao EIA, foi solicitado, através do Anexo do processo n.º 2556 de Avaliação de Impacte
Ambiental, com data de 18 de Maio de 2012 (409/GAIA/2012), pela Agência Portuguesa do Ambiente a
apresentação de um conjunto de elementos adicionais para clarificar e complementar a informação contida
no EIA. De forma a dar cumprimento a essa solicitação, a empresa Empreendimentos Eólicos da Espiga,
S.A., apresentou um aditamento ao EIA (PROSISTEMAS, 2012).
Decorridas as diversas fases previstas no procedimento de AIA, nomeadamente a fase de apreciação
técnica do EIA e respectivo aditamento, por parte da Comissão de Avaliação e o processo de participação
pública, foi emitida pela autoridade de AIA, a 13 de Novembro de 2012, a Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) com parecer final favorável, condicionado ao cumprimento de medidas específicas e
gerais relativas ao projecto de execução do sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, assim como ao
cumprimento integral dos estudos complementares, medidas de minimização, planos de recuperação das
áreas intervencionadas, de acompanhamento ambiental da obra e de monitorização, discriminados em
anexo à referida DIA, estando, entre os planos de monitorização, o referente à monitorização de avifauna.
Segundo este documento “os primeiros resultados dos trabalhos a realizar no âmbito destes planos [de
monitorização], relativos à fase de pré-construção, deverão ser entregues com o RECAPE e propostas
eventuais medidas de minimização face aos resultados obtidos”. O documento ainda refere que as
directrizes do plano de monitorização da avifauna apresentadas no EIA estão de acordo com o previsto na
legislação em vigor, acrescentando que devem “sempre ser seguidas as orientações do ex-ICNB e da
APA”. Ainda é referido que “no caso da avifauna, sugere-se, apenas, como método complementar para a
detecção de cadáveres, o uso de cães treinados para esta tarefa”.
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O PMA (presente no anexo 7 do EIA) considera as seguintes directrizes:
1. Inventariar e distribuir as espécies de aves na área do Sobreequipamento do Parque Eólico de
Arga e numa área de controlo;
2. Determinar a utilização e abundância de aves na área de implementação do projecto eólico, antes
e após a construção do mesmo (de modo a poderem servir de referência, verificando o eventual
impacte na fase pós-construção do projecto eólico);
3. Monitorizar a mortalidade provocada pelos aerogeradores durante a fase de exploração;
4. Monitorizar a tolerância de aves na área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, durante
a fase de exploração, através da análise das variações de efectivos e de padrões de distribuição.
A DIA refere ainda que “os planos de monitorização deverão considerar a análise dos impactes
cumulativos” e que “os métodos utilizados na monitorização do Sobreequipamento deverão ser
ponderados à luz dos utilizados no anterior programa de monitorização e dos respectivos resultados, para
que se venha a obter uma monitorização mais consistente durante um período mais longo”. Acrescenta
ainda que “a avaliação dos resultados dos planos de monitorização deverá ser devidamente ponderada
entre o proponente, o ICNF e a APA, no final de cada um dos períodos de monitorização, de forma a
poderem ser aplicadas as medidas adequadas à salvaguarda das espécies-alvo e à minimização dos
impactes”.
Deste modo, o presente documento corresponde ao primeiro relatório de monitorização da avifauna na
área do projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, sendo temporalmente referente ao
período anterior à construção. Dos parâmetros referidos na DIA, o único não avaliado no presente
documento é a taxa de mortalidade, o qual será avaliado oportunamente, após os aerogeradores entrarem
em funcionamento.
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5
5.1

METODOLOGIA
LOCAIS E PARÂMETROS DE AMOSTRAGEM

As observações foram realizadas em 6 pontos de amostragem: 3 pontos na área do Sobreequipamento do
Parque Eólico de Arga e 3 pontos numa área de controlo (Anexo I), tendo os pontos de amostragem sido
escolhidos de forma a serem representativos das zonas em análise, isto é, de modo a que a maioria dos
habitats estivesse abrangida pelas observações, sendo os locais identificados na Tabela 1 e ilustrados
pela Figura 4 (área do Sobreequipamento sensu lato) e pela Figura 5 (área de controlo).
Com vista a estudar os impactes do projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, anotaramse 3 parâmetros distintos: inventariação das espécies de aves presentes (riqueza específica);
caracterização de cada espécie inventariada; e a estimativa das densidades que ocorrem na área de
estudo. Estes dados servem de comparação com os dados anteriores e futuros obtidos no decorrer da
monitorização, podendo-se avaliar alterações quer na composição específica da comunidade avifaunística,
quer nas densidades existentes.

Ponto P1

Ponto P2

Ponto P3

Figura 4 – Pontos de amostragem na área
do Sobreequipamento do Parque Eólico de
Arga.
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Ponto C1

Ponto C2

Ponto C3

Figura 5 – Pontos de amostragem na área
de controlo.

Para avaliar a riqueza específica e a abundância de aves, foram efectuados censos nos 6 pontos de
amostragem, através da recolha de todos os contactos visuais e auditivos num raio de 250 m, anotando-se
também a hora de início e final da contagem, a espécie e o número de indivíduos.
Tabela 1 – Localização dos pontos de amostragem.
ÁREA DE
ESTUDO

Sobreequipamento
Parque
Eólico

Área de
Controlo

PONTO

DESCRIÇÃO

P1

COORDENADAS
X

Y

Localizado no acesso ao Marco de Pedra Alçada,
numa área de matos e afloramentos rochosos.

149 148.87

541 087.67

P2

A oeste de uma área húmida, na vertente poente de
Pedra Alçada, numa zona de lajes graníticas.

148 695.91

540 832.34

P3

A este do Marco Geodésico de Pedra Alçada, numa
área de afloramentos rochosos e matos rasteiros.

149 033.67

540 370.18

C1

Perto de uma zona húmida, com matos rasteiros
abundantes e alguns afloramentos rochosos.

152 792.64

538706.53

C2

Localizado na parte superior da maior laje granítica
da zona, no Alto do Espinheiro.

153 073.03

538 344.91

C3

A poente da Porta do Lobo, numa área mista de
afloramentos rochosos e matos rasteiros.

153 095.45

538 665.66
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5.2

MÉTODOS DE RECOLHA, ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DOS DADOS

As espécies inventariadas em cada grupo são apresentadas na Tabela 1 constante no Anexo II deste
relatório. Foi determinado o estatuto de conservação a nível nacional e das várias convenções
internacionais que Portugal ratifica, de forma a avaliar o seu valor conservacionista. O estatuto de
conservação considerado para Portugal Continental é o que consta no novo Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal (CABRAL ET AL., 2006). Estas novas categorias são baseadas nas da União
Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), sendo o significado das letras utilizadas para cada
categoria o seguinte: CR Criticamente em Perigo (Critically Endangered); EN Em Perigo (Endangered), VU
Vulnerável (Vulnerable); NT Quase Ameaçado (Near Threatened); LC Pouco Preocupante (Least
Concern); DD Informação Insuficiente (Data Deficient). Nos casos de taxa que não foram avaliados pelos
presentes critérios, a categoria utilizada é NE Não Avaliado (Not Evaluated).
Em termos gerais, o significado de cada uma destas categorias é o que se segue: Criticamente em
Perigo – uma espécie colocada nesta categoria enfrenta um risco de extinção na natureza extremamente
elevado; Em Perigo – uma espécie colocada nesta categoria enfrenta um risco de extinção na natureza
muito elevado; Vulnerável – uma espécie colocada nesta categoria enfrenta um risco de extinção na
natureza elevado; Quase Ameaçado – uma espécie colocada nesta categoria, apesar de não constar de
uma das três categorias de ameaça anteriores, é provável que num futuro próximo venha a integrar;
Pouco Preocupante – uma espécie é colocada nesta categoria, após ter sido avaliada pelos diferentes
critérios e verificado que não pertence a nenhuma das categorias anteriores, sendo normalmente espécies
abundantes e amplamente distribuídas; Informação Insuficiente – nesta categoria estão as espécies
sobre as quais não existe informação adequada para efectuar uma correcta avaliação do seu estatuto de
ameaça. Uma espécie classificada nesta última categoria requer um aprofundamento dos conhecimentos
sobre os seus parâmetros demográficos e de distribuição, podendo verificar-se que com novos dados,
essa espécie seja classificada numa categoria de ameaça.
Nos estatutos de conservação consideraram-se também as categorias de ameaça da UICN a nível
mundial (com as mesmas categorias que o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal) e a situação de
cada uma das espécies de acordo com a Convenção de Berna (Convenção sobre a Vida Selvagem e os
Habitats Naturais na Europa), com a Convenção de Bona (Convenção sobre a Conservação de Espécies
Migradoras da Fauna Selvagem) e com a Directiva Aves/Habitats (pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de
Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro), sendo assinalados os anexos em que
cada espécie é reportada.
A Convenção de Bona (ratificada para aprovação pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de Outubro) dedica
especial atenção à conservação de espécies migradoras ameaçadas, contemplando também os
respectivos habitats. Nesta convenção foram considerados os seguintes anexos:

-

Anexo I: elenco de espécies migradoras ameaçadas;
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-

Anexo II: engloba espécies migradoras em que o estado de conservação é desfavorável e
cuja conservação e gestão exigem a conclusão de acordos internacionais, assim como
aquelas cujo estado de conservação beneficiaria, de maneira significativa, da cooperação
resultante de um acordo internacional.

A Convenção de Berna (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro) garante e promove a
conservação das espécies e habitats cuja preservação exige a cooperação de vários estados. É
constituída por quatro anexos:

-

Anexo I: espécies da flora estritamente protegidas;
Anexo II: espécies da fauna estritamente protegidas;
Anexo III: espécies protegidas da fauna;
Anexo IV: inventário de técnicas de captura ilegais.

O Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril (que revoga os Decretos-Lei n.º 75/91, de 14 de Fevereiro,
n.º 224/93, de 18 de Junho, e n.º 226/97, de 27 de Agosto) revê a transposição para a ordem jurídica
interna da Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril (relativa à conservação das aves
selvagens), e da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio (relativa à preservação dos habitats
naturais e da fauna e da flora selvagens). Apresenta, entre outros, os seguintes anexos:

-

Anexo I – Espécies de aves objecto de medidas de conservação especial respeitantes ao seu
habitat, de modo a garantir a sua sobrevivência e a sua reprodução na sua área de
distribuição;

-

Anexo II – Espécies de aves que podem ser objecto de actos de caça no âmbito da legislação
nacional; subdivide-se em Parte A - espécies que podem ser caçadas na zona geográfica
marítima e terrestre da aplicação da directiva aves: Parte B – espécies que podem ser
caçadas apenas nos Estados-Membros para os quais são mencionados:

-

Anexo III – Espécies de aves cujo comércio pode ser objecto de limitações conforme definido
no artigo 6º.

De referir que o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril que foi recentemente alterado pelo Decreto-Lei
n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro, apresenta as seguintes alterações:

-

Anexo B-I – Tipos de habitats naturais de interesse da comunidade cuja conservação exige a
designação de zonas especiais de conservação;

-

Anexo B-II – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a
designação de zonas especiais de conservação;
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-

Anexo B-IV – Espécies animais e vegetais de interesse da comunidade que exigem uma
protecção rigorosa.

Foi ainda incluída a sua categoria SPEC (Species of European Conservation Concern) actualizada pela
BirdLife International em 2004 (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004), onde são identificadas as espécies
prioritárias para o desenvolvimento de acções de conservação na Europa. As categorias são as seguintes:

-

SPEC 1 – Espécies de importância conservacionista global, isto é, classificadas como
globalmente ameaçadas. Dependentes de conservação ou com poucos dados;

-

SPEC 2 – Concentradas na Europa e com estatuto de conservação desfavorável;
SPEC 3 – Não concentradas na Europa mas com estatuto de conservação desfavorável;
SPEC 4 – Concentradas na Europa e com estatuto de conservação favorável.

É também referida a sua fenologia, ou seja, a altura do ano em que permanecem na região e se ali se
reproduzem (ocorrência de nidificação). As classes fenológicas utilizadas foram:

-

Residente: quando a espécie permanece na área de influência durante todo o ano;
Visitante: quando a espécie não permanece durante todo o ano e não se reproduz nessa área;
Migrador Reprodutor: quando a espécie não permanece na área de influência durante todo o
ano mas efectua a reprodução nessa área;

5.3

Ocasional: observações esporádicas na área de influência;
Não Indígena: espécie introduzida.

CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE AVIFAUNÍSTICA

O trabalho de campo constante neste relatório foi desenvolvido durante oito campanhas, que decorreram
entre Dezembro de 2012 e Agosto de 2014, em quatro épocas distintas (duas por cada época fenológica):
Invernada (Dezembro-Janeiro); Época Reprodutiva (Abril-Maio); Migração Outonal (Setembro-Outubro); e
Dispersão de Juvenis (Julho-Agosto).
Para a inventariação da comunidade avifaunística na área do Sobreequipamento do Parque Eólico de
Arga e determinação das densidades de aves presentes, foi utilizado o método “pontual com distância fixa”
(RABAÇA, 1995). A estratégia de recolha de dados, deste método de censo, consiste no registo de
contactos com aves obtidos pelo observador em determinados pontos fixos dentro da área de estudo,
durante um período de tempo previamente estabelecido (RABAÇA, 1995). Neste caso, o observador regista
todos os contactos obtidos dentro dum raio previamente determinado. O facto da área de amostragem ser
conhecida, permite a obtenção directa de estimativas de densidades (PALMEIRIM, 1988 in RABAÇA, 1995).
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A utilização dos métodos pontuais é preferível ao recurso dos métodos lineares em zonas onde existem
distintos biótopos, com taxas de detectabilidade diferentes, embora na área de estudo existam grandes
zonas de matos rasteiros associadas a afloramentos rochosos de grandes dimensões (com fácil
detectabilidade), estando ausentes manchas de matos densos ou zonas arbóreas de dimensões
consideráveis (com difícil detectabilidade).
Foram escolhidos 6 pontos de amostragem, 3 na área de estudo (P1, P2, e P3) e 3 na área de controlo
(C1, C2 e C3), divididos por vários tipos de ocupação de solo. A duração do período de contagem é um
aspecto importante a considerar na planificação destes trabalhos, dado que curtos períodos diminuem a
probabilidade de detecção de uma ave e longos períodos podem ocasionar sobrestimativas de
abundância, visto ser maior o risco de contagem múltiplas (BAILLIE, 1991 in ALMEIDA & RUFINO, 1994).
Assim, o período de amostragem escolhido em cada ponto foi de 10 minutos, sendo este valor um
compromisso entre o número necessário de pontos de amostragem na área de estudo e o período de
actividade das aves. Cada ponto de amostragem foi visitado 2 vezes por saída, nomeadamente, ao
princípio da manhã (AM), e na parte da tarde (PM).
Em cada ponto de amostragem foram registados todos os indivíduos dentro de um raio de 250 m
(detectados visual ou auditivamente), e assumiu-se que todos os indivíduos existentes foram
contabilizados. Os valores de densidade (d) em cada ponto de amostragem são dados por:

d 

n
  r2

em que n é o número de contactos registado durante 10 minutos e r é o raio de amostragem (250 m).
Todos os dados obtidos foram armazenados numa base de dados em Microsoft Excel com data, hora de
início e final da contagem, biótopo, espécie, sexo, idade (adulto/juvenil), ponto de amostragem e
coordenadas UTM.

5.4

AVES DE RAPINA, DE MÉDIO PORTE E OUTRAS PLANADORAS

Comparativamente com a maioria de outros grupos de aves, as aves de rapina são menos abundantes e
geralmente mais dispersas, o que leva a que a metodologia de recolha de dados tenha de se adaptar ao
objecto de estudo, aumentando assim o esforço de amostragem. Com base nas técnicas de amostragem
de rapinas (descritas por exemplo em Fuller e Mosher (1987) ou Andersen (2007)), e tendo em conta o
tamanho da área de estudo, o método de amostragem seleccionado foi a recolha de informação através
de um ponto fixo de observação.
Uma vez que não se pretende calcular densidades, mas antes observar o comportamento e determinar o
número de indivíduos ou de casais de cada espécie que utilizam a área de estudo, foi seleccionado um
método de ponto fixo de observação sem limite de distância.

15052_RMAVIF_AP_AMB_01_D.doc
18

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA
FASE I - SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA - RELATÓRIO N.º 1

Como se trata de um grupo de aves com áreas vitais maiores, a probabilidade de serem observadas num
ponto fixo está dependente da duração da amostragem. Assim, foi escolhida uma duração de uma hora
consecutiva em cada ponto, sendo este um compromisso entre o esforço de amostragem e a
probabilidade de passagem dos indivíduos.
Foram seleccionados dois pontos de amostragem de rapinas para esta análise (um na área do
Sobreequipamento e outro na área de controlo) para a análise do grupo de aves de rapina, de médio porte
e outras planadoras. Considera-se que a selecção de apenas um ponto de amostragem em cada área é
suficiente, visto que se consegue observar todo a área incluída no perímetro do Sobreequipamento do
Parque Eólico de Arga. Esta selecção dos locais partiu dos seguintes pressupostos: pontos elevados ou
de onde fosse possível avistar uma grande extensão da área de estudo; afastados pelo menos 2000 m
entre si; e se situarem fora de meios urbanos.
Assim, seleccionaram-se os pontos P2 e C2 (descritos no subcapítulo 5.3), e procedeu-se à observação
de todos os indivíduos deste grupo, durante 1 hora consecutiva (por campanha), sendo registada (por
passagem) a espécie, orientação, direcção e altura do voo (4 classes: inferior a 45 m; de 45 a 90 m; de 90
a 120 m; superior a 120 m). Por cada campanha, foi marcada cada passagem sobre cartografia, sendo
depois tratado num programa de análise de Sistema de Informação Geográfica, de modo analisar este
grupo, por campanha e por espécie.
As observações foram efectuadas nos períodos de maior actividade deste grupo de espécies, entre as
10h00 e as 16h00. Foram registados os dados relativos às condições meteorológicas, nomeadamente
nebulosidade, precipitação e intensidade relativa do vento.
Este método de amostragem tem sido utilizado frequentemente em outros estudos a nível nacional, como
são exemplos os trabalhos no Parque Eólico da Tocha (NOCTULA, 2013), no Parque Eólico da Gardunha
(BIO3, 2010) ou no Parque Eólico de Alto da Coutada (ECOSATIVA, 2013), estes dois últimos com pequenas
alterações devido à diferença do tamanho das áreas (na Gardunha, cada ponto teve a duração de
20 minutos, e no Alto da Coutada não foram realizadas amostragens em todos os períodos de censos de
aves).
Por último, é de salientar que a selecção de um ponto na área de controlo teve como objectivo primordial a
comparação do elenco deste grupo (abundância e espécie), e não tanto a orientação, direcção e altura de
voo, de modo a analisar o futuro efeito da construção e funcionamento dos aerogeradores do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.
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6
6.1

RESULTADOS
ABUNDÂNCIA ABSOLUTA E RIQUEZA ESPECÍFICA

Durante o período de trabalho de campo, foram contabilizados 439 contactos de aves, de 30 espécies
diferentes, o que corresponde a quase 12% das espécies da avifauna presentes no território português
continental. O inventário das espécies encontra-se exposto na Tabela 1 do Anexo II.
Na sua maioria, as espécies mais representadas na área de estudo são de pequenas dimensões
(Tabela 2), tratando-se de pequenas aves (com excepção de Águia-d’asa-redonda) que permanecem em
áreas abertas da zona em estudo (e.g., Cartaxo, Chasco, Petinha, Toutinegra).
Tabela 2 – Lista das aves com maior abundância absoluta.
ESPÉCIE

CONTAGEM

Cartaxo-comum (Saxicola torquatus)

65

Estorninho-preto (Sturnus unicolor)

41

Chasco-cinzento (Oenanthe oenanthe)

30

Toutinegra-do-mato (Sylvia undata)

30

Cia (Emberiza cia)

29

Ferreirinha (Prunella modularis)

29

Águia-d’asa-redonda (Buteo buteo)

28

Toutinegra-de-cabeça-preta (Sylvia melanocephala)

25

Petinha-dos-campos (Anthus campestris)

22

Pintarroxo (Carduelis cannabina)

19

Rabirruivo (Phoenicurus ochruros)

19

Durante as observações para a caracterização da comunidade avifaunística, não foi identificada qualquer
espécie classificada com estatuto de ameaça elevado (CR, EN, VU). Apesar de não terem um estatuto de
ameaça elevado, foram identificadas duas espécies classificadas como Quase Ameaçadas NT,
nomeadamente Águia-cobreira Circaetus gallicus e Corvo Corvus corax.
Foram estabelecidos 3 contactos com Águia-cobreira, tendo esta sido observada em ambos os períodos
amostrados durante a dispersão de juvenis. Esta espécie estival ocupa áreas florestais de grande
dimensão que fornecem habitat de nidificação. No entanto necessita igualmente da presença de extensas
áreas abertas como locais de alimentação.
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Já o Corvo é uma espécie residente que ocorre em áreas agrícolas e pouco povoadas ou em zonas
montanhosas. Costuma nidificar em locais escarpados, tanto na costa, como no interior, ou em árvores
isoladas. Trata-se de uma espécie omnívora, alimentando-se de carne, invertebrados, e saqueando
mesmo o ninho de outras aves (EQUIPA ATLAS, 2008).
É de salientar, ainda, a ocorrência de quatro espécies de aves protegidas por legislação comunitária
(incluída no Anexo-I da Directiva Aves), nomeadamente Cotovia-pequena Lullula arborea, Petinha-doscampos Anthus campestris, e Toutinegra-do-mato Sylvia undata, além da já referida Águia-cobreira
Circaetus gallicus. De referir, igualmente, a presença de 2 espécies cinegéticas na área (incluídas no
Anexo D da Directiva Aves): Tordoveia Turdus viscivorus, e Gralha-preta Corvus corone.

6.2

DIFERENÇAS ENTRE PONTOS DE AMOSTRAGEM

Analisando o total das contagens (abundância absoluta) em cada um dos pontos de amostragem das duas
áreas conclui-se que não existem diferenças significativas entre cada um deles ( = 2.991; 
2

2
0.05; 5

=

11.070; p < 0.05; Figura 6). O ponto com maior abundância absoluta é o ponto C3, onde se destacou a
presença de pequenas aves, como Cartaxo, Cia, Petinha-dos-campos, Cotovia-dos-bosques, Chascocinzento, ou Toutinegra-do-mato. Todavia, neste ponto, o maior número de contactos tem como origem a
passagem de um bando de 22 Estorninhos-pretos Sturnus unicolor em apenas uma ocasião.

Figura 6 – Número de contactos detectados por ponto de amostragem.
Pela análise da mesma figura, verifica-se que os restantes pontos não diferem muito entre si em termos de
valores absolutos de abundância.
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Comparando os dois grupos (Sobreequipamento vs. Controlo) no que diz respeito à abundância, verificase que no seu conjunto são semelhantes (F = 2.70; F0.05 (1) 1,4 = 7.71; p > 0.05), o que poderá significar que
os pontos C1 – C3 poderão funcionar bem como controlo dos pontos P1 – P3.
A Figura 7 mostra a distribuição dos indivíduos por ponto de amostragem, tal como a Figura 6 mas pondo
em evidência a distribuição temporal. Verifica-se que os pontos amostrados não revelaram a tendência
esperada de decréscimo ao longo do ano (Primavera-Verão-Outono-Inverno), pois apresentam valores
muito baixos e constantes ao longo do período amostrado nos primeiros seis períodos, com excepção do
valor alcançado em Outubro de 2013 na zona do Sobreequipamento (no ponto P2), onde se verificou um
elevado valor absoluto do número de contactos, resultado da observação de 21 indivíduos de 7 diferentes
espécies, com a observação de 6 Estorninhos-pretos.

Figura 7 – Variação da abundância absoluta por ponto de amostragem.
No entanto, o facto mais notório da Figura 7 é a presença de picos de amostragem durante as
observações correspondentes a Julho de 2014, devido à passagem de bandos de aves de etologia
gregária, provavelmente alimentar. A já referida observação dos 22 Estorninhos-pretos no ponto C3 (o
local de maior valor absoluto de contactos) ocorreu neste período. Após este período, os valores de
Agosto de 2014 revelaram-se inferiores, em particular com a comparação dos resultados do mês
precedente.
De modo a quantificar este parâmetro, foi analisado o índice de Shannon (J’), que reflecte a diversidade
observada como a proporção da diversidade máxima possível (Figura 8). Recorde-se que este índice varia
entre 0 e 1, correspondendo ao valor “1” a distribuição equitativa entre categorias (ZAR, 1996).
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Figura 8 – Diversidade média de espécies nos diferentes períodos, por ponto de amostragem
(Índice de Shannon).
Pela análise da Figura 8 verifica-se que os pontos apresentaram valores muito altos (todos acima de 0.9).
Os três pontos cujos picos de amostragem são mais notórios na Figura 7 (P1, P2, C3) são os mesmos que
revelaram os menores valores de diversidade (Figura 8).
Relativamente à riqueza específica (número de diferentes espécies) das aves nos diferentes pontos de
amostragem, não se verifica uma concordância com a abundância absoluta (número de indivíduos
amostrados). Porém, à semelhança da abundância absoluta, não existem diferenças significativas entre os
pontos de amostragem no que respeita à riqueza específica ( = 2.168; 
2

2
0.05; 5

= 11.070; p < 0.05;

Figura 9).

Figura 9 – Riqueza específica por ponto de amostragem.
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6.3

DIFERENÇAS ENTRE PERÍODOS DE AMOSTRAGEM

Como a monitorização das duas áreas decorreu ao longo de 8 períodos, efectua-se uma análise
comparativa para determinar a variância na amostragem da avifauna ao longo do tempo. Pela análise da
Figura 10, verifica-se que existem variações do número de indivíduos, sendo esta diferença
estatisticamente significativa ( = 93.173; 
2

2
0.05; 5

= 11.070; p > 0.05).

Tendo por base o conhecimento adquirido ao longo dos últimos anos na monitorização da avifauna em
situações semelhante, o que se previa é que os valores das campanhas da época reprodutiva fossem os
mais elevados, presumindo-se que os valores de abundância seriam superiores na Primavera e Verão e
menores no Outono (migração pós-reprodutiva) e no Inverno. No entanto, numa análise mais específica
aos resultados obtidos, constata-se que embora em Outubro se tenha registado um valor elevado, este
não é muito expressivo, pois apresentou apenas 67 contactos registados em 6 pontos durante 20 minutos
(campanhas matutinas e vespertinas), o que significa que em cada período de 10 minutos foram
registados, em média, quase 6 contactos.

Figura 10 – Número de contactos por período de amostragem.
No entanto, a Figura 10 mostra que o período de maior valor de abundância foi Julho de 2014, que
corresponde ao período pós-reprodutivo (também denominado por “período de dispersão de juvenis”).
Como já referido anteriormente, este valor está associado à passagem esporádica de bandos de aves
(particularmente Estorninhos-pretos) que fizeram subir o número de contactos. No entanto, é visível que o
período seguinte (que também corresponde ao período de dispersão de juvenis) foi o que revelou o menor
número absoluto de contactos. Provavelmente este facto deverá estar associado a um factor externo.
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Considera-se que, na maioria das campanhas realizadas, as condições climatéricas foram favoráveis à
observação das comunidades avifaunísticas presentes, tendo sido seleccionados, previamente, períodos
sem precipitação. No entanto, a intensidade do vento variou entre a “muito fraca” em Abril, Setembro,
Outubro e Julho a “forte” em Maio e Agosto, sendo que nas restantes duas campanhas a intensidade do
vento foi moderada. De igual modo, existiu uma expectável variação nos valores de temperatura, com as
campanhas de Inverno a registarem os valores mais baixos.
Comparando a riqueza específica ao longo dos 8 períodos amostrados, verifica-se que existe uma
concordância geral entre este parâmetro e a abundância absoluta (Figura 11), pois o número de indivíduos
observados tende a aumentar com o aumento do número de espécies. Verifica-se, no entanto, que os
valores da Figura 11 são bastante mais atenuados que os apresentados na Figura 10.

Figura 11 – Riqueza específica por período de amostragem.
Seria expectável a presença de um maior número de diferentes espécies no período entre Abril e meados
de Setembro, com a permanência das espécies migratórias estivais, a serem adicionadas às de fenologia
residente. Dadas as características da zona, é possível que estas últimas ocorram na área da serra da
Arga, porém ocupando zonas de cotas mais baixas.
É muito provável que a ocorrência do incêndio referido no capítulo 3 deste documento tenha promovido a
diminuição dos valores da abundância absoluta nos pontos amostrados na área do Sobreequipamento,
particularmente em Setembro de 2013. No entanto, apesar desse acontecimento, verifica-se uma enorme
resiliência das comunidades avifaunísticas, tendo-se verificado uma recuperação dos valores de
abundância em Outubro de 2013 e, com maior intensidade, em Julho de 2014.
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Se se analisarem as variações da abundância absoluta por pontos de amostragem (Figura 12), verifica-se
que o valor da maioria dos pontos permanece baixo ao longo do período amostrado, tendência já
observada na Figura 10. Contudo, o elevado “peso” das contagens em Outubro no ponto P2 e em Julho
nos pontos P1, C1 e C3 faz com que o somatório do número de contactos seja crescente de Setembro de
2013 para o Julho de 2014 na maioria dos pontos, assistindo-se a uma redução do número de contactos
em Agosto de 2014 em todos os pontos (tal como já descrito na Figura 10). No entanto é de ressalvar que
os valores permanecem muito baixos ao longo de todo o período amostrado.

Figura 12 – Variação da abundância absoluta por período de amostragem, nos diferentes pontos
amostrados.
A Tabela 2 do Anexo II mostra a distribuição de cada espécie ao longo do período de amostragem,
apresentando também a fenologia correspondente para cada espécie.
A Figura 13 apresenta os valores de J’ (índices da diversidade de Shannon) para a média dos pontos em
cada período de amostragem. Verifica-se que, à semelhança do analisado por local amostrado (Figura 8),
os valores de diversidade por período também são muito elevados. No entanto, os períodos de migração
outonal de Outubro e de dispersão de juvenis de Julho apresentaram valores ligeiramente menores,
devido à grande variação de valores registados nesses períodos.
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Figura 13 – Diversidade média de espécies nos diferentes pontos, por período de amostragem
(índice de Shannon).

6.4

ANÁLISE DAS DENSIDADES

A Tabela 3 do Anexo II apresenta, por ordem de amostragem, os índices de densidades de aves na área
de estudo, em indivíduos por hectare. A densidade média de aves observada no total do período de
amostragem é de 0.233 indivíduos/ha, se se tomar em consideração cada período de 10 minutos (linha a
tracejado a vermelho na Figura 14 e na Figura 15).

Figura 14 – Densidades médias por ponto de amostragem.
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Através da análise da Figura 14, verifica-se que não existe uma grande diferença entre os pontos
amostrados, pois a densidade segue por definição a tendência mostrada na abundância (Figura 6).
Se considerarmos a totalidade da área de estudo, todas as espécies observadas apresentam valores de
densidades médias abaixo de 0.05 ind/ha. A que apresenta o maior valor é Cartaxo Saxicola torquatus,
com uma densidade média de 0.035 ind/ha. Porém, existem seis situações onde esse valor é
ultrapassado, se for feita uma análise por período de amostragem, sendo 0.064 ind/ha para esta espécie
em Abril de 2013 e 0.055 em Julho de 2014 (Tabela 3 do Anexo II). Também em Julho de 2014 se
verificou que Pintarroxo Carduelis cannabina, Ferreirinha Prunella modularis, Toutinegra-do-mato Sylvia
undata e, particularmente, Estorninho-preto Sturnus unicolor apresentam uma densidade média superior a
0.05 ind/ha.
Ao comparar as diferenças temporais entre os valores de densidade em cada mês (Figura 15), verifica-se
que existe a mesma divergência que ocorre com os valores de abundância (Figura 11), pois a densidade
segue, por definição, a abundância absoluta. Deste modo, verifica-se que existem diferenças entre os
períodos amostrados.

Figura 15 – Densidades médias por período de amostragem.
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6.5
6.5.1

AVES DE RAPINA, DE MÉDIO PORTE, E OUTRAS PLANADORAS
Análise Durante a Caracterização Avifaunística

Após a caracterização da avifauna presente, baseada no trabalho de campo desenvolvido em
8 campanhas, na área prevista para implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga
(acrescida da área de controlo), é apresentada a situação actual para o grupo de aves de rapina, de médio
porte e outras planadoras. Apesar de na área de estudo ocorrer um número pouco significativo de
espécies de aves com elevado estatuto de ameaça, torna-se essencial a caracterização deste grupo de
aves, devido à sua dimensão, raridade e/ou altura de voo coincidente com as pás dos aerogeradores.
Assim, foram registadas as espécies pertencentes às ordens Accipitriformes (Águias, Abutres e similares),
Falconiformes (Falcões) e outras aves de médias/grandes dimensões como alguns Corvídeos (Corvos,
Gralhas e similares).
Apresenta-se, de seguida, a distribuição, por período de amostragem, das espécies observadas nos
6 pontos amostrados (Tabela 3). Os valores representam o número de indivíduos observados em cada
período de censos de aves.
Tabela 3 – Número de aves de rapina e planadoras observadas por cada período de amostragem
(valores absolutos de abundância).
PERÍODO DE AMOSTRAGEM
ESPÉCIE

TOTAL

Accipiter nisus
Gavião
Buteo buteo
Águia-d’asa-redonda
Circaetus gallicus
Águia-cobreira
Falco tinnunculus
Peneireiro
Corvus corone
Gralha-preta
Corvus corax
Corvo
TOTAL

DEZ

JAN

ABR

M AI

SET

OUT

JUL

AGO

---

---

---

---

1

---

---

---

1

3

7

5

6

5

---

1

1

28

---

---

---

---

---

---

1

2

3

2

---

2

---

3

3

---

1

11

2

---

2

5

---

---

---

---

9

---

---

1

---

---

---

---

---

1

7

7

10

11

9

3

2

4

53
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Pela análise da Tabela 3, verifica-se que existem diferenças entre as espécies amostradas neste grupo,
com uma grande predominância da Águia-d’asa-redonda Buteo buteo (quase 53% dos contactos visuais
estabelecidos durante os períodos de amostragem). Esta foi também a espécie com maior permanência
na área, pois foi detectada em sete das oito campanhas. Por outro lado, as presenças de Corvo Corvus
corax e de Gavião Accipiter nisus foram apenas registadas por uma única vez na totalidade dos períodos
amostrados, respectivamente em Abril e em Setembro de 2013.
A Tabela 4 mostra a distribuição das observações destas 6 espécies por pontos de amostragem. Verificase que, em 960 minutos de observação, foram detectadas 53 aves pertencentes a este grupo. Embora não
haja diferença significativa entre as duas áreas amostradas, existe uma tendência para ter mais contactos
nas observações matutinas (AM) em comparação com as observações vespertinas (PM).
Tabela 4 – Número de aves de rapina e planadoras observadas por cada ponto de amostragem e
por altura do dia (valores absolutos de abundância).
ÁREA
ESPÉCIE

Accipiter nisus
Gavião
Buteo buteo
Águia-d’asa-redonda
Circaetus gallicus
Águia-cobreira
Falco tinnunculus
Peneireiro
Corvus corone
Gralha-preta
Corvus corax
Corvo
TOTAL

6.5.2

PERÍODO

PARQUE

CONTROLO

P1 – P3

C1 – C3

1

TOTAL
AM

PM

---

---

1

1

14

14

16

12

28

3

---

2

1

3

5

6

4

7

11

6

3

8

1

9

---

1

1

---

1

29

24

31

22

53

Avaliação dos Pontos Específicos - Rapinas

Após a apresentação dos resultados das rapinas no âmbito da monitorização geral da avifauna de acordo
com a metodologia apresentada no capítulo 5, apresenta-se em seguida uma análise mais específica
efectuada através da aplicação de uma metodologia mais detalhada para este grupo, nomeadamente
fazendo uma observação com duração de 1 hora em locais específicos (2 locais por campanha). Como
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referido na metodologia, foram registadas as passagens sem limite de distância. Contudo, o alcance
destas observações é de cerca de 750 m, a partir dos pontos de amostragem, como se pode observar
pela Figura 1 do Anexo III.
Nestas amostragens, totalizaram-se 64 passagens em 16 horas de observação específicas para aves de
rapina, de médio porte e outras planadoras, estando a distribuição por ponto de observação e por período
de amostragem detalhada na Tabela 5.
Para as 64 passagens, a média da distância percorrida é de aproximadamente 564.6 m, desde que se
consegue identificar a passagem até ao final da rota possível alcançada.
Verifica-se que os dois locais amostrados não diferem muito na quantidade de passagens detectadas
(30 no ponto P2 localizado na área do Sobreequipamento; 34 no ponto C2 localizado na área de controlo),
não sendo essa diferença estatisticamente significativa (t = 0.339; t

0.05 (1) 12

= 1.782). Considera-se que

não existem diferenças entre os dois pontos no que respeita à distância média, pois no ponto do
Sobreequipamento a distância média é de 536.1 m e no ponto de controlo é de 589.8 m.
Tabela 5 – Número de aves de rapina e planadoras observadas por cada ponto e período de
amostragem, e distância média percorrida.
LOCAL

ESPÉCIE

PERÍODO DE AMOSTRAGEM

DISTÂNCIA
TOTAL

MÉDIA (M)

P2

C2

DEZ

JAN

ABR

MAI

SET

OUT

JUL

AGO

4

---

---

---

---

1

---

---

1

2

4

483.8

---

2

---

---

---

1

1

---

---

---

2

320.0

Gavião

1

1

---

---

---

---

2

---

---

---

2

693.0

Águia-d’asa-redonda

10

10

5

3

2

1

1

3

2

3

20

569.8

Peneireiro

2

8

1

1

1

1

2

1

2

1

10

581.3

Gralha-preta

8

11

2

3

---

---

---

7

7

---

19

589.9

Corvo

5

2

2

---

4

---

---

---

1

---

7

536.6

30

34

10

7

7

4

6

11

13

6

64

564.6

Circaetus gallicus
Águia-cobreira
Circus pygargus
Tartaranhão-caçador
Accipiter nisus

Buteo buteo

Falco tinnunculus

Corvus corone

Corvus corax

TOTAL
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A espécie mais abundante deste grupo é Águia-d’asa-redonda Buteo buteo, também a mais observada
deste grupo durante as campanhas generalistas. Apenas esta espécie e Peneireiro foram observadas em
todas as campanhas de monitorização (Tabela 5).
As restantes espécies foram observadas em menor número, sendo de destacar a presença de
Tartaranhão-caçador Circus pygargus, uma espécie migradora, observada em Maio e Setembro de 2013,
e que não foi detectada durante os períodos de caracterização da comunidade de aves em geral. Esta e
outra espécie (Águia-cobreira) são as únicas que apresentam uma fenologia estival, tal como referido na
Tabela 4 do Anexo II, que apresenta as categorias das espécies observadas com esta metodologia
específica.
As figuras presentes no Anexo III mostram a análise espacial efectuada para cada passagem de aves
deste grupo, ou no caso da passagem ter sido efectuada em bando, registou-se o número de indivíduos e
respectiva espécie. Transpôs-se cada passagem para o programa ArcGis (versão 10.1), atribuindo a cada
passagem a espécie, o período e o número de indivíduos. De referir que os círculos de visibilidade em
redor de cada ponto de amostragem não se referem à metodologia utilizada (recorde-se que se
seleccionou o ponto fixo sem limite de distância), mas apenas como escala para uma melhor visualização.
Deste modo, as figuras que compõem o Anexo III apresentam a análise do mapeamento das rapinas. A
primeira apresenta a passagem espacial deste grupo de aves, com a diferenciação cromática por espécie,
mostrando-se as passagens das 7 espécies em quadrículas UTM 500 x 500 m.
Verifica-se que existe uma grande concentração de aves deste grupo na área de controlo, com uma rede
de passagens mais densa, e em especial de duas espécies: Águia-d’asa-redonda Buteo buteo e Gralhapreta Corvus corone. Esta última espécie foi mais frequente em passagens a nascente e a sul do ponto
C2, onde existem muitos afloramentos graníticos de grande dimensão, a maioria deles em formato de laje.
Já Águia-d’asa-redonda esteve presente na envolvente setentrional do ponto C2, um grande vale de
orientação W-E, entre o ponto de observação e os aerogeradores em funcionamento do Parque Eólico de
Arga.
Esta também foi a espécie de maior presença na envolvente do ponto de observação de rapinas P2,
localizado no perímetro da área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga. Neste
ponto, as passagens foram dispersas em todo o redor do ponto, tanto para esta espécie, como para as
outras. De destacar a passagem de Gavião Accipter nisus a poente do ponto P2, que apresentou a maior
extensão de todas os indivíduos.
A passagem de Tartaranhão-caçador, a espécie com o maior estatuto de ameaça à sua conservação,
ocorreu por duas diferentes ocasiões (em Maio e Setembro), mas sensivelmente com o mesmo trajecto, a
nascente do Ponto C2, entre as quadrículas 17 e 18.
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A figuras seguintes representam o mapeamento do uso horizontal da área de estudo por aves de rapina e
outras planadoras, por campanha, sendo representado o número de rotas através de uma escala
cromática. Verifica-se novamente que as amostragens foram muito concentradas nas envolventes
imediatas dos pontos de amostragem, com maior número de passagens de aves deste grupo na
envolvente do ponto C2 comparativamente ao ponto P2. (Figuras 2 a 9 do Anexo III).

6.5.3

Breve Descrição das Espécies

De seguida, apresenta-se uma breve descrição das espécies que poderão ser mais afectadas com a
implantação do projecto, devido aos seus hábitos de voo, nomeadamente aves de rapina e outras (CABRAL
ET AL., 2006; CATRY ET AL., 2010):

 Águia-cobreira Circaetus gallicus – é uma espécie migradora, estival nidificante, que se
encontra classificada com um estatuto de Quase Ameaçado NT para o território português
continental, devido à reduzida população (a estimativa é inferior a 1000 indivíduos maturos). No
norte de Portugal ocorre predominantemente em áreas onde o coberto florestal forma manchas
de maior dimensão. No entanto pode ocorrer em zonas escassamente arborizadas (como é o
caso da serra da Arga) em densidades muito baixas, sendo uma espécie pouco tolerante à
presença humana;
 Tartaranhão-caçador Circus pygargus – trata-se de uma espécie estival nidificante,
categorizada como Em Perigo EN, devido à população reduzida (inferior de 2500 indivíduos
maturos). Nas serras do norte do país, ocupa matos (urze, tojo ou giesta), searas de centeio e
pastagens de montanha, nidificando em zonas de mato e centeio;
 Gavião Accipiter nisus – é uma espécie residente, classificada no território português
continental como Pouco Preocupante LC, típica de paisagens em mosaico ou de orlas
florestais, com um misto de bosques, zonas agrícolas, matos e pousios;
 Águia-d'asa-redonda Buteo buteo – é uma espécie residente, bastante comum em Portugal
(Pouco Preocupante LC), que se reproduz em florestas ou pequenos bosques perto de
descampados, campos de cultivo ou prados; alimenta-se de aves, coelhos, répteis, anfíbios e
alguns invertebrados; nidifica em árvores ou em saliências rochosas;
 Peneireiro Falco tinnunculus – espécie residente, abundante no território português (Pouco
Preocupante LC), que pode ser encontrada em turfeiras, pântanos, charnecas, escarpas,
campos abertos e florestas, chegando mesmo a ocupar locais perto de povoações; alimenta-se
de pequenos roedores e insectos; nidifica em árvores (normalmente velhos ninhos de
corvídeos) ou em saliências rochosas;
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 Corvo Corvus corax – residente, classificado como Quase Ameaçado NT no território
continental, devido ao declínio continuado da população (a população estimada é inferior a
10000 indivíduos); ocorre em áreas agrícolas e pouco povoadas ou em zonas montanhosas;
costuma nidificar em locais escarpados, tanto na costa como no interior, ou em árvores
isoladas; trata-se de uma espécie omnívora, alimentando-se de carne, invertebrados, e
saqueando mesmo o ninho de outras aves; esta espécie foi apenas detectada uma vez durante
os períodos de observação em Abril de 2013, no ponto C3 de amostragem da área de controlo;
 Gralha-preta Corvus corone – espécie residente, classificada em Portugal continental como
Pouco Preocupante LC; comum em áreas abertas, mas também em áreas urbanas; trata-se de
uma espécie territorial, nunca nidifica em colónias; constrói ninho no topo de árvores, não
exposto.
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DISCUSSÃO DE RESULTADOS E CONCLUSÕES

O presente relatório descreve a comunidade de aves presente na área do Sobreequipamento do Parque
Eólico de Arga (e uma área adjacente de controlo), através da análise de determinados parâmetros
ecológicos, nomeadamente a abundância relativa, a riqueza específica e a densidade das diferentes
espécies de aves que ocupam a área de implantação do projecto eólico, no período prévio à construção
do empreendimento.
Este relatório analisa 2 áreas distintas, nomeadamente a zona onde se irão localizar os dois
aerogeradores do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, e uma área de características
semelhantes que serviu como controlo a esta primeira e que foi estudada como alternativa no EIA
(PROSISTEMAS, 2011). Em termos temporais, as áreas foram analisadas em 8 campanhas distintas que
corresponderam a quatro períodos fenológicos distintos.
Pela análise dos resultados, pode-se concluir que os locais de amostragem seleccionados não
apresentaram diferenças no que respeita à ocorrência e a densidade das espécies, provavelmente devido
à semelhança entre habitats e os cobertos vegetais que a área apresenta. Relembre-se que todos pontos
escolhidos para a execução de amostragem localizam-se em zonas de matos rasteiros associados (com
maior ou menos presença) a afloramentos rochosos.
Relativamente às espécies que poderão sofrer um maior impacte com a construção deste projecto eólico,
devido à sua ecologia e comportamento de voo, foram observadas em número reduzido. Considera-se que
as espécies mais susceptíveis serão aves com uma altura de voo coincidente com as pás dos
aerogeradores (e.g., famílias Accipitridae, Falconidae, Apodidae ou Hirundinidae), ou espécies
migradoras, sem um conhecimento geral da área.
A grande maioria das espécies detectadas na área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga voa a
baixa altitude, sendo por isso de prever que a mortalidade associada a este empreendimento possa ser
reduzida, embora se considere que seja necessária a continuação do Plano de Monitorização para
averiguar a presença de outras espécies ou de novos valores de densidade.
Através dos resultados apresentados e analisados, verifica-se que o elenco faunístico da área do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga não apresenta uma elevada relevância relativamente à
abundância (uma média de 4,57 contactos por cada período de 10 minutos) e riqueza específica
(aproximadamente 12% das espécies existentes no território continental português). Com base nas
categorias dos estatutos de ameaça (a nível nacional e internacional), considera-se o elenco avifaunístico
pouco importante, pois quase a totalidade das espécies apresenta-se na categoria menos elevada (Pouco
Preocupante LC) para o território português (CABRAL ET AL., 2006).
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Considera-se que o incêndio que abrangeu toda a área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga
(mas não a área de controlo) promoveu um impacte negativo na avifauna presente, como se pôde verificar
pela redução do número de efectivos identificados na campanha de Setembro de 2013 (período em que
ocorreu o incêndio). Apesar disso, a disponibilidade do material inorgânico resultante do incêndio deverá
ter acelerado o crescimento da vegetação, que por sua vez, deverá ter promovido a presença de aves na
área, tendo-se verificado um aumento do número de efectivos em Outubro de 2013, e em Julho de 2014,
período onde foi estabelecido o maior número de contactos com aves.
Ao analisar o grupo de aves de rapina, de médio porte, e outras planadoras, verifica-se que existe uma
prevalência de duas espécies (Águia-d’asa-redonda e Gralha-preta). As outras espécies deste grupo não
se revelaram tão conspícuas, devido à sua fenologia (a sua presença ser limitada temporalmente) ou
especificidade geográfica.
Apesar disso, as espécies das famílias Accipitridae e Falconidae foram observadas ao longo de todos os
períodos amostrados. Não se verifica uma diferença significativa na distribuição dos contactos
estabelecidos entre as duas áreas (Parque Eólico vs. Área de Controlo), ainda que se tenham verificado
mais observações na área de controlo (ponto C2).
De referir que a realização de pontos específicos de observação de rapinas conseguiu detectar uma
espécie que não se encontrou durante o restante período de monitorização, da família Accipitridae:
Tartaranhão-caçador. É também a espécie de maior interesse conservacionista, tendo sido detectada no
mesmo local (a nascente do ponto localizado na área de controlo) em dois períodos diferentes.
Considera-se que o plano de monitorização em vigor se encontra adequado ao empreendimento em
análise, sendo de referir que se prevê a sua continuação durante os primeiros anos do período de
exploração (durante três anos). Recorde-se que, nessa fase, os relatórios de monitorização incluirão
também a estimativa de taxas de mortalidade da avifauna, prevendo-se para o efeito fazer a prospecção
de cadáveres de aves resultantes da colisão com os aerogeradores.

Lisboa, Outubro de 2014
Luís Vicente
(Biólogo)
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ANEXO I – ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO E LOCALIZAÇÃO DOS
PONTOS DE AMOSTRAGEM
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ANEXO II – TABELAS DE ELENCO AVIFAUNÍSTICO, FENOLOGIA E DENSIDADE
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Tabela 1 – Lista de espécies de Aves identificadas na área de estudo.
LIVRO VERMELHO

FAMÍLIA
NOME VULGAR
ESPÉCIE

DOS VERTEBRADOS

UICN

DE PORTUGAL

CONVENÇÃO

CONVENÇÃO

DIRECTIVA

DE BONA

DE BERNA

AVES

SPEC

FENOLOGIA

ACCIPITRIDAE
Circaetus gallicus

Águia-cobreira

NT

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo A-I

SPEC 3

Mig. Reprodutor

Gavião

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

---

Residente

Águia-d’asa-redonda

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

---

Residente

Peneireiro

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

SPEC 3

Residente

Rola-turca

LC

LC

---

Anexo III

---

---

Residente

Andorinhão-preto

LC

LC

---

Anexo III

---

---

Mig. Reprodutor

Poupa

LC

LC

---

Anexo II

---

SPEC 3

Mig. Reprodutor

Cotovia-de-poupa

LC

LC

---

Anexo III

---

SPEC 3

Residente

Lullula arborea

Cotovia-dos-bosques

LC

LC

---

Anexo III

Anexo A-I

SPEC 2

Residente

Alauda arvensis

Laverca

LC

LC

---

Anexo III

---

SPEC 3

Residente

Accipiter nisus
Buteo buteo
FALCONIDAE
Falco tinnunculus
COLUMBIDAE
Streptopelia decaocto
APODIDAE
Apus apus
UPUPIDAE
Upupa epops
ALAUDIDAE
Galerida cristata

(continua)
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Tabela 1 (cont.) – Lista de espécies de Aves identificadas na área de estudo.
LIVRO VERMELHO

FAMÍLIA
NOME VULGAR
ESPÉCIE

DOS VERTEBRADOS

UICN

DE PORTUGAL

CONVENÇÃO

CONVENÇÃO

DIRECTIVA

DE BONA

DE BERNA

AVES

SPEC

FENOLOGIA

MOTACILLIDAE
Anthus campestris
Motacilla cinerea
Motacilla alba

Petinha-dos-campos

LC

LC

---

Anexo II

Anexo A-I

SPEC 3

Mig. Reprodutor

Alvéola-cinzenta

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

Alvéola-branca

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

Ferreirinha

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

Pisco-de-peito-ruivo

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

---

Residente

PRUNELLIDAE
Prunella modularis
MUSCICAPIDAE
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros

Rabirruivo

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

---

Residente

Saxicola torquatus

Cartaxo

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

---

Residente

Oenanthe oenanthe

Chasco-cinzento

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

SPEC 3

Mig. Reprodutor

Monticola solitarius

Melro-azul

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

SPEC 3

Residente

Tordoveia

LC

LC

---

Anexo III

Anexo D

---

Residente

Felosa-poliglota

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

---

Mig. Reprodutor

Toutinegra-do-mato

LC

LC

Anexo II

Anexo A-I

SPEC 2

Residente

Toutinegra-de-cabeça-preta

LC

LC

Anexo II

---

---

Residente

TURDIDAE
Turdus viscivorus
ACROCEPHALIDAE
Hippolais polyglotta
SYLVIIDAE
Sylvia undata
Sylvia melanocephala

Anexo II

(continua)
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Tabela 1 (cont.) – Lista de espécies de Aves identificadas na área de estudo.
LIVRO VERMELHO

FAMÍLIA
NOME VULGAR
ESPÉCIE

DOS VERTEBRADOS

UICN

DE PORTUGAL

CONVENÇÃO

CONVENÇÃO

DIRECTIVA

DE BONA

DE BERNA

AVES

SPEC

FENOLOGIA

PARIDAE
Chapim-preto

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

Parus major

Parus ater

Chapim-real

LC

LC

---

Anexo II

---

---

Residente

Corvus corone

Gralha-preta

LC

LC

---

---

Anexo D

---

Residente

Corvo

NT

LC

---

Anexo III

---

---

Residente

Estorninho-preto

LC

LC

---

Anexo II

---

SPEC 3

Residente

Pintarroxo

LC

LC

---

Anexo II

---

SPEC 2

Residente

Cia

LC

LC

---

Anexo II

---

SPEC 3

Residente

CORVIDAE

Corvus corax
STURNIDAE
Sturnus unicolor
FRINGILLIDAE
Carduelis cannabina
EMBERIZIDAE
Emberiza cia
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Tabela 2 – Presença das espécies da avifauna em cada período de amostragem (a cinzento).
ESPÉCIE

DEZ

JAN

ABR

MAI

SET

OUT

Alauda arvensis

X

Anthus campestris

X

Apus apus

X

Buteo buteo

X

Carduelis cannabina

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Emberiza cia

X

Erithacus rubecula

Mig. Reprodutor

X

Mig. Reprodutor

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Residente
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mig. Reprodutor
X

Residente

X
X

Motacilla alba

X

X

Residente
X

X

X

X

Motacilla cinerea
Oenanthe oenanthe

X

Parus ater

X

X

X

X

Phoenicurus ochruros

X

X

X

X

Prunella modularis

X

Saxicola torquatus

X

X

X

X

X

X
X

Residente

X

X

X

Residente

X

X

Residente

X

X

Residente

X

Streptopelia decaocto

Residente

Sturnus unicolor
X

Sylvia undata

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Residente

X

X

X

Residente

Residente

X

Turdus viscivorus
Upupa epops
13

11

Mig. Reprodutor

Residente
X

X

Residente
Residente

X

Parus major

Residente
Residente

X

X

Residente
Residente

X

Hippolais polyglotta
X

Mig. Reprodutor

Residente

X

Lullula arborea

Residente

Residente

Galerida cristata

TOTAL

X

X

Corvus corone

Sylvia melanocephala

Residente

X

Corvus corax

FENOLOGIA
Residente

Circaetus gallicus

Monticola solitarius

AGO

X

Accipiter nisus

Falco tinnunculus

JUL

14

11

12

17

Residente
X

X

Mig. Reprodutor

16

11

30
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Tabela 3 – Densidades por ponto de amostragem e densidade média para cada espécie.

Dezembro 2012
Espécie

Densidade
P3
C1
C2
----0,025
------------0,025 0,025 0,025
--0,025
--0,051
------0,025 0,025
--------0,051
--0,051
--0,025
0,025 0,025 0,051
------0,025
--0,051

Alauda arvensis
Anthus campestris
Apus apus
Buteo buteo
Carduelis cannabina
Corvus corone
Emberiza cia
Falco tinnunculus
Monticola solitarius
Phoenicurus ochruros
Prunella modularis
Saxicola torquatus
Sylvia melanocephala

P1
----0,051
--------0,025
0,025
------0,025

C3
0,025
0,051
--------0,025
------0,025
--0,102

Média
0,008
0,008
0,013
0,013
0,004
0,008
0,017
0,008
0,013
0,013
0,021
0,013
0,034

Total

0,127 0,153 0,178 0,153 0,204 0,229

0,174

P2
----0,025
------0,025
0,025
------0,076
---

Janeiro 2013
Espécie

Densidade

Anthus campestris
Buteo buteo
Emberiza cia
Erithacus rubecula
Lullula arborea
Motacilla alba
Phoenicurus ochruros
Saxicola torquatus
Streptopelia decaocto
Sylvia melanocephala
Sylvia undata

P1
--0,076
0,025
0,025
------0,025
----0,025

P2
--0,025
0,025
--0,025
--0,025
0,025
--0,025
---

P3
----------0,051
--0,102
----0,025

C1
----0,025
------0,025
0,025
--0,076
---

C2
0,025
0,051
----------0,025
0,051
--0,051

C3
0,051
0,025
------0,025
--0,025
----0,025

Média
0,013
0,030
0,013
0,004
0,004
0,013
0,008
0,038
0,008
0,017
0,021

Total

0,178

0,153

0,178

0,153

0,204

0,153

0,170
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Tabela 3 (cont.) – Densidades por ponto de amostragem e densidade média para cada espécie.

Espécie

Abril 2013
Densidade
P3
C1
C2
--0,051
--0,051
--------------0,051
0,025
----0,025 0,025
--0,025
--0,025
0,051 0,025
--0,025
----------0,025 0,025 0,025
0,102 0,076 0,076
--0,025 0,051
-------

Buteo buteo
Carduelis cannabina
Corvus corax
Corvus corone
Emberiza cia
Erithacus rubecula
Falco tinnunculus
Motacilla alba
Oenanthe oenanthe
Parus ater
Prunella modularis
Saxicola torquatus
Sylvia melanocephala
Sylvia undata

P1
0,051
------------0,025
0,051
0,025
0,025
----0,025

C3
0,025
--0,025
--------0,025
0,025
----0,076
--0,025

Média
0,021
0,008
0,004
0,008
0,008
0,008
0,008
0,034
0,017
0,004
0,017
0,064
0,017
0,017

Total

0,204 0,229 0,331 0,229 0,229 0,204

0,238

P2
--------0,025
----0,076
------0,051
0,025
0,051

Espécie

Alauda arvensis
Anthus campestris
Buteo buteo
Corvus corone
Emberiza cia
Erithacus rubecula
Lullula arborea
Oenanthe oenanthe
Parus major
Saxicola torquatus
Sylvia melanocephala
Total

Maio 2013
Densidade
P3
C1
C2

P1

P2

---

---

0,025

---

0,025
0,051
0,025
--0,051
----0,025
----0,178

--0,025
0,051
----------0,076
0,025
0,178

--0,025
0,025
--0,025
------0,025
--0,127

--0,025
--0,051
----0,051
0,051
----0,178

C3

Média

0,025 0,025

0,013

--0,025
0,025
0,025
--0,051
--0,051
0,051
0,025
0,280

0,008
0,025
0,021
0,034
0,013
0,008
0,017
0,021
0,025
0,008
0,195

0,025
----0,127
----0,051
------0,229
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Tabela 3 (cont.) – Densidades por ponto de amostragem e densidade média para cada espécie.

Accipiter nisus
Alauda arvensis
Anthus campestris
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Galerida cristata
Monticola solitarius
Motacilla alba
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus ochruros
Prunella modularis
Saxicola torquatus

Setembro 2013
Densidade
P1
P2
P3
C1
C2
----0,025
------0,025
----------0,025 0,025 0,051
--0,025
--0,102
--0,025
------0,025
--0,025 0,025
--------0,025
----------0,025
--0,025
--0,076 0,051 0,025
0,025
------0,051
----0,051 0,025 0,025
0,051
----0,025
---

C3
----0,025
--0,025
------0,025
0,051
--0,076

Média
0,004
0,004
0,021
0,021
0,013
0,008
0,004
0,004
0,034
0,021
0,017
0,025

Total

0,127 0,076 0,229 0,255 0,178 0,204

0,178

Espécie

Outubro 2013
Espécie

Alauda arvensis
Anthus campestris
Carduelis cannabina
Emberiza cia
Falco tinnunculus
Hippolais polyglotta
Lullula arborea
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Oenanthe oenanthe
Parus ater
Phoenicurus ochruros
Saxicola torquatus
Sturnus unicolor
Sylvia melanocephala
Sylvia undata
Turdus viscivorus
Total

Densidade
P1
0,025
0,025
--------------0,051
--0,025
0,025
----0,051
0,025
0,229

P2
0,025
0,178
----0,025
------0,051
----0,051
0,051
0,153
------0,535

P3
------------0,153
--0,076
0,025
--0,051
----------0,306

C1
--------0,025
--------0,051
--0,051
0,025
--0,025
----0,178

C2
--0,025
0,051
0,025
------0,025
--0,051
----0,025
--0,025
0,025
--0,255

C3
--------0,025
0,051
0,051
----0,025
0,025
--0,025
--------0,204

Média
0,008
0,038
0,008
0,004
0,013
0,008
0,034
0,004
0,021
0,034
0,004
0,030
0,025
0,025
0,008
0,013
0,004
0,285
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Tabela 3 (cont.) – Densidades por ponto de amostragem e densidade média para cada espécie.

Espécie

Anthus campestris
Apus apus
Buteo buteo
Carduelis cannabina
Circaetus gallicus
Emberiza cia
Lullula arborea
Motacilla alba
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus ochruros
Prunella modularis
Saxicola torquatus
Sturnus unicolor
Sylvia melanocephala
Sylvia undata
Upupa epops
Total

Julho 2014
Densidade
P1
P2
P3
C1
C2
----------0,076 0,051
------0,025
--------0,051 0,102 0,025 0,153
------0,025
-----

Total

Média
0,004
0,021
0,004
0,059
0,004

0,051 0,051 0,076 0,051

0,042

0,025

---

--0,025

-----

-----

-----

0,051
---

-----

0,008
0,004

------0,025
0,331
--0,051
0,025
0,637

0,025
0,025
0,025
0,076
--0,025
----0,331

--0,025
--0,076
----0,051
--0,255

0,025
--0,153
0,051
----0,102
--0,535

0,025
--0,127
0,051
----0,076
--0,408

------0,051
0,561
--0,076
--0,790

0,013
0,008
0,051
0,055
0,149
0,004
0,059
0,004
0,493

P2
--------0,025
--0,025
0,076
------0,127

Agosto 2014
Densidade
P3
C1
C2
0,025
----0,025
------0,025
------0,025
0,025
--------------0,051
--0,051
----0,051
--0,025 0,025 0,025
------0,102 0,153 0,102

C3
----------0,076
0,025
0,025
0,025
0,025
--0,178

Média
0,004
0,008
0,004
0,004
0,008
0,013
0,017
0,030
0,017
0,017
0,008
0,132

Espécie

Buteo buteo
Circaetus gallicus
Emberiza cia
Falco tinnunculus
Motacilla alba
Oenanthe oenanthe
Prunella modularis
Saxicola torquatus
Sylvia melanocephala
Sylvia undata
Upupa epops

C3
0,025
----0,025
---

P1
--0,025
----------0,025
0,025
--0,051
0,127
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Tabela 4 – Lista de espécies de Rapinas, planadoras e similares detectadas nos pontos específicos (P2 e C2).
LIVRO VERMELHO

FAMÍLIA
NOME VULGAR
ESPÉCIE

DOS VERTEBRADOS

UCN

DE PORTUGAL

CONVENÇÃO

CONVENÇÃO

DIRECTIVA

DE BONA

DE BERNA

AVES

SPEC

FENOLOGIA

ACCIPITRIDAE
Circaetus gallicus

Águia-cobreira

NT

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo A-I

SPEC 3

Mig. Reprodutor

Circus pygargus

Tartaranhão-caçador

EN

LC

Anexo II

Anexo II

Anexo A-I

---

Mig. Reprodutor

Gavião

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

---

Residente

Águia-d’asa-redonda

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

---

Residente

Peneireiro

LC

LC

Anexo II

Anexo II

---

SPEC 3

Residente

Gralha-preta

LC

LC

---

---

Anexo D

---

Residente

Corvo

NT

LC

---

Anexo III

---

---

Residente

Accipiter nisus
Buteo buteo
FALCONIDAE
Falco tinnunculus
CORVIDAE
Corvus corone
Corvus corax
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ANEXO III – ANÁLISE GEOESTATÍSTICA DO GRUPO DE AVES DE RAPINA, DE
MÉDIO PORTE E OUTRAS PLANADORAS
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Figura 1 – Mapeamento das rotas de aves de rapina e outras planadoras.
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Figura 2 – Mapeamento do uso horizontal da área de estudo por aves de rapina e outras planadoras – Dezembro de 2012.
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Figura 3 – Mapeamento do uso horizontal da área de estudo por aves de rapina e outras planadoras – Janeiro 2013.
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Figura 4 – Mapeamento do uso horizontal da área de estudo por aves de rapina e outras planadoras – Abril de 2013.
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Figura 5 – Mapeamento do uso horizontal da área de estudo por aves de rapina e outras planadoras – Maio de 2013.
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Figura 6 – Mapeamento do uso horizontal da área de estudo por aves de rapina e outras planadoras – Setembro de 2013
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Figura 7 – Mapeamento do uso horizontal da área de estudo por aves de rapina e outras planadoras – Outubro de 2013
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Figura 8 – Mapeamento do uso horizontal da área de estudo por aves de rapina e outras planadoras – Julho de 2014
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Figura 9 – Mapeamento do uso horizontal da área de estudo por aves de rapina e outras planadoras – Agosto de 2014.
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1. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS
O presente documento constitui o Plano de Monitorização de Quirópteros (PMQ) a implementar no
âmbito do projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, plano este desenvolvido no
seguimento das directrizes expostas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida para o
projecto em estudo (datada de 13 de Novembro de 2012) e nas orientações gerais fornecidas pelo
ICNF e pelo Anexo 6 do Guia para a Avaliação de Impactes Ambientais de Parques Eólicos (AGÊNCIA
PORTUGUESA DO AMBIENTE, 2010).
A implementação do PMQ do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga tem como objectivos:
 inventariar as espécies de morcegos que ocorrem na área do projecto eólico e na área
de controlo;
 avaliar a actividade dos morcegos na área do projecto eólico e na área de controlo;
 avaliar a ocupação sazonal dos abrigos de morcegos;
 prospectar cadáveres ou morcegos feridos (exclusiva da fase de exploração).
Além da determinação das taxas de mortalidade, poderão ser ainda analisados outros eventuais
impactes negativos decorrentes da implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga
nomeadamente impactes cumulativos devido à presença de outros projectos eólicos na envolvente da
área de estudo, caso existam dados disponíveis que o permitam.
Os relatórios de monitorização irão respeitar a estrutura e o conteúdo indicados no Anexo V da
Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, dando cumprimento ao exposto na legislação em vigor,
designadamente Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março.

2. BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga localiza-se na serra de Arga, abrangendo
parte da união das freguesias de Arga (Baixo, Cima e São João) do concelho de Caminha, distrito de
Viana do Castelo. Trata-se de uma área natural situada numa região com reduzida densidade de
ocupação humana e com actividades económicas ligadas essencialmente à pastorícia.
O local onde será instalado o Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga apresenta um relevo
acentuado, no alto da serra de Arga, e situa-se próximo do local onde se encontra o vértice geodésico
de Pedra Alçada. A área de estudo, que apresenta uma variação de altitude de 92 m (entre a cota
650 m e 742 m), é dominada por maciços rochosos que afloram à superfície por entre matos baixos,
sendo que, nas zonas mais aplanadas sem afloramentos rochosos, predomina a vegetação herbácea
ou arbustiva com matos baixos.
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Tal como na generalidade do território nacional, o coberto vegetal que originalmente cobria esta região
foi sendo gradualmente degradado e substituído por tipos de vegetação antropogénica. Entre os
factores que contribuíram mais intensamente para esta degradação, situam-se os incêndios florestais
e as actividades silvícolas.
Durante a execução do Estudo de Impacte Ambiental foram identificados 4 biótopos (matos secos,
matos húmidos, afloramentos rochosos e povoamentos florestais) que integram na sua totalidade
4 habitats naturais classificados nos termos Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de
Novembro, sendo um deles classificado como habitat prioritário (habitat 4020*).

Figura 1 – Enquadramento da área de estudo em área de conservação da natureza.
A área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga insere-se na unidade de paisagem “Entre
Minho e Lima”, que se encontra entre os vales dos rios Minho e Lima, correspondente às encostas
médias e altas, aos cabeços e cristas, que genericamente sobem dos 100 m a um pouco mais de
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800 m. Esta unidade é caracterizada por relevos expressivos, encostas bastante inclinadas e zonas
altas aplanadas, que é exemplo o topo da serra de Arga.
A área em estudo está inserida no Sítio de Interesse Comunitário da Serra de Arga (PTCON0039),
classificado pela Decisão da Comissão de 7 de Dezembro de 2004, que adopta, nos termos da
Directiva 92/43/CEE do Conselho, a lista dos Sítios de Importância Comunitária da região
biogeográfica atlântica. A classificação deste local baseou-se na presença de comunidades ricas de
vertebrados e na existência de habitats e de espécies de elevado valor conservacionista, constantes
do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro.
Importa salientar que toda a superfície da área afecta ao projeto do Sobreequipamento do Parque
Eólico de Arga sofreu, no início de Setembro de 2013, um incêndio bastante considerável que destruiu
a vegetação arbustiva e arbórea presente.

3. ENQUADRAMENTO TÉCNICO
Estabelecidos os objectivos específicos, importa salientar algumas condicionantes técnicas que
determinaram a elaboração da metodologia proposta no PMQ.
A colisão de morcegos com aerogeradores foi detectada em parques eólicos dos Estados Unidos da
América (HOWELL & DIDONATO, 1991; OSBORN ET AL., 1996). Osborn e colaboradores encontraram
vários morcegos mortos no decurso de um estudo para avaliar o impacte de um parque eólico em
aves no Minnesota (OSBORN et al., 1996). A monitorização que efectuaram especificamente para os
morcegos revelou uma maior taxa de mortalidade (85%) no Verão. A prospecção foi efectuada entre
Maio e Setembro e aproximadamente 46% dos morcegos foram encontrados num raio de até 15 m em
redor do aerogerador e 69% num raio de 20 m. Este é o primeiro estudo com evidências de colisões
frequentes de morcegos com aerogeradores (o número de morcegos mortos foi similar ao de aves,
num período de 20 meses).
Van Gelder relatou que a maioria das colisões envolviam espécies migradoras de morcegos e
ocorriam durante o Outono, em noites com más condições atmosféricas (noites de nevoeiro ou nuvens
baixas) e em associação com elevadas mortalidades em aves (OSBORN et al., 1996). Morcegos a
navegar visualmente podem ser influenciados por muitos dos mesmos factores (por exemplo,
abundância da espécie, condições climáticas, características da paisagem, tipo de utilização do
terreno circundante, velocidade de rotação das pás, existência de corredores de migração ou de
deslocação diária) que se pensa influenciarem a colisão de aves com aerogeradores (NELSON &
CURRY, 1995 in OSBORN et al., 1996).
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4. PARÂMETROS A MONITORIZAR
De acordo com os objectivos anteriormente apresentados, serão monitorizados os seguintes
parâmetros:


Diversidade Específica – identificação das espécies que ocorrem na área de influência
do projecto eólico e na sua envolvente (que corresponde à área de controlo);



Actividade – contagem do número de encontros com morcegos, na área de implantação
do projecto eólico, e na sua envolvente;



Mortalidade – contagem do número de cadáveres de morcegos junto aos aerogeradores
(realizado apenas na fase de exploração);



Causas de Morte – determinação da provável causa de morte dos cadáveres detectados
(realizado apenas na fase de exploração);



Temperatura;



Direcção e Intensidade do Vento.

Na estimativa da mortalidade causada pelos aerogeradores serão utilizadas taxas de detectabilidade
(por parte dos observadores para calcular a eficiência na detecção de cadáveres) e taxas de
decomposição e remoção (por parte de predadores e necrófagos).

5. LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM
5.1. Avaliação da Composição Específica das Comunidades de Quirópteros
Para a inventariação da comunidade de quirópteros na área de implantação do Sobreequipamento do
Parque Eólico de Arga serão gravados todos os contactos estabelecidos, por intermédio de um
detector de ultra-sons com um intervalo de frequências que abranja todos os contactos das espécies
de morcegos.
Este método consiste na escuta, registo e gravação de todos os contactos em determinados pontos
fixos dentro da área de estudo, durante um determinado período de tempo. O período de amostragem
escolhido em cada ponto é de 10 minutos, sendo este valor um compromisso entre o número
necessário de pontos de amostragem na área de estudo e o tempo mínimo para a caracterização de
um determinado ponto.
Serão utilizados 6 pontos de amostragem, repartidos igualitariamente entre a área do Sobreequipamento do Parque Eólico, e área de controlo localizada na envolvente do projecto eólico.
A recolha da informação a respeito da comunidade de quirópteros presentes nas áreas de estudo será
realizada com uma peridiocidade mensal entre os meses de Março e Outubro (que corresponde ao
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período de actividade dos morcegos), totalizando 8 saídas por ano. Assim, a monitorização não será
efectuada no período de hibernação dos indivíduos, entre Novembro e Fevereiro de cada ano.
O plano de monitorização será retomado quando a totalidade dos aerogeradores do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga entrar em funcionamento.
5.1.1. Monitorização Acústica
Com esta amostragem pretende-se determinar quais as espécies que ocorrem nas áreas de estudo,
avaliar o grau de utilização dessas áreas (a frequência com que a utilizam) e de que forma o fazem
(área de alimentação ou zona de passagem entre abrigos e áreas de alimentação).
De acordo com os resultados obtidos, tentar-se-á ainda caracterizar o comportamento das espécies
em relação a factores como a distância a pontos de água, a intensidade e orientação do vento,
temperatura e o biótopo.
Para tal, entre os meses de Março e Outubro, serão efectuadas amostragens (com uma periodicidade
mensal) com um detector de ultra-sons em pontos fixos de escuta, na fase prévia à construção e nos
três primeiros anos da fase de exploração dos seis aerogeradores.
A recolha de dados é efectuada por meio de escutas, com um detector de ultra-sons, realizadas em
6 locais de amostragem: 3 pontos na área do projecto eólico, e 3 pontos de controlo na sua
envolvente.
As escutas, que consistem no registo das emissões sonoras dos morcegos que surgirem na área de
detecção do microfone do detector de ultra-sons, terão 10 minutos de duração, sendo realizadas
durante o período de maior actividade dos morcegos (início cerca de 30 minutos após o pôr-do-sol e
final cerca de 3 horas depois), o que permitirá reduzir o efeito que as variações nos ritmos de
actividade sucedidas ao longo de uma noite possam ter em cada amostragem. As amostragens não
serão realizadas em condições meteorológicas adversas (chuva, nevoeiro, vento forte, trovoadas).
Para além do detector de ultra-sons, nas escutas será ainda utilizado um gravador áudio digital que
possibilitará registar as emissões sonoras dos morcegos captadas pelo detector, e um anemómetro de
bolso, que permitirá efectuar medições da velocidade do vento e da temperatura do ar ao nível do
solo, em cada amostragem.
O detector de ultra-sons terá uma gama mínima de frequências de 10 a 120 kHz, e será utilizado em
modo “tempo expandido” (o som é reproduzido a uma velocidade 10 vezes inferior, tornando-o audível
sem que haja alteração das características iniciais). As emissões sonoras serão armazenadas num
gravador digital.
Os locais de escuta serão avaliados no que diz respeito à actividade de morcegos (número de
encontros por hora) e à riqueza específica.
15050_PMQ_PE_REC_08_0.docx
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Em cada amostragem serão contabilizados os encontros com morcegos (sequência de pulsos
associados à passagem de um morcego no espaço amostrado pelo microfone do detector de ultrasons), os feeding buzzes (sequência de pulsos emitidos com uma elevada taxa de repetição, que
indicam a fase final de aproximação a um insecto) e os chamamentos sociais (caracterizados por um
conjunto de pulsos através dos quais os indivíduos comunicam entre si).
5.1.2. Monitorização dos Parâmetros Ambientais
De modo a avaliar os efeitos da exploração do projecto eólico, além da monitorização acústica, serão
caracterizados alguns parâmetros ambientais, comparando os seus valores com os de riqueza
específica e abundância em cada um dos pontos de amostragem.
De modo a avaliar os efeitos do funcionamento dos novos aerogeradores a serem implementados na
serra de Arga, além da monitorização acústica, serão caracterizados alguns parâmetros ambientais,
comparando os seus valores com os de riqueza específica e abundância em cada um dos pontos.
As variáveis a serem caracterizadas são: distância a potenciais abrigos; distância a pontos de água
permanentes; tipo de ocupação de solo; distância aos aerogeradores; direcção e velocidade do vento;
temperatura do ar (medida por um anemómetro de bolso); declive e sua orientação predominante; e
fracção lunar.

5.2. Prospecção de Abrigos
A área de estudo a considerar na prospecção de abrigos irá compreender um raio de 10 km em redor
da área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga. Neste espaço, serão investigadas quaisquer
estruturas que se afigurem como abrigos potenciais de morcegos, como cavidades naturais
(horizontais e verticais), edifícios abandonados, minas, pontes, etc.
A prospecção de campo terá como auxílio uma análise de cartografia, consulta bibliográfica (visto que
existem projectos na envolvente que foram objecto de programa de monitorização de quirópteros),
inquérito às populações locais, e a informações referentes a abrigos junto do ICNF.
Os abrigos encontrados (e registados com GPS) serão estudados quanto à sua utilização: quantificar
o número de indivíduos presentes, se possível identificar as espécies ocorrentes e/ou analisar indícios
de presença (montes de guano ou cadáveres).
Nas observações directas serão utilizados os seguintes equipamentos: equipamento de protecção
individual (EPI – capacete, botas, etc.), lanternas, máquina fotográfica e guia de identificação de
mamíferos. Caso decorram escutas, será utilizado um detector de ultra-sons e um gravador digital.
Abrigos com muitos morcegos ou vestígios serão visitados em todas as épocas do ano para
determinação da sua ocupação sazonal. No caso de serem detectados abrigos com muitos morcegos
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que se suspeite que possam ter importância a nível nacional, o ICNF será informado, para que os
seus técnicos possam avaliar a sua importância. Neste caso, serão recolhidas informações adicionais
que permitam o estudo aprofundado dos abrigos, como por exemplo, grau de actividade dos animais,
presença de crias, grau de perturbação humana, tipo de abrigo, estação do ano.
Em cada ano de monitorização, serão efectuadas duas visitas, nomeadamente uma na época de
hibernação (por exemplo, entre Janeiro-Fevereiro) e uma na época pós-reprodutiva (por exemplo,
Junho-Julho).

5.3. Avaliação da Mortalidade
A prospecção de cadáveres será realizada através de campanhas de amostragem de periodicidade
semanal, entre Março e Outubro, nos 3 primeiros anos da fase de exploração, e será efectuada em
redor de todos os aerogeradores do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, contemplando uma
área superior à abrangida pelo raio das pás (com centro na torre), sendo que o raio de prospecção (a
partir da coluna do aerogerador) é 5 m superior ao raio das pás. É necessário ter em conta que a
eficiência de prospecção varia muito consoante o tipo de habitat e a orografia do terreno em redor do
aerogerador.
A prospecção de cadáveres em torno do aerogerador será efectuada num período mínimo de
20 minutos, cobrindo um máximo de área prospectável possível e preferencialmente será realizada
fazendo-se transectos paralelos, distanciados entre si aproximadamente 10 metros. O observador
olhará sempre para ambos os lados do transecto e adequará a sua velocidade de deslocação à
visibilidade que o biótopo lhe proporciona. Consoante as características do habitat, alternativamente,
poderão ser realizados percursos em “zig-zag”, ou dividindo a área em quadrantes, progredindo
sequencialmente entre cada um deles, utilizando qualquer um dos métodos anteriores. Se a
prospecção for efectuada por mais do que um observador, este tempo será dividido pelo número de
técnicos envolvidos no trabalho.
Sempre que um cadáver for encontrado durante a prospecção, serão anotados os seguintes dados:
a) espécie, b) sexo, c) ponto GPS, d) distância ao aerogerador, e) presença ou ausência de
traumatismos, f) presença ou ausência de indícios de predação g) data aproximada da morte
(4 categorias: 24h; 2-3 dias; mais de 1 semana; mais de 1 mês), h) fotografia digital do cadáver e
i) condições climatéricas do dia e dos dias anteriores à prospecção.
Serão prospectadas as áreas de todos os aerogeradores que constituem o Sobreequipamento do
Parque Eólico de Arga.
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A taxa de mortalidade será ajustada para a “Taxa de Mortalidade Real”, pois é necessário ter em
conta outros factores que desviam o estudo da mortalidade de morcegos, nomeadamente:


Percentagem da Área Prospectada Eficazmente (APE) – o observador estimará a
percentagem da área onde não é possível conduzir a uma prospecção válida (vegetação
muito densa, plano de água, cercado com animais domésticos);



Percentagem de Morcegos Não Encontrados pelo Observador (NEO) – os transectos
acarretam um erro de não detecção dos cadáveres dos morcegos que se encontram na
área de prospecção;



Percentagem de Morcegos Removidos Por Necrófagos (RPN) – devido à ecologia
alimentar dos predadores, uma parte do número de morcegos poderá ser consumida por
necrófagos e outros predadores.

Calcular-se-á a Taxa de Mortalidade Real (TMR), com base na análise da Taxa de Mortalidade
Observada (TMO), através da seguinte expressão:

TMR 

TMO
APE  (1 - NEO)  (1 - RPN)

onde APE indica a percentagem da Área Prospectado Eficazmente, NEO indica a percentagem de
morcegos Não Encontrada pelo Observador, e RPN a parte Removida Por Necrófagos
Os valores de APE e RPN serão estimados duas vezes por ano, uma na época seca e uma na época
de chuva, através do quociente entre cadáveres encontrados e cadáveres colocados em campo. Para
calcular esta taxa é obrigatória a presença de dois técnicos. Para o cálculo da percentagem de
morcegos não encontrados pelo observador (NEO), serão utilizados modelos de cadáveres em vez
dos verdadeiros.
Os testes de eficácia de detecção e de remoção de cadáveres de quirópteros por necrófagos serão
realizados em conjunto com os testes correspondentes de aves.

6. MÉTODOS DE TRATAMENTO DOS DADOS
Os dados obtidos no trabalho de campo serão tratados e inseridos num Sistema de Informação
Geográfica (SIG) de modo a construir uma cartografia com áreas utilizadas pelos morcegos e os locais
onde foram encontrados animais mortos.
As espécies inventariadas serão caracterizadas também pelo seu estatuto de conservação a nível
nacional e comunitário, de forma a avaliar o seu valor conservacionista. O estatuto de conservação
considerado para Portugal Continental é o que consta no novo Livro Vermelho dos Vertebrados de
Portugal (CABRAL ET AL., 2005). Estas novas categorias são baseadas nas da União Internacional para
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a Conservação da Natureza (UICN). A nível comunitário, o estatuto de conservação que será
adoptado é o constante na Directiva Habitats (Directiva 92/43/CEE, alterada pela Directiva
2009/147/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de Novembro de 2009), sendo descrito o
anexo em que cada espécie se encontra, em caso de ameaça.
Todos os dados obtidos serão armazenados numa base de dados com data, biótopo, espécie, sexo,
idade (adulto/juvenil), ponto de amostragem e coordenadas UTM.

6.1. Análise dos Parâmetros Acústicos
Os registos sonoros obtidos serão analisados através do programa de análise de sons, capaz de gerar
gráficos (oscilogramas, sonogramas e espectros de potência) que permitam a medição de variáveis
sonoras (frequência de máxima amplitude, duração do pulso, intervalo entre pulsos, etc.), o que
possibilita a identificação das espécies detectadas por comparação com uma base de dados.
As variáveis sonoras a utilizar para a identificação das espécies serão:


Frequência principal (FMaxE, kHz) – frequência emitida com maior intensidade;



Gama de frequências (BW, kHz) – diferença entre a frequência inicial e a frequência final;



Duração do pulso (Δtp, ms) – intervalo de tempo entre o início e o fim de um pulso;



Intervalo entre pulsos (INT, ms) – intervalo de tempo entre o início de um pulso e o início
do pulso seguinte;



Taxa de repetição (TR, Hz) – taxa com que são emitidos os pulsos, calculada por
TR=1/INT.

Será ainda efectuado tratamento estatístico adequado aos dados obtidos, de modo a avaliar a
influência dos parâmetros medidos (intensidade do vento, temperatura do ar, declive e orientação
predominantes dos pontos de amostragem, etc.) na actividade dos morcegos.

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS DADOS
Com a integração de toda a informação recolhida durante os diversos períodos de monitorização é
possível que se consiga estimar quais os impactes dos aerogeradores nas comunidades de morcegos.
A sua significância será avaliada através da correcta interpretação dos resultados obtidos na análise
estatística, sendo para tal indispensável uma abordagem, pelo menos, ao nível do contexto regional,
considerando outros parques eólicos aí existentes. Neste ponto é fundamental a consulta de
bibliografia especializada.
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8. MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOPTAR
RESULTADOS DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO

NA

SEQUÊNCIA

DOS

Em função dos resultados obtidos, serão eventualmente apresentadas medidas de minimização a
implementar, com vista à minimização dos efeitos do projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico
de Arga.
A definição destas medidas, caso venham a ser identificadas como pertinentes, será objecto de
documento próprio, que incluirá, para além da descrição da própria medida, uma justificação técnica e
descrição dos objectivos.

9. CALENDARIZAÇÃO E PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO
Face às considerações anteriores, no que respeita à avaliação das alterações na composição
específica das comunidades de quirópteros, e da mortalidade causada pelos aerogeradores sugere-se
a seguinte calendarização de trabalho:
 Fase prévia à construção:


Caracterização das comunidades de morcegos – uma visita de periodicidade mensal,
entre Março e Outubro, até completar um ciclo anual;



Visitas a abrigos – duas visitas, uma na época de hibernação (por exemplo, entre
Janeiro-Fevereiro) e uma na época pós-reprodutiva (e.g., Junho-Julho);

 Fase de exploração:


Caracterização das comunidades de morcegos – uma visita de periodicidade mensal,
entre Março e Outubro, até completar três ciclos anuais;



Visitas a abrigos – duas campanhas por ano no caso de abrigos potenciais com poucos
morcegos, e/ou vestígios dos mesmos (uma em Janeiro/Fevereiro; outra em Junho/
Julho). No caso de serem detectados abrigos potenciais que apresentem muitos
indivíduos e/ou vestígios dos mesmos (guano ou cadáveres) serão feitas prospecções
em todas as alturas do ano (uma em Janeiro/Fevereiro; uma em Abril/Maio; uma em
Junho/Julho; e um em Setembro/Outubro) até completar três ciclos anuais;



Prospecção de Cadáveres – visitas de periodicidade semanal durante 3 anos, entre os
meses de Março e Outubro.
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Serão produzidos 4 relatórios ao longo do programa de monitorização de acordo com a seguinte
calendarização:


O 1.º relatório será entregue após a conclusão de um ciclo anual da fase prévia à
exploração, que incluirá os dados de monitorização recolhidos nos períodos anterior à
construção do projecto eólico;



O 2.º relatório será entregue no final do 1.º ano de monitorização da fase de exploração;



O 3.º relatório será entregue no final do 2.º ano de monitorização da fase de exploração;



O 4.º relatório será entregue no final do 3.º ano de monitorização da fase de exploração,
e incluirá a compilação de toda a informação obtida durante o período total de
monitorizações (relatório final).

10. REVISÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO
O presente plano de monitorização de quirópteros será analisado no final de cada um dos anos de
monitorização. Deste modo, em capítulo próprio nos relatórios de monitorização, será incluída a
análise da validade do plano, podendo ser proposto o seu prolongamento, a sua conclusão ou a sua
validação, consoante os resultados obtidos.
O Plano de Monitorização será revisto se forem detectadas novas situações não abrangidas pelo
presente programa de monitorização, ou caso se verifique que a metodologia proposta não é a mais
adequada.

11. REFERÊNCIAS
Agência Portuguesa do Ambiente (2010). Guia para a Avaliação de Impactes Ambientais de Parques
Eólicos. Anexo 6 – Plano de Monitorização de Quirópteros. Agência Portuguesa do Ambiente.
Cabral MJ (coord.), Almeida J, Almeida PR, Dellinger T, Ferrand de Almeida N, Oliveira ME, Palmeirim
JM, Queiroz AI, Rogado L & Santos-Reis M (eds.) (2006) Livro Vermelho dos Vertebrados de
Portugal. 2ª ed. Instituto da Conservação da Natureza/Assírio & Alvim. Lisboa. 660 pp.
Howell J & DiDonato J (1991) Assessment of avian use and mortality related to wind turbines
operations, Almont Pass, Alameda and Contra Costa Counties, California, September 1988
through August 1989. Final Report. U.S. WindPower.
Osborn RG, Higgins KF, Dieter CD & Usgaard RE (1996) Bat Collisions with Wind Turbines in Southwestern Minnesota. Bat research News. Vol. 37 (4): 105-108.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. INTRODUÇÃO GERAL
O presente documento constitui o 1.º relatório do Plano de Monitorização de Quirópteros (PMQ) que está
em curso na área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (doravante designado
por SPE de Arga), e numa área de controlo, cujo proponente é a empresa Empreendimentos Eólicos da
Espiga, S.A.
Os planos de monitorização, que analisam as prováveis alterações da riqueza especifica e da abundância
dos morcegos, constituem documentos importantes para a avaliação dos impactes nas comunidades dos
quirópteros ao nível regional e/ou nacional. Com o aumento do número de parques eólicos em Portugal,
torna-se indispensável a compreensão dos impactes para a fauna, que incluem: a colisão com as
estruturas do empreendimento; o aumento de ruído; a destruição de locais de nidificação, alimentação ou
repouso; alteração da paisagem; e aumento da acessibilidade a zonas outrora inóspitas (BIRDLIFE
INTERNATIONAL, 2002).
Com vista a analisar os efeitos da implementação deste projecto eólico sobre a comunidade de morcegos,
foi prevista a realização de um PMQ que permitisse avaliar possíveis impactes decorrentes da sua
construção e posteriormente do seu funcionamento (fase de exploração) sobre a riqueza específica,
abundância e mortalidade de morcegos no local de implantação do projecto, e prospecção de abrigos na
área envolvente ao mesmo. Deste modo, o presente relatório corresponde à caracterização e análise da
comunidade de Quirópteros na área do projecto em análise, correspondendo a uma fase prévia à
instalação dos aerogeradores que constituem o SPE de Arga.
Este projecto eólico é composto por 2 aerogeradores, com 3.0 MW de potência unitária, e localiza-se em
território da recente união das freguesias de Arga (Baixo, Cima e São João) do concelho de Caminha,
distrito de Viana do Castelo. (ANEXO I).
O PMQ do SPE de Arga está dividido em duas fases temporalmente distintas, com os seguintes
objectivos:
 Fase I (Ano 0) – Tem como objectivo a caracterização da comunidade de quirópteros que
utiliza a área de implantação do SPE de Arga e de uma área controlo, numa fase anterior
ao período de construção do empreendimento. Esta caracterização determina o elenco de
quirópteros presente (riqueza específica) na área de estudo, a sua abundância absoluta, e
prospecção de potenciais abrigos que possam ser usados por quirópteros;
 Fase II (Anos 1, 2 e 3) – Execução do PMQ com o objectivo de conferir a evolução, quer da
riqueza específica, quer da densidade de cada espécie, em comparação com a situação
15052_RMQUIR_AP_AMB_01_C.doc
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obtida na Fase I Na segunda Fase, o PMQ tratará ainda da análise da mortalidade nos
quirópteros causada pelo funcionamento dos aerogeradores, pelo que será feita uma
prospecção específica em torno destes em busca de eventuais cadáveres existentes. Esta
fase acompanhará a entrada em funcionamento dos aerogeradores do SPE de Arga e está
prevista desenvolver-se por um período total de 3 anos.
Deste modo, o presente documento corresponde ao primeiro relatório de monitorização de quirópteros do
projecto SPE de Arga, sendo temporalmente referente ao período anterior à construção.
Conforme referido anteriormente, prevê-se que o trabalho agora realizado tenha continuidade por mais
3 anos (período mínimo), que corresponderão aos três primeiros anos de funcionamento dos
aerogeradores que constituem o SPE de Arga, respeitantes à fase de exploração.
Este relatório teve a participação de uma equipa da TPF-Planege cuja coordenação geral esteve a cargo
da Eng.ª Albertina Gil. Os técnicos Tiago Brito e Luís Vicente realizaram o trabalho de campo, analisaram
os dados e elaboraram o presente relatório, tendo a cartografia sido elaborada pelo técnico Leonel Tomaz.

1.2. MORCEGOS
Em Portugal continental são conhecidas 25 espécies de morcegos, que representam cerca de 40% da
fauna de mamíferos terrestres existentes no país (ICNB, 2010A).
Algumas das suas características, como a baixa taxa de natalidade (raramente têm mais de uma cria por
ano), a maturidade sexual tardia (em algumas espécies, apenas no quarto ano de vida), a grande
longevidade (podem ultrapassar os 30 anos de idade) e o facto de por vezes formarem colónias muito
numerosas, tornam-nas espécies bastante vulneráveis, principalmente no que diz respeito a alterações no
habitat e a perturbações nos abrigos (BICHO, 1996; PALMEIRIM & RODRIGUES, 1992; PALMEIRIM ET AL., 1999).
Esta vulnerabilidade está bem evidente no facto de todas as espécies de morcegos estarem protegidas
pelas Convenções de Berna (Convenção da Preservação da Vida Selvagem e dos Habitats Naturais na
Europa) e Bona (Convenção de Espécies Migratórias da Fauna Selvagem) e no actual estatuto de ameaça
de algumas dessas espécies (CABRAL ET AL., 2006; ICNB 2010A): três espécies estão classificadas como
CR Criticamente em Perigo (o que constitui 60% das espécies com este estatuto em Portugal Continental),
uma apresenta o estatuto EN Em Perigo e cinco o estatuto VU Vulnerável, tendo às restantes 16 sido
atribuído os estatutos LC Pouco Preocupante e DD Informação Insuficiente (respectivamente 6 e
10 espécies).
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1.3. IMPACTES DOS PARQUES EÓLICOS SOBRE MORCEGOS
Os principais impactes originados pelos parques eólicos sobre os morcegos são a mortalidade provocada
pelo funcionamento dos aerogeradores, a perturbação/destruição de abrigos, a perturbação/perda de
áreas de alimentação ou de corredores de migração e a emissão de ultra-sons que possam afectar os
morcegos (RODRIGUES ET AL., 2008).
De todos eles, a mortalidade causada pelos aerogeradores é a situação mais referenciada (ALCADE, 2002;
AHLÉN, 2003; BENZAL & MORENO, 2001; ERICKSON ET AL., 2002; ERICKSON ET AL., 2004; EUROBATS, 2005;
JOHNSON, 2005; JOHNSON ET AL., 2000; SENRA, S/ DATA) e cuja resolução será mais complicada, uma vez
que ainda não são conhecidos com exactidão os factores que levam a que os morcegos colidam com
estas estruturas, sendo apontados como possíveis causas (AHLÉN, 2003; EUROBATS, 2005):

-

Concentração de insectos junto às nacelle, provavelmente devido ao calor emitido por estas;
Eventual utilização dos aerogeradores como área de descanso ou mesmo como abrigo;
Atracção acústica, devido ao som provocado pelas pás;
Possibilidade dos indivíduos em migração reduzir a taxa com que emitem os ultra-sons, pelo
que podem não detectar as pás ou mesmo os aerogeradores;
Atracção pela turbulência do ar;
Altas velocidades atingidas na extremidade das pás dificultam, ou mesmo impossibilitam, a sua
detecção pelos morcegos.

As espécies aparentemente mais afectadas por este problema são migradoras e normalmente voam a
grande altura (em espaço aberto ou sobre a copa das árvores), parecendo haver uma maior taxa de
mortalidade em Maio (ICNB, 2010B), e entre meados de Julho e finais de Setembro (ALCADE, 2002;
JOHNSON ET AL., 2000; RODRIGUES ET AL., 2008).

1.4. OBJECTIVOS
Este estudo pretende caracterizar o elenco de espécies de morcegos existentes na área de influência do
projecto e a sua situação populacional, apresentando por isso os seguintes objectivos específicos:

-

Inventariação das espécies de morcegos que ocorrem na área de estudo (área do projecto
eólico e área de controlo), bem como a determinação da utilização da área do projecto;

-

Correlação dos dados de riqueza específica e de abundância com variáveis temporais, através
da medição da intensidade do vento e recolha dos dados relativos à temperatura do ar;
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-

Avaliação da ocupação sazonal por morcegos dos potenciais abrigos conhecidos (visitas nas
principais épocas nos abrigos que apresentem muitos morcegos, ou vestígios dos mesmos –
períodos de hibernação e de criação);

-

Inventariação de eventuais novos abrigos, na área envolvente do projecto eólico (raio de 10 km
ao redor do projecto).

1.5. ÂMBITO
Tendo em conta os objectivos apresentados, neste estudo foi efectuada a avaliação da actividade dos
morcegos na área de influência do projecto, tentando-se em simultâneo determinar qual a influência de
alguns factores (intensidade do vento, temperatura do ar, entre outros) sobre a actividade dos morcegos.
Ao longo das acções de monitorização de morcegos teve-se também em atenção a prospecção de
potenciais abrigos, não só por contribuir para a identificação das espécies que ocorrem na área de estudo,
mas também devido à sua importância para a sobrevivência destes mamíferos. Com esta prospecção
pretendeu-se identificar as espécies que possam ocorrer nos diferentes abrigos, o número de indivíduos
presentes e a sua ocupação sazonal.
Assim, neste estudo foram monitorizados os seguintes parâmetros:

-

Espécies – identificação das espécies que ocorrem na área de estudo e nos eventuais abrigos
existentes na envolvente;

-

Número de contactos – contagem dos contactos estabelecidos com morcegos (através de um
detector de ultra-sons) na área do SPE de Arga e respectiva área de controlo;

-

Número de indivíduos – contagem do número de indivíduos nos abrigos;

Intensidade do vento; e Temperatura do ar.Os trabalhos de prospecção de abrigos desenvolveram-se
num raio de 10 km ao redor da área de implantação do projecto.
No que respeita a limites temporais, os trabalhos a que reporta o presente relatório decorreram em Janeiro
de 2013, entre Abril e Outubro de 2013, e em Março de 2014.

1.6. ENQUADRAMENTO LEGAL
O presente relatório de monitorização foi elaborado dando cumprimento ao exposto na legislação em vigor,
designadamente: Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, que estabelece o novo regime jurídico de
AIA, alterado pelo Decreto-lei n.º 47/2014, de 24 de Março; e Portaria n.º 330/2001, incluído no Diário da
República. n.º 78, Série I-B, de 2 de Abril, que fixa as normas técnicas para a estrutura da proposta de
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definição do âmbito do EIA (PDA) e normas técnicas para a estrutura do estudo do impacte ambiental
(EIA).

1.7. ESTRUTURA DO RELATÓRIO
O presente relatório de monitorização de quirópteros do SPE de Arga encontra-se estruturado da seguinte
forma:

-

Introdução, onde é feito o enquadramento geral do trabalho (são apresentados aspectos
gerais sobre os morcegos, os objectivos, o âmbito e o enquadramento legal do trabalho, a
estrutura do relatório e a sua autoria técnica;

-

Antecedentes, no qual se enquadra o presente estudo de monitorização, no processo de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA);

-

Metodologia, onde é efectuada uma descrição do programa de monitorização de quirópteros,
sendo apresentados os parâmetros e locais amostrados e os métodos de recolha e tratamento
dos dados;

-

Resultados, onde são apresentados e discutidos os resultados obtidos no período a que
reporta o presente relatório;

-

Discussão de Resultados e Conclusões, com um resumo dos resultados obtidos e algumas
considerações sobre os mesmos;

-

Bibliografia, onde se encontram as referências de toda a documentação consultada e utilizada
para a elaboração deste estudo;

-

Anexos, onde se apresentam as tabelas contendo os dados recolhidos nas amostragens
efectuadas na área do projecto eólico, assim como a localização da área de estudo, a
descrição dos abrigos de morcegos e dos pontos de amostragem.
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2. ANTECEDENTES
O SPE de Arga foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, conforme estipulado na
legislação à data em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio alterado pelo DecretoLei n.º 197/2005, de 8 de Novembro e rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 6 de
Janeiro, por se enquadrar nos critérios definidos no Anexo II do referido diploma legal, nomeadamente
situar-se a menos de 2 km de outro parque eólico existente (Parque Eólico da Serra de Arga), e ainda
conjugado com o facto de se tratar de um projecto que se encontra numa Área Sensível da Rede Natura
2000: Sítio de Interesse Comunitário “Serra de Arga” (PTCON0039).
Assim, conforme previsto na legislação, a empresa Empreendimentos Eólicos da Espiga, S.A. submeteu o
Estudo de Impacte Ambiental do projecto de “Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga”, em fase de
estudo prévio (PROSISTEMAS, 2011), ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) [Procedimento
de AIA n.º 2556 – Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga], tendo sido a Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) a respectiva autoridade de AIA.
Após análise ao EIA, foi solicitado, através do Anexo do processo n.º 2556 de Avaliação de Impacte
Ambiental, com data de 18 de Maio de 2012 (409/GAIA/2012), pela Agência Portuguesa do Ambiente a
apresentação de um conjunto de elementos adicionais para clarificar e complementar a informação contida
no EIA. De forma a dar cumprimento a essa solicitação, a empresa Empreendimentos Eólicos da Espiga,
S.A., apresentou um aditamento ao EIA (PROSISTEMAS, 2012).
Decorridas as diversas fases previstas no procedimento de AIA, nomeadamente a fase de apreciação
técnica do EIA e respectivo aditamento, por parte da Comissão de Avaliação e o processo de participação
pública, foi emitida pela autoridade de AIA, a 13 de Novembro de 2012, a Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) com parecer final favorável, condicionado ao cumprimento das medidas específicas e
gerais do projecto de execução do SPE de Arga, assim como o cumprimento integral dos estudos
complementares, medidas de minimização, planos de recuperação das áreas intervencionadas, de
acompanhamento ambiental da obra e de monitorização, discriminados em anexo à referida DIA, estando,
entre os planos de monitorização, o referente à monitorização de quirópteros.
Segundo este documento “os primeiros resultados dos trabalhos a realizar no âmbito destes planos [de
monitorização], relativos à fase de pré-construção, deverão ser entregues com o RECAPE e propostas
eventuais medidas de minimização face aos resultados obtidos”. O documento ainda refere que estão de
acordo com as directrizes do plano de monitorização de quirópteros apresentadas no EIA, acrescentando
que devem “sempre ser seguidas as orientações do ex-ICNB e da APA”.
O PMQ (presente no anexo 7 do EIA) considera os seguintes objectivos:
1. Inventariar as espécies de morcegos que ocorrem na área de estudo;
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2. Avaliar a actividade dos morcegos na área de estudo Sobreequipamento do Parque Eólico e na
Área de Controlo;
3. Avaliar a ocupação sazonal dos abrigos de morcegos;
4. Prospecção de, eventuais, cadáveres ou morcegos feridos (na fase de exploração).
A DIA refere ainda que “os planos de monitorização deverão considerar a análise dos impactes
cumulativos” e que “os métodos utilizados na monitorização do Sobreequipamento deverão ser
ponderados à luz dos utilizados no anterior programa de monitorização e dos respectivos resultados, para
que se venha a obter uma monitorização mais consistente durante um período mais longo”. Acrescenta
ainda que “a avaliação dos resultados dos planos de monitorização deverá ser devidamente ponderada
entre o proponente, o ICNF e a APA, no final de cada um dos períodos de monitorização, de forma a
poderem ser aplicadas as medidas adequadas à salvaguarda das espécies-alvo e à minimização dos
impactes”.
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3. METODOLOGIA
3.1. ÁREA DE ESTUDO
A área do SPE de Arga localiza-se na serra de Arga, abrangendo parte da união das freguesias de Arga
(Baixo, Cima e São João), do concelho de Caminha, enquanto que a Área de Controlo se encontra na
freguesia de Montaria, concelho de Viana do Castelo. Ambas as áreas encontram-se no distrito de Viana
do Castelo. Trata-se de uma área natural situada numa região com reduzida densidade de ocupação
humana e com actividades económicas ligadas essencialmente à pastorícia.
O local onde será instalado o SPE de Arga apresenta um relevo acentuado, no alto da serra de Arga, e
situa-se próximo do local onde se encontra o vértice geodésico de Pedra Alçada. A área de estudo, que
apresenta uma variação de altitude de 92 m (entre a cota 650 m e 742 m), é dominada por maciços
rochosos que afloram à superfície por entre matos baixos, sendo que, nas zonas mais aplanadas sem
afloramentos rochosos, predomina a vegetação herbácea ou arbustiva com matos baixos.
Tal como na generalidade do território nacional, o coberto vegetal que originalmente cobria esta região foi
sendo gradualmente degradado e substituído por tipos de vegetação antropogénica. Entre os factores que
contribuíram mais intensamente para esta degradação, situam-se os incêndios florestais e as actividades
silvícolas.
Durante a execução do Estudo de Impacte Ambiental (PROSISTEMAS, 2011), foram identificados 4 biótopos
(matos secos, matos húmidos, afloramentos rochosos e povoamentos florestais) que integram na sua
totalidade 4 habitats naturais classificados nos termos Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de
Novembro, sendo um deles classificado como habitat prioritário (habitat 4020*).
A área do SPE de Arga insere-se na unidade de paisagem “Entre Minho e Lima”, que se encontra entre os
vales dos rios Minho e Lima, correspondente às encostas médias e altas, aos cabeços e cristas, que
genericamente sobem dos 100 m a um pouco mais de 800 metros. Esta unidade é caracterizada por
relevos expressivos, encostas bastante inclinadas e zonas altas aplanadas, que é exemplo o topo da serra
de Arga.
De notar que toda a superfície do SPE sofreu, no início de Setembro de 2013, um incêndio bastante
considerável que destruiu a vegetação arbustiva e arbórea presente (Figura 1). Porém, na visita posterior em Outubro - verificou-se que a presença de material inorgânico, associado à enorme humidade,
favoreceu o crescimento rápido da nova vegetação (Figura 2).
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Figura 1 – Área do SPE de Arga em Setembro de 2013.

Figura 2 – Área do SPE de Arga em Outubro de 2013.
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3.2. PERÍODO DE AMOSTRAGEM
As monitorizações, de periodicidade mensal, foram realizadas entre Abril e Outubro de 2013, e em Março
de 2014 (Tabela 1). As amostragens foram efectuadas com início, aproximadamente, 30 minutos após o
pôr-do-sol, durante um período de cerca de 2 horas, de forma a reduzir o efeito que as variações nos
ritmos de actividade sucedidas ao longo de uma noite possam ter em cada amostragem. Não foram
realizadas amostragens em condições meteorológicas adversas, tais como chuva, trovoada, vento forte,
nevoeiro, e temperaturas muito baixas, pois estas afectam a actividade dos morcegos (ICNB 2010B).
Foram efectuadas prospecções a potenciais abrigos existentes na envolvente do projecto eólico em
análise em Janeiro e Julho de 2013.
Tabela 1 – Frequência de amostragem.
ANO
MÊS

2013
J

SPE de Arga e
Área de Controlo
Prospecção de
Abrigos

F

M

2014

A

M

J

J

A

S

O

X

X

X

X

X

X

X

X

N

D

J

F

M
X

X

Durante os períodos em que decorreram as monitorizações, por uma ocasião, no período de Maio, as
condições atmosféricas (chuva e nevoeiro) revelaram-se menos propícias à realização das escutas com
detector de ultra-sons. Apesar das monitorizações terem sido realizadas neste período (uma vez que se
estava em campo), os dados registados não foram considerados neste relatório, face às condições
adversas que se faziam sentir para a actividade de morcegos, o que iria interferir com os resultados gerais
da monitorização de quirópteros obtidos ao longo de todos os períodos de amostragem.

3.3. ÁREA DE ESTUDO E PARÂMETROS DE AMOSTRAGEM
Neste estudo foram efectuados dois tipos de amostragem:

-

Avaliação da actividade dos morcegos na área de implantação do SPE de Arga, e numa Área
de Controlo (com detector de ultra-sons);

-

Medição da intensidade do vento e recolha dos dados relativos à temperatura do ar;
Prospecção e avaliação de ocupação de potenciais abrigos de morcegos (através de visitas e
escutas com detector de ultra-sons).
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3.3.1. Utilização de Espaço
Com esta amostragem pretendeu-se avaliar a utilização que os morcegos fazem da área de estudo,
principalmente no que se refere às espécies presentes e à frequência com que a usam, tentando-se ao
mesmo tempo determinar qual o tipo de utilização (área de alimentação ou zona de passagem entre
abrigos e áreas de alimentação).
Para tal, foram definidos 6 pontos de amostragem onde foram efectuadas as escutas mensais com
detector de ultra-sons (ANEXO I e ANEXO II). Estes pontos foram distribuídos da seguinte forma:


3 pontos na área de implantação do SPE de Arga, de forma a abranger os principais biótopos
existentes, e a estarem relativamente próximo dos dois aerogeradores previstos instalar;



3 pontos distribuídos numa área de controlo com uma superfície o mais semelhante possível à
área de amostragem, em termos de área, biótopos e condições biofísicas.

Cada ponto de amostragem foi caracterizado em termos de biótopo, orientação predominante, declive,
distância ao futuro aerogerador mais próximo e a abrigos (se conhecidos) (ANEXO II).
Em cada campanha foi ainda registada a temperatura do ar e a intensidade do vento, para cada ponto de
amostragem. Os dados aqui obtidos foram usados numa análise estatística de modo a tentar-se perceber
se existe alguma influência destas variáveis na actividade de quirópteros.
Na análise estatística foi também analisada a influência das variáveis declive e orientação dos pontos de
amostragem na actividade de quirópteros.
Quanto à variável declive, foram definidas 6 classes de declive para cada ponto de amostragem, estando
este parâmetro caracterizado no ANEXO II, sendo elas: 0% a 5%; 5% a 10%; 10% a 15%; 15% a 20%,
20% a 25%; e >25%.
Para se chegar a estes valores foi feita uma análise no terreno, assim como através de cartas militares. No
entanto, estas percentagens serão analisadas novamente na fase de exploração devido ao reajustamento
que alguns pontos de amostragem possam sofrer.
Quanto à orientação dos pontos de amostragem, esta foi definida com recurso a uma bussula, aquando do
trabalho de campo, e através da análise de cartas militares.
O registo da fracção lunar será apenas efectuado durante as campanhas realizadas na fase de
exploração, uma vez que aquando das monitorizações realizadas não se retirou essa informação.
Na avaliação da actividade dos morcegos contabilizou-se o número de contactos com morcegos
(sequência de pulsos associados à passagem de um morcego no espaço amostrado pelo microfone),
15052_RMQUIR_AP_AMB_01_C.doc
11

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGA
MONITORIZAÇÃO DE QUIRÓPTEROS
FASE I - SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA - RELATÓRIO N.º 1

determinando-se o tipo de pulsos emitidos (pulsos de navegação, de alimentação – feeding buzz - e/ou
sociais), e os morcegos avistados mas não gravados.

3.3.2. Prospecção de Abrigos
Com a prospecção de potenciais abrigos pretende-se identificar os locais que, na área de influência do
projecto, possuem condições para servir de abrigo a morcegos (como minas abandonadas, edifícios
abandonados, palheiros, etc.), verificar se são utilizados como tal, e se possível quantificar o número de
indivíduos e identificar quais as espécies presentes (ANEXO I e ANEXO III).

3.4. MATERIAIS E MÉTODOS DE AMOSTRAGEM
3.4.1. Utilização de Espaço
Todas as espécies que ocorrem em Portugal utilizam a ecolocalização como forma de orientação e de
detecção de presas, ou seja, emitem pulsos sonoros que ao embaterem num determinado objecto são
reflectidos, permitindo-lhes estimar entre outras características, a distância que os separa do objecto,
através do intervalo de tempo entre a emissão do som e a recepção do respectivo eco.
A identificação de morcegos através das suas emissões sonoras é uma técnica bastante utilizada em
estudos de actividade destes mamíferos, tendo como principal vantagem o facto de não lhes causar
qualquer tipo de perturbações (FENTON & BELL 1981; CATTO 1994). No entanto, a utilização desta técnica
apresenta várias dificuldades, nomeadamente as que estão relacionadas com a detectabilidade (por
exemplo, existem espécies que emitem sinais muito fracos – Plecotus sp. – ou com frequências muito
elevadas – Rhinolophus sp. – e por isso facilmente dissipáveis, o que torna praticamente impossível a sua
detecção) e com a identificação (há espécies com vocalizações muito idênticas, como Miniopterus
schreibersii e Pipistrellus pygmaeus, o que pode impossibilitar a sua distinção através das emissões
sonoras). Para além deste tipo de problemas, podem ocorrer alguns imprevistos associados ao trabalho de
campo que levem à gravação de emissões muito breves ou muito fracas que dificultam a identificação das
espécies envolvidas.
As escutas consistiram no registo das emissões sonoras dos morcegos que surgiram na área de detecção
do microfone do detector de ultra-sons, durante um período de 10 minutos (através da contagem da
sequência de pulsos associados à passagem de um ou mais morcegos). Acoplado ao detector utilizou-se
um gravador áudio onde se guardaram as emissões sonoras registadas, para serem posteriormente
analisadas e identificadas as respectivas espécies, e determinar-se o tipo de pulsos emitidos (pulsos de
navegação, de alimentação e/ou sociais), de modo a se tentar avaliar com que fins os morcegos utilizam a
área de estudo.
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A distinção destes pulsos caracteriza-se, de uma forma muito geral, no tipo de voo que um indivíduo esteja
a fazer, através da duração do intervalo entre cada pulso emitido (Figura 3). Assim, os pulsos de
navegação caracterizam-se como sendo os pulsos emitidos durante o voo, através dos quais os indivíduos
são identificados em termos de espécie / género / complexo de espécie. Os pulsos de alimentação
(feeding buzz) caracterizam-se por os morcegos emitirem ultra-sons, durante o voo, cujo intervalo dos
pulsos vai encurtando cada vez mais à medida que o morcego se aproxima da sua presa. Os pulsos
sociais (chamamentos sociais) caracterizam-se por uma sequência de pulsos seguidos, que são utilizados
como forma de comunicação entre morcegos (e.g, comportamentos de acasalamento).

A

B

Figura 3 – Representação dos diferentes tipos de
pulsos emitidos por morcegos: A) Navegação; B)
Alimentação; C) Sociais.
C

O detector de ultra-sons utilizado foi o modelo D240X da Pettersson Elektronik AB (com gama de
frequências 10 a 120 kHz) em modo “tempo expandido” (o som é reproduzido a uma velocidade 10 vezes
inferior, tornando-o audível sem que haja alteração das características originais). As emissões sonoras
foram armazenadas num gravador digital modelo H2 da Zoom.
Foi utilizado um anemómetro de bolso modelo AM02, da Inovalley para a recolha da intensidade do vento,
tendo sido também retirados os dados referentes à temperatura do ar.
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3.4.2. Prospecção de Abrigos
A prospecção foi efectuada num raio de aproximadamente 10 km ao redor do limite da área de
implantação do SPE de Arga, a partir da análise de cartografia (folhas nº. 14, 15, 27 e 28 da Carta Militar
1:25000, do IGeoE), de consulta bibliográfica, de visitas ao campo e de contactos com as populações
locais a fim de averiguar possíveis abrigos.
A avaliação da presença de morcegos foi efectuada através de visitas diurnas aos potenciais abrigos.

3.5. ANÁLISE DOS SONS
A análise dos registos sonoros dos morcegos detectados foi efectuada com recurso ao programa de
análise de sons Batsound Pro – Sound Analysis, da Pettersson Elektronik AB. Este programa gera gráficos
(oscilogramas, sonogramas e espectros de potência - Figura 4) que permitem a medição de variáveis
sonoras (frequência de máxima amplitude, duração do pulso, intervalo entre pulsos, etc.), o que possibilita
a identificação das espécies detectadas por comparação com uma base de dados de referência.
As variáveis sonoras utilizadas para a identificação das espécies foram:


Tipo de Frequência – frequência modulada (FM – pulsos de curta duração, que percorrem
distâncias curtas, mas em que há uma rápida variação de frequência ao longo do tempo),
frequência constante (CF – pulsos geralmente constantes e que mantêm a frequência ao longo
do tempo) ou combinações das duas (FM-CF ou CF-FM);



Frequência de Máxima Energia (FMAXE, kHz) – frequência emitida com maior intensidade;



Gama de Frequências (BW, kHz) – diferença entre a frequência inicial (Fi) e a frequência final
(Ff);



Duração do Pulso (Δtp, ms) – intervalo de tempo entre o início e o fim de um pulso;



Intervalo entre Pulsos (INT, ms) – intervalo de tempo entre o início de um pulso e o início do
pulso seguinte;



Taxa de Repetição (TR, kHz) – taxa com que são emitidos os pulsos (TR=1/INT).
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A

B

Figura 4 – Representação de pulsos emitidos
pela espécie Pipistrellus pipistrellus, para a
avaliação das variáveis acústicas: A)
oscilograma; B) espectograma ou sonograma; C)
espectro de potência.

C
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4. RESULTADOS
4.1. ESPÉCIES DETECTADAS
Durante a realização do presente estudo, foram detectadas as espécies Nyctalus leisleri e Pipistrellus
pipistrellus (Tabela 2).
A semelhança das vocalizações entre algumas espécies, nem sempre permite a sua diferenciação. Nestes
casos optou-se por constituir grupos com as espécies com características morfológicas similares ou cujas
emissões sonoras “típicas” são idênticas às registadas, nomeadamente os grupos:

-

Nyctalus leisleri / Eptesicus serotinus / Eptesicus isabellinus;
Eptesicus serotinus / Eptesicus isabellinus;
Myotis myotis / Myotis blythii;
Pipistrellus pygmaeus / Miniopterus schreibersii;
Pipistrellus pipistrellus / Pipistrellus pygmaeus / Miniopterus schreibersii.

Verifica-se, pela análise da Tabela 2, que existem algumas espécies potenciais cujo estatuto de ameaça é
elevado, como são os casos:

-

Myotis myotis (Vulnerável VU) classificado por ter uma área de ocupação reduzida;

-

Miniopterus schreibersii (Vulnerável VU), com uma área de ocupação restrita.

Myotis blythii (Criticamente em Perigo CR) devido à sua reduzida área de ocupação, elevada
fragmentação, e à população muito reduzida;

Em algumas amostragens efectuadas (escutas com detectores de ultra-sons), ocorreram situações em
que não foi possível identificar as espécies presentes, pelo facto de os indivíduos se encontrarem em voo
enquanto se gravavam outros contactos, por ausência de gravações, por dificuldades nas análises dos
sons gravados ou a factores físicos relacionados com o aparelho de gravação acústica, tendo nesses
casos ficado registados como espécies “Não Identificadas” (Tabela 2 e ANEXO IV).
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Tabela 2 – Número total de contactos por ponto de amostragem, por espécie / género / complexo
de espécies e respectivo estatuto de ameaça.
ESPÉCIES, GÉNEROS E/OU
COMPLEXOS DE ESPÉCIES

PONTOS DE AMOSTRAGEM

ESTATUTO DE
AMEAÇA

AR 1

AR 2

AR 3

AC 1

AC 2

AC 3

DD

-

-

-

-

3

-

3

N. leisleri / E. serotinus / E.
isabellinus

DD / LC / -

-

-

1

-

-

-

1

E. serotinus / E. isabellinus

LC / -

-

4

1

-

-

-

5

VU / CR

-

-

-

1

-

-

1

LC

-

9

23

1

15

2

50

P. pygmaeus / M. schreibersii

LC / VU

-

2

1

-

-

-

3

P. pipistrellus / P. pygmaeus /
M. schreibersii

LC / LC / VU

-

1

2

-

-

-

3

-

-

1

9

-

2

1

13

0

17

37

2

20

3

79

N. leisleri

M. myotis / M. blythii
P. pipistrellus

Não identificada
TOTAL

TOTAL

CR – Criticamente em Perigo; VU – Vulnerável; LC – Pouco Preocupante; DD – Informação Insuficiente.

De acordo com a Tabela 2 verifica-se que a espécie Pipistrellus pipistrellus foi a mais abundante em toda
a área de estudo (área afecta ao SPE de Arga e área de controlo), tendo sido detectada e identificada em
50 contactos, ao longo de todos os pontos de amostragem onde se registaram contactos com morcegos.
Dos pontos de amostragem que mais contactos apresentaram, destacam-se os pontos monitorizados na
área de implantação do SPE de Arga, nomeadamente os pontos “Ar 3” e “Ar 2”, com 37 e 17 contactos
registados, respectivamente, e o ponto da área de controlo “AC 2”, com 20 contactos estabelecidos.
Através da análise da Tabela 2 observa-se igualmente que não foram estabelecidos contactos com
morcegos no ponto de amostragem “Ar 1”.

4.2. UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO
4.2.1. Número de Contactos
Nas monitorizações efectuadas, registou-se um total de 79 contactos com morcegos, dos quais 66 foram
identificados ao nível da espécie, do género ou complexo de espécies (Tabela 3; ANEXO IV). A não
identificação dos restantes contactos ocorreu, não devido a um factor isolado, mas devido a um conjunto
de condicionamentos já referenciados.
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Tabela 3 – Número de contactos na área de estudo, por período de amostragem, por espécie e
respectivo estatuto de ameaça.
Espécies, Géneros e/ou
Complexos de espécies

2013

2014

Estatuto de
ameaça

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Mar

DD

-

-

-

2

-

-

1

-

3

N. leisleri / E. serotinus / E.
isabellinus

DD / LC /
DD

-

-

-

1

-

-

-

-

1

E. serotinus / E. isabellinus

LC / DD

-

-

-

4

-

1

-

-

5

M. myotis / M. blythii

VU / CR

-

-

-

-

1

-

-

-

1

LC

7

-

-

21

-

16

1

5

50

P. pygmaeus / M. schreibersii

LC / VU

2

-

-

1

-

-

-

-

3

P. pipistrellus / P. pygmaeus /
M. schreibersii

LC / LC / VU

-

-

-

2

-

1

-

-

3

-

1

-

-

3

1

7

1

-

13

10

0

0

34

2

25

3

5

79

N. leisleri

P. pipistrellus

Não identificada
Total

Total

CR – Criticamente em Perigo; VU – Vulnerável; LC – Pouco Preocupante; DD – Informação Insuficiente.

Por análise à Tabela 3, verifica-se que o período de Julho foi aquele onde se estabeleceu um maior
número de contactos com quirópteros, tendo sido registados 34 contactos, dos quais se destaca a espécie
Pipistrellus pipistrellus, como a espécie que mais contactos apresentou (21 contactos), seguido do período
de amostragem de Setembro, onde se estabeleceram 25 contactos com quirópteros, dos quais se
destacam os 16 contactos registados com a espécie Pipistrellus pipistrellus.
Nos períodos de Maio e Junho não foram registados quaisquer contactos com quirópteros, contudo, e
como já referido, as condições atmosféricas verificadas no mês de Maio (chuva e nevoeiro) não eram
propícias à actividade de morcegos, enquanto que no mês de Junho as temperaturas foram relativamente
baixas e a velocidade média do vento foi relativamente alta (cerca de 5.5 m/s)

4.2.2. Actividade
De modo a se poder apresentar os contactos estabelecidos em número de contactos por hora
(contactos/h), foi necessário proceder-se a uma correcção dos valores alcançados. De seguida, todas as
figuras e tabelas apresentam os contactos/h estabelecidos ao longo das campanhas de monitorização, e
dos pontos de amostragem.
Através da análise da Figura 5, verifica-se que a actividade de quirópteros ao longo do estudo apresentou
médias de actividade que variaram entre os 0 contactos/h (Junho), e os 34 contactos/h (em Julho), tendo
sido estabelecidos, em média, cerca de 11.3 contactos/h por período de amostragem.
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Figura 5 – Actividade por período de amostragem e indicação da média dos contactos
estabelecidos (N = número de contactos).
Numa análise por local de amostragem (Figura 6) verifica-se que, à excepção do ponto de amostragem
“Ar 1”, foram estabelecidos contactos com quirópteros em todos os pontos de amostragem, sendo a média
dos contactos registados de cerca de 11.3 contactos/h.
O local onde se estabeleceram mais contactos foi no ponto “Ar 3”, com 31.7 contactos/h registados,
enquanto o local de amostragem (não nulo) onde se estabeleceu o menor número de contactos foi no
“AC 1”, com 1.7 contactos/h.
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Figura 6 – Actividade por ponto de amostragem e indicação da média de contactos estabelecidos
(N= número de contactos).

4.2.3. Temperatura do Ar
Uma análise prévia confirmou que a temperatura do ar apresenta uma distribuição normal, pelo que a
medida de tendência central apresentada para os vários locais foi a média, e a medida de dispersão o
desvio padrão (Figura 7 e Figura 8).
Verifica-se, através da análise da Figura 7, que ao longo do período em análise as temperaturas médias
variam entre, aproximadamente, 7.8 °C. (Abril) e 18.9 °C. (Julho).
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Figura 7 – Temperatura média do ar por período de amostragem, com identificação do desviopadrão.
No que diz respeito às temperaturas médias nos pontos de amostragem, através da Figura 8 é possível
observar que tiveram uma variação muito reduzida, inferior a 1 °C., sendo a mais elevada na ordem dos
13 °C. (“AC 1”), e a mais reduzida na ordem dos 12.4 °C., no ponto “AC 2”.
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Figura 8 – Temperatura média do ar por ponto de amostragem, com identificação do desvio-padrão.

4.2.4. Intensidade do Vento
Tal como para a temperatura do ar, verificou-se que a intensidade do vento segue uma distribuição
normal, tendo-se optado por utilizar a média nos vários locais como medida de valor central, e o desviopadrão como medida de dispersão (Figura 9 e Figura 10).
Através da análise da Figura 9, verifica-se que o período de amostragem de Junho é o que apresenta a
intensidade média do vento mais elevada, com cerca de 5.5 m/s, enquanto a intensidade média do vento
mais reduzida se verificou no período de Julho, com cerca de 1 m/s.
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Figura 9 – Intensidade média do vento por período de amostragem, com identificação do desviopadrão.
Relativamente à intensidade do vento por pontos de amostragem, verifica-se através da Figura 10 que as
médias se situam aproximadamente entre 1.7 m/s (“AC 2”), e 3.3 m/s (“AC 1”).

Figura 10 – Intensidade média do vento por ponto de amostragem, com identificação do desviopadrão.
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4.2.5. Análise Estatística
Foi efectuada uma análise estatística às variáveis climáticas temperatura e vento, de modo a tentar-se
perceber se existe alguma influência destas variáveis na actividade de quirópteros (Tabela 4). Nesta
análise, tendo em conta que as campanhas de monitorização foram efectuadas em períodos com
condições propícias à actividade de morcegos, não foi possível confirmar qualquer relação entre a
actividade global e a temperatura do ar, e a intensidade do vento.
Tabela 4 – Valores do teste de F entre a actividade e as variáveis climáticas.
GLOBAL
VARIÁVEL
VALOR DO TESTE
Temperatura
Média do Ar
Intensidade
média do Vento

GRAUS DE
P

LIBERDADE

0.72

5

p > 0.25

0.27

5

p > 0.25

Numa primeira análise verifica-se que, tanto a variável temperatura média do ar (F = 0.72; F
> 0.25), como a variável intensidade média do vento (F = 0.72; F

0.05;5

0.05;5

= 6.61; p

= 0.27; p > 0.25), apresentam uma

relação linear negativa com a actividade de morcegos (Figura 11 e Figura 12).
Contudo, através da análise da Figura 11 verifica-se que, apesar de parecer existir uma relação linear
negativa entre a actividade de quirópteros e a temperatura do ar, esta relação é estatisticamente não
significativa, e, por conseguinte, não pode ser considerada válida.
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Figura 11 – Distribuição da actividade média, ao longo dos pontos de amostragem, em função da
temperatura do ar.
Relativamente à relação entre a atividade de quirópteros e a intensidade média do vento verifica-se a
mesma situação, ou seja, não é possível confirmar a relação negativa entre as duas variáveis (Figura 12),
porques, uma vez mais, é estatisticamente não significativa.
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Figura 12 – Distribuição dos contactos estabelecidos, ao longo dos pontos de amostragem, em
função da intensidade do vento.
Além das variáveis climatáricas, foi analisada a influência na actividade dos morcegos de duas variáveis
independentes, isto é, constantes ao longo do tempo, que dependem apenas da localização dos pontos de
amostragem. Estas variáveis são o “declive” e a “orientação predominante” dos pontos de amostragem,
que se encontram caracterizadas no ANEXO II.
No que diz respeito à existência de relação entre a actividade dos quirópteros e o declive dos pontos de
amostragem (Tabela 5), através do teste de Spearman, parece não existir relação entre as variáveis.
Tabela 5 – Relação entre a actividade de Quirópteros e a variável “declive”.
PERÍODO DE MONITORIZAÇÃO

VALOR DO TESTE

GRAUS DE
LIBERDADE

P

Situação de Referência

0.01

5

p > 0.05

Relativamente à existência de relação entre a actividade dos quirópteros e a orientação predominante dos
pontos de amostragem, foi realizado um teste de correlação angular linear, de modo a se perceber se as
variáveis actividade de quirópteros e orientação poderão estar relacionadas.
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De acordo com os testes realizados (Tabela 6), verifica-se que a orientação dos pontos de amostragem
poderá ter influência na actividade dos morcegos ( =36.598; 
2

2
0.05;5

=11.070; p <0.05). No entanto, o

reduzido número de pontos de amostragem condiciona a fiabilidade deste teste.
2

Tabela 6 – Valores do teste  entre actividade e orientação dos pontos de amostragem.
PERÍODO DE MONITORIZAÇÃO

VALOR DO TESTE

GRAUS DE
LIBERDADE

P

Situação de Referência

36.598

5

p < 0.05

Relativamente a uma terceira variável independente, o “biótopo”, esta não foi possível ser analisada uma
vez que, conforme se pode observar nas fichas de caracterização dos pontos de amostragem (ANEXO II),
os biótopos predominantes em todos os pontos de amostragem são semelhantes (matos rasteiros e
rocha). Deste modo, não é possível efectuar qualquer análise estatística sobre a relação desta variável e a
actividade de quirópteros, visto que não há grande variação nos valores da variável independente.

4.3. PROSPECÇÃO DE ABRIGOS
No âmbito da prospecção/avaliação de utilização de abrigos, na região envolvente ao SPE de Arga foram
identificados um total de 3 abrigos, tendo sido alvo de visitas a fim de ser avaliada a sua ocupação por
morcegos (Tabela 7, Anexo III), em Janeiro e Julho de 2013.
Tabela 7 – Abrigos potenciais prospectados.
ABRIGO

TIPO DE ABRIGO

COORDENADAS
M

P

1 – Mina de Arga de Cima

Mina

41.840109

-8.700845

2 – Mina da Lagoa

Mina

41.820207

-8.676447

3 – Minas do Chão

Mina

41.795012

-8.677043

Dos abrigos prospectados, apenas na Mina de Arga de Cima foram detectados morcegos (ANEXO III):

-

Nas prospecções realizadas à “Mina de Arga de Cima” foram detectados 2 indivíduos
pertencentes à espécie Rhinolophus hipposideros / Rhinolophus ferrumequinum em Janeiro de
2013; em Julho a entrada desta galeria encontrava-se coberta de vegetação, o que não
permitiu a sua prospecção;

-

O abrigo “Mina da Lagoa” encontrava-se inundado em Janeiro de 2013, como tal não foi
possível ser prospectado; em Julho de 2013 não foram detectados morcegos nem vestígios
dos mesmos;
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-

Nas prospecções realizadas ao abrigo “Minas do Chão”, tanto em Janeiro como em Julho de
2013, foram identificadas 2 galerias onde foi possível proceder-se às respectivas prospecções,
no entanto não foram detectados quaisquer morcegos ou vestígios dos mesmos.

Para além dos abrigos prospectados, na região existem ainda referências a outros abrigos, no entanto não
foi possível localizá-los em nenhuma das prospecções efectuadas.
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES
O presente relatório caracteriza a comunidade de quirópteros na Situação de Referência (Ano 0) do SPE
de Arga, através da análise de uma série de parâmetros. De acordo com os resultados obtidos, considerase que a actividade dos quirópteros foi intensa. A actividade média dos quirópteros foi cerca de
11.3 contactos/h, sendo que aproximadamente 94% dos contactos se registaram em 3 pontos de
amostragem.
Nas monitorizações efectuadas ao longo das 7 campanhas contabilizadas, não foram estabelecidos
contactos com morcegos na campanha de Junho. Tal situação poderá ficar a dever-se ao facto da
intensidade do vento ser um pouco forte, aliado ao facto de essa altura do ano ser um dos períodos de
menor actividade de morcegos. Relativamente ao período em que se registaram mais contactos com
morcegos esse foi o mês de Julho, seguido do mês de Setembro que corresponde a um dos principais
períodos de actividade de quirópteros no território continental (ICNB 2010C).
Nas análises estatísticas efectuadas às variáveis climatéricas registadas durante as monitorizações,
verificou-se que tanto a temperatura do ar, como a intensidade média do vento, parecem não ter tido
influência sobre a actividade dos quirópteros. No entanto, estes resultados estatísticos não devem ser
considerados válidos, pois foram aplicados a um universo de dados reduzido.
De notar, que as campanhas de monitorização foram efectuadas em períodos com condições climatéricas
propícias à actividade de morcegos, isto é, temperaturas não muito baixas, intensidade do vento inferior a
5 m/s, ausência de chuva e nevoeiro (exceto na campanha de Maio que apresentou condições
atmosféricas adversas à actividade de quirópteros, o que fez com que não fosse contabilizada neste
relatório). Efectivamente, do conhecimento que já se tem deste grupo faunístico, sabe-se que com
temperaturas muito baixas, assim como com uma intensidade do vento acima dos 5 m/s, existe uma
diminuição da actividade dos quirópteros, podendo mesmo ser nula em determinadas ocasiões.
Quanto às variáveis “declive” e “orientação”, parece não existir relação entre o “declive” predominante e a
actividade de quirópteros, enquanto a actividade dos morcegos poderá estar relacionada com a
“orientação” predominante dos pontos de amostragem. Tal como referido para as variáveis climatéricas,
estes resultados estatísticos não devem ser considerados como válidos, pois foram aplicados a um
universo de dados reduzido. Não foi possível analisar a relação com o parâmetro “biótopo” devido à
homogeneidade apresentada entre os pontos de amostragem.
Nas amostragens relativas à avaliação da utilização do espaço por parte dos quirópteros, considera-se
baixo o valor de riqueza específica, pois apenas foram detectadas 2 espécies e 5 géneros / complexos de
espécies, das 25 espécies existentes em Portugal Continental.
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Quando se analisam os valores de abundância, verifica-se que a espécie Pipistrellus pipistrellus foi a mais
representativa nos períodos em análise, com cerca de 63% dos contactos registados, enquanto que
apenas por uma ocasião se confirmou a presença de um indivíduo com elevado estatuto de ameaça,
pertencente ao complexo de espécies M. myotis / M. blythii.
No que diz respeito à prospecção de abrigos, dos identificados e prospectados em Janeiro e Julho de
2013, foram detectados morcegos em apenas um dos abrigos, mas sem grande significado uma vez que
apenas foram detectados 2 indivíduos pertencentes a R. hipposideros / R. ferrumequinum.
Face aos resultados obtidos, nomeadamente os contactos detectados, associados à ausência de espécies
com elevado estatuto de ameaça,considera-se que o plano de monitorização em vigor se encontra
adequado ao empreendimento em análise e. não prevê, por enquanto, que sejam adoptadas quaisquer
medidas de minimização.
Após a apresentação e discussão de resultados relativos à situação de referência, prevê-se, conforme já
referido, a continuação dos trabalhos de monitorização de quirópteros na área em estudo quando o SPE
de Arga entrar em funcionamento, nomeadamente através de amostragens para avaliação da utilização do
espaço entre os meses de Março e Outubro de cada ano. Será igualmente efectuada a prospecção e
monitorização de abrigos potenciais (pelo menos nas épocas de hibernação e de criação), a prospecção
de cadáveres nos aerogeradores deste projecto eólico, de modo a se avaliar a mortalidade causada pelo
funcionamento dos aerogeradores. Por fim, será também analisada a influência sobre a actividade de
quirópteros da fracção lunar, da distância dos pontos de amostragem ao aerogerador mais próximo e a
pontos de água (se conhecidos), de modo a tentar-se avaliar eventuais impactes na comunidade de
quirópteros com a entrada em funcionamento dos aerogeradores.
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SPE DE ARGA (AR) 1
Biótopo predominante: Matos rasteiros e rocha, com proximidade de uma zona húmida
Declive predominante: 5 a 10%
Orientação predominante: N
Distância ao:
Futuro aerogerador mais próximo (13) – 188.3 m
Abrigo 1 “Mina de Arga de Cima” – 4369.8 m

SPE DE ARGA (AR) 2
Biótopo predominante: Matos rasteiros e rocha
Declive predominante: > 25%
Orientação predominante: NE
Distância ao:
Futuro aerogerador mais próximo (13) – 545 m
Abrigo 1 “Mina de Arga de Cima” – 3692.1 m

SPE DE ARGA (AR) 3
Biótopo predominante: Matos rasteiros e rocha
Declive predominante: 5 a 10%
Orientação predominante: NE
Distância ao:
Futuro aerogerador mais próximo (14) – 1036.4 m
Abrigo 1 “Mina de Arga de Cima” – 3484.8 m

ÁREA DE CONTROLO (AC) 1
Biótopo predominante: Matos rasteiros e rocha
Declive predominante: 5 a 10%
Orientação predominante: SO - O
Distância ao:
Futuro aerogerador mais próximo (14) – 4421.3 m
Abrigo 2 “Mina da Lagoa” – 2374.9 m

ÁREA DE CONTROLO (AC) 2
Biótopo predominante: Matos rasteiros e rocha, com proximidade de uma zona húmida
Declive predominante: 0 a 5%
Orientação predominante: NO
Distância ao:
Futuro aerogerador mais próximo (14) – 3977.9 m
Abrigo 2 “Mina da Lagoa” – 2411.2 m
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ÁREA DE CONTROLO (AC) 3
Biótopo predominante: Matos rasteiros e rocha, com proximidade de uma zona húmida
Declive predominante: 0 a 5%
Orientação predominante: NO
Distância ao:
Futuro aerogerador mais próximo (14) – 3065.5 m
Abrigo 1 “Mina de Arga de Cima” – 2212.2 m
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Lista de Potenciais Abrigos.

ABRIGO

TIPO DE
ABRIGO

Minas de
Arga de
Cima

Mina

Minas da
Lagoa

Mina

Minas do
Chão

Mina

COORDENADAS
M

41.840109

41.820207

41.795012

DATA

Nº DE
MORCEGOS

VESTÍGIOS DE

Jan. 2013

2

não

R. hipposideros /
R. ferrumequinum

Jul. 2013

-

não

-

Jan. 2013

-

não

-

Jul. 2013

-

não

-

Jan. 2013

-

não

-

Jul. 2013

-

não

-

P

GUANO

-8.700845

ESPÉCIES

-8.676447

-8.677043
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Resultados das amostragens na área de implantação do SPE de Arga e na Área de Controlo: para além das
espécies detectadas e respectivos estatutos de ameaça, apresenta-se ainda a frequência de máxima intensidade
(FMAXE) e o tipo de pulsos registados (N – navegação; A – alimentação; S – social).

Ponto de
amostragem

Ar 1

(kHz)

N

A

S

Espécies, Géneros
e/ou Complexos de
espécies

Abril

-

-

-

-

-

-

FMAXE

2013

2014

Maio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Julho

-

-

-

-

-

-

Agosto

-

-

-

-

-

-

Setembro

-

-

-

-

-

-

Outubro

-

-

-

-

-

-

Março

-

-

-

-

-

-

45,2

x

-

-

P. pipistrellus

LC

46,5

x

-

-

P. pipistrellus

LC

47,8

x

-

-

P. pipistrellus

LC

47,3

x

-

-

P. pipistrellus

LC

45,8

x

-

-

P. pipistrellus

LC

48,3

x

-

-

P. pipistrellus

LC

50,7

x

-

-

P. pygmaeus / M.
schreibersii

LC / VU

50,7

x

-

-

P. pygmaeus / M.
schreibersii

LC / VU

Maio

-

-

-

-

-

-

Junho

-

-

-

-

-

-

28

x

-

-

E. serotinus / E.
isabellinus

LC / DD

28

x

-

-

E. serotinus / E.
isabellinus

LC / DD

28,8

x

-

-

E. serotinus / E.
isabellinus

LC / DD

28

x

-

-

E. serotinus / E.
isabellinus

LC / DD

46,2

x

-

-

P. pipistrellus

LC

47,4

-

x

-

P. pipistrellus

LC

47,6

x

-

-

P. pipistrellus

LC

49,1

x

-

-

P. pipistrellus / P.
pygmaeus / M.
schreibersii

LC / LC / VU

30,5

x

-

-

Não identificada

-

Agosto

-

-

-

-

-

-

Setembro

-

-

-

-

-

-

Outubro

-

-

-

-

-

-

Março

-

-

-

-

-

-

2013

Julho

2014

Estatuto de
ameaça

Junho

Abril

Ar 2

Pulsos registados

Períodos
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Ponto de
amostragem

FMAXE

Espécies, Géneros
e/ou Complexos de
espécies

Estatuto de
ameaça

(kHz)

N

A

S

46,6

x

-

-

P. pipistrellus

-

50,2

x

-

-

Não identificada

-

Maio

-

-

-

-

-

-

Junho

-

-

-

-

-

DD / LC / DD

Abril

Julho

Ar 3

Pulsos registados

Períodos

2013
Agosto

Setembro

Outubro

25,2

x

-

-

N. leisleri / E. serotinus /
E. isabellinus

46,4

x

-

-

P. pipistrellus

LC

46,6

x

-

-

P. pipistrellus

LC

46,5

x

-

-

P. pipistrellus

LC

45,1

x

-

-

P. pipistrellus

LC

48,2

x

-

-

P. pipistrellus

LC

47,2

x

-

-

P. pipistrellus

LC

47,6

x

-

-

P. pipistrellus

LC

46,4

x

-

-

P. pipistrellus

LC

47,1

x

-

-

P. pipistrellus

LC

48,3

x

-

-

P. pipistrellus

LC
LC / LC / VU

50,4

x

-

-

P. pygmaeus / M.
schreibersii

46,9

x

-

-

P. pipistrellus / P.
pygmaeus / M.
schreibersii

LC / LC / VU

25,5

x

-

-

Não identificada

-

-

x

-

-

Não identificada

-

-

-

-

-

-

-

27,2

x

-

-

E. serotinus / E.
isabellinus

LC / DD

46,6

x

-

-

P. pipistrellus

LC

46,6

x

-

-

P. pipistrellus

LC

47,7

x

-

-

P. pipistrellus

LC

46,9

x

-

-

P. pipistrellus

LC

46,6

x

-

-

P. pipistrellus

LC

47,6

x

-

-

P. pipistrellus

LC

48,3

-

-

-

P. pipistrellus

LC

49,9

x

-

-

P. pipistrellus / P.
pygmaeus / M.
schreibersii

LC / LC / VU

-

-

-

x

Não identificada

-

-

-

-

x

Não identificada

-

-

-

-

x

Não identificada

-

-

-

-

x

Não identificada

-

-

-

-

x

Não identificada

-

-

x

-

-

Não identificada

-

-

-

-

-

-

-
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Ponto de
amostragem

Ar 3

AC 1

2014

2013

2014

Março

N

A

S

45,9

x

-

-

P. pipistrellus

LC

45,6

x

-

-

P. pipistrellus

LC

45,8

x

-

-

P. pipistrellus

LC

46,6

x

-

-

P. pipistrellus

LC

Pulsos registados

48,6

x

-

-

P. pipistrellus

LC

-

-

-

-

-

-

Maio

-

-

-

-

-

-

Junho

-

-

-

-

-

-

Julho

42.9

x

-

-

P. pipistrellus

LC

Agosto

32

x

-

-

M. myotis / M. blythii

VU / CR

Setembro

-

-

-

-

-

-

Outubro

-

-

-

-

-

-

Março

-

-

-

-

-

-

Abril

-

-

-

-

-

-

Maio

-

-

-

-

-

-

Julho

2013

Agosto

Setembro

Outubro

2014

Estatuto de
ameaça

Abril

Junho

AC 2

(kHz)

Espécies, Géneros
e/ou Complexos de
espécies

FMAXE
Períodos

Março

-

-

-

-

-

-

25,1

x

-

-

N. leisleri

DD

24,4

x

-

-

N. leisleri

DD

43,1

x

-

-

P. pipistrellus

LC

44,5

x

-

-

P. pipistrellus

LC

43,2

x

-

-

P. pipistrellus

LC

44,4

x

-

-

P. pipistrellus

LC

48,8

x

-

-

P. pipistrellus

LC

48,8

x

-

-

P. pipistrellus

LC

-

-

-

-

-

-

47

x

-

-

P. pipistrellus

LC

44,8

-

-

-

P. pipistrellus

LC

47,2

-

-

-

P. pipistrellus

LC

44,5

-

-

-

P. pipistrellus

LC

47,5

-

-

-
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ÂMBITO!DO!RELATÓRIO!
!
O! presente! relatório! tem! como! objetivo! atualizar! a! informação! disponível! relativamente! à!
monitorização! do! lobo! na! área! atribuída! à! alcateia! de! Arga,! entre! 2011! e! Agosto! de! 2014.! O!
território!atribuído!a!esta!alcateia!sobrepõe.se!com!a!área!de!implementação!do!Parque!Eólico!
de!Arga,!cujo!projeto!de!sobreequipamento!se!encontra!em!fase!de!RECAPE.!Desta!forma,!os!
resultados!obtidos!entre!2011!e!2014!serão!considerados!como!a!situação!de!referência!para!
um! plano! de! monitorização! a! desenvolver! com! o! objetivo! de! avaliar! os! impactes! da! fase! de!
construção!e!de!exploração!do!sobreequipamento!do!empreendimento!eólico.!
Os!resultados!de!monitorização!apresentados!no!presente!relatório!incluem.se!no!âmbito!de!
um! projeto! mais! vasto! desenvolvido! desde! 2011! na! região! do! Alto! Minho,! denominado!
"Investigação! Aplicada! à! Conservação! do! Lobo! no! Noroeste! de! Portugal",! coordenado! pela!
ACHLI!–!“Associação!de!Conservação!do!Habitat!do!Lobo!Ibérico”!e!executado!pelo!CIBIO.UP.!
Em!seguida!são!apresentadas!as!metodologias!aplicadas!na!monitorização!da!alcateia!de!Arga!
entre! 2011! e! 2014,! bem! como! os! resultados! respeitantes! à! ocorrência! de! reprodução,!
utilização!do!espaço!e!efetivo!populacional.!Face!aos!resultados!obtidos,!respeitantes!à!fase!de!
pré.construção! do! sobreequipamento! do! Parque! Eólico! de! Arga! (Situação! de! Referência),! é!
apresentada! a! abordagem! metodológica! a! desenvolver! no! Plano! de! Monitorização! para!
proceder!à!avaliação!dos!impactes!decorrentes!do!projeto!de!sobreequipamento!assim!como!
são!propostas!medidas!de!minimização!e!compensação!a!aplicar.!

!
!
!
!

!
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1. METODOLOGIA!
A! caracterização! da! situação! populacional! da! alcateia! de! Arga! foi! efetuada! com! recurso! a!
várias! metodologias! de! campo! para! deteção! direta! e! indireta! de! lobo! assim! como! a! análise!
genética! de! amostras! fecais.! Esta! abordagem! teve! como! objetivo! a! avaliação! dos! seguintes!
parâmetros!populacionais!do!lobo:!
i)! a! presença! de! lobo,! a! ocorrência! de! um! grupo! familiar! e/ou! a! respetiva! ocorrência! de!
reprodução!entre!2011!e!2014,!à!luz!dos!critérios!estabelecidos!para!avaliação!de!dados.!Foi!
ainda! realizada! uma! análise! do! padrão! reprodutor! da! alcateia! –! com! base! na! ocorrência! de!
reprodução! e! na! seleção! do! local! de! reprodução! –! tendo! sido! considerados! dois! períodos!
distintos:! o! nascimento/amamentação! das! crias! (maio/junho)! e! o! rendez7vous!
(julho/setembro),!e!que!são!considerados!no!seu!conjunto!como!época!de!reprodução.!!
ii)! a! utilização! do! espaço! pelo! lobo! com! base! na! quantificação! dos! dejetos! detetados! em!
Índices!Quilométricos!de!Abundância!e!com!recurso!ao!seguimento!de!animais!por!telemetria!
GPS!de!forma!a!!possibilitar!uma!informação!mais!pormenorizada!do!uso!do!espaço.!De!referir!
que! a! telemetria! GPS! permitiu! igualmente! direcionar! e! potenciar! a! aplicação! de! métodos! de!
deteção!direta!(estações!de!escuta!e!espera).!
iii)! os! efetivos! mínimos! para! cada! alcateia! tendo! por! base! os! métodos! ecológicos! de!
monitorização! e! técnicas! de! identificação! individual! recorrendo! a! análises! genéticas! não.
invasivas.!!
!

1.1. MONITORIZAÇÃO!COM!RECURSO!A!MÉTODOS!ECOLÓGICOS!
De!seguida!encontra.se!a!descrição!dos!vários!métodos!utilizados!e!os!respetivos!esforços!de!
amostragem!aplicados!no!período!a!que!se!reporta!o!presente!relatório!(2011!a!2014):!
1.1.1. MÉTODOS!DE!DETEÇÃO!INDIRETA!
.! PROCURA! DE! INDÍCIOS! DE! PRESENÇA! DE! LOBO! AO! LONGO! DE! PERCURSOS! SAZONAIS! E! SUA!
QUANTIFICAÇÃO!

em! Índices! Quilométricos! de! Abundância! de! dejetos 1!(IQA)(TABELA! I).! Foram!

1

!Devido!à!ausência!de!prospeção!nos!meses!anteriores!a!junho,!havendo,!por!isso,!uma!acumulação!de!dejetos!de!
vários! meses,! foram! triados! no! campo! os! dejetos! mais! antigos.! Desta! forma,! apenas! foram! considerados! dejetos!
com!o!máximo!de!3!meses.!
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calculados!os!valores!de!IQA!médio!(média!de!valor!obtidos!numa!determinada!quadrícula!ao!
longo!do!período!de!prospeção).!
Na!área!atribuída!à!alcateia!de!Arga!(onde!se!inclui!o!Parque!Eólico!de!Arga),!os!transetos!
para!quantificação!de!indícios!de!presença!de!lobo,!foram!realizados!sazonalmente!durante!o!
período!reprodutor!(verão!e!outono),!e!distribuídos!uniformemente!ao!longo!de!4!quadrículas!
UTM! 5x5km! em! 2011! e! 2012,! e! 5! quadrículas! UTM! 5x5Km! em! 2013.! De! referir! que! a!
amostragem!na!quadrícula!5ZB!(FIGURA!1)!foi!realizada!apenas!em!2013,!como!consequência!de!
um!dos!lobos!marcados!com!colar!GPS!(lobo!11537)!se!ter!deslocado!para!essa!área!em!Março!
de!2013.!Esta!quadrícula!foi!definida!de!forma!a!incluir!a!cumeada!da!serra!de!Santa!Luzia,!que!
se!tratava!de!uma!zona!sem!evidências!de!presença!de!lobo!há!vários!anos!e!com!o!objetivo!de!
avaliar!o!nível!de!ocorrência!da!espécie!e!também!se!constituiria!parte!integrante!do!território!
da! alcateia! de! Arga.! As! divisões! temporais! adotadas! para! os! períodos! sazonais! de! prospeção!
foram:!verão!(junho.agosto);!outono!(setembro.outubro)!(TABELA!I!e!FIGURA!1).!
!
TABELA!I:!Esforço!de!amostragem!para!os!percursos.!
ANO!

DISTÂNCIA!MÉDIA!

DISTÂNCIA!MÁXIMA! DISTÂNCIA!MÍNIMA!

DISTÂNCIA!TOTAL!

PERCORRIDA!POR!

PERCORRIDA!POR!

PERCORRIDA!POR!

QUADRÍCULA!(KM)!

QUADRÍCULA!(KM)!

QUADRÍCULA!(KM)!

2011!

!6,33!

8,50!

4,47!

25,31*estação!

2012!

!6,33!

8,50!

4,47!

25,31*estação!

2013!

6,88!

9,09!

4,47!

!34,41*estação!

.!

.!

.!

.!

2

2014 !

PERCORRIDA!(KM)!

!
!
!

2

!Em!2014!não!foi!realizada!a!metodologia!de!procura!de!indícios!de!presença!de!lobo!em!percursos!
sazonais!uma!vez!que!não!se!encontra!comtemplada!no!actual!projecto!de!monitorização.!!

5

Sobreequipamento.do.Parque.Eólico.de.Arga.7.Situação.de.Referência!

2011%2014!

!
FIGURA! 1:! Área! de! estudo,! distribuição! espacial! dos! percursos! efetuados! para! a! monitorização! da!
alcateia! de! Arga! e! localização! dos! aerogeradores! do! Parque! Eólico! (implantados! em!
exploração!e!a!construir!no!sobreequipamento).!

.! IDENTIFICAÇÃO!E!REPRESENTAÇÃO!DE!ZONAS!DE!MAIOR!INTENSIDADE!DE!UTILIZAÇÃO!POR!PARTE!DO!
LOBO,!recorrendo!a!um!estimador!de!densidades!–!Kernel!.!aplicado!aos!dejetos!encontrados!

na!área!de!prospeção!entre!os!meses!de!junho!e!outubro.!O!estimador!de!densidades!Kernel!é!
um!método!não!paramétrico!que!calcula!a!função!de!probabilidade!de!ocorrência!de!indícios!
do!animal!em!cada!ponto!do!espaço,!a!partir!da!densidade!de!indícios.!Desta!forma,!recorreu.
se! ao! estimador! de! densidades! de! Kernel! aplicado! a! 95%! e! 50%! dos! indícios! detetados! para!
avaliar!as!áreas!de!maior!intensidade!de!utilização!e!constituírem!um!indicador!da!área!vital!e!
dos!centros!de!atividade!de!cada!alcateia,!respetivamente.!
!
1.1.2. MÉTODOS!DE!DETEÇÃO!DIRETA!!
.!REALIZAÇÃO!DE!ESTAÇÕES!DE!ESCUTA!com!recurso!a!uivos!simulados,!direcionadas,!principalmente,!
para! a! deteção! de! crias! de! lobo! e! estimativa! do! tamanho! de! grupo.! No! período! temporal!
respeitante! ao! presente! relatório! o! esforço! de! amostragem! de! estações! de! escuta! nas! áreas!
das!alcateias!em!estudo!encontra.se!representado!na!TABELA!II.!
.! REALIZAÇÃO! DE! ESTAÇÕES! DE! ESPERA! com! recurso! a! telescópios! e! binóculos,! direcionadas,!
principalmente,! para! a! observação! de! lobos,! deteção! de! crias! e! estimativa! do! tamanho! de!
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grupo.!O!esforço!de!estações!de!espera!efetuado!na!área!de!estudo!encontra.se!representado!
na!TABELA!II.!
.! ARMADILHAGEM! FOTOGRÁFICA:! como! metodologia! complementar,! foram! colocadas! máquinas!
fotográficas! e/ou! vídeo! em! locais! considerados! como! podendo! ter! maior! probabilidade! de!
deteção! de! lobo,! como! sejam! potenciais! locais! de! reprodução! e! junto! de! animais! predados,!
com!o!objetivo!de!confirmar!a!presença!de!crias!e!avaliar!o!tamanho!de!grupo.!O!esforço!de!
amostragem!no!que!se!refere!a!esta!metodologia!encontra.se!representado!na!TABELA!II.!!
TABELA!II:!Esforço!de!estações!de!escuta!e!de!espera!e!de!armadilhagem!fotográfica!realizado!
entre!2011!e!2014.!
TOTAL!ESTAÇÕES!DE!ESCUTA!

Nº!NOITES/!

TOTAL!ESTAÇÕES!DE!ESPERA!

ARMADILHA!

2011/2012!

2013!

2014!

2011/2012!

2013!

2014!

2011/2012!

2013!

2014!

0!

24!

3!

0!

2!

7!

0!

74!

270!

!
.! SEGUIMENTO! DE! LOBOS! POR! TELEMETRIA! GPS:! no! presente! relatório! foram! incluídos! dados! do!
seguimento!por!telemetria!GPS!de!um!lobo!(lobo!11537)!cuja!área!vital!se!sobrepõe!ao!Parque!
Eólico! alvo! de! projeto! de! sobreequipamento.! A! análise! dos! dados! do! lobo! 11537! inclui! o!
período! em! que! o! lobo! se! manteve! na! área! do! território! atribuído! à! alcateia! de! Arga:! entre!
Março!de!2013!e!Abril!de!2014.!!
Para!detalhes!relativos!à!captura!e!marcação!do!animal!seguido!por!telemetria!ver!RIO.MAIOR!
et.al.!2011.!A!programação!do!colar!foi!efetuada!através!do!programa!GPS!Plus!X!e!envolve!a!
seleção!de:!(a)!ciclos!de!captação!de!coordenadas!GPS;!(b)!períodos!de!emissão!de!sinal!VHF!e!
(c)!ciclos!de!receção!das!mensagens!SMS.!Desta!forma,!o!colar!foi!programado!para!a!captação!
de! satélites! em! ciclos! de! 2h05m! recorrendo! à! opção! "rollover! rule"! do! software.! Esta! regra!
permite!amostrar!todas!as!horas!que!constituem!um!ciclo!diário.!Foi!selecionado!um!período!
diário!para!emissão!de!sinal!rádio!VHF!ao!final!de!cada!dia.!Por!cada!7!localizações!via!satélite!
foi!estabelecido!o!envio!de!1!SMS!via!GSM.!A!informação!converge!para!uma!conta!de!correio!
eletrónico!adaptada!e!licenciada!para!o!efeito.!
A!área!vital!do!lobo!seguido!por!telemetria!GPS!foi!calculada!recorrendo!ao!método!do!mínimo!
polígono! convexo! adaptado! a! 95%! das! localizações! (MPC! 95).! Os! centros! de! atividade! foram!
obtidos!através!do!estimador!de!densidades!de!Kernel!aplicado!a!50%!das!localizações!do!lobo!
(Kernel!50).!
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1.1.3. ANÁLISE!DE!DADOS!
A! gestão! de! todos! os! dados! recolhidos! no! campo! e! de! outra! informação! relevante! para! a!
conservação! deste! predador! foi! processada! com! recurso! às! potencialidades! dos! Sistemas! de!
Informação! Geográfica! (SIG),! tendo! sido! georreferenciados! no! sistema! de! projeção! Hayford.
Gauss.Militar.!O!software!utilizado!para!o!efeito!foi!o!ArcGIS!9.3.!©.!
Com!base!na!informação!recolhida!através!dos!vários!métodos!atrás!descritos,!foram!utilizados!
critérios!de!análise,!com!vista!à!determinação!da!distribuição,!da!existência!de!alcateias,!assim!
como! da! ocorrência! de! reprodução.! De! forma! a! permitir! uma! comparação! dos! resultados!
obtidos! no! presente! estudo,! estes! critérios! estão! de! acordo! com! os! utilizados! por! outros!
investigadores! ibéricos! (e.g.! ÁLVARES,! 2003;! PIMENTA! et. al.! 2005;! SIERRA! &! ÁLVARES,! 2006)! e!
encontram.se!discriminados!nos!relatórios!do!Programa!de!Monitorização!do!Lobo!na!área!de!
Implantação! do! Parque! Eólico! do! Alto! Minho! I,! realizado! entre! 2006! e! 2010! (RIO.MAIOR! &!
ÁLVARES!2007,!RIO.MAIOR.et.al.!2008).!
O! potencial! efeito! dos! aerogeradores! a! construir! no! sobreequipamento! será! avaliado! em!
função! da! sua! sobreposição! e! distância! a! locais! de! reprodução! das! alcateias! em! estudo! e! a!
centros!de!atividade!estimados!para!cada!lobo!marcado!e!seguido!por!telemetria!GPS.!!
!

1.2. MONITORIZAÇÃO!COM!RECURSO!À!GENÉTICA!NÃO%INVASIVA!
A! utilização! de! métodos! moleculares! não.invasivos! permitiu! obter! informação! genética! dos!
indivíduos! sem! recurso! à! sua! captura.! De! todas! as! amostras! consideradas! não.invasivas,! os!
dejetos! foram! selecionados! como! amostras! preferenciais,! tendo! sido! recolhidos! por! toda! a!
extensão!da!área!de!estudo.!Foram!recolhidos!27!dejetos!em!2013!na!área!atribuível!à!alcateia!
de! Arga.! As! amostras! de! dejetos! foram! preferencialmente! recolhidas! com! o! mínimo! tempo!
possível! de! exposição! às! condições! ambientais! e! conservadas! em! etanol! 96%.! As! amostras!
foram! devidamente! etiquetadas! e! armazenadas! à! temperatura! ambiente! dentro! do!
laboratório!do!CIBIO!dedicado!a!amostras!não.invasivas.!
Foram!realizadas!análises!moleculares!para!obter!a!confirmação!da!origem!das!amostras!não.!
invasivas! (identificação! específica)! e! a! identificação! individual! para! estimar! o! efetivo! de! cada!
alcateia!em!estudo.!Para!detalhes!relativos!ao!processo!de!análises!moleculares!ver!o!último!
relatório!do!projeto!(NAKAMURA!et.al.!2014).!
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2. RESULTADOS!E!DISCUSSÃO!
!
2.1. MONITORIZAÇÃO!POPULACIONAL!
2.1.1. SITUAÇÃO!POPULACIONAL!DA!ALCATEIA!DE!ARGA:!2011!A!2014!
Neste!capítulo!é!avaliada!a!situação!populacional!da!alcateia!de!Arga!entre!2011!e!2014.!
A!TABELA!III!apresenta!um!resumo!dos!resultados!obtidos!através!das!diferentes!metodologias!
aplicadas! e! as! respetivas! taxas! de! sucesso,! no! período! temporal! abrangido! pelo! presente!
relatório.! Na! TABELA! IV! encontram.se! os! resultados! relativos! à! monitorização! populacional! da!
alcateia!de!Arga.!
TABELA!III:!Resultados!positivos!e!taxas!de!sucesso!de!número!de!quadrículas!com!presença,!de!estações!
de!escuta!e!de!espera!e!de!armadilhagem!fotográfica!realizadas!de!2011!a!2014.!
INDÍCIOS!DE!PRESENÇA!
ANO!

ESTAÇÕES!DE!
ESCUTA!

Nº!QUADRÍCULAS!
Nº!ESCUTAS!
COM!PRESENÇA/!
POSITIVAS/!
DEJETOS!
TAXA!DE!
TAXA!DE!SUCESSO!
PRESENÇA!
Nº!

ESTAÇÕES!DE!
ESPERA!

ARMADILHAGEM!
FOTOGRÁFICA!

Nº!ESPERAS!
POSITIVAS/!

Nº!EVENTOS!
POSITIVOS/!

TAXA!DE!SUCESSO!

TAXA!DE!SUCESSO!

2011!

0!

0!!/!!0%!

.!!/!!.!

.!/!!.!

.!/!!.!

2012!

0!

0!!/!!0%!

.!!/!!.!

.!/!!.!

.!/!!.!

2013!

16!

4!!/!!80%!

0!!/!!0%!

1!!/!!50%!

1!!/!!1%!

2014!

.!

.!!/!!.!

3!!/!!100%!

3!!/!!43%!

3

!

!
TABELA!IV:!Organização!social!e!reprodução!da!alcateia!de!Arga,!de!2011!a!2014.!
ANO!

2012!
Sem!
Evidências!

.!

2013!

2014!

Confirmada!

Confirmada!

.!

Provável!

Confirmada!

.!

.!

Sem!
Evidências!

Confirmada!

.!

.!

.!

EFETIVO!MÍNIMO!
(VERÃO/OUTONO)!

.!

.!

2!adultos/!
subadultos!

Nº!CENTROS!DE!
ATIVIDADE!

.!

.!

2!

PRESENÇA!DE!
LOBO!
OCORRÊNCIA!DE!
GRUPO!
OCORRÊNCIA!DE!
REPRODUÇÃO!
LOCAL!DE!
REPRODUÇÃO!

3

2011!
Sem!
Evidências!

Cocanhas!
[2Z]!
4!adultos/!
subadultos!
3!crias!
.!

Número!de!eventos!positivos!e!taxa!de!sucesso!por!analisar.
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De! seguida! efetua.se! uma! descrição! detalhada! da! situação! populacional! da! alcateia! de! Arga,!
afeta!ao!sobreequipamento!do!Parque!Eólico!de!Arga:!
ALCATEIA!DE!ARGA!–!SOBREEQUIPAMENTO!DO!PARQUE!EÓLICO!DE!ARGA!
A!prospeção!realizada!em!2011!e!2012!não!permitiu!detetar!qualquer!indício!de!presença!de!
lobo! na! área! atribuível! à! alcateia! de! Arga.! Estes! resultados! sugerem! a! ausência! de! lobo! na!
Serra!de!Arga,!o!que!se!encontra!de!acordo!com!o!verificado!no!período!temporal!anterior!ao!
contemplado! no! presente! relatório.! Com! efeito,! as! últimas! evidências! de! reprodução,! com!
base!em!registos!indiretos!de!crias,!remontam!a!2001!(Álvares,!2003)!e!em!2005!foi!reportado!
o!último!indício!atribuído!ao!lobo!(Sierra!&!Álvares,!2005).!!
!
Em! 2013! foi! detetado! um! total! de! 16! dejetos! na! área! de! prospeção! sazonal! atribuível! a! esta!
alcateia,! permitindo! confirmar! a! presença! de! lobo! em! quatro! (80%)! das! 5! quadrículas! UTM!
5x5Km! prospetadas! (TABELAS! III! E! V).! Os! resultados! obtidos! em! 2013! demonstram! uma! clara!
recuperação! populacional! do! lobo! na! serra! de! Arga,! uma! vez! que! permitiram! voltar! a!
confirmar!a!presença!da!espécie!após!um!período!de!8!anos!de!aparente!ausência.!
Os!métodos!tradicionais!(estações!de!escuta!e!de!espera!e!armadilhagem!fotográfica)!apenas!
permitiram! considerar! como! provável! a! presença! de! um! grupo! em! 2013,! tendo.se! detetado!
um! efetivo! mínimo! estimado! de! 2! indivíduos! (2! adultos/subadultos)! nesta! área! no! verão! de!
2013! (FIGURA! 2! E! TABELA! V).! Um! dos! indivíduos! foi! detetado! através! de! armadilhagem!
fotográfica!(FIGURA!3)!e!o!segundo!indivíduo!foi!o!lobo!#11537!(capturado!em!Agosto!de!2012!
na! alcateia! da! Peneda),! que! dispersou! para! a! área! atribuível! à! alcateia! de! Arga.! Não! foram!
obtidas! evidências! de! que! estes! dois! indivíduos! permanecessem! juntos! e! em! simultâneo! no!
território!da!alcateia!de!Arga.!No!entanto,!é!de!referir!que!a!análise!genética!de!amostras!não.
invasivas! permitiu! confirmar! a! presença! de! 5! indivíduos! diferentes! durante! 2013! na! área!
atribuível!à!alcateia!de!Arga!(CAPÍTULO!2.1.3)!o!que!permite!confirmar!o!reestabelecimento!de!
uma!alcateia!na!Serra!d’Arga,!embora!sem!evidências!de!reprodução.!
Com!base!na!TABELA!V!e!na!FIGURA!2!verifica.se!que!os!valores!de!IQA!obtidos!em!2013!em!cada!
quadrícula!UTM!5x5km!na!sua!generalidade!foram!bastante!reduzidos!(<!0,5!indícios/km).!Com!
efeito,! os! valores! de! IQA! médio! mais! elevados! foram! obtidos! nas! quadrículas! 5Z! e! 5ZB,! com!
0,45!e!0,38!indícios/km,!respetivamente.!
!
Em! 2014,! não! foi! realizada! uma! prospeção! de! indícios! em! transetos! tal! como! nos! anos!
anteriores,! não! tendo! sido! obtidos! valores! de! IQA.! A! armadilhagem! fotográfica! permitiu!
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detetar! apenas! um! indivíduo! adulto.! No! entanto! a! realização! de! estações! de! escuta! e! de!
espera!permitiram!confirmar!a!presença!de!uma!alcateia!e!a!sua!reprodução!em!“Cocanhas”,!
tendo!sido!estimado!um!efetivo!mínimo!de!7!indivíduos!(4!adultos/subadultos!e!3!crias).!Este!
local! de! reprodução! situa.se! a! uma! distância! de! 2,7Km! e! 3,0Km! de! cada! um! dos! dois!
aerogeradores!do!projeto!de!sobreequipamento.!
!
TABELA!V:!Número!de!dejetos!e!valores!de!IQA!sazonal!e!médio!obtidos!na!prospeção!dos!indícios!
da! alcateia! da! Arga! de! 2011! a! 2013! (em! 2014! não! foi! realizada! prospecção! de!
indícios).!
ANO!

2011!E!2012!

2013!

QUADRÍCULAS!
UTM!5X5KM!

Nº!DEJETOS!
VERÃO!

OUTONO!

VERÃO!

OUTONO!

VERÃO!

OUTONO!

IQA!
MÉDIO!

5V!

0!

0!

0!

3!

0,00!

0,35!

0,18!

5X!

0!

0!

0!

0!

0,00!

0,00!

0,00!

5Z!

0!

0!

3!

1!

0,67!

0,22!

0,45!

5ZA!

0!

0!

1!

1!

0,18!

0,18!

0,18!

5ZB!

.!

.!

3!

4!

0,33!

0,44!

0,38!

Nº!DEJETOS!
TOTAL!

0!

0!

7!

9!

Nº!DEJETOS!

IQA!SAZONAL!

!
!

!
FIGURA! 2:! Resultados!obtidos!na!área!atribuída!à!alcateia!de!Arga,!através!de!métodos!diretos!e!
indiretos!entre!2011!e!2014:!i)!valores!de!IQA!médio!das!quadrículas!UTM!5x5km;!ii)!
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Filmagens! obtidas! por! armadilhagem! fotográfica! iii)! Estações! de! espera! e! de! escutas!
positivas!e,!iv)!número!de!indivíduos!detetados.!
!

!
!FIGURA!3:!Frame!de!um!vídeo!obtido!por!armadilhagem!fotográfica!na!área!prospetada!para!a!alcateia!

de!Arga!em!2013:!um!indivíduo!adulto/subadulto.!
!

O! estimador! de! densidades! de! Kernel! a! 50%! aplicado! aos! dejetos! detetados! nos! percursos!
sazonais! em! 2013! permitiu! identificar! dois! centros! de! atividade! denominados! “Montaria”! e!
“Santa!Luzia”!(FIGURA! 4).! Nenhum!destes!centros!de!atividade!inclui!a!área!dos!aerogeradores!
do! sobreequipamento! do! Parque! Eólico! de! Arga.! No! entanto! o! centro! de! atividade! de!
“Montaria”! apresenta! uma! localização! muito! próxima! aos! dois! aerogeradores! do! projeto! de!
sobreequipamento!(FIGURA!4).!

A!

B!

!
FIGURA! 4:! Estimador! de! densidades! de! Kernel! (95%! e! 50%)! aplicado! aos! dejetos! de! lobo,!
detetados!no!verão!e!outono!de!2013!na!área!atribuível!à!alcateia!de!Arga!e!local!de!
reprodução!detetado!em!2014.![Centros!de!atividade:!A.Montaria!e!B.Santa!Luzia]!
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A! análise! do! padrão! reprodutorda! alcateia! de! Arga! entre! 2011! e! 2014! traduz! o! processo! de!
recolonização! natural! de! uma! zona! sem! ocorrência! de! lobo! há! vários! anos:! um! aumento!
evidente! nos! indícios! de! presença! de! lobo! em! 2013! que! culminou! com! a! confirmação! da!
ocorrência!de!reprodução!em!2014!(TABELA!VI).!
!
TABELA! VI:! Caracterização! da! ocorrência! de! reprodução! na! alcateia! de! Arga! e! respetiva! utilização! dos!
locais! de! reprodução! com! base! na! deteção! direta! ou! indireta! de! crias! durante! o! período!
reprodutor! [I.! Nascimento/amamentação! das! crias! (maio,! junho);! II.! rendez7vous! (julho,!
agosto!e!setembro)].!
ANO!

REPRODUÇÃO!

COCANHAS!
I!
!

II!
!

!

!

2013! Sem!Evidências!

!

!

2014! Confirmada!

!

X!

(Sem!evidências!de!
presença!de!lobo)!
(Sem!evidências!de!
2012!
presença!de!lobo)!
2011!

!
2.1.2. UTILIZAÇÃO!DO!ESPAÇO!ATRAVÉS!DE!TELEMETRIA!GPS!
Neste!capítulo!são!analisados!os!dados!de!telemetria!GPS!de!um!lobo!–!lobo!11537.!cuja!
área!vital!se!sobrepôs!ao!projeto!para!sobreequipamento!do!Parque!Eólico!de!Arga.!O!lobo!
11537! dispersou! da! alcateia! da! Peneda! para! o! território! atribuído! à! alcateia! de! Arga! em!
Fevereiro!de!2013!e!manteve.se!nessa!área!durante!mais!de!um!ano,!até!ao!final!do!seu!
período! de! seguimento! (Abril! de! 2014).! Apesar! de! se! encontrar! no! território! atribuído! à!
alcateia! de! Arga! os! resultados! obtidos! indicam! que! o! lobo! marcado! poderia! não! estar!
integrado!na!alcateia!uma!vez!que!nunca!foi!detetado!com!outros!indivíduos.!
SOBREEQUIPAMENTO!DO!PARQUE!EÓLICO!DE!ARGA!
A!área!vital!do!lobo!marcado!inclui!grande!parte!dos!aerogeradores!que!se!encontram!em!
fase!de!exploração!e!também!os!aerogeradores!de!sobreequipamento!(FIGURA!5).!O!único!
centro!de!atividade!do!lobo!11537!encontra.se!na!serra!de!Sta.!Luzia,!a!cerca!de!8km!de!
distância! dos! aerogeradores.! Tratando.se,! ao! que! tudo! indica,! de! um! lobo! não! integrado!
na! alcateia! de! Arga! deverá! ter.se! em! atenção! que! os! seus! movimentos! poderão! não! ser!
representativos! da! alcateia,! sendo! expectável! que! os! seus! centros! de! atividade! sejam!
afastados!dos!centros!de!atividade!dos!membros!integrantes!da!alcateia.!Por!esse!motivo!
é! importante! considerar! as! localizações! do! lobo! marcado,! para! além! do! seu! centro! de!
atividade.! Apesar! de! não! despender! muito! tempo! nos! centros! de! atividade! identificados!
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na!alcateia!de!Arga!(centro!de!atividade!de!“Montaria”:!FIGURA!4),!o!lobo!marcado!visitou.
os! com! frequência.! Com! efeito,! verificam.se! muitas! localizações! na! área! do! local! de!
reprodução!de!2014!da!alcateia!(“Cocanhas”),!próximo!dos!aerogeradores!em!exploração.!
A!área!em!torno!de!Pedra!Alçada,!próximo!dos!dois!aerogeradores!de!sobreequipamento!
possui!também!alguma!utilização!por!parte!do!lobo!marcado!(ver!destaque!na!FIGURA!5).!

!
!
!

!

FIGURA! 5:! Área! vital! (MPC! 95)! e! centro! de! atividade! (Kernel! 50)! do! lobo! 11537! e! localização! dos!
aerogeradores! do! Parque! Eólico! de! Arga! (em! exploração! e! a! construir! no! sobreequipamento).! No!
destaque!encontram.se!as!localizações!do!lobo!11537!próximas!dos!aerogeradores.!
!
!
!

!
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2.1.3. ESTRUTURA!SOCIAL!ATRAVÉS!DA!GENÉTICA!NÃO%INVASIVA!
Em!2013!foram!analisados!27!dejetos4!recolhidos!na!área!da!alcateia!de!Arga,!e!obteve.se!um!
sucesso! total! de! extração! de! DNA! (confirmação! por! amplificação! de,! pelo! menos,! um!
marcador)! de! 77,8%.! Os! valores! de! sucesso! decrescem! consideravelmente! quando! a! mesma!
análise! é! realizada! apenas! para! as! amostras! onde! foi! possível! fazer! a! identificação! individual!
com!recurso!a!um!conjunto!de!microssatélites.!Neste!caso,!a!percentagem!de!sucesso!obtida!
foi! de! 57,1%! quando! se! considera! o! total! das! 21! amostras! analisadas! e! identificadas! como!
lobo.!Foi!possível!completar!o!perfil!genético!individual!em!12!dejetos!distribuídos!pela!área!de!
amostragem! da! alcateia! de! Arga.! Nenhuma! das! amostras! analisadas! apresentou! DNA!
mitocondrial! de! cão! ou! de! raposa,! revelando! a! boa! triagem! dos! dejetos! baseada! na!
identificação!morfológica!dos!mesmos!e!a!validade!das!análises!baseadas!em!amostras!fecais!
realizada!na!monitorização!populacional.!!
Em! 2013,! no! total! foram! identificados! geneticamente! 5! lobos! na! área! da! alcateia! de! Arga,!
salientando.se! que! três! destes! indivíduos! (LAM45,! LAM66! e! LAM105)! são! recapturas! de!
monitorizações! em! anos! anteriores,! onde! tinham! sido! identificados! em! áreas! de! alcateias!
situadas! no! Alto! Minho! a! Este! da! Serra! de! Arga,! nomeadamente! nas! áreas! de! influência! das!
alcateias!da!Peneda,!do!Vez!e!do!Soajo!(Nakamura!et.al.!2014).!A!área!atribuída!à!alcateia!de!
Arga! surge! assim! como! recetora! de! lobos! dispersantes! provenientes! de! várias! áreas! do! Alto!
Minho.!A!confirmação!da!presença!de!5!indivíduos!de!ambos!os!sexos!(3!machos!e!2!fêmeas),!
por!análises!genéticas,!na!área!atribuível!à!alcateia!de!Arga!permitiu!confirmar!a!presença!de!
um! grupo,! ao! contrário! das! metodologias! mais! ecológicas.! Com! efeito,! o! seguimento! por!
telemetria!e!armadilhagem!fotográfica!permitiu!identificar!apenas!dois!indivíduos!em!eventos!
separados,! não! possibilitando,! desta! forma,! confirmar! a! existência! de! um! grupo.! Estes!
resultados! demonstram! que! a! genética! não.invasiva! em! estudos! a! longo! prazo! revela.se!
especialmente!eficaz!na!deteção!de!movimentos!de!dispersão!e!na!identificação!de!indivíduos!
em!zonas!de!recolonização!recente.!
!

!

4

!16! Dejetos! foram! detetados! na! prospeção! sazonal! de! indícios! em! transetos! e! 11! dejetos! foram!
detetados!fora!dos!transetos!definidos.!
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3. CONCLUSÕES!
3.1. SITUAÇÃO!POPULACIONAL!DO!LOBO!E!POTENCIAIS!IMPACTES!DO!
SOBREEQUIPAMENTO!DO!PARQUE!EÓLICO!
!
A! presença! de! lobo! na! Serra! de! Arga! não! era! detetada! desde! 2005,! ano! em! que! foram!
reportados!os!últimos!dejetos!e!ataques!ao!gado!atribuídos!ao!lobo.!Quanto!à!ocorrência!de!
reprodução,!as!últimas!evidências!foram!obtidas!em!2001!com!base!em!registos!indirectos!de!
crias!(rastos!e!informações!de!avistamentos),!e!por!isso,!tendo!a!reprodução!sido!considerada!
provável!(Álvares,!2003).!!
No! entanto,! os! resultados! de! monitorização! do! lobo! desde! 2011! revelaram! a! recente!
recuperação!do!lobo!na!Serra!de!Arga!devido!à!sua!recolonização!natural!por!parte!de!lobos!
dispersantes!provenientes!das!alcateias!situadas!a!Este!no!núcleo!populacional!do!Alto!Minho.!
Este! processo! considerava.se! expectável! face! à! existência! de! um! habitat! favorável! nesta!
região,! à! recente! recuperação! de! uma! alcateia! adjacente! (alcateia! da! Cruz! Vermelha! com!
reprodução!confirmada!desde!2010)!e!à!dinâmica!populacional!que!caracteriza!o!lobo.!Desta!
forma,! e! após! mais! de! uma! década! de! ausência,! os! resultados! obtidos! permitiram! confirmar!
um!progressivo!aumento!do!lobo!na!Serra!de!Arga,!com!a!sua!presença!regular!detetada!em!
2013!e!a!ocorrência!de!uma!alcateia!com!reprodução!confirmada!em!2014.!
Com! base! nas! estações! de! escuta! e! de! espera! e! armadilhagem! fotográfica! foi! detetado! um!
efetivo!mínimo!de!2!adultos/subadultos!em!2013,!e!4!adultos/subadultos!e!3!crias!em!2014.!A!
análise! genética! de! amostras! não.invasivas! permitiu! detetar! a! presença! de! um! maior! efetivo!
na! área! atribuída! à! alcateia! de! Arga! em! 2013! (5! indivíduos),! comparativamente! com! os!
métodos!ecológicos.!
A! análise! do! padrão! reprodutor! da! alcateia! de! Arga! desde! 2011! revelou! a! confirmação! de!
reprodução!somente!em!2014,!como!resultado!do!processo!de!recolonização!natural!de!uma!
área!onde!o!lobo!não!se!encontrava!presente.!Porém,!a!estabilidade!reprodutora!e!viabilidade!
desta!alcateia!não!se!encontram!asseguradas!e!somente!a!continuidade!da!sua!monitorização!
poderá!permitir!verificar!se!este!grupo!familiar!manter.se.á!de!forma!regular!na!serra!de!Arga.!
Os! resultados! de! monitorização! permitiram! verificar! que! a! presença! de! empreendimentos!
eólicos!em!exploração!não!inviabilizou!a!recuperação!populacional!do!lobo!na!Serra!de!Arga.!A!
área!do!Parque!Eólico!da!Serra!de!Arga!foi!utilizada!com!frequência!por!um!lobo!seguido!por!
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telemetria! GPS! e! os! aerogeradores! em! exploração! localizam.se! no! interior! de! um! centro! de!
atividade! (‘Montaria’)! definido! em! 2013! com! base! nos! indícios! detetados.! Além! disso,! a!
maioria! dos! aerogeradores! em! exploração! no! Parque! Eólico! de! Arga! (7! aerogeradores)!
localizam.se!a!menos!de!2Km!do!local!de!reprodução!(dentro!da!Área!Prioritária!II!definida!no!
CAPÍTULO! 3.3.3.),!e!2!aerogeradores!localizam.se!a!menos!de!1Km!(dentro!da!Área!Prioritária!I!
definida!no!CAPÍTULO!3.3.3).!
Verifica.se! uma! tolerância! do! lobo! ao! parque! eólico! em! exploração,! o! qual! foi! construído!
durante! o! período! em! que! a! espécie! se! encontrava! ausente! na! Serra! de! Arga.! Apesar! disso,!
prevê.se!que!o!sobreequipamento!do!Parque!Eólico!de!Arga,!sobretudo!durante!o!período!de!
construção,! poderá! causar! alguma! perturbação! na! recente! alcateia! de! Arga! uma! vez! que! se!
situará!próximo!das!áreas!mais!importantes!e!sensíveis!do!seu!território:!o!sobreequipamento!
localiza.se!próximo!de!um!dos!centros!de!atividade!detetados!através!da!prospeção!de!indícios!
e! da! telemetria! GPS.! Além! disso,! o! único! local! de! reprodução! desta! alcateia,! confirmado! em!
2014,!localiza.se!a!2,7Km!de!distância!do!aerogerador!de!sobreequipamento!mais!próximo.!
A!minimização!da!perturbação!no!centro!de!atividade!e!em!particular!na!envolvente!do!local!
de!reprodução!deverá!ser!determinante!para!a!manutenção!desta!alcateia,!uma!vez!que!a!sua!
fragilidade! devido! à! recente! recuperação! sugerem! que! a! área! do! seu! território! possui!
características! no! limite! da! ocorrência! de! um! grupo! reprodutor! de! lobos.! Nesta! situação,!
qualquer!fator!que!possa!afetar!a!tranquilidade!do!local!de!reprodução!e!diminuir!a!qualidade!
do! habitat! propício! à! ocorrência! de! uma! alcateia! reprodutora! poderá! ser! suficiente! para!
comprometer! a! futura! viabilidade! deste! grupo! familiar.! Face! ao! exposto,! com! base! nos!
resultados!obtidos!considera.se!que!o!projeto!de!sobreequipamento!do!Parque!Eólico!de!Arga!
deverá!contemplar!medidas!de!minimização!e!compensação!de!impactes!assim!como!ser!alvo!
de!um!plano!de!monitorização.!!
!
!
!
!
!
!
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!

3.2. PLANO! DE! MONITORIZAÇÃO! PARA! A! AVALIAÇÃO! DE! IMPACTES! RESULTANTES! DO!
SOBREEQUIPAMENTO!DO!PARQUE!EÓLICO!DE!ARGA!
3.2.1. PARÂMETROS!DE!AMOSTRAGEM!E!TRATAMENTO!DE!DADOS!
Face! às! características! particulares! da! alcateia! de! Arga! (e.g.! recente! recolonização! e!
proximidade! do! local! de! reprodução! ao! parque! eólico! em! exploração)! e! do! projeto! de!
sobreequipamento!(e.g.!constituído!por!apenas!dois!aerogeradores),!o!plano!de!monitorização!
terá! como! principal! objetivo! averiguar! a! continuidade! de! um! grupo! reprodutor! nesta! área! e!
realizar! a! avaliação! dos! impactes! do! sobreequipamento! do! Parque! Eólico! de! Arga,! em!
particular! durante! a! fase! de! construção.! Desta! forma,! será! efetuada! com! base! na!
determinação!de!dois!principais!parâmetros:!!
I.!Efeito!no!padrão!reprodutor!através!da!avaliação!da!ocorrência!de!reprodução,!localização!e!
características!do!habitat!do!local!de!reprodução!das!alcateias.!!
!
II.!Efeito!de!exclusão,!através!da!avaliação!da!frequência!de!utilização!da!área!de!
implementação!do!empreendimento!em!causa!por!parte!do!lobo;!!
Os!referidos!parâmetros!serão!quantificados!através!das!seguintes!variáveis:!
.! Variação! espácio.temporal! no! número! de! localizações! dos! lobos! seguidos! por!
telemetria!GPS!na!área!do!território!da!alcateia!abrangida!pelo!sobreequipamento;!
.! Ocorrência! de! evidências! de! reprodução! na! alcateia! abrangida! pelo!
sobreequipamento;!
.!!!Seleção!do!local!de!reprodução!da!alcateia!ao!longo!do!tempo;!
.!Características!dos!locais!de!reprodução!selecionados!pela!alcateia!ao!longo!do!tempo.!
A! análise! da! evolução! destas! variáveis! no! decorrer! das! várias! fases! do! sobreequipamento!
(situação!de!referência,!período!de!construção!e!período!de!exploração)!deverá!permitir!uma!
avaliação!dos!potenciais!impactes!resultantes!do!sobreequipamento!do!empreendimento!em!
análise,!de!acordo!com!o!diagrama!ilustrado!na!FIGURA!6.!!
!
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PARÂMETRO
- Frequência de utilização »
» EFEITO DE EXCLUSÃO
- Ocorrência de reprodução »
» PADRÃO REPRODUTOR
Quantificação

AVALIAÇÃO DE IMPACTES
» VARIAÇÃO ESPACIAL
- Área do Sobreequipamento vs Áreacontrolo
» VARIAÇÃO TEMPORAL

VARIÁVEIS
- Nº de localizações GPS (Resposta
comportamental)
- Evidências de reprodução
- Local de reprodução
- Características dos locais de reprodução

- Fases de implementação do
Sobreequipamento:
• Situação de referência (2011-2014)
• Período de construção e exploração

Avaliação
FIGURA! 6:! Diagrama! ilustrativo! do! procedimento! para! a! avaliação! dos! impactes! decorrentes! do!
sobreequipamento!do!Parque!Eólico!de!Arga.!
!

Considera.se! que! o! efeito! no! padrão! reprodutor! é! um! parâmetro! associado! ao!
empreendimento!eólico!que!poderá!causar!alterações!mais!significativas!na!ecologia!do!lobo!e!
com! maiores! consequências! na! sua! conservação,! tendo! em! conta! o! conhecimento! adquirido!
sobre!o!efeito!de!parques!eólicos!nesta!espécie!(ÁLVARES!et..al.!2011;!HELDIN! &! ÁLVARES,!2011;!
ROQUE!et..al.,!2011;!RIO!MAIOR!et..al,!2012).!
A!abordagem!metodológica!do!Programa!de!Monitorização!do!sobreequipamento!em!análise!
será!ajustada!de!forma!a!garantir!a!obtenção!de!resultados!fiáveis!e!conclusivos!para!avaliação!
dos! efeitos! resultantes! do! sobreequipamento! e! viabilizar! a! comparação! com! os! dados! já!
obtidos!no!anterior!Plano!de!Monitorização!do!lobo.!Porém,!é!de!referir!o!reduzido!período!de!
presença! da! espécie! na! área! do! projeto! com! dados! passíveis! de! constituir! uma! situação! de!
referência,! facto! que! resulta! da! recente! recuperação! do! lobo! nesta! área! (presença! somente!
detetada!desde!2013).!!
De!seguida!são!descritos!os!principais!procedimentos!metodológicos!para!a!determinação!dos!
parâmetros! a! avaliar! no! Programa! de! Monitorização! do! sobreequipamento! do! Parque! Eólico!
de!Arga.!
!
!
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DETERMINAÇÃO!DO!EFEITO!DE!EXCLUSÃO!

Com! a! determinação! da! frequência! de! utilização! por! parte! da! espécie! nas! unidades! de!
amostragem! ao! longo! das! diversas! fases! do! sobreequipamento! pretender.se.á! avaliar! a!
existência!de!um!efeito!de!exclusão!absoluto!e/ou!parcial!sobre!o!lobo.!Tal!entende.se!como!
um! efeito! de! alteração! do! uso! do! espaço! ou! da! frequência! de! utilização! da! área! do!
sobreequipamento!por!parte!do!lobo!(traduzida!pela!quantificação!das!localizações!dos!lobos!
marcados!ao!longo!do!tempo).!
A! análise! do! efeito! de! exclusão! do! sobreequipamento! será! realizada! ao! nível! da! área! do!
sobreequipamento! e! de! uma! área.controlo! e! compreenderá! uma! análise! do! tipo! BACI!
(“Before.After/Control.Impact”)!recorrendo!ao!número!de!localizações!de!lobos!seguidos!por!
telemetria! GPS! como! medida! da! resposta! comportamental! da! alcateia.! De! acordo! com! esta!
metodologia! de! análise! importa! focar! nas! variações! entre! a! área! com! aerogeradores! do!
sobreequipamento! e! a! área.controlo! ao! longo! dos! vários! momentos! suscetíveis! de! provocar!
impacte,!independentemente!das!diferenças!existentes!entre!os!níveis!de!utilização!em!cada!
uma!dessas!áreas.!Para!a!análise!do!tipo!BACI!recorrendo!a!a!telemetria!GPS,!será!analisado!o!
número!de!localizações!GPS!ao!longo!das!diversas!fases!do!sobreequipamento,!comparando!a!
área! de! influência! dos! aerogeradores! com! a! restante! área! vital! do(s)! lobo(s)! marcado(s)! sem!
presença!de!aerogeradores.!Esta!análise!dependerá!do!sucesso!de!captura!de!lobos!na!área!da!
alcateia!de!Arga.!
!
3.2.1.2.

DETERMINAÇÃO!DO!PADRÃO!E!COMPORTAMENTO!REPRODUTOR!

A! ocorrência! de! reprodução! da! alcateia! afeta! ao! sobreequipamento! do! empreendimento!
eólico,!a!localização!dos!locais!de!reprodução,!e!as!suas!características,!ao!longo!das!diversas!
fases!do!sobreequipamento,!permitirão!avaliar!eventuais!alterações!do!padrão!reprodutor!da!
alcateia! ao! longo! das! fases! do! sobreequipamento! (situação! de! referência! desde! 2011,!
construção!e!exploração).!Esta!análise!pretende!avaliar!a!manutenção!de!um!grupo!reprodutor!
na!serra!de!Arga!assim!como!alterações!no!padrão!reprodutor!e!locais!de!reprodução!(centros!
de! atividade! utilizados! para! nascimento! e! dependência! de! crias)! situados! na! envolvente! do!
projeto!de!sobreequipamento.!

!
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3.3. MEDIDAS!DE!MINIMIZAÇÃO!E!COMPENSAÇÃO!DE!IMPACTES!DO!SOBREEQUIPAMENTO!
3.3.1. MEDIDAS!DE!MINIMIZAÇÃO!DE!IMPACTES!A!IMPLEMENTAR!
De! seguida! são! propostas! medidas! de! minimização! de! impactes! a! implementar! para! o!
sobreequipamento! do! Parque! Eólico! de! Arga.! As! medidas! relativas! à! fase! de! construção!
deverão!ser!adotadas!atempadamente,!durante!a!fase!da!obra,!em!articulação!com!a!equipa!
de! monitorização.! Considera.se! que! tal! estratégia! é! muito! relevante! para! articular! de! forma!
mais! eficiente! e! rápida,! os! resultados! nas! diferentes! épocas! do! ciclo! de! vida! do! lobo! e! a!
evolução! das! obras! decorrentes,! e! assim! minimizar! a! perturbação! durante! o! período!
reprodutor!ou!nas!proximidades!do!local!de!reprodução.!
1. Deverá!ser!salvaguardado!o!local!de!reprodução!confirmado!em!2014!na!alcateia!de!
Arga!de!acordo!com!o!zonamento!das!Áreas!Prioritárias!de!Conservação!definidas!no!
CAPÍTULO! 3.3.3.,! de! forma! a! garantir! a! tranquilidade! do! local.! Neste! sentido! qualquer!
trabalho! associado! à! construção! dos! aerogeradores! de! sobreequipamento! (e.g.!
acessos! ou! rede! eléctrica! de! ligação! ao! Parque! Eólico! de! Arga)! localizados! na!
envolvente! próxima! (<! 2km)! do! local! de! reprodução! da! alcateia! de! Arga! deverá! ser!
interdito! no! período! compreendido! entre! 15! de! Abril! e! 30! de! Setembro,!
correspondente! à! época! de! reprodução! do! lobo! (i.e.! seleção! do! local! de! cria,!
nascimento!e!dependência!das!crias).!
2. Durante!a!época!de!reprodução!e!dependência!das!crias!de!lobo!(Maio!a!Setembro),!
garantir! uma! articulação! contínua! mediada! pela! ACHLI! entre! as! equipas! de!
monitorização!e!de!acompanhamento!ambiental!da!obra,!de!forma!a!ser!possível,!caso!
se!confirme!um!novo!local!de!reprodução!ativo!nas!proximidades!do!empreendimento,!
uma!atuação!e!reprogramação!das!obras!e!das!medidas!propostas!em!tempo!útil,!de!
forma! a! evitar! ou! minimizar! as! atividades! que! possam! envolver! uma! maior!
perturbação!ou!impacto!sonoro.!
3. Colocar! sinalética! nos! acessos! principais! do! Parque! Eólico! para! não! permitir! a!
circulação!de!veículos!motorizados!não!autorizados.!
4. Interditar! as! obras! e! a! movimentação! de! pessoal! e! de! maquinaria! durante! o! período!
noturno!e!crepuscular!compreendido!entre!1!hora!após!o!nascer!do!sol!e!1!hora!antes!
do!por!do!sol.!
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5. Contratação! de! um! vigilante! na! fase! de! construção! e! exploração! do!
sobreequipamento,! de! forma! a! assegurar! o! encerramento! do! principal! acesso! ao!
Parque!Eólico,!no!final!de!cada!dia!de!semana!e!aos!fins.de.semana,!condicionando!a!
circulação!noturna!de!pessoal!não!afeto!à!obra!e/ou!manutenção!do!empreendimento.!!
6. Durante! o! período! de! construção! do! sobreequipamento,! garantir! que! a! utilização! de!
explosivos!(denominadas!“pegas!de!fogo”)!e!outras!ações!ou!maquinaria!com!elevado!
impacte!sonoro!se!restrinja!ao!período!diurno,!entre!as!10h!e!as!17h,!de!forma!a!evitar!
o!período!circadiano!de!maior!atividade!do!lobo.!
7. Envio!de!uma!carta!circular!a!todas!as!câmaras!municipais!abrangidas!a!solicitar!a!não!
autorização!de!atividades!de!lazer!e!desportivas!com!veículos!motorizados!dentro!da!
área! do! Parque! Eólico! de! forma! a! minimizar! a! perturbação! associada! à! circulação! de!
veículos!não!autorizados.!
!
3.3.2. MEDIDAS!DE!COMPENSAÇÃO!DE!IMPACTES!A!IMPLEMENTAR!
De!acordo!com!a!DIA!(Declaração!de!Impacto!Ambiental)!não!se!encontram!previstas!medidas!
de! compensação! de! impactes,! uma! vez! que! na! altura! da! sua! emissão! o! lobo! encontrava.se!
ausente!da!Serra!de!Arga.!No!entanto,!face!ao!recente!restabelecimento!da!alcateia!de!Arga!e!
à! necessidade! de! garantir! condições! adequadas! para! a! sua! viabilidade! biológica! e!
compatibilização! com! as! atividades! humanas! (nomeadamente! a! atividade! pecuária),! de!
seguida! são! propostas! algumas! medidas! de! compensação! a! aplicar! no! âmbito! do! Fundo! do!
Lobo:!!
1. Realizar!ações!de!florestação!e!gestão!cinegética!compatíveis!com!a!conservação!do!
lobo.! Este! tipo! de! ações! deverá! incidir! em! toda! a! Serra! de! Arga,! e! em! particular,! na!
Área! Prioritária! de! Conservação! proposta.! As! ações! de! florestação! deverão! ser!
articuladas!com!os!resultados!obtidos!pela!equipa!de!monitorização!com!o!objetivo!de!
eliminar! os! possíveis! impactes! que! a! sua! implementação! poderá! provocar! (ver!
CAPÍTULO!3.3.3.).!
2. Desenvolvimento!de!ações!de!sensibilização!e!informação!junto!da!população!local!e!
sociedade! em! geral! sobre! a! problemática! associada! à! conservação! do! lobo.! Estas!
acções!deverão!focar:!i)!a!importância!ecológica!e!dinâmica!populacional!da!espécie;!ii)!
a!aplicação!de!medidas!eficazes!para!a!prevenção!de!ataques!do!lobo!ao!gado,!e!iii)!a!
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necessidade!de!uma!maior!fiscalização!e!punição!do!furtivismo!e!da!perseguição!ilegal!
direcionada!ao!lobo.!!
3. Celebração! de! protocolos! com! algumas! Associações! de! Caça! com! o! objetivo! de!
interditar! ou! condicionar! o! exercício! da! atividade! cinegética! na! Área! Prioritária! de!
Conservação!proposta!(ver!CAPÍTULO!3.3.3.).!Esta!medida!é!considerada!uma!mais.valia!
à!tranquilidade!das!zonas!em!questão!e!à!diminuição!do!risco!de!caça!furtiva!do!lobo!e!
suas!presas!naturais.!Face!à!importância!desta!medida,!seria!aconselhável!um!esforço!
para!a!sua!concretização,!eventualmente!através!do!envolvimento!ou!coordenação!do!
ICNF.!
4. Sensibilização!e!ajuda!aos!criadores!de!gado!locais!para!a!aplicação! de! medidas! para!
prevenir! e! minimizar! a! ocorrência! dos! ataques! de! lobo! nos! animais! domésticos,!
como! por! exemplo:! i)! a! colocação! de! cercados! permanentes! ou! vedações! elétricas!
para! confinamento! noturno! do! gado! bovino! pastoreado! em! regime! extensivo! (e!
principalmente! fêmeas! prenhes! e! vitelos);! ii)! a! atribuição! de! cães! de! gado! para!
proteção! dos! rebanhos,! nomeadamente! de! pequenos! ruminantes! e! gado! bovino.!Em!
particular,!a!aplicação!destas!medidas!deverá!ser!assegurada,!de!uma!forma!pró.ativa,!
em!casos!de!elevado!e!pontual!conflito!Homem.Lobo!(e.g.!elevado!impacto!predatório!
junto!a!locais!de!reprodução!do!lobo).!

3.3.3. DEFINIÇÃO!DE!ÁREAS!PRIORITÁRIAS!DE!CONSERVAÇÃO!
De!seguida!é!definida!uma!Área!Prioritária!de!Conservação!com!o!objetivo!de!salvaguardar!a!
envolvente! do! local! de! reprodução! confirmado! em! 2014! para! a! alcateia! abrangida! pelo!
sobreequipamento! do! Parque! Eólico! de! Arga.! Esta! área! deverá! ser! alvo! preferencial! de!
medidas!de!minimização!e!compensação!no!âmbito!do!sobreequipamento!do!parque!eólico!e!
destina.se!à!atenuação!de!fatores!de!perturbação!e!a!ações!de!melhoria!do!habitat!(FIGURA!6).!
A! Área! Prioritária! de! Conservação! inclui! duas! zonas! tampão! com! distintos! níveis! de!
prioridades! de! conservação,! considerando.se! como! prioridade! máxima! de! conservação! a!
prioridade!I!(FIGURA!6):!
!
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%!Área!de!Prioridade!I!
Área! tampão! ao! local! de! reprodução! com! 1km! de! raio! (a! partir! do! seu! centróide).! Esta! área!
deverá!ser!alvo!de:!
i)

interdição! absoluta! para! a! implementação! de! novas! infraestruturas! humanas! ou!
outras!fontes!de!alteração/perturbação!do!habitat;!!

ii)

ações! de! gestão! cinegética! e! ordenamento! do! território! que! garantam! a!
minimização! da! perturbação! humana! (e.g.! criação! de! zonas! sem! atividade!
cinegética,!controlo!de!atividades!turísticas!com!veículos!motorizados).!

%!Área!de!Prioridade!II!
Área!tampão!de!1km!em!redor!da!Área!de!Prioridade!I,!ou!seja,!a!área!compreendida!entre!1!e!
2km!de!raio!a!partir!do!centróide!do!local!de!reprodução.!Esta!área!deverá!ser!alvo!de:!!
i)

Interdição! ou! condicionamento! principalmente! na! época! de! reprodução! do! lobo,!
da! implementação! de! novas! infraestruturas! humanas.! A! possibilidade! de!
implementação!de!novas!infraestruturas!nestas!áreas!(e.g.,!parques!eólicos,!linhas!
de!transporte!de!energia)!deverá!ser!avaliada!face!à!elevada!importância!do!local!
de!reprodução,!e!deverá!ter!em!conta!a!exposição!do!local!de!reprodução!a!essas!
infraestruturas!tendo!por!base!a!distância!superficial!(dependente!da!orografia)!e!
o! coberto! vegetal! entre! os! dois! locais.! Tal! torna.se! crucial! uma! vez! que! para!
diminuir!a!exposição!entre!ambos!os!locais!deve!existir!uma!zona!declivosa!e/ou!
com!orografia!acidentada!e/ou!florestada;!

ii)

Ações! de! melhoria! do! habitat! no! âmbito! da! gestão! florestal! e! cinegética! e! do!
ordenamento!do!território!(e.g.!melhoria!do!coberto!vegetal,!criação!de!zonas!sem!
atividade! cinegética,! medidas! de! prevenção! de! incêndios,! controlo! de! atividades!
turísticas! sobretudo! com! veículos! motorizados),! nas! quais! deverá! ser! evitado! o!
recurso!a!maquinaria!pesada,!a!intervenção!direta!de!zonas!florestadas!e!linhas!de!
água!e!a!realização!de!trabalhos!no!terreno!durante!o!período!de!reprodução!do!
lobo!(Abril!a!Setembro).!!

!

!
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!
FIGURA!6:!Área!Prioritária!de!Conservação!definida!com!base!no!local!de!reprodução!detetado!em!2014!
na!alcateia!de!Arga.!

!

!
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1. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS
O presente documento constitui o Plano de Monitorização da Flora e Vegetação (PMFV) proposto
para a área de implantação do projecto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.
Com a implementação deste PMFV pretende-se monitorizar a evolução da vegetação das áreas
intervencionadas pela construção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, através de um
programa de acompanhamento da sua ecologia (com especial incidência para os habitats
classificados a salvaguardar), bem como analisar a influência da exploração do Sobreequipamento do
Parque Eólico de Arga nos parâmetros ecológicos estudados.
Assim, numa primeira fase (que decorrerá durante a execução das obras) pretende-se identificar os
danos causados sobre a flora e vegetação nas áreas intervencionadas pela construção do projecto e
nas áreas adjacentes. Serão também controladas as actividades relativas à recuperação paisagística.
Após o fim dos trabalhos será verificada a recuperação das comunidades vegetais através da medição
da área efectivamente afectada de cada um dos habitats e da taxa de recuperação destes habitats. A
verificação da regeneração do coberto vegetal nas áreas afectadas será efectuada por comparação
com as zonas envolventes e tendo por base a situação de referência descrita no âmbito do respectivo
Estudo de Impacte Ambiental.
Numa segunda fase, após a execução das obras, será efectuada uma monitorização das zonas
directamente afectadas pelas obras, nomeadamente zonas adjacentes aos acessos, plataformas,
zonas utilizadas como estaleiros, zonas utilizadas para armazenamento temporário de inertes e zona
intervencionada para instalação da rede de cabos subterrânea. De notar que o projecto eólico em
análise é um Sobreequipamento de um Parque Eólico já existente, não sendo prevista a construção
de um edifício de comando/subestação, além do já existente.
Será também avaliada a eventual necessidade de implementação de medidas de recuperação, caso a
regeneração natural tenha tido pouco sucesso.
Os relatórios de monitorização irão respeitar a estrutura e o conteúdo indicados no Anexo V da
Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, dando cumprimento ao exposto na legislação em vigor,
designadamente o Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março.

2. PARÂMETROS A MONITORIZAR
A monitorização será dirigida às zonas directamente afectadas pela obra, nomeadamente:
 zonas adjacentes aos acessos;
 plataformas de montagem dos aerogeradores;
15050_PMFV_PE_REC_08_0.doc
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 zona utilizada como estaleiro;
 zonas utilizadas para armazenamento temporário de inertes;
 zonas intervencionada para instalação da rede de cabos subterrânea.
O PMFV incluirá a apreciação do Plano de Recuperação Paisagística a ser implementado, bem como
o controlo da eficácia das actividades relativas à recuperação paisagística. Conforme já referido, a
verificação da regeneração do coberto vegetal nas áreas afectadas será efectuada por comparação
com as zonas envolventes e tendo por base a situação previamente existente.
Serão monitorizados os seguintes parâmetros:
I.

Composição florística de locais intervencionados em fase de obra e de locais adjacentes a
estes (áreas controlo);

II.

Abundância de todas as espécies em locais intervencionados e em locais adjacentes a
estes (áreas controlo);

III.

Estado de conservação dos endemismos florísticos e dos habitats incluídos no Anexo B-I
do Decreto-Lei n.º 140/99 (com as devidas alterações constantes do Decreto-Lei
n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro e do Decreto-Lei n.º 156 A/2013, de 8 de Novembro), e
das manchas significativas de espécies de flora protegidas e/ou com estatuto de ameaça
na área de influência do projecto, listadas nos Anexos B-II e B-IV, caso existam.

Na área de influência do projecto, também será avaliado o estado de conservação dos habitats
prioritários classificados no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, caso existam.

3. LOCAIS E FREQUÊNCIA DAS AMOSTRAS OU REGISTOS
Serão monitorizadas:
a) as áreas intervencionadas durante a fase de construção, e que foram alvo de recuperação
através da colocação de terra vegetal, designadamente: áreas envolventes aos
aerogeradores (plataformas de montagem e respectivos taludes), valas de cabos
eléctricos, áreas adjacentes aos acessos a serem beneficiados e a serem construídos e
área que será utilizada para estaleiro e depósito de inertes e terra vegetal;
b) as áreas adjacentes não intervencionadas durante a fase de construção (áreas controlo),
que serão seleccionadas e tomadas como pontos de referência para a avaliação do estado
evolutivo da vegetação nas áreas intervencionadas;
Serão efectuadas duas campanhas de monitorização em fase prévia à construção (Fase I), com o
objectivo de caracterizar as comunidades vegetais e identificar espécies de flora com relevância para
15050_PMFV_PE_REC_08_0.doc
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a conservação. Estas duas campanhas de monitorização decorrerão nos meses de Abril/Maio e
Setembro/Outubro, já que estes meses são considerados propícios à prospeção da flora vascular, pois
é nesta altura que as espécies de flora (espécies de floração primaveril e espécies de floração
outonal) apresentam a generalidade das características morfológicas indispensáveis à sua fácil e
correta identificação. A informação recolhida nesta fase servirá de base de comparação às fases
seguintes.
Para efectuar a monitorização durante a fase de construção (Fase II), prevê-se uma visita a meio do
período de execução das obras por um técnico com formação em flora e vegetação e outra no final
desta fase, após concluídos todos os trabalhos de renaturalização das zonas intervencionadas. Na
totalidade serão realizadas duas campanhas de monitorização durante a fase de construção.
As campanhas de monitorização em fase de exploração (Fase III) realizar-se-ão na área de
implantação do projecto, ou seja, em todas as áreas que sofreram intervenções durante a fase de
construção. Serão realizadas 2 campanhas de monitorização por ano (periodicidade semestral),
durante 3 anos, para verificação da regeneração do coberto vegetal nas áreas afectadas pelas obras.
Deste modo, serão realizadas seis campanhas, durante a fase de exploração.
Conforme referido, para avaliar o estado de desenvolvimento da vegetação, serão realizados
inventários florísticos em áreas intervencionadas e áreas de controlo (áreas não intervencionadas
durante a fase de construção e com a mesma composição florística).

4. METODOLOGIA E TRATAMENTO DE DADOS
A metodologia a utilizar nas campanhas de monitorização basear-se-á no Método dos Quadrados
Permanentes, o qual consiste em estabelecer áreas de amostragem (em áreas desmatadas, áreas
sujeitas a recuperação paisagística, e manchas de empréstimo, e em áreas de controlo) com forma
quadrangular e área constante, para obtenção de estimativas de abundância e dominância da flora e
vegetação. Como referência este método é apropriado para obtenção de medidas de biomassa,
percentagem de cobertura e frequência de ocorrência de todos os tipos de vegetação.
Métodos de Análise - Análise Quantitativa


Área: quantificação da área total de cada tipo de vegetação;



Abundância e densidade: quantificação do número de efectivos de cada espécie
(presença/ausência);



Cobertura: área de cobertura em percentagem de cada espécie;



Dominância: espaço físico ocupado por cada espécie em relação a outras espécies que
integram a comunidade vegetal;



Diversidade: Variedade de espécies presentes na comunidade.
15050_PMFV_PE_REC_08_0.doc
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Métodos de Análise - Análise Qualitativa


Composição florística: lista de espécies presentes na comunidade;



Sociabilidade: disposição dos indivíduos de cada espécie na comunidade vegetal;



Vitalidade: capacidade de conclusão do ciclo de crescimento;



Fisionomia: aparência fisionómica da comunidade vegetal.

As percentagens de cobertura serão estimadas pelo método de Braun-Blanquet, através da realização
de inventários florísticos. Este método pontua o grau de cobertura (abundância) de cada espécie
botânica de acordo com o quadro seguinte.
Quadro 1 – Escala de abundância de Braun-Blanquet.
ÍNDICE

DESCRIÇÃO

r

Indivíduos raros ou isolados e que cobrem menos de 0.1% da área.

+

Indivíduos pouco abundantes, de muito fraca cobertura e que cobrem entre 0.1 a 1% da área.

1

Indivíduos bastante abundantes mas de fraca cobertura e que cobrem de 1 a 10% da área.

2

Indivíduos muito abundantes e que cobrem pelo menos de 10 a 25% da área.

3

Número qualquer de indivíduos que cobrem de 25 a 50% da área.

4

Número qualquer de indivíduos que cobrem de 50 a 75% da área.

5

Número qualquer de indivíduos que cobrem mais de 75% da área.

Em termos de métodos para a caracterização da vegetação, este permite a inclusão de todas as
espécies, a amostragem em condições ambientais homogéneas, e é passível de repetição em outros
locais. Além disso, a cobertura estimada pela escala de Braun-Blanquet combina a abundância e a
dominância, pois os índices inferiores (r, +) registam a abundância, enquanto os restantes (1-5) têm
em conta a cobertura ou dominância.
A partir do inventário florístico será determinada a correspondência entre as unidades fitossociológicas
(sintaxa) e os habitats naturais constantes do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005 (actualizado pelo
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro).
De modo a estudar os três parâmetros identificados no capítulo 2 deste Plano de Monitorização, serão
aplicados os seguintes métodos:


a determinação da riqueza ou composição específica, para cada estrutura de
vegetação, resultará do número de espécies constante nos inventários florísticos.
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Salienta-se que, a aplicação do método dos quadrados cumulativos garante que as
áreas amostradas incluam a totalidade das espécies de cada unidade de vegetação;


a diversidade de cada estrutura de vegetação, resultará da análise cruzada de
equitabilidade, estimada pela escala quantitativa de Braun-Blanquet e da riqueza
específica;



a estrutura da vegetação resultará directamente da identificação das unidades
fitossociológicas existentes e do grau de cobertura de cada uma estimado através da
escala quantitativa de Braun-Blanquet.

Serão também elaborados mapas detalhados da distribuição das principais espécies florísticas com
interesse conservacionista que vierem a ser detectadas durante a realização dos inventários
florísticos, os quais serão designados por Mapas de Distribuição.

5. CONTEÚDO E PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO
De acordo com a calendarização prevista para o desenvolvimento do PMFV serão entregues relatórios
com a seguinte calendarização:


Ano 0 (Fase I) – incluirá os dados recolhidos no terreno antes de serem iniciados os
trabalhos de construção, e que servirão de base para os relatórios a apresentar nas fases
seguintes;



No final da Fase de Construção (Fase II) – incluirá os dados recolhidos durante a Fase de
Construção, bem como algumas considerações relevantes relacionadas com actividades de
recuperação paisagística;



No final do 1.º ano de monitorização da Fase de Exploração (Fase III) – um relatório
contendo uma análise da evolução da regeneração do coberto vegetal ao longo do ano de
monitorização;



No final do 2.º ano de monitorização da Fase de Exploração (Fase III) – um relatório
contendo uma análise da evolução da regeneração do coberto vegetal ao longo do ano de
monitorização;



No final do 3.º ano de monitorização da Fase de Exploração (Fase III) – um Relatório Final
contemplando os resultados obtidos durante os três anos de monitorização na fase de
exploração e ainda uma comparação relativamente à situação previamente existente à
execução das obras.
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6. MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOPTAR NA SEQUÊNCIA DOS RESULTADOS DO
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO
Finalizadas as campanhas de monitorização propostas e no caso de não se ter verificado a
recuperação de todas as áreas intervencionadas em fase de construção, poderá proceder-se à
implementação de medidas adicionais, tais como a realização de sementeiras, sendo neste caso
respeitadas as características genéticas das populações vegetais próprias do local, não se
introduzindo espécies alóctones, susceptíveis de híbridar ou de se tornarem invasoras.
Com base nos resultados obtidos dos três anos de monitorização na fase de exploração, será avaliada
a necessidade da continuação da monitorização. Esta poderá dirigida apenas a situações específicas.
A revisão do plano de monitorização será feita se forem detectadas novas situações não abrangidas
pelo presente programa de monitorização e caso se verifique que a metodologia proposta não é a
mais adequada.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
IDENTIFICAÇÃO E OBJETIVOS DE MONITORIZAÇÃO

O presente documento constitui o primeiro relatório do Plano de Monitorização da Flora e Vegetação
(PMFV) que está em curso na área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, cujo
proponente é a empresa Empreendimentos Eólicos da Espiga, S.A.
O Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga foi objeto de um Estudo de Impacte Ambiental
(PROSISTEMAS, 2011) sofrendo alguns ajustes em termos de localização e estrutura ao longo do processo
de Avaliação de Impacte Ambiental. Atualmente o projeto é composto por 2 aerogeradores de 3 MW de
potência unitária, localizando-se em território da recente união das freguesias de Arga (Baixo, Cima e São
João) do concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo.
À construção e exploração de parques eólicos estão potencialmente associados alguns impactes
negativos sobre as fitocenoses, que incluem a alteração da paisagem, o aumento da acessibilidade a
zonas outrora relativamente inóspitas, do ruído e da ocupação do solo, com destruição pontual de habitats
naturais importantes. O principal impacte causado pela implantação de parques eólicos na vegetação
resulta da destruição do coberto vegetal original, para a instalação dos aerogeradores e criação ou
beneficiação de acessos.
De um modo geral, as espécies arbustivas dominantes nesta região do país apresentam capacidade de
regeneração após perturbações, nomeadamente o pastoreio, o fogo ou a mobilização do solo. No entanto,
nos locais de implantação dos aerogeradores ocorrem muitas espécies herbáceas e subarbustivas, cuja
capacidade de regeneração ainda não se encontra bem conhecida, nomeadamente no que se refere às
espécies rupícolas.
Com vista a analisar os efeitos da implementação do Sobreequipamento Parque Eólico de Arga sobre a
vegetação, com o presente PMFV pretende-se monitorizar a evolução da vegetação das áreas
intervencionadas pela sua construção através um programa de acompanhamento da sua ecologia (com
especial incidência para os habitats classificados a salvaguardar) e analisar a influência da exploração do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga nos parâmetros ecológicos estudados.
Com este plano de monitorização pretende-se, numa fase prévia à construção (Fase I), confirmar a
ausência de alterações significativas da composição das estruturas de vegetação identificadas na situação
de referência, durante a elaboração do Estudo de Impacte Ambiental. Na Fase II, que decorrerá durante a
construção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, pretende-se controlar eventuais perturbações
que possam ocorrer nos habitats naturais constantes do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de
15052_PMFV_AP_AMB_01_B.docxB
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Novembro (diploma legal que procede à segunda alteração do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril), e
avaliar os respetivos estados de conservação, bem como avaliar a afetação das zonas envolventes às
áreas intervencionadas. Na Fase III, após a execução das obras, será efetuada uma monitorização
dirigida às áreas intervencionadas, prevendo-se a monitorização dos seguintes parâmetros:
I.

área intervencionada de habitats naturais constantes do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156A/2013, de 8 de Novembro;

II.

índice de recuperação da vegetação na envolvente imediata à área

diretamente

intervencionada durante a fase de obra.
Tendo em consideração a calendarização prevista, o presente documento constitui o primeiro relatório do
Plano de Monitorização da Flora e Vegetação desenvolvido em fase prévia à construção do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, correspondente à Fase I, cujas campanhas de
monitorização decorreram em Abril e Outubro de 2013 e Agosto de 2014.

1.1.1 Área de estudo
A área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga localiza-se na serra de Arga, abrangendo parte da
união das freguesias de Arga (Baixo, Cima e São João), do concelho de Caminha, distrito de Viana do
Castelo. Trata-se de uma área natural situada numa região com reduzida densidade de ocupação humana
e com atividades económicas ligadas essencialmente à pastorícia.
O local onde será instalado o Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga apresenta um relevo
acentuado, no alto da serra de Arga, e situa-se próximo do local onde se encontra o vértice geodésico de
Pedra Alçada. A área de estudo, que apresenta uma variação de altitude de 92 m (entre a cota 650 m e
742 m), é dominada por maciços rochosos que afloram à superfície por entre matos baixos, sendo que,
nas zonas mais aplanadas sem afloramentos rochosos, predomina a vegetação herbácea ou arbustiva
com matos baixos.
Tal como na generalidade do território nacional, o coberto vegetal que originalmente cobria esta região foi
sendo gradualmente degradado e substituído por tipos de vegetação antropogénica. Entre os fatores que
contribuíram mais intensamente para esta degradação, situam-se os incêndios florestais e as atividades
silvícolas.
Durante a execução do Estudo de Impacte Ambiental (PROSISTEMAS, 2011), foram identificados 4 biótopos
(matos secos, matos húmidos, afloramentos rochosos e povoamentos florestais) que integram na sua
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totalidade 4 habitats naturais classificados nos termos Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de
Novembro, sendo um deles classificado como habitat prioritário (habitat 4020*).
A área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga insere-se na unidade de paisagem “Entre Minho e
Lima”, que se encontra entre os vales dos rios Minho e Lima, correspondente às encostas médias e altas,
aos cabeços e cristas, que genericamente sobem dos 100 m a um pouco mais de 800 metros. Esta
unidade é caracterizada por relevos expressivos, encostas bastante inclinadas e zonas altas aplanadas,
que é exemplo o topo da serra de Arga.
A área em estudo está inserida no Sítio de Interesse Comunitário da Serra de Arga (PTCON0039),
classificado pela Decisão da Comissão de 7 de Dezembro de 2004, que adota, nos termos da Diretiva
92/43/CEE do Conselho, a lista dos Sítios de Importância Comunitária da região biogeográfica atlântica. A
classificação deste local baseou-se na presença de comunidades ricas de vertebrados e na existência de
habitats e de espécies de elevado valor conservacionista, constantes do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156A/2013, de 8 de Novembro.

Figura 1 – Enquadramento da área de estudo em área de conservação da natureza
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Tal como na generalidade do território nacional, o coberto vegetal que originalmente cobria esta região foi
sendo gradualmente degradado e substituído por tipos de vegetação antropogénica. Na área de estudo os
fatores que contribuíram mais intensamente para esta degradação foram os incêndios florestais e as
atividades silvícolas.
Importa salientar que toda a superfície da área afeta ao projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de
Arga tem sido sujeita a incêndios florestais sucessivos, tendo o último ocorrido em Setembro de 2013 e
causando destruição da vegetação arbustiva e arbórea presentes.

1.1.2 Período de Amostragem
As campanhas de monitorização previstas para a fase prévia à construção foram realizadas nos meses de
Abril e Outubro de 2013, correspondendo, respetivamente, às campanhas semestral e anual, sendo
assim apresentados os resultados de um ano de monitorização antes de serem iniciados os trabalhos para
a construção do projeto eólico. De forma a dar resposta às exigências da Declaração de Impacte
Ambiental (DIA), foi ainda realizada uma campanha adicional em Agosto de 2014, onde se procedeu
à atualização da Cartografia de Flora e Habitat Naturais à escala de projeto, e que segue em anexo a este
relatório.
Os meses em que foram realizadas as campanhas de monitorização são considerados os propícios à
prospeção da flora vascular (Abril/Maio e Setembro/Outubro), pois é nesta altura que as espécies de flora
(espécies de floração primaveril e espécies de floração outonal) apresentam a generalidade das
características morfológicas indispensáveis à sua fácil e correta identificação.

1.2

ENQUADRAMENTO LEGAL

A elaboração do presente relatório de monitorização cumpre o exposto na legislação em vigor,
designadamente o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro (diploma legal que procede à alteração
do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio).
De acordo com o n.º 2 do artigo 13º do referido Decreto-Lei, o Sobreequipamento do Parque Eólico de
Arga apresenta um programa de monitorização para os descritores considerados mais sensíveis.
De acordo com o previsto no n.º 3 do artigo 26º do mesmo diploma legal, o presente relatório deverá ser
submetido à autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) nos prazos fixados na respetiva
Declaração de Impacte Ambiental (DIA).
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1.3

APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO RELATÓRIO

O presente relatório de monitorização seguiu a estrutura definida na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. O
seu conteúdo foi adaptado ao âmbito dos trabalhos efetuados, tal como previsto na mesma Portaria.

1.4

AUTORIA TÉCNICA DO RELATÓRIO

A autoria e a responsabilidade técnica deste relatório são da Eng.ª Ana Paiva, Engenheira Biofísica,
especialista em botânica.
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2
2.1

ANTECEDENTES
ANTECEDENTES RELACIONADOS COM O PROCESSO DE AIA

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental, conforme estipulado na legislação à data em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 151B/2013, de 31 de Outubro, por se enquadrar nos critérios definidos no Anexo II do referido diploma legal,
nomeadamente situar-se a menos de 2 km de outro parque eólico existente (Parque Eólico de Serra de
Arga), e ainda conjugado com o facto de se tratar de um projeto que se encontra numa Área Sensível da
Rede Natura 2000: Sítio de Interesse Comunitário “Serra de Arga” (PTCON0039).
Assim, conforme previsto na legislação, a empresa Empreendimentos Eólicos da Espiga, S.A. submeteu o
Estudo de Impacte Ambiental do projeto de “Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga”, em fase de
estudo prévio (PROSISTEMAS, 2011), ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) [Procedimento
de AIA n.º 2556 – Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga], tendo sido a Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) a respetiva autoridade de AIA.
Após análise ao EIA, foi solicitado, através do Anexo do processo n.º 2556 de Avaliação de Impacte
Ambiental, com data de 18 de Maio de 2012 (409/GAIA/2012), pela Agência Portuguesa do Ambiente, a
apresentação de um conjunto de elementos adicionais para clarificar e complementar a informação contida
no EIA. De forma a dar cumprimento a essa solicitação, a empresa Empreendimentos Eólicos da Espiga,
S.A., apresentou um aditamento ao EIA (PROSISTEMAS, 2012).
Decorridas as diversas fases previstas no procedimento de AIA, nomeadamente a fase de apreciação
técnica do EIA e respetivo aditamento, por parte da Comissão de Avaliação e o processo de participação
pública, foi emitida pela autoridade de AIA, a 13 de Novembro de 2012, a Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) com parecer final favorável, condicionado ao cumprimento das medidas específicas e
gerais do projeto de execução do Sobreequipamento do Parque Eólico, assim como o cumprimento
integral dos estudos complementares, medidas de minimização, planos de recuperação das áreas
intervencionadas, de acompanhamento ambiental da obra e de monitorização, discriminados em anexo à
referida DIA, estando, entre os planos de monitorização, o referente à monitorização da flora e vegetação.

2.2

ANTECEDENTES
VEGETAÇÃO

RELACIONADOS COM O

PLANO

DE

MONITORIZAÇÃO

DA

FLORA

E

O PMFV (presente no anexo 7 do EIA) não contemplava a monitorização da flora e vegetação durante a
fase prévia à construção do projeto eólico. Foi proposto que as campanhas de monitorização ocorressem
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somente durante as fases de construção e de exploração, uma vez que a informação recolhida em fase de
AIA servirá de base de comparação para os posteriores relatórios de monitorização.
Contudo, a DIA refere que “os primeiros resultados dos trabalhos a realizar no âmbito destes planos [de
monitorização], relativos à fase de pré-construção, deverão ser entregues com o RECAPE e propostas
eventuais medidas de minimização face aos resultados obtidos”. O documento ainda refere que estão de
acordo com as diretrizes do plano de monitorização da flora e vegetação apresentadas no EIA,
acrescentando que devem “sempre ser seguidas as orientações do ex-ICNB e da APA”. Ainda é referido
que “no que concerne à Flora e Vegetação deverá ser desenvolvido trabalho detalhado para uma melhor
caracterização da Situação de Referência, incluindo a cartografia de habitats solicitada”.
Foi então considerado que fosse feita a monitorização dos seguintes parâmetros:
I.

Determinação da composição florística de locais intervencionados em fase de obra e de locais
adjacentes a estes (áreas controlo), através da realização de inventários florísticos;

II.

Abundância de todas as espécies em locais intervencionados e em locais adjacentes a estes
(áreas controlo);

III.

Estado de conservação dos endemismos florísticos e dos habitats incluídos no Anexo B-I do
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, e das manchas significativas de espécies de flora
protegidas e/ou com estatuto de ameaça na área de influência do projeto.

Na área de influência do projeto, deverá também ser avaliado o estado de conservação dos diversos
habitats, especialmente dos habitats prioritários para a conservação.
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3
3.1

METODOLOGIA
PARÂMETROS E CRITÉRIOS DE AMOSTRAGEM

Para avaliar as comunidades vegetais/habitats naturais foram definidos quatro critérios, os quais resumem
todos os critérios vulgarmente utilizados em avaliação de fitocenoses:
 De acordo com a proximidade ou grau de semelhança (ou afastamento) relativamente ao coberto
vegetal primitivo;
 De acordo com a presença ou ausência de espécies raras ou ameaçadas;
 De acordo com a presença de habitats classificados nos termos do Anexo I da Diretiva 92/43/CEE,
transposta para a legislação portuguesa no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99 (com as devidas
alterações constantes do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro e do Decreto-Lei n.º
156-A/2013, de 8 de Novembro);
 De acordo com a presença de formações vegetais raras no contexto nacional.
A avaliação do primeiro aspeto baseia-se nos seguintes pressupostos:
 As fitocenoses apresentam uma marcada regularidade na sua composição, mostrando
combinações de espécies características - unidades de comunidades vegetais - de acordo com a
natureza edáfica e climática do meio. Por este motivo, é possível determinar, para cada local, as
fitocenoses que se sucedem ao longo do tempo, a partir da etapa climácica, devido às ações de
destruição naturais ou antropogénicas;
 Nesta perspetiva, o valor ecológico máximo de uma dada área corresponde à etapa clímax. Assim,
cada fitocenose que se estabelece desde as comunidades climácicas até à desertificação traduzse numa diminuição do seu valor. Isto é, quanto maior é o afastamento de determinada estrutura
de vegetação em relação ao clímax, menor o seu valor natural;
 As comunidades mais próximas do clímax apresentam, também, maior sensibilidade uma vez que,
após um episódio de perturbação, o período necessário para o seu restabelecimento é mais longo
do que o período necessário para o restabelecimento de uma etapa pioneira.
Na ausência de um Livro Vermelho das Plantas de Portugal, foram consideradas como espécies raras,
endémicas ou com estatuto de ameaça: espécies classificadas no Plano Sectorial da Rede Natura 2000
(ICN, 2006), endemismos de distribuição geográfica muito restrita; as espécies classificadas por Dray
(1985) e algumas das espécies que foram integradas na listagem provisória de espécies a estudar no
âmbito da elaboração do Livro Vermelho (Lopes et al, 1990).
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Relativamente à presença de habitats naturais classificados pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de
Novembro (que procede à alteração do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril), utilizaram-se os critérios
constantes do manual interpretativo publicado pela Comissão Europeia (Romão, 1996), do trabalho
realizado pela Associação Lusitana de Fitossociologia no âmbito do Plano Sectorial da Rede Natura 2000
do ICNB (ICN, 2006) e dos dados constantes do Estudo de Impacte Ambiental.
Toda a área afeta ao projeto eólico foi percorrida a pé e de automóvel, tendo-se comparado cada estrutura
de vegetação com os critérios de diagnose constantes dos documentos legais anteriormente referido,
tendo sido, posteriormente, introduzida em formato SIG toda a informação recolhida.
A prospeção foi também direcionada para a identificação in situ dos taxa sensíveis, raros, endémicos ou
protegidos referidos no Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro, cuja ocorrência no local em estudo
é provável, dada a sua localização e as condições ecológicas existentes.
Durante as campanhas de monitorização foram também realizados inventários florísticos e identificadas
unidades fitossociológicas (sintaxa) e os habitats naturais constantes do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156A/2013, de 8 de Novembro. As percentagens de cobertura específica foram estimadas pelo método de
Braun-Blanquet, que pontua o grau de cobertura (abundância) de cada espécie botânica de acordo com o
quadro seguinte:
Quadro 1 – Escala de abundância de Braun-Blanquet (Géhu & Rivas-Martínez, 1981).

Foram realizados inventários florísticos nas futuras áreas a intervencionar para a implantação das
infraestruturas necessárias ao projeto eólico e em 5 áreas controlo. As áreas controlo apresentavam a
mesma composição vegetal e condições edafoclimáticas das áreas previstas serem intervencionadas
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durante a fase de construção. Os inventários foram realizados em quadrados fitossociológicos
permanentes de dimensão 2x2m, tendo sido identificadas todas as espécies de flora aí ocorrentes e às
quais foi atribuída a percentagem de cobertura de acordo com a escala do Quadro 1.
A localização dos quadrados permanentes consta do Desenho do Anexo I (2 folhas).

3.2

LOCAIS DE AMOSTRAGEM

Durante as campanhas de monitorização realizadas em fase prévia à construção, toda a área afeta ao
projeto eólico foi prospetada, tendo havido especial interesse nas áreas que serão sujeitas a intervenção
durante a fase de construção, nomeadamente:


Zonas envolventes aos futuros aerogeradores (incluindo as respetivas plataformas de
montagem);



Zonas ao longo das quais serão abertas valas para instalação dos cabos elétricos
subterrâneos;

3.3



Área para instalação do estaleiro de apoio à obra;



Futuros acessos a construir ou a beneficiar.

CARTOGRAFIA DE FLORA E HABITATS NATURAIS

Toda a informação recolhida no terreno foi introduzida num Sistema de Informação Geográfica (SIG)
recorrendo-se ao software ArcGis10.1. Este software permite definir e delimitar espacialmente todas as
manchas de habitats naturais classificados no Anexo B-I do Decreto-Lei 156-A/2013, de 8 de Novembro,
ou outros biótopos não classificados, e localizar os núcleos de espécies de flora RELAPE, tendo por base
uma Carta Militar à escala 1:25 000 ou um Ortofotomapa à escala adequada.
A Cartografia de Flora e Habitats Naturais à escala de projeto (1:2000), conforme solicitada na DIA, consta
do Desenho apresentado no Anexo I (2 folhas).
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4
4.1

RESULTADOS
BREVES CONSIDERAÇÕES

Previamente à apresentação e análise dos resultados obtidos durante as campanhas de monitorização
(Abril e Outubro de 2013) importa uma vez mais referir que em Setembro de 2013 a ocorrência de um
incêndio florestal destruiu quase por completo a vegetação existente na área afeta ao Sobreequipamento
do Parque Eólico de Arga.

Fotografia 1 - Aspeto geral da área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga após o incêndio de
Setembro de 2013.

Em Agosto de 2014, durante a campanha adicional para atualização da cartografia de flora e habitats
naturais observou-se uma boa recuperação da vegetação, pois foram restabelecidas as condições
edafoclimáticas locais que favoreceu o seu rápido desenvolvimento. O elenco florístico apresentado, bem
como os inventários realizados, corresponde às campanhas de Abril de 2013 e Agosto de 2014.
A cartografia apresentada reporta aos dados observados na campanha de Agosto de 2014.
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4.2

CARACTERIZAÇÃO FITOCENÓTICA DA ÁREA MONITORIZADA

A área afeta ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga apresenta uma vegetação extremamente
degradada e empobrecida, não apenas devido ao recente incêndio de 2013, mas também à ocorrência
secular de incêndios periódicos. A vegetação climácica é inexistente e somente nas zonas de vale, junto
às linhas de água, onde os níveis de humidade são mais elevados, sobrevive vegetação arbórea com
algumas semelhanças com a vegetação climácica.

Fotografia 2 - Aspeto geral da área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Agosto
de 2014)
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4.2.1 Formações vegetais e Habitats naturais
As campanhas de monitorização e prospeção de campo permitiram a identificação de cinco formações
vegetais, designadamente: turfeiras, matos hidrófilos, matos secos, afloramentos rochosos e povoamentos
florestais.
No que diz respeito aos habitats classificados no âmbito do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8
de Novembro, foram identificados os seguintes:


4020* - Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix (subtipo
4020* pt1 – Urzais-tojais orófilos);



4030 - Charnecas secas europeias (subtipo 4030pt2 – Tojais e urzais-tojais galaicoportugueses não litorais);



7140 - Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes (subtipo 7140pt2 - Turfeiras atlânticas
(montanhas do Noroeste));



8230 - Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albiVeronicion dillenii;

Seguidamente são caracterizadas as formações vegetais, relativamente à sua composição florística
(principais espécies), distribuição e respetiva correspondência com os habitats do Anexo B-I do
Decreto Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro.
Turfeiras
Na área afeta ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, foram identificadas zonas húmidas e que
ficam inundadas periodicamente durante a época de chuva. Pelas suas características edáficas e
fitocenóticas, estas áreas foram identificadas como turfeira por apresentarem características compatíveis
com o habitat 7140 - Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes, do subtipo 7140pt2 - Turfeiras
atlânticas (montanhas do Noroeste). A localização destas manchas consta do Desenho 15052-2013-PEAMB-001-A do Anexo I.
As turfeiras consistem em pequenos pontos de solos turfosos localizados ao longo da linha de água,
propícios à acumulação de turfa e ao desenvolvimento de comunidades com um elevado grau de
cobertura de musgos, especialmente do género Sphagnum (Fotografia 3).
Na área de estudo estas turfeiras estão geralmente associadas a matos húmidos de carácter prioritário
(habitat 4020*).
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Fotografia 3 – Turfeiras identificadas na área de estudo

Matos húmidos
No âmbito da classe Calluno-Ulicetea, aliança Genistion micrantho-anglicae, foram identificados matos
higrófilos de Erica ciliaris e Erica tetralix, correspondentes ao habitat 4020* subtipo Urzais-tojais orófilos.
Este habitat, de carácter prioritário, que é mais frequente em zonas depressionárias e mais húmidas,
evidencia sinais de recuperação um ano após a ocorrência de um incêndio florestal.

Fotografia 4 - Habitat prioritário 4020*, Abril de 2013 e Agosto de 2014.

O inventário florístico efetuado neste habitat revelou a presença de Erica tetralix, Illecebrum verticillatum,
Ulex minor, Calluna vulgaris, Potentilla erecta, Gentiana pneumonanthe e Sphanum sp, permitindo a sua
classificação no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro.
A localização das manchas classificadas com este habitat consta do Desenho apresentado no Anexo I.
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Matos secos
No que respeita à vegetação lenhosa, a série de vegetação característica da área de implantação do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga encontra-se maioritariamente representada pelos tojais
subseriais da associação Ulicetum latebracteato-minoris (classe Calluno-Ulicetea) que muitas vezes se
apresentam também bastante degradados pelo fogo e pelo pastoreio. Atualmente, esta unidade vegetal
apresenta-se em franca recuperação depois da área de implantação dos aerogeradores ter sido exposta a
um incêndio florestal em Setembro de 2013.

Fotografia 5 - Habitat 4030, em Abril de 2013 e Agosto de 2014.

Pelas suas características fitocenóticas, estes matos estão classificados no Anexo B-I do Decreto-Lei
n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro, como habitat 4030 pt2 - Charnecas secas europeias, subtipo tojais e
urzais-tojais galaico-portugueses não litorais, dominados por Ulex europaeus subsp. latebracteatus e Ulex
minor, que se encontram associadas a outras espécies como: Erica cinera, Daboecia cantabrica,
Merendera montana, Polygala vulgaris, Asphodelus ramosus, Narcissus bulbocodium, Pteridium
aquilinum, entre outras.
Afloramentos rochosos
Uma vez tratar-se duma área cuminal, inóspita e sujeita a constantes incêndios florestais, estão
naturalmente presentes afloramentos rochosos graníticos, onde se desenvolvem comunidades crassifólias
pertencentes à classe Sedo-Scleranthetea. Nas fissuras terrosas de alguns afloramentos rochosos foram
identificados: Sedum brevifolium, Sedum hirsutum, Asplenium adiantum-nigrum e Saxifraga spatularis.
Estes afloramentos dispersam-se por toda a área de estudo, ocorrendo, na generalidade, em mosaico com
as charnecas secas, habitat 4030.
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Fotografia 6 – Habitat 8230, em Abril de 2013 e Agosto de 2014.

Este tipo de formação, bem como as espécies de flora que alberga, corresponde ao Habitat 8230 Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii.
Um ano após ter ocorrido o incêndio neste local, a vegetação fissurícola apresenta já sinais de
recuperação.
Povoamentos florestais
Em alguns locais os povoamentos florestais são constituídos por formações arbóreas introduzidas pelo
homem em atividades silvícolas. São povoamentos mistos caracterizados pela abundância de Betula
celtiberica (vidoeiro), associado a Pinus sylvestris, Pinus pinaster (pinheiro-bravo) e Salix atrocinerea
(salgueiro-preto). O estrato arbustivo é denso, essencialmente dominado por giestais de Cytisus striatus
(giesta-amarela), Ulex europaeus subsp. latebracteatus (tojo) e Rubus ulmifolius (Silva).
Ao longo do acesso já construído e que é atualmente utilizado como serventia à torre de vigia, existem
pontualmente povoamentos florestais dominados por Betula celtiberica (vidoeiro), tal como se pode
observar no Desenho apresentado no Anexo I.
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Fotografia 7 - Povoamento florestal dominado por Betula celtiberica junto ao caminho de acesso à torre de vigia

4.2.1.1 Avaliação da integridade dos habitats naturais
No que respeita à avaliação da integridade dos habitats naturais constantes do Anexo B-I do Decreto-Lei
n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro, concluiu-se que os valores de densidade, abundância e riqueza
específica são muito baixos, tendo como referência os mesmos habitats noutros locais com condições
edafoclimáticas idênticas na região Norte do país.
Na origem desta degradação fitocenótica está a elevada pressão antrópica a que a serra tem sido sujeita
ao longo destes anos, sobretudo decorrente dos incêndios florestais. O incendio ocorrido em Setembro de
2013 devastou por completo a vegetação de toda a área envolvente à torre de vigia e, consequentemente
os habitats naturais aí observados (habitat prioritário 4020*, habitats 4030 e 8230). No entanto, a
campanha adicional realizada em Agosto de 2014 permitiu constatar que as condições edafoclimáticas
foram repostas, o que permitiu a recuperação e desenvolvimento da vegetação natural.

4.2.2 Flora
As campanhas de monitorização realizadas na área afeta ao projeto eólico permitiram elaborar o catálogo
florístico constante do Quadro 2, onde estão incluídos os nomes científicos dos táxones por ordem
alfabética, bem como a indicação da família a que cada um pertence e o respetivo tipo fisionómico

1

(Fitotipo).

1

O fitotipo, ou tipo fisionómico, de uma espécie está relacionado com a posição das gemas de renovo.
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Os tipos fisionómicos identificados representam o seguinte:


Hemicriptófito (He) – planta com as gemas de renovo situadas na superfície do solo, muitas vezes
envolvidas por folhas em forma de roseta;



Caméfito (Ca) – planta perene cujas gemas de renovo se situam a menos de 25 cm da superfície do
solo;



Nanofanerófito (Na) – pequenos arbustos com comprimento não superior aos 2 metros (raramente
ultrapassando 1,5 metros) e cujas gemas de renovo se encontram entre os 20 - 25 cm de altura;



Microfanerófito (Mi) - gemas de renovo nas plantas adultas a uma altura entre 2 e 10 m



Megafanerófito (Mg) – gemas de renovo nas plantas adultas a uma altura superior a 20 metros;



Geófito (Ge) – planta não aquática com as gemas de renovo enterradas (tubérculo, bolbo ou
rizoma);



Fanerófito (Fa) - gemas de renovo geralmente entre os 8 m e os 30 m (árvores de porte
mediano)



Hidrófitos (Hi) - plantas aquáticas com gemas de renovo submersas.
Quadro 2 - Lista de espécies de flora observadas no local

Família

Fitótipo

POACEAE

Hemicriptófito

ASTERACEAE

Hemicriptófito

CARYOPHYLLACEAE

Caméfito

ASPHODELACEAE

Geófito

ASPLENIACEAE

Geófito

Betula celtiberica

BETULACEAE

Megafanerófito

Calluna vulgaris

ERICACEAE

Nanofanerófito

Cytisus striatus

FABACEAE

Fanerófito

Nome científico
Agrostis truncatula subsp. commista
Andryala integrifolia
Arenaria montana
Asphodelus ramosus
Asplenium adiantum-nigrum

Daboecia cantabrica

ERICACEAE

Caméfito

PLANTAGINACEAE

Hemicriptófito

Erica arborea

ERICACEAE

Fanerófito

Erica cinerea

ERICACEAE

Caméfito

Erica tetralix

ERICACEAE

Caméfito

Festuca sp.

POACEAE

Hemicriptófito

Gentiana pneumonanthe

GENTIANACEAE

Hemicriptófito

Hyacinthoides hispanica

ASPARAGACEAE

Geófito

CARYOPHYLLACEAE

Terófito

Digitalis purpurea

Illecebrum verticillatum
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Nome científico
Leontodon taraxacoides

Família

Fitótipo

ASTERACEAE

Hemicriptófito

Lithodora prostrata

BORAGINACEAE

Caméfito

Merendera montana

COLCHICACEAE

Geófito

AMMARYLIDACEAE

Geófito

Pinus pinaster

PINACEAE

Megafanerófito

Pinus sylvestris

PINACEAE

Megafanerófito

Polygala vulgaris

POLYGALACEAE

Caméfito

Potentilla erecta

ROSACEAE

Hemicriptófito

Narcissus bulbocodium

Pteridium aquilinum

HYPOLEPIDACEAE

Geófito

FABACEAE

Nanofanerófito

Ranunculus sp.

RANUNCULACEAE

Hidrófito

Reseda media

RESEDACEAE

Terófito

Rubus ulmifolius

ROSACEAE

Microfanerófito

Salix atrocinerea

SALICACEAE

Fanerófito

Saxifraga spathularis

SAXIFRAGACEAE

Hemicriptófito

Sedum brevifolium

CRASSULACEAE

Caméfito

Pterospartum tridentatum

Sedum hirsutum

CRASSULACEAE

Caméfito

Silene latifolia

CARYOPHYLLACEAE

Hemicriptófito

Sphagnum sp.

SPHAGNACEAE

-

FABACEAE

Nanofanerófito

FABACEAE

Nanofanerófito

CRASSULACEAE

Hemicriptófito

Ulex europaeus subsp. latebracteatus
Ulex minor
Umbilicus rupestris

O elenco florístico da área de estudo revela que a área sujeita a monitorização está bastante empobrecida
no que respeita à presença de elementos florísticos.
Foi feita uma caracterização da riqueza específica da área de estudo, bem como analisada a
representatividade percentual de cada fitotipo.
O valor de riqueza específica é reduzido, tendo sido identificadas apenas 38 espécies, distribuídas por 24
famílias e 34 géneros.
Os dados obtidos constam do quadro e figura seguintes.
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Quadro 3 – Valores absolutos e relativos de riqueza específica

Fitotipo

Riqueza específica

%

(n.º espécies)

Hi

1

2,63

Mi

1

2,63

Te

2

5,26

Mg

3

7.89

Fa

3

7.89

Na

4

10,53

Ge

6

15.79

Ca

8

21.05

He

10

26.32

TOTAL

38

100.00

Figura 2 – Riqueza específica. Valores absolutos e relativos.

Com 26,32% (10 espécies) e 21,05% (8 espécies) da totalidade das espécies identificadas os
hemicriptófitos (He) e os caméfitos (Ca), respetivamente, representam os fitotipos mais abundantes na
área de estudo, seguindo-se os geófitos (Ge) com 15,79% (6 espécies) e os nanofanerófitos com 10,53%
(4 espécies). Os hidrófitos e os microfanerófitos são os menos abundantes em toda a área, envolvendo
apenas 2,63%, cada, da totalidade das espécies catalogadas (uma espécie). Estes dados atestam alguma
degradação da área de estudo, onde as espécies características das etapas sucessionais das florestas
climácicas se apresentam em forte dominância. As formações arbóreas autóctones estão ausentes e o
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que domina são os matos baixos resultantes da sua degradação por efeito dos sucessivos incêndios
florestais.
Em todas as campanhas de monitorização foram prospetadas espécies relevantes do ponto de vista da
conservação da natureza, designadamente espécies Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas e em
Perigo de Extinção (RELAPE).
De acordo com a bibliografia da especialidade e com as características e localização da área de inserção
do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, foi efetuada prospeção dirigida às seguintes espécies de
flora:

- Centaurea micrantha ssp herminii – Endemismo lusitano constante dos Anexos B-II e B-IV do
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro, que tem preferências por clareiras de matos e
relvados. Ainda que o período de prospeção de campo tenha decorrido fora da época favorável à
identificação desta espécie (Maio a Agosto), entende-se que este desfasamento temporal não
justifica a sua não observação. Deste modo, considera-se que esta espécie não ocorre na área de
estudo, nem na sua envolvente mais próxima.

- Arnica montana - Espécie constante do Anexo B-V Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro
que tem preferência por prados, urzais e clareiras. Esta espécie floresce a partir de Abril, pelo que
se existisse na área de estudo, ou nas áreas contíguas, teria sido reconhecida durante os trabalhos
de inventariação;

- Lycopodium inundatum – Espécie rara constante do Anexo B-V do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8
de Novembro e com uma distribuição muito reduzida em Portugal. Foi feita prospeção em zonas
mais húmidas, não tendo sido identificada;

- Genista berberidea – Embora não represente uma espécie classificada nos termos no DL 156A/2013, de 8 de Novembro, é um endemismo ibérico pouco comum que foi observado
comprovadamente a sul mas fora da área de estudo. Floresce entre Fevereiro e Abril;

- Gentiana pneumonanthe – Endemismo lusitano pouco comum em território nacional, ocorrendo
apenas em arrelvados ou matos húmidos. Esta espécie ocorre comprovadamente na área de estudo
em matos húmidos de Erica tetralix. Floresce entre Julho e Novembro. A sua localização consta do
Desenho apresentado no Anexo I. O seu pico de floração situa-se nos meses de Agosto e
Setembro;

- Narcissus bulbocodium - Espécie constante do anexo B-V do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de
Novembro. Comum em clareiras de matos e relvados. Foi identificado em Abril, junto à torre de
vigia. A sua localização consta do Desenho apresentado no Anexo I. Floresce entre Janeiro e Abril;
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- Armeria humilis – Endemismo lusitano de distribuição geográfica restrita, estando apenas descrita
para as serras do Gerês e Amarela. Porém, estudos recentes indicam a sua presença na serra de
Arga tendo, por isso, sido feito um esforço para a identificar. Esta espécie, pelos caracteres
morfológicos que apresenta, é facilmente reconhecida fora da sua época de floração (Junho a
Julho), pelo que se ocorresse na área de estudo ou na sua área envolvente mais próxima teria sido
detetada. Assim, considera-se não existir na área afeta ao projeto de Sobreequipamento do Parque
Eólico de Arga que está a ser sujeita a monitorização;

- Sphagnum sp. – Este género envolve diversas espécies classificadas nos termos do Anexo B-V do
DL 156-A/2013, de 8 de Novembro (Sphagnum auriculatum, Sphagnum compactum, Sphagnum
rubellum, Sphagnum subnitens e Sphagnum tenellum). Tal como já referido, na área de estudo
foram identificadas turfeiras, e a sua localização consta do Desenho apresentado no Anexo I.

4.2.3 Inventários Florísticos
4.2.3.1 Locais de Implantação das Infraestruturas
Nos locais onde está prevista a implantação dos aerogeradores (e respetivas plataformas de montagem),
bem como ao longo do traçado projetado para a passagem da vala de cabos elétricos, acesso principal e
estaleiro de apoio à obra foram realizados inventários florísticos, para que sirvam de base de referência
aos relatórios de monitorização a realizar posteriormente em fase de construção e de exploração do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga. Esses inventários florísticos são apresentados em seguida.
Quadro 4 – Inventários florísticos realizados em fase prévia à construção (áreas a intervencionar).
INVENTÁRIO N.º:
LOCAL:
RIQUEZA ESPECÍFICA:

1

2

3

4

5

AG 13

AG 14

VC

E

AC

10

11

33

6

31

Sphagnum sp.

r

Lithodora prostrata

r

r

Arenaria montana

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

2

2

Sedum brevifolium

r

Sedum hirsutum
Daboecia cantabrica
Erica cinerea

2

2

1

Erica tetralix
Polygala vulgaris
Erica arborea

r

r

r

1

r

1
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INVENTÁRIO N.º:
LOCAL:
RIQUEZA ESPECÍFICA:

1

2

3

4

5

AG 13

AG 14

VC

E

AC

10

11

33

6

31

Cytisus striatus

1

1

Hyacinthoides hispanica

r

r

1

1

r

r

+

+

Asphodelus ramosus

1

1

Asplenium adiantum-nigrum
Merendera montana

+

+

Pteridium aquilinum

1

r

1

Andryala integrifolia

r

r

1

Leontodon taraxacoides

r

r

r

Silene latifolia

r

r

Umbilicus rupestris

r

r

Digitalis purpurea

r

r

r

Agrostis truncatula subsp. commista

+

+

1

+

1

Festuca sp.

2

2

2

1

2

Potentilla erecta

r

r

Saxifraga spathularis

r

r

Ranunculus sp.

r

r

Betula celtiberica

r

r

Pinus pinaster

r

r

Calluna vulgaris

1

1

1

2

Ulex europaeus subsp. latebracteatus

3

2

3

3

Ulex minor

+

+

1

1

Illecebrum verticillatum

r

r

Reseda media

+

+

AG – Aerogerador; VC – Vala de Cabos; E – Estaleiro; AC – Acesso principal
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Figura 3 - Valores absolutos de riqueza específica nas áreas a intervencionar.

Os inventários florísticos nas áreas a intervencionar abrangeram a totalidade destas áreas. Assim, o
traçado proposto para a passagem da vala de cabos foi percorrido a pé, desde os aerogeradores até ao
ponto de ligação na subestação do Parque Eólico de Arga, tendo-se registado todas as espécies florísticas
que iam sendo observadas. Por conseguinte, toda a área definida para a implantação dos aerogeradores
(e respetivas plataformas de apoio) e zona de implantação do estaleiro de obra foi igualmente inventariada
na sua totalidade.
Constata-se que o maior valor de riqueza florística ocorre ao longo da vala de cabos e acesso principal,
tendo-se observado, respetivamente, 33 e 31 espécies florísticas. As áreas de implantação dos dois
aerogeradores são muito semelhantes, quer no que respeita às condições edáficas, quer florísticas,
registando-se 10 e 11 espécies de flora respetivamente no AG13 e no AG14. Por se tratar de uma área
recentemente intervencionada, na área para implantação do estaleiro foram inventariadas apenas 6
espécies.

4.2.3.2 Áreas Controlo
Tal como referido, os inventários florísticos foram realizados no interior de quadrados fitossociológicos
estabelecidos em áreas controlo (2x2m) para posterior comparação de dados recolhidos durante as fases
de construção e de exploração do projeto eólico.
As coordenadas geográficas das cinco áreas controlo são apresentadas no quadro seguinte e a sua
localização espacial consta do Desenho apresentado no Anexo I.
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Quadro 5 – Coordenadas geográficas das Áreas Controlo.
Quadrícula

M (m)

P (m)

Q1

148942,33

540541,72

Q2

149001,48

540265,28

Q3

150049,29

540275,32

Q4

150557,14

539570,76

Q5

150016,40

539706,96

Os resultados dos inventários florísticos realizados durante as duas campanhas de monitorização constam
do Quadro 6.

Quadro 6 – Inventários florísticos realizados em fase prévia à construção.
Inventário N.º:

1

2

3

4

5

Local:

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Riqueza Específica

11

11

25

9

16

Lithodora prostrata

r

Arenaria montana

r

Sedum brevifolium

r

r

r

Sedum hirsutum

r

r

r

Erica cinerea

2

2

2

+

Polygala vulgaris

r

r

r

+

Daboecia cantabrica

r

r

r
1

Cytisus striatus

1

1

Hyacinthoides hispanica

r

r

Asphodelus ramosus

1

1

1

Merendera montana

+

+

+

r

Pteridium aquilinum

1

+

Andryala integrifolia

r

Leontodon taraxacoides

r

Silene latifolia

r

Umbilicus rupestris

r

Digitalis purpurea

r

r
r

r

r
1
r

Agrostis truncatula subsp. commista

+

+

1

+

+

Festuca sp.

2

2

2

2

1
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Inventário N.º:

1

2

3

4

5

Local:

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Riqueza Específica

11

11

25

9

16

+

1

Potentilla erecta

r

Saxifraga spathularis

r

Calluna vulgaris

1

1

1

Ulex europaeus subsp. latebracteatus

3

2

3

Ulex minor

+

+

1

Reseda media

+

2
1

1
r

Q1 – Junto ao local de implantação do AG13; Q2 – Junto ao local de implantação do AG14; Q3 – Junto ao
acesso a reabilitar; Q4 – Junto ao local de passagem da vala de cabos; Q5 - Junto ao local de implantação do
estaleiro.

Figura 4 - Valores absolutos de riqueza específica.

Constata-se que o maior valor de riqueza florística surge no quadrado Q3, junto ao acesso a reabilitar,
tendo-se observado a generalidade das espécies que compõem o elenco florístico da área afeta ao projeto
do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (25 espécies). Segue-se o quadrado Q5 (junto à zona
destinada à instalação do futuro estaleiro) com um valor absoluto de riqueza específica de 16 espécies.
Nos quadrados Q1 e Q2, junto aos locais de implantação dos AG13 e AG14 respetivamente, foram
inventariadas as mesmas 11 espécies. Em termos fitocenóticos, as duas áreas controlo são bastante
semelhantes, dominando as charnecas secas associadas a afloramentos rochosos de pouca expressão.
As comunidades vegetais são representadas pelas mesmas espécies, ainda que em termos de
abundância/dominância possam diferir ligeiramente. Podemos reparar que em Q1 o índice de
abundância/dominância de Ulex europaeus subsp. latebracteatus é mais elevado que em Q2, o que revela
que no primeiro local o grau de cobertura vegetal é superior.

15052_PMFV_AP_AMB_01_B.docxB
26

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGA
MONITORIZAÇÃO DA FLORA E VEGETAÇÃO
FASE PRÉVIA (ANO 0) – RELATÓRIO 01

4.3

ELABORAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE FLORA E HABITATS NATURAIS NA ÁREA A AFETAR
PELO PROJETO

Efetuadas as campanhas de monitorização, os dados recolhidos em campo foram introduzidos em formato
SIG, para elaboração de uma cartografia detalhada dos habitats e das espécies de flora. No Desenho
15052-2013-PE-AMB-001-A do Anexo I apresenta-se a Cartografia de Flora e Habitats Naturais da área
afeta ao projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.
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5

DISCUSSÃO DE RESULTADOS E CONCLUSÕES

O presente relatório descreve as comunidades fitocenóticas presentes na área de implantação do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, no período prévio à sua construção (Ano 0). Esta descrição
envolve a análise de alguns parâmetros ecológicos, como a riqueza e densidade das espécies de flora,
bem como a caracterização dos habitats naturais onde estão inseridas.
Os resultados aqui apresentados serão tomados como base de referência para posteriores análises
estatísticas e comparativas com os dados recolhidos durante as monitorizações nas Fases de Construção
e Exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.
No decorrer das campanhas de monitorização que originaram o presente relatório, concluiu-se que os
valores de densidade, abundância e riqueza específica eram baixos, quando comparados com os de
outros trabalhos efetuados na região Norte do país. Na origem desta degradação fitocenótica está, por um
lado, a reduzida área de afetação do projeto e, por outro, a elevada pressão antrópica a que esta área
está sujeita, nomeadamente decorrente dos incêndios florestais. A ocorrência de um incêndio florestal
ocorrido em Setembro de 2013 contribuiu para a degradação fitocenótica dos habitats naturais em
particular e da área de implantação do projeto eólico em geral.
Durante as campanhas de monitorização foram identificadas cinco formações vegetais (matos húmidos,
matos secos, afloramentos rochosos, turfeiras e povoamentos florestais), correspondentes a 4 habitats
naturais classificados nos termos do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro. Os
habitats naturais classificados identificados são: Charnecas secas europeias (habitat 4030 pt2 - Tojais e
urzais-tojais galaico-portugueses não litorais); Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e
Erica tetralix (habitat 4020* pt1 – Urzais-tojais orófilos); Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes
(habitat 7140 pt2 - Turfeiras atlânticas (montanhas do Noroeste)); Rochas siliciosas com vegetação
pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii (habitat 8230).
Dos habitats referidos, prevê-se a afetação das charnecas secas europeias (habitat 4030 pt2 - Tojais e
urzais-tojais galaico-portugueses não litorais) e de Rochas siliciosas com vegetação pioneira da SedoScleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii (habitat 8230) pela implantação das infraestruturas que
integram o projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.
Os povoamentos florestais são escassos e apenas surgem núcleos pontuais próximos do acesso à torre
de vigia, não se prevendo a sua afetação.
No que respeita à presença de espécies de flora relevantes para a conservação da natureza, durante as
campanhas de monitorização foi identificado Narcissus bulbocodium junto à torre de vigia, Gentiana
pneumonanthe em áreas de habitat prioritário 4020* e Sphagnum sp em zonas delimitadas na Cartografia
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como turfeiras (habitat 71740). Já fora dos limites da área de monitorização foi registada a presença de
Genista berberidea em zonas depressionárias com forte compensação hídrica.
Por último, de acordo com projeto não se prevê a afetação de espécies de flora relevantes para a
conservação da natureza pelas diversas infraestruturas a construir (plataformas de montagem dos
aerogeradores e respetivos acessos, vala de instalação de cabos elétricos e de telecomunicações
subterrâneos e estaleiro de apoio à obra).
De forma a garantir a preservação das áreas cartografadas com o habitat prioritário 4020*, associado ou
não a turfeiras (habitat 7140), prevê-se que antes de serem iniciados os trabalhos de construção do
projeto eólico, estas sejam balizadas e seja assegurada a manutenção das atuais condições de drenagem.
Face ao exposto, e com o objetivo de fazer o acompanhamento da evolução da vegetação na área afeta
ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, o presente plano de monitorização irá prolongar-se
durante a fase de construção, prevendo-se a sua continuação durante os primeiros dois anos do período
de exploração.
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ANEXO I – Cartografia de Flora e Habitats Naturais
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1. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS
O presente documento constitui o Plano de Monitorização da Qualidade da Água (PMQA) proposto
para a área de implantação do projecto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.
Com a implementação deste PMQA pretende-se monitorizar o controlo do caudal e a qualidade da
água

das

captações/nascentes

identificadas

na

área

de

implantação

do

Projecto

do

Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, bem como analisar a influência da sua construção nos
parâmetros estudados.
Será também avaliada a eventual necessidade de implementação de novas medidas de minimização
e compensação, caso o projecto interfira com os parâmetros analisados.
Os relatórios de monitorização irão respeitar a estrutura e o conteúdo indicados no Anexo V da
Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, dando cumprimento ao exposto na legislação em vigor,
designadamente o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º
47/2014, de 24 de Março.

2. BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga localiza-se na serra de Arga,
abrangendo parte da união das freguesias de Arga (Baixo, Cima e São João) do concelho de
Caminha, distrito de Viana do Castelo. Trata-se de uma área natural situada numa região com
reduzida densidade de ocupação humana e com actividades económicas ligadas essencialmente à
pastorícia.
O local onde será instalado o Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga apresenta um relevo
acentuado, no alto da serra de Arga, e situa-se próximo do local onde se encontra o vértice geodésico
de Pedra Alçada. A área de estudo, que apresenta uma variação de altitude de 92 m (entre a cota 650
m e 742 m), é dominada por maciços rochosos que afloram à superfície por entre matos baixos, sendo
que, nas zonas mais aplanadas sem afloramentos rochosos, predomina a vegetação herbácea ou
arbustiva com matos baixos.
Tal como na generalidade do território nacional, o coberto vegetal que originalmente cobria esta região
foi sendo gradualmente degradado e substituído por tipos de vegetação antropogénica. Entre os
factores que contribuíram mais intensamente para esta degradação, situam-se os incêndios florestais
e as actividades silvícolas.
Na área de implementação do projecto e na sua envoltente, durante a execução do Estudo de Impacte
Ambiental e posteriormente confirmado no decorrer do RECAPE, foi identificada, uma captação dos
15050_PMQA_PE_REC_08_0.doc
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recursos hídricos subterrâneos, numa mina de água (designada de A5) e ainda 18 nascentes
(designadas de A1 a A4 e A6 a A19) (Figura 1).

Figura 1 – Localização dos pontos de água/captações na envolvente do projecto do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.
Pela análise da figura anterior, verifica-se que a maioria das captações identificadas encontram-se
afastadas das áreas a intervencionar pelo projecto.

3. PARÂMETROS A MONITORIZAR E RESPECTIVOS MÉTODOS DE ANÁLISE
Efectuar o controlo dos caudais e recolha de amostras de água para análise.
Uma vez que possivelmente não existirão dados históricos de observação das captações/ nascentes a
monitorizar, os dados a obter relativamente aos caudais deverão ser correlacionadas com a
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precipitação, por forma a poder aferir-se se os caudais das captações/nascentes se encontram
directamente relacionado com a precipitação caída.
Os parâmetros a analisar e respectivos métodos de análise são os apresentados no quadro seguinte.
Quadro 1 - Parâmetros a analisar e respectivos métodos de análise.

4. LOCAIS E FREQUÊNCIA DAS AMOSTRAS OU REGISTOS
Os locais a amostrar no decorrer da monitorização serão as sete nascentes, próximas das frentes de
obra, ou seja os locais identificados na Figura 1 como A1, A6, A7, A9, A11, A12 e A18.
15050_PMQA_PE_REC_08_0.doc
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Serão efectuadas três campanhas de monitorização uma no início da obra, outra a meio da obra e
outra no final da instalação do projecto.

5. CONTEÚDO DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO
O relatório de cada campanha será constituído por:


Apresentação dos dados obtidos por campanha (dados de campo e resultados analíticos);



Análise dos valores obtidos, baseada na legislação em vigor, que estabelece normas,
critérios e objectivos de qualidade da água;



Comparação com as campanhas anteriores;



Descrição das condições meteorológicas aquando da realização das campanhas.

6. PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO
De acordo com a calendarização prevista para o desenvolvimento do PMQA serão entregues
relatórios com a seguinte calendarização:


Campanha 1 (no inicio da obra) – a incluir no 1.º Relatório de Acompanhamento Ambiental
da Obra de Construção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga;



Campanha 2 (a meio da obra) – a incluir no 2.º Relatório de Acompanhamento Ambiental
da Obra de Construção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga;



Campanha 3 (final da obra) – a incluir no Relatório Final de Acompanhamento Ambiental
da Obra de Construção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga;

7. MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOPTAR NA SEQUÊNCIA DOS RESULTADOS DO
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO
Sempre que se justificar, será reavaliada a periodicidade da amostragem e estudada a eventual
necessidade de implementação de medidas mitigadoras adicionais.

15050_PMQA_PE_REC_08_0.doc
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INTRODUÇÃO
O presento documento tem por objeto dar resposta aos elementos 8, 9, 10 e 11 da Declaração
de Impacte Ambiental (DIA) emitida a 13 de Novembro de 2012, com decisão Favorável
Condicionada, na sequência do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) em
fase de Estudo Prévio.
Os elementos supramencionados referem-se à componente Património Cultural, a apresentar à
autoridade de AIA em sede de conformidade de Projeto de Execução (RECAPE), devendo dar
resposta aos seguintes conteúdos:
“Elemento 8: resultados da prospecção arqueológica sistemática do local de implantação de
todas as componentes do Projeto, incluindo estaleiro, locais de depósito, valas de cabos,
acessos, caso se situem fora das áreas prospectadas sistematicamente na fase de Estudo
Prévio ou que tenham apresentado visibilidade reduzida e nula”;
Elemento 9: fichas de caracterização dos elementos detetados, tanto no Estudo de Impacte
Ambiental (EIA), como nos trabalhos posteriores (mantendo a numeração das ocorrências),
avaliação de impactes e proposta das respectivas medidas de minimização. Incluem-se, neste
caso, todas as ocorrências que se localizem a menos de 100 m da área afetada pelo Projeto,
nomeadamente as que se situam junto dos acessos já existentes e que serão utilizados na fase
de construção”;
Elemento 10: cartografia à escala 1:25000 e à escala de Projeto de todos os elementos
patrimoniais (mantendo a numeração), tanto os que constam no EIA como os que forem
detetados na prospecção mais aprofundada. Estes elementos devem estar individualmente
identificados e georreferenciados (em polígono – área de dispersão/concentração de vestígios
e ou imóveis)”;
Elemento 11: identificação e justificação da eventual inevitabilidade de destruição total ou
parcial de um sítio patrimonial, quando por razões técnicas do Projeto, não houver
Relatório sobre a caracterização do Descritor Património Arquitectónico, Arqueológico e Etnográfico realizado no âmbito da Análise
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possibilidade de proceder a alterações pontuais de traçado ou de localização das componentes
do Projeto. Garantia de Salvaguarda, pelo registo arqueológico, da totalidade dos vestígios e
contextos a afetar diretamente pela obra. No caso de elementos arquitectónicos e etnográficos,
através do registo gráfico, fotográfico e de elaboração de memória descritiva e, no caso de
sítios arqueológicos, através da sua escavação integral”.
Os trabalhos efectuados enquadram-se na legislação nacional em vigor, nomeadamente a Lei
nº 107/2001, de 8 de Setembro (Lei do Património Cultural) e o Decreto-Lei nº 270/99, de 15 de
Julho (Regulamento de Trabalhos Arqueológicos), com as devidas alterações que lhe foram
introduzidas pelo Decreto- Lei nº 287/2000, de 10 de Novembro.
Como referencia metodológica considerou-se a “Circular - Termos de Referencia para o
Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, 10 de Setembro de
2004, em vigor. A entidade de tutela é a Direção Geral do Património Cultural (DGCP).
O pedido de autorização para a realização da avaliação do Descritor Património Cultural foi
solicitada à Direcção Geral do Património Cultural por um dos signatários, estando o mesmo
autorizado a executá-la através do ofício nº S-2014/346853 de 30-07-2014 (em Anexo 1).
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SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A AE abrange os territórios serranos de Arga, pertencentes ao concelho de Caminha. Integra
espaços com fáceis acessos, proporcionados tanto pela existência da torre de vigia de Pedra
Alçada como pelos vários caminhos de terra batida que percorrem a serra.
O Projeto, ajustado segundo o ponto 1 da DIA, desenvolve-se em torno do vértice geodésico de
Pedra Alçada e consigna a instalação de dois aerogeradores (Aeg.13 e Aeg.14), a reabilitação
do estradão existente entre esta área e a EM550, a criação de ramais de acesso às
plataformas do aerogeradores e a criação de uma área para estaleiro.
A ligação elétrica dos aerogeradores será materializada por cabo enterrado com ligação à
Subestação do Parque Eólico de Arga (atualmente em exploração). O traçado tem uma
extensão de cerca de 3 km até ao ponto de conexão existente nessa área, ou seja, o Aeg. A12
e daí cerca de 1,5 km até à Subestação de Arga (Desenho 1).
Metodologia
A caracterização do descritor Património Cultural teve por base a identificação de achados
(isolados ou dispersos), construções, monumentos, conjuntos, sítios e, ainda, indícios toponímicos, topográficos ou de outro tipo -, de natureza arqueológica, arquitectónica e
etnográfica, independentemente do seu estatuto de proteção ou valor cultural. Estes dados são
denominados, de forma genérica, como ocorrências.
A área de estudo do descritor (AE) é o conjunto territorial formado por cada uma das áreas de
incidência (AI) do Projeto e por uma zona envolvente (ZE).
A AI (direta e indireta) corresponde à área delimitada na cartografia do Projeto e ainda as
zonas previstas intervencionar para reabilitação de acessos e abertura de vala de cabos, até
uma envolvente de 50 m a partir do eixo do traçado proposto. As AI foram objeto de pesquisa
documental e prospeção sistemática (Desenho 1).
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Como zona envolvente foi considerada uma faixa circundante da AI até pelo menos 1 km de
distância do limite das áreas anteriormente convencionadas.
A cartografia utilizada consistiu em extractos das folhas 14 e 27 da Carta Militar de Portugal,
(CMP), às escalas 1:25000 e 1:5000, sobre os quais se delimitaram as áreas em avaliação.
A caracterização deste descritor baseou-se nas duas seguintes fases de trabalho: 1)
atualização da pesquisa documental incidente na AE; 2) reconhecimento, em campo, das
ocorrências identificadas na pesquisa documental e prospeção sistemática do novo layout do
Projeto.
Pesquisa documental na AE
A identificação do Património Cultural conhecido teve por base um conjunto diversificado de
fontes de informação, nomeadamente os EIAs e os EIncAs dos projetos eólicos da Serra de
Arga e de São Lourenço da Montaria (atualmente em exploração).
Na área de estudo foram referenciadas 24 ocorrências de interesse cultural. Estão
cartografadas com os números de referência 1 a 24 no Desenho 1, caracterizadas de modo
sumário no Quadro 1 e mais detalhadamente no Anexo 2.
Do conjunto inventariado quatro registos situam-se na AI do projeto e os restantes na ZE. De
realçar ainda que nove dos vinte e quatro registos correspondem a topónimos com potencial
interesse cultural, como “Pedra Alçada”, que poderá indiciar a existência de um marco/menir ou
monumento funerário megalítico e “Outeiro de Mós”, provavelmente relacionado com a
existência estruturas molinológicas. Na grande maioria dos casos estes topónimos situam-se
na ZE ao Projeto.
Da base de dados de sítios arqueológicos da DGPC retirou-se apenas uma referência,
referente ao Mosteiro de São João de Arga que se localiza na ZE. Está classificado como
Monumento Nacional, pelo Decreto n.º 18/2013, DR, 1.ª série, n.º 119, de 24-06-2013.
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Nos documentos atualmente disponíveis, relativos ao Património Cultural referenciado no PDM
de Caminha (base de dados do SNIT - Sistema Nacional de Informação Territorial) encontra-se
escassa informação sobre a AE, para além da obtida noutras fontes.
Trabalho de campo na AI
O trabalho de campo teve como objetivo o reconhecimento das ocorrências referenciadas na
pesquisa documental e a identificação de ocorrências inéditas através da prospeção
sistemática das AI do Projeto, em cumprimento do elemento 8 da DIA.
As áreas visitadas estão, de um modo geral, cobertas por vegetação rasteira, arbustiva e
herbácea, sendo ainda visíveis restos de vegetação consumida pelo último incêndio na serra. O
reduzido grau de cobertura do solo por espécies vegetais permitiu, em geral, uma boa
visibilidade no que respeita à identificação de vestígios de interesse cultural na AI.
A caracterização da ocupação do solo e das condições de visibilidade do solo para a detecção
de ocorrências (estruturas/elementos imóveis e materiais/elementos móveis) é descrita no
Anexo 3 e cartografada no Desenho 1 na forma de um zonamento.
Durante o trabalho de campo foram observadas cinco ocorrências de interesse cultural na AI
(oc. 4, 9, 10, 24 e 25), consistindo em construções ligados à prática de pastoreio e gestão
florestal da serra. Estas ocorrências estão identificadas no Quadro 1, cartografadas no
Desenho 1 e descritas de forma detalhada nas fichas de sítio que integram o Anexo 4. O
conjunto inventariado inclui quatro sítios (oc. 4, 9, 10 e 24) identificados na pesquisa
documental.
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Quadro 1.
Resumo da Situação de Referência na AE do Sobreequipamento Eólico do PE de Arga

Referência

Tipologia

Inserção no Projeto (AI, ZE)
Categoria (CL, AA, AE)
Valor Patrimonial e Classificação
AI

TC

4

PD

CL

1

Indeterminada

2

Abrigo

AA

ZE
AE

AA

AE

In

In

PA

PR

F

ER

MC

Ind
In

2

OC

5

MO

3

Mosteiro

4

Tapada

5

Indeterminado

In

In

In

6

Indeterminado

In

In

In

7

Muro

1

In

1

8

Entalhes

9

Muro

1

10

10

Tapada

1

11

Fonte (?)

12

Morouços

13

25

CL

MN

9

24

Cronologia

OC

1

In
C
C

In

In

Fonte (?)

In

In

14

Fonte (?)

In

In

15

Abrigo

2

C

16

Malhão

1

C

17

Tapada

3

C

18

Mina

1

C

1

In
C
In
In

19

Fonte (?)

In

In

In

20

Indeterminada

In

In

In

21

Abrigo

22

Gravuras

1

23
24

Via
Casa Florestal

2

OC
C

Estrutura

1

C

2
2

OC
OC

2

Legenda
Referência. Os números da primeira coluna identificam as ocorrências caracterizadas durante o trabalho de campo (TC) e os da segunda coluna as que
foram identificadas na pesquisa documental (PD). Faz-se, desta forma, a correspondência entre as duas fontes de caracterização do Património. As
ocorrências estão identificadas na cartografia com estas referências.
Tipologia, Topónimo ou Designação
Inserção no Projecto. AI = Área de incidência do Projecto; ZE = Zona envolvente do Projecto.
Categoria. CL = Património classificado, em vias de classificação ou com outro estatuto de protecção (M=monumento nacional; IP=imóvel de interesse
público; IM=imóvel de interesse municipal; ZP=zona especial de protecção; VC=em vias de classificação; PL=planos de ordenamento); AA = Património
arqueológico; AE = Património arquitectónico, artístico, etnográfico, construído.
Valor patrimonial e critérios. Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou ocorrência não classificada (sítio,
conjunto ou construção, de interesse arquitectónico ou arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível
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nacional. Médio-elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitectónica) não classificada de valor científico, cultural
e/ou raridade, antiguidade, monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. Médio (3), Médio-baixo (2),
Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitectónica) em função do seu estado de conservação, antiguidade e valor científico, e a
construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura local. Nulo (0): Atribuído a construção actual ou a ocorrência de
interesse patrimonial totalmente destruída. Ind=Indeterminado (In), quando a informação disponível não permite tal determinação, ou não determinado
(Nd), quando não se obteve informação atualizada ou não se visitou o local.
Incidência espacial. Reflecte-se neste indicador a dimensão relativa da ocorrência, à escala considerada, e a sua relevância em termos de afectação,
através das seguintes quatro categorias (assinaladas com diferentes cores nas células): achado isolado (cor verde); ocorrências de reduzida incidência
espacial, inferior a 400m2 (cor azul); manchas de dispersão de materiais arqueológicos, elementos construídos e conjuntos com área superior a 400m 2 e
estruturas lineares com comprimento superior a 100m (cor vermelha); áreas de potencial interesse arqueológico (cor cinzenta); caracterização
indeterminada (cor roxa).

Incidência espacial

cor

Achado isolado
Ocorrência de pequena dimensão
Ocorrência de dimensão significativa
Zona de Proteção Especial
Áreas de potencial interesse arqueológico
Indeterminada
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AVALIAÇÃO DE IMPACTES
A caracterização de impactes tem como parâmetro a relação de proximidade entre as
componentes do Projeto, com localização conhecida, e as ocorrências de interesse cultural
identificadas na Situação de Referência, sobre cartografia à escala 1:25.000 e 1:5000
(Desenho 1). Esta caracterização contempla as fases de construção, exploração e desativação
do projeto.
Os dados relativos à situação atual do Património na AE foram obtidos com base em pesquisa
documental e em trabalho de campo, tendo resultado desta última ação um novo elemento (Oc.
25) na caracterização deste Descritor.
As ocorrências identificadas na AI (oc. 4, 9, 10, 24 e 25) correspondem essencialmente a
estruturas relacionadas com a atividade pastoril e florestal, com baixo valor cultural.
Não foram identificadas situações críticas que condicionem o Projeto, no todo ou em parte, no
layout analisado, se tivermos em consideração o valor cultural das ocorrências identificadas.
Fase de construção
Durante a fase de construção, podem ocorrer, acidentalmente, impactes diretos, negativos,
embora pouco prováveis, de magnitude e significância reduzidas sobre as ocorrências 9 e 10
(muros) e 24 (casa dos Serviços Florestais), associados à movimentação de maquinaria
pesada durante a abertura da vala de cabos que liga esta área à Subestação do PE de Arga e
durante a reabilitação do caminho destinado a acesso principal do Sobreequipamento.
No decurso dos trabalhos movimentação do solo (decapagem e escavação), associados à
reabilitação do acesso, à criação de áreas funcionais de obra, à abertura de fundações e
plataformas dos aerogeradores e à escavação da vala de cabos, podem ocorrer vestígios de
interesse arqueológico. Contudo, tais impactes têm magnitude e probabilidade indeterminadas.
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Não se reconhece que possam ocorrer impactes negativos nas restantes ocorrências
localizadas na AI bem como nas localizadas na ZE ao projeto.
Fase de exploração
A partir da informação disponível acerca do Projeto e das ocorrências de interesse cultural, não
se reconheceram impactes diretos e negativos que possam resultar da exploração do Projeto.
No entanto, assume-se que o melhoramento da acessibilidade à área pode facilitar atos de
vandalismo nas ocorrências mais próximas, cuja magnitude e probabilidade não são possíveis
de determinar.
É indeterminado o impacte associado às operações de manutenção, reparação ou alteração do
Projeto atual.
Fase de desativação
Tendo em conta que a vida útil do projeto (20 anos) e a informação atualmente disponível
acerca do projeto, é indeterminado o impacte associado à sua desativação.
Os Quadros 2 e 3 sintetizam a avaliação de impactes no descritor Património Cultural.
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Quadro 2.
Resumo da avaliação de impactes no descritor Património Cultural
Inserção no
projeto
Referência

Caracterização de impactes

Fase (Fa): Projecto de Execuação (PE), Construção (C), Exploração (E); Tipo (Ti):
indireto (I), direto (D); Natureza (Na): negativo (-); positivo (+); Magnitude (Ma):
baixo (B), médio (M), elevado (E); Duração (Du): temporária (T); permanente (P);
Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo (C);
NI: impactes não identificados (N) ou indeterminados (I)
(? = incerteza na atribuição)

AI = Área de incidência
do Projeto (A1, A2);
Vala de cabos = Vc;
Aerogerador = Ag;
Acesso = Ac; Linha;
ZE = Zona envolvente
do Projeto.

AI

ZE

Fase

Ti
D

Na
I

-

B

Du
E

T

Pr
P

PP

P

PP

P

C

NI

C
E
D

D

VC

Ac

C
E
D

D

4 e 24

25

AI

C
E
D

NI
NI
I

C
E
D

NI
NI
NI

ZE

B

M

9 e 10

1 a 3, 5 a 8, 11 a 23

-

Ma
+

I
I
-

B

PP

C
I
I

Critérios utilizados na qualificação dos parâmetros de caracterização de impactes no Descritor Património (os
parâmetros indicados podem ter grau indeterminado no caso de a informação disponível sobre o projecto não permitir
fazer tal qualificação)
Tipo (direto, indireto): o impacte é direto se for provocado pela construção ou exploração do projeto e indireto se for induzido por atividades decorrentes ou
ligadas ao projeto.
Natureza (negativo, positivo): um impacte positivo ou benéfico decorre de uma cação que melhora o conhecimento ou o estado de conservação de uma
ocorrência patrimonial. Um impacte negativo ou prejudicial traduz a destruição parcial ou total de uma ocorrência, a sua degradação, o ocultamento, ou uma
intrusão na sua envolvente espacial.
Magnitude (elevada, média, reduzida): a magnitude do impacte depende do grau de agressividade de cada uma das ações impactantes e da susceptibilidade
das ocorrências afectadas. A magnitude é elevada se o impacte for direto e implicar uma destruição total da ocorrência. É média se implicar uma destruição
parcial ou a afectação da sua envolvente próxima. A magnitude é reduzida se traduzir uma degradação menos acentuada ou uma intrusão na zona envolvente
também com menor expressão volumétrica ou mais afastada da ocorrência.
Duração (temporária, permanente): a duração do impacte ou seja do efeito induzido pela cação impacta-te sobre a ocorrência patrimonial pode ser temporária
ou permanente. Embora muitas causas possam ser temporárias ou seus efeitos negativos têm, em geral, carácter permanente. Porém um efeito do tipo
ocultamento que após a sua cessação não degrade o estado de conservação da ocorrência patrimonial pode considerar-se temporário.
Probabilidade (certo, provável, pouco provável ou improvável): o grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é determinado com base no
conhecimento das características intrínsecas das ações impactantes, da sua localização espacial e do grau de proximidade em relação às ocorrências
patrimoniais. A probabilidade é certa se a localização de uma parte de projeto coincide de forma negativa com a posição de uma ocorrência patrimonial.
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Quadro 3.
Resumo de Impactes por tipologia de ações
Fase

Efeitos previstos sobre o Património identificado
na SR

Ação com impacte negativo
Abertura das fundações e construção de
plataformas dos aerogeradores e de
estaleiros

Não foram identificados impactes negativos sobre o Património
conhecido.

Abertura de valas para instalação de cabos
eléctricos.

Podem ocorrer impactes negativos pouco prováveis nas ocorrências
9 e 10 (muros).

Reabilitação e utilização de acessos.

Podem ocorrer impactes negativos, pouco prováveis, sobre as
ocorrências 4 e 24 (tapada e casa florestal) decorrentes da
movimentação de maquinaria pesada.

Exploração

Manutenção, reparações, alterações ao
Projeto.

Impactes indeterminados.

Desativação

Desmontagem
de
infraestruturas,
modelação do terreno, recuperação
paisagística das áreas afetadas pelo
projeto.

Impactes indeterminados.

Construção

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Na Avaliação de Impactes não se identificaram situações que inponham alterações ao layout
atual do Projeto, tendo em conta que as ocorrências passíveis de impactes negativos têm, em
geral, de baixo valor cultural.
A partir da informação disponível, considera-se que os impactes identificados podem ser
anulados com a aplicação das medidas a seguir indicadas, complementadas com as
especificações do Quadro 4 (corresponde ao Quadro 3 da Avaliação de Impactes).
O Quadro 5, elaborado na óptica do Projeto, tem correspondência com o Quadro 4 da
Avaliação de Impactes.
O Projeto e a sua execução devem ter como referência as medidas gerais definidas no Quadro
6.
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Fase de Construção
Medida 1. Incluir em Planta de Condicionamentos dos elementos culturais e das áreas a
preservar. A planta de condicionamentos deverá ser atualizada com as novas ocorrências de
interesse cultural identificadas no decurso da obra.
Medida 2. Assegurar o acompanhamento arqueológico da obra em todas ações que envolvam
desmatação, decapagem e remoção de solo ou escavação no subsolo, tendo em vista a
minimização de impactes negativos sobre o Património já identificado, ou outro que seja
desconhecido no momento presente, incluindo a sinalização/delimitação de todas as
ocorrências incluídas na planta de condicionamentos e o seu registo documental, nas situações
em que possam ser direta e parcialmente afetadas pela obra.
De modo a permitir um adequado acompanhamento arqueológico da obra a Equipa de
Acompanhamento Arqueológico deverá ser informada, com pelo menos cinco dias de
antecedência, sobre a previsão das ações relacionadas com todas as movimentações de terra,
a fim de preparar o seu acompanhamento.
Medida 3. Efetuar prospeção arqueológica de locais que venham eventualmente a ser
utilizados para execução do projeto e se situem fora da área de incidência prospectada no
âmbito deste Descritor, nomeadamente áreas funcionais da obra (depósitos de terras, áreas de
empréstimo, etc).
Medida 4. Adoptar medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens,
escavações arqueológicas, entre outras), em função dos resultados obtidos no decurso da
prospeção e do acompanhamento arqueológico, e de acordo com a decisão da Direção Geral
do Património Cultural.
Medida 5. Suspender as ações de construção sempre que surjam vestígios de interesse
arqueológico cuja integridade possa ser posta em causa pelo prosseguimento dessas ações. A
ocorrência deve ser imediatamente comnunicada à Direção Geral do Património Cultural,
entidade a quem compete determinar as medidas mais adequadas à minimização de impactes
negativos.
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Medida 6. Assegurar a conservação (mesmo que de forma passiva) das ocorrências culturais
que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra, de tal forma que
não se degrade o seu estado de conservação atual, ou efetuar o seu registo, mediante
representação gráfica, fotográfica e textual. Os achados móveis deverão ser colocados em
depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural. No caso de serem
identificadas vias antigas durante a construção, o seu atravessamento ou sobreposição deverá
fazer-se em aterro, utilizando, para tal, uma tela de geotêxtil, depois de executado o seu registo
documental.
Medida 7. Delimitar e balizar todos os elementos culturais próximos que estejam situados a
menos de 50 m de distância da frente de obra. Incluem-se nesta medida as ocorrências 4, 9, 10
e 24.

Fase de Exploração
Medida 8. Incluir em Planta de Condicionamentos as ocorrências de interesse cultural
identificadas na área de incidência, em fases anteriores (avaliação, construção). Tal
conhecimento terá um efeito preventivo face a obras de manutenção, reparação ou a alteração
do Projeto.
Fase de Desativação
Medida 9. Condicionar as acções de desactivação em função dos elementos de interesse
cultural inscritos na Planta de Condicionamentos nas fases anteriores.
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Quadro 4.
Resumo das medidas de minimização do descritor Património Cultural
Inserção no
projeto
AI = Área de
incidência do Projeto
(vala de cabos); ZE =
Zona envolvente do
Projeto.
Causa: vc=vala de
cabos

Referência

AI

ZE

Medidas de Minimização
AP: ajustamento do Projeto; PC: inclusão na planta de condicionantes;
SE: sondagens (manuais –Sa; mecânicas – Sb) e escavações
arqueológicas - Es; Ac: acompanhamento da obra por arqueólogo;
Co: conservação in situ; Rg: registo documental; Si: sinalização em obra;
Va: valorização; M: monitorização e vigilância; NM: não se propõem
medidas de minimização. (R = recomendação não imperativa)

Fase AP PC ES Ac Co Rg Si Va

9 e 10

Vc

C
E
D

PC
PC
PC

Ac

Co

Si

4 e 24

Ac

C
D
E

PC
PC
PC

Ac

Co

Si

-

C
E
D

PC

25

1 a 3, 5 a 8, 11 a 23

ZE

C
E
D

M

NM

NM
PC
NM
NM
PC

Quadro 5.
Resumo das medidas de minimização por tipologia de ações
Fase

Ação com impacte negativo

Medidas de Minimização e/ou Compensação

Abertura
das
fundações
e
plataformas dos aerogeradores e
estaleiros

Acompanhamento arqueológico.

Abertura de valas para instalação de
cabos elétricos.

Acompanhamento arqueológico, sinalização e conservação das
ocorrências localizadas nas proximidades da frente de obra,
nomeadamente as ocorrências 9 e 10 (muros).

Reabilitação e utilização de acessos.

Acompanhamento arqueológico, sinalização e conservação das
ocorrências localizadas nas proximidades da frente de obra,
nomeadamente as ocorrências 4 (tapada), 9 e 10 (muros) e 24
(casa florestal).

Exploração

Manutenção, reparações, alterações
ao Projeto

Inclusão das ocorrências situadas na AI em planta de
condicionamentos.

Desativação

Desmontagem de infraestruturas,
modelação do terreno, recuperação
paisagística das áreas afetadas pelo
projeto.

Inclusão das ocorrências situadas na AI em planta de
condicionamentos.

Construção
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Quadro 6. Medidas de minimização (conceitos)
Medida

Fase

Definição

Ajustamento do Projeto

Projeto de
execução

Alteração da posição de partes do Projeto com o objetivo de anular um impacte
negativo, certo ou previsível, sobre uma ocorrência.

Planta de
condicionamentos

Concurso,
Construção,
Exploração

Inclusão das ocorrências de interesse patrimonial, identificadas na Situação de
Referência, em planta de condicionamentos do caderno de encargos da obra, impondo
restrição total à afectação, ocupação ou atravessamento das respectivas localizações.
Idêntico procedimento terá eficácia na fase de exploração.

Prospecção (arqueológica)

Projeto de
execução,
construção

Prospecção, antes do início da obra, das partes do Projeto ou áreas funcionais da obra
(estaleiros, depósitos de terras, áreas de empréstimo, outras áreas) que se localizem
fora das zonas prospectadas no decurso desta avaliação.

Escavações e sondagens
arqueológicas

Projeto de
execução,
construção

Execução de sondagens e/ou escavações arqueológicas ou outros estudos destinadas
a obter informação que permita determinar o estado de conservação, a funcionalidade
e o interesse científico dos sítios e monumentos em causa. Os resultados dessas
pesquisas aconselharão, ou não, a valorização dos respectivos sítios e a publicação
dos resultados sob a forma de monografia devidamente ilustrada.

Construção

Observação, por arqueólogo, das operações que impliquem a remoção e o
revolvimento de solo (desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação
ou regularização do terreno) e a escavação (fundações, caboucos e valas) no solo e
subsolo. Os resultados deste acompanhamento podem determinar a adopção de
medidas de minimização específicas (registo, sondagens, escavações arqueológicas,
etc). Os achados móveis efectuados no decurso desta medida deverão ser colocados
em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural.

Construção,
exploração

As ocorrências imóveis identificadas no decurso deste estudo ou que sejam
reconhecidas durante o acompanhamento da obra devem, tanto quanto possível e em
função do seu valor patrimonial, ser conservadas (mesmo que de forma passiva) de tal
forma que não se degrade o seu estado de conservação atual. Durante a obra esta
medida pode concretizar-se na delimitação e sinalização de áreas de proteção às
ocorrências a conservar.

Construção

Esta acção consiste na representação gráfica e fotográfica e na elaboração de
memória descritiva (para memória futura) das ocorrências de interesse patrimonial que
possam ser destruídas em consequência da execução do projecto ou sofrer danos
decorrentes da proximidade em relação à frente obra.

Sinalização

Construção

Nas proximidades da frente obra deverão ser sinalizadas todas as ocorrências de
interesse patrimonial, passíveis de afectação, mesmo que indirecta, na fase de
construção (nomeadamente devido à circulação de máquinas, à instalação de áreas de
depósito ou outras). Pretende-se, desta forma, minorar ou evitar danos involuntários e
garantir a conservação dessas ocorrências.

Valorização

Exploração

A valorização patrimonial abrange um conjunto de medidas relacionadas com o estudo,
a fruição pública (turístico-didáctica) e a conservação activa, in situ, das ocorrências de
maior interesse patrimonial.

Exploração

Vigilância regular do estado de conservação dos elementos de maior interesse
patrimonial identificados na AI do projecto. A execução desta medida compete ao
dono-da-obra, com obrigatoriedade de comunicação às entidades competentes dos
efeitos negativos detectados.

Exploração

Monitorização periódica do estado de conservação das principais ocorrências
patrimoniais situadas na AI do projecto ou nos principais acessos. Esta medida deve
ser executada por especialista independente (arqueólogo) contratado pelo dono-daobra e obriga à apresentação de relatórios de visita à entidade de tutela sobre o
património arqueológico.

Acompanhamento
(arqueológico)

Conservação

Registo (documental)

Vigilância

Monitorização
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Desenho 1.
Localização das partes do Projeto, do zonamento e das ocorrências de interesse cultural.

Relatório sobre a caracterização do Descritor Património Arquitectónico, Arqueológico e Etnográfico realizado no âmbito da Análise
Ambiental do RECAPE do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Caminha)

22

- AEROGERADOR EXISTENTE DO PE DE ARGA
- ACESSO EXISTENTE

- CANCELA EXISTENTE

- AEROGERADOR/PLATAFORMA A CONSTRUIR
- VALA DE CABOS A CONSTRUIR
- ACESSO A REABILITAR
- ACESSO A CONSTRUIR
- ESTALEIRO A INSTALAR
- CANCELA A INSTALAR

16
(TRABALHO DE CAMPO)
16

1

- VISIBILIDADE
2

Cancela

3 a Instalar
24

Cancela
Existente

4
5

25
6

6

Estaleiro
a Instalar

10

Existente

10
8

7

9

11

12

13

14
15

16
23
17

18
23

19
21

20

22

Cópia do Desenho Original no Formato A1 reduzido para A3

ANEXOS
Anexo 1.
Autorização para realização dos trabalhos arqueológicos
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Anexo 2.
Inventário das ocorrências de interesse cultural identificadas em Pesquisa Documental
Refª.
Topónimo.
Tipologia.
Cronologia.
1.
Alto da Coroa.
Indeterminada.
Indeterminada .

Concelho.
Posição em relação ao Projeto.
Caracterização.
Fonte de informação.
Concelho. Caminha.
Posição. ZE do SE,
Caracterização. Topónimo com provável interesse cultural.
Fonte de informação. Carta Militar de Portugal, à escala 1:25000, folha 14.

2.
Alto da Coroa.
Abrigo sb rocha.
Moderno-Contemporâneo (?).

Concelho. Caminha.
Posição. ZE do SE
Caracterização. “Abrigo (de pastor?) sob rocha. Na entrada existe um bloco com
duas covinhas” (CANINAS et al., 2002).
Fonte de informação. CANINAS et al., 2002.

3.
São João de Arga.
Mosteiro; Arquitectura
religiosa.
Idade Média- Moderna.

Concelho. Caminha.
Posição. ZE do SE
Caracterização. “No topo da Serra de Arga, numa zona de rochas escarpadas e
desfrutando de uma panorâmica privilegiada sobre o curso final do rio Minho, a
capela de São João é um dos mais importantes testemunhos medievais da região,
não obstante a sua pequenez e simplicidade. Desde muito cedo foi sede de uma
romaria dedicada a São João Baptista, ainda hoje realizada pelos finais de Agosto
de cada ano, momento devocional que é apenas mais um a juntar às numerosas
romarias locais que têm como destino a Serra. Carlos Alberto Ferreira de Almeida
caracterizou bem esta situação, ao referir-se a uma "intensidade simbólicoreligiosa" local, materializada numa "antropologia religiosa dominada por uma
economia ganadeira" (ALMEIDA, 1987, p.154). Desconhece-se a partir de que
altura teve início esta concorrida romaria, assim como desconhecida é a origem da
capela. Uma tradição cronística da época moderna, depois sucessivamente
veiculada pelos Dicionários Corográficos dos séculos XIX e XX, sustenta que o
primitivo mosteiro havia sido fundado por São Frutuoso, ao redor de 623 (ALVES,
1982, pp.148-149, cit. Fr. Leão de São Tomás e Pe. Carvalho da Costa), ano
constante de uma discutida epígrafe de que, infelizmente, se perdeu o rasto. A
recente avaliação que Mário Barroca fez desta inscrição, concluiu pela sua
"existência duvidosa", a que não será alheia a "ânsia" de Fr. Leão em remeter as
fundações beneditinas portuguesas para tempos remotos" (BARROCA, 2000,
vol.2, t.1, p.162).
Por outro lado, este mesmo autor sugere que a inscrição, a ter existido, poderia
antes referir-se ao ano de 1123, proposta mais de acordo com os prováveis
caracteres que a compunham e relativa a uma época em que o mosteiro já
certamente existia. Com efeito, sabemos que um ano antes, em 1122, aparece
referido Sancto Johanne de Arga, data que se adapta muito melhor ao que
conhecemos acerca do povoamento organizado da região. Se é possível sugerir
que o mosteiro existia já na primeira metade do século XII, a actual capela
dificilmente corresponderá a essa época. À semelhança do vizinho templo de São
Pedro de Varais, também a obra de São João de Arga pertence àquele românico
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tardio, tendencialmente incaracterístico em termos estilísticos, planimetricamente
simples e decorativamente despojado. O que se conserva da fábrica românica
aponta para uma cronologia ao redor dos finais do século XIII, época em que foi
mais comum as pequenas igrejas rurais, de nave única relativamente curta e
capela-mor quadrangular, de panos murários muito robustos e escassamente
fenestrados e cachorrada de modilhões sem decoração. O único portal original
conservado confirma esta apreciação, com o seu duplo arco já quebrado, assente
em impostas lisas e de tímpano desprovido de elementos artísticos.
A capela passou por algumas reformas ao longo dos séculos. De 1333 é uma
enigmática inscrição colocada na capela-mor (DGEMN on-line), provavelmente
alusiva a uma campanha de obras, quem sabe se a que lhe conferiu grande parte
da configuração actual. De maior impacto foi a campanha de finais do século XVIII
ou já de inícios da centúria seguinte. Nessa altura, por a parte ocidental do edifício
ameaçar ruína, ou por uma genuína vontade em actualizar e monumentalizar a
fachada principal, refez-se toda esta parte da igreja, prolongando-se a nave e
adaptando-se um frontispício com portal de arco recto ladeado e sobrepujado por
óculos (que conferem maior luminosidade ao interior) e terminando em empena
triangular irregular, acompanhada de volutas, pináculos nos ângulos e uma cruz
axial.
Em redor da igreja, e para albergar os numerosos romeiros que aqui se
deslocavam, construiu-se um albergue, edifício de dois corpos de planta em "L" e
de dois andares. Tendo em conta que a fachada principal datará da viragem para o
século XIX, é natural que também o albergue seja contemporâneo dessa
empreitada, respondendo eventualmente a um crescente desenvolvimento da
romaria e da festa em honra a São João (Base de Dados do IGESPAR I.P.). O sítio
está classificado como Monumento Nacional (Decreto n.º 18/2013, DR, 1.ª série, n.º
119, de 24-06-2013).
Fonte de informação. Carta Militar de Portugal, à escala 1:25000, folha 14.
ALMEIDA, 2001; VIERA, 1887; BARROCA, 2000; ALMEIDA, 1986; ALVES, 1985;
ALVES, 1982; VASCNCELOS, 1997; NUNES, 1982; OLIVEIRA, 1971; ALMEIDA,
1987; base de dados da DGPC; base de dasdos do IHRU.
4.
Outeiro de Mós.
Cercado/Tapada.
Moderno-Contemporâneo (?).

Concelho. Caminha.
Posição. AI do SE
Caracterização. “Amplo muro de pedras fincadas que delimita uma chã num
espaço com cerca de 6 hectares ” (CANINAS et al. 2002).
Fonte de informação. CANINAS et al., 2002.

5.
Outeiro de Mós.
Indeterminada.
Indeterminada.

Concelho. Caminha.
Posição. ZE do SE
Caracterização. Topónimo com provável interesse cultural.
Fonte de informação. Carta Militar de Portugal, à escala 1:25000, folha 14.

6.
Pedra Alçada
Indeterminada
Indeterminada

Concelho. Caminha
Posição. ZE do SE
Caracterização. Topónimo com provável interesse cultural
Fonte de informação. Carta Militar de Portugal, à escala 1:25000, folha 14.
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7.
Couto do Rio.
Muro.
Indeterminada.

Concelho. Caminha.
Posição. ZE do SE
Caracterização. “Muros em pedra seca, de granito, que ladeiam diversas
propriedades agrícolas” (LIMA, 2004).
Fonte de informação. LIMA, 2004.

8.
Fonte de Aguieira.
Entalhes na rocha.
Indeterminada.

Concelho. Caminha.
Posição. ZE do SE
Caracterização. “Bloco granítico pousado no solo, com 4 entalhes rectangulares
alinhados, relacionados com extração de pedra para construção. O bloco tem cerca
de 90 cm de altura por 80 de largura”.
Fonte de informação. Carta Militar de Portugal, à escala 1:25000, folha 14.

11.
Alto da Fonte da Urze.
Fonte(?).
Indeterminada.

Concelho. Caminha.
Posição. ZE do SE
Caracterização. Topónimo com provável interesse cultural.
Fonte de informação. Carta Militar de Portugal, à escala 1:25000, folha 28.

12.
Alto da Fonte da Urze.
Mourouços.
Contemporânea.

Concelho. Caminha.
Posição. ZE do SE
Caracterização. “Cinco amontoados de placas de granito, de planta subrectangular, com cerca de um metro de altura. Alguns destes amontoados já estão
destruídos.
Situam-se na cumeada que faz fronteira entre os concelhos de Viana do Castelo e
Caminha” (CANINAS et al., 2001).
Fonte de informação. CANINAS et al., 2001.

13.
Alto da Fonte das Falpudas.
Fonte (?).
Indeterminada.

Concelho. Caminha.
Posição. ZE do SE
Caracterização. Topónimo com provável interesse cultural.
Fonte de informação. Carta Militar de Portugal, à escala 1:25000, folha 28.

14.
Fonte Nova.
Fonte (?).
Indeterminada.

Concelho. Caminha.
Posição. ZE do SE
Caracterização. Topónimo com provável interesse cultural.
Fonte de informação. Carta Militar de Portugal, à escala 1:25000, folha 28.

15.
Alto da Fonte da Urze.
Abrigo.
Contemporânea.

Concelho. Caminha.
Posição. ZE do SE
Caracterização. “Pequena estrutura assente e anexa a um afloramento granítico.
Foi construído com placas de granito. Possui porta alta virada a Sueste. A parte
superior (cobertura) está construída em falsa cúpula. Não possui qualquer
elemento aglutinador, ou argamassa, entre as placas de granito. Trata-se de um
abrigo de pastor (designados por “fornos” ou ”cortelhos” em algumas serras do
Minho), individual, de carácter temporário, de um tipo comum nas serras do
Noroeste” (CANINAS et al., 2001).
Fonte de informação. CANINAS et al., 2001; CANINAS et al., 2002.
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19.
Fonte do Madeiro.
Fonte (?).
Indeterminada.

Concelho. Caminha.
Posição. ZE do SE
Caracterização. Topónimo com provável interesse cultural.
Fonte de informação. Carta Militar de Portugal, à escala 1:25000, folha 14.

20.
Porta do Lobo.
Indeterminada.
Indeterminada.

Concelho. Caminha.
Posição. ZE do SE
Caracterização. Topónimo com provável interesse cultural.
Fonte de informação. Carta Militar de Portugal, à escala 1:25000, folha 14.

21.
Porta do Lobo.
Abrigo.
Moderno –Contemporânea(?).

Concelho. Caminha.
Posição. ZE do SE
Caracterização. “Abrigo sob rocha” (CANINAS et al, 2002).
Fonte de informação. CANINAS et al., 2002.

22.
Alto Espinheiro.
Gravuras.
Moderno –Contemporânea(?).

Concelho. Caminha.
Posição. ZE do SE
Caracterização. “Bloco de granito com gravações antrópicas, situado a Este do
caminho que percorre o plataforma do Alto do Espinheiro. Neste local o caminho é
ladeado por enormes blocos de configuração arredondada. Na superfície de um
dos blocos existem as seguintes gravações: AM 47 / DF / um circulo a envolver
uma cruz ( a mais de 2 metros de altura) / um conjunto de gravados que inclui um J
e um P. Num outro bloco, situado em frente deste, observa-se uma superfície
rectangular rebaixada (moldura), com dois a três centímetros de profundidade.”
(CANINAS et al, 2001)
Fonte de informação. CANINAS et al., 2001.

23.
Porta do Lobo
Via
Moderno –Contemporânea(?).

Concelho. Caminha.
Posição. ZE do SE
Caracterização. “Via com troços de calçada constituída por blocos de granito. São
visíveis, nalguns troços, marcas de rodados (CANINAS et al., 2002, LIMA, 2006).
Fonte de informação. CANINAS et al., 2001; LIMA, 2004.

24.
São João de Arga.
Ruina (?)
Indeterminada

Concelho. Caminha.
Posição. ZE do SE
Caracterização. Não foi possível obter dados que permitissem a caracterização do
sítio.
Fonte de informação. Carta Militar de Portugal, à escala 1:25000, folha 14.
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Anexo 3.
Zonamento da prospeção arqueológica

Zona

VE
VA

Caracterização e registo fotográfico

Território: área de implantação dos aerogeradores, acessos e vala de
cabos. Encostas de pendentes suaves a aplanadas na área dos
aerogeradores e moderadas na área da vala de cabos e acesso principal.
Substrato geológico: granito que aflora recorrentemente à superfície
sob a forma de batólito.
Cobertura vegetal: manchas de vegetação herbácea e arbustiva densas
(fetos e carqueja). Vegetação arbórea praticamente inexistente, resumindose a alguns exemplares de pinheiro.

Área do Aeg 14

1

Área do Aeg 13

M-E
N-R

Acesso principal a reabilitar

Vala de cabos
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Legenda
Zona = Identificação e delimitação de áreas sequenciais, em termos de ocupação actual e/ou
visibilidade, com dimensão significativa à escala cartográfica utilizada.
Parâmetros = VE = visibilidade para detecção de estruturas, acima do solo (elementos imóveis); VA =
visibilidade para detecção de artefactos, ao nível do solo (elementos móveis).
Graus de visibilidade = Elevado = ausência de vegetação (arbórea, arbustiva e herbácea) devido a
incêndio, desmatação ou lavra recente. Observa-se a totalidade (ou quase) da superfície do solo;
Médio = a densidade da cobertura vegetal é mediana ou existem clareiras que permitem a observação
de mais de 50% da superfície do solo; Reduzido = a densidade da vegetação impede a progressão
e/ou a visualização de mais de 75% da superfície do solo; Nulo = zona artificializada, impermeabilizada
ou oculta por se encontrar ocupada por construções, depósitos de materiais, pavimentos ou vegetação
densa impedindo, desta forma, a progressão e a visualização do solo na totalidade da área
considerada.
Caracterização = Descrição da ocupação e visibilidade do solo e registo fotográfico.
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Anexo 4
Fichas descritivas das ocorrências de interesse cultural.
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EMERITA

RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE
EÓLICO DE ARGA

Empresa Portuguesa de Arqueologia

Ficha de Sítio
Informação geral
N.º

4

Topónimo (origem) Outeiro de Mós

Coordenadas X

Y

149061.58

Datum

540924.40

Setembro de 2014

Data
Altitude

Datum 73

CMP

622m
São João de Arga

Distrito Viana no Castelo

Concelho Caminha

Categoria Construído

Coberto Vegetal

Ameaças Abandono; agentes
climáticos
Valor Patrimonial
Descrição

Espólio Não foi recolhido espólio
Geologia

Mato rasteiro

Nulo (0)

Granitos

Uso do solo

Médio-Baixo (2)

Tipo de Trabalho

Foto 1 e 2
Reconhecimento

Inserção na Paisagem Diluído

Pastoreio

Conservação Regular

Estatuto de Protecção Sem Protecção
Baixo (1)

Lugar

Tipologia Tapada (estrutura murária)

Cronologia Moderno(?)/Contemporâneo
Morfologia Chã

Arga de São João

Freguesia

Agrícola

14

Proprietário Não determinado

Médio (3)

Médio-Elevado (4)

Elevado (5)

Indeterminado

Amplo muro, com pedras de aparelho ciclópico, por vezes fincadas no solo, que delimita uma chã com cerca de seis hectares.

Visiblidade para estruturas

Nulo (0)

Baixo (1)

Médio-Baixo (2)

Médio (3)

Médio-Elevado (4)

Elevado (5)

Visiblidade para artefactos

Nulo (0)

Baixo (1)

Médio-Baixo (2)

Médio (3)

Médio-Elevado (4)

Elevado (5)

Arqueólogo Responsável Alexandre Lima e Vasco Barbosa Pinto

Fonte de Informação CANINAS et al., 2002; LIMA & PINTO, 2011.

Acesso

A partir da EM552, pelo caminho em terra batida que acede ao
Vertice Geodésico de Pedra Alçada.

EMERITA

RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE
EÓLICO DE ARGA

Empresa Portuguesa de Arqueologia
Fotografias

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante

Acesso principal ao sobreequipamento eólico

Posição relativamente à infraestrutura impactante

Área de Incidência - a cerca de 12 metros do acesso a reabilitar

Avaliação de Impactes

Reabilização do acesso existente

Não determinada

Ocorrência de Impacte

Acção que induz impacte
Fase Construção
Sim
Não Magnitude Reduzida
N. d.
Significância Reduzida
Reversibilidade

Tipo

Directo

Duração

Permanente

Probabilidade Pouco Provável

Desfaz. temporal Imediato
Expressão Espacial Local

Irreversível

Fase Expl./Des.
Sim
Não Magnitude Não aplicável
N. d.
Significância Não aplicável
Reversibilidade

Natureza Negativo

Natureza Não aplicável
Tipo

Não aplicável

Duração Não aplicável
Probabilidade Não aplicável

Desfaz. temporal Não aplicável

Não aplicável

Expressão Espacial

Não aplicável

Medidas de Minimização
Acção que induz impacte

Medidas

Reabilização do acesso existente

Inclusão numa carta de condicionantes; conservação; acompanhamento; sinalização

Não determinada

Inclusão numa carta de condicionantes

EMERITA

RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE
EÓLICO DE ARGA

Empresa Portuguesa de Arqueologia

Ficha de Sítio
Informação geral
N.º

9

Coordenadas X

Topónimo (origem) Serra de Arga
Y

149989.01

Datum

539668.12

Setembro de 2014

Data
Altitude

Datum 73

CMP

594m.
São João de Arga

Distrito Viana do Castelo

Concelho Caminha

Categoria Construído

Coberto Vegetal

Espólio Não foi recolhido espólio
Geologia

Mato rasteiro

Ameaças Agentes Climáticos
Valor Patrimonial
Descrição

Nulo (0)

Granitos

Uso do solo

Médio-Baixo (2)

Foto 3 e 4
Tipo de Trabalho

Reconhecimento

Inserção na Paisagem Diluído

Pastoreio

Conservação Regular

Estatuto de Protecção Sem Protecção
Baixo (1)

Lugar

Tipologia Muro

Cronologia Contemporâneo
Morfologia Encosta

Serra de Arga

Freguesia

Civil

27

Proprietário Não determinado

Médio (3)

Médio-Elevado (4)

Elevado (5)

Indeterminado

Muro, com cerca de 60 metros de extensão, constituído por pedras ficadas no solo, de aparelho ciclópico. O estradão que percorre a serra até
ao topo parece ter cortado parte deste muro que conjugado com o muro referenciado com o numero 10 no relatório e os maciços graníticos
delimitariam certamente uma extensa tapada.

Visiblidade para estruturas

Nulo (0)

Baixo (1)

Médio-Baixo (2)

Médio (3)

Médio-Elevado (4)

Elevado (5)

Visiblidade para artefactos

Nulo (0)

Baixo (1)

Médio-Baixo (2)

Médio (3)

Médio-Elevado (4)

Elevado (5)

Arqueólogo Responsável Alexandre Lima e Vasco Barbosa Pinto

Fonte de Informação LIMA & PINTO, 2011.

Acesso

A partir de estradão que liga interliga o VG de Pedra Alçada e o
PE de Arga.

EMERITA

RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE
EÓLICO DE ARGA

Empresa Portuguesa de Arqueologia
Fotografias

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante

Vala de cabos do sobreequipamento eólico

Posição relativamente à infraestrutura impactante

Área de incidência - a cerca de 8 metros do traçado da vala de cabos

Avaliação de Impactes

Abertura da vala de cabos

Não determinada

Ocorrência de Impacte

Acção que induz impacte
Fase Construção
Sim
Não Magnitude Reduzida
N. d.
Significância Reduzida
Reversibilidade

Tipo

Directo

Duração

Permanente

Probabilidade Pouco Provável

Desfaz. temporal Imediato
Expressão Espacial Local

Irreversível

Fase Expl./Des.
Sim
Não Magnitude Não aplicável
N. d.
Significância Não aplicável
Reversibilidade

Natureza Negativo

Natureza Não aplicável
Tipo

Não aplicável

Duração Não aplicável
Probabilidade Não aplicável

Desfaz. temporal Não aplicável

Não aplicável

Expressão Espacial

Não aplicável

Medidas de Minimização
Acção que induz impacte

Medidas

Abertura da Vala de cabos

Inclusão numa carta de condicionantes; conservação; sinalização; acompanhamento

Não determinada

Inclusão numa carta de condicionantes

EMERITA

RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE
EÓLICO DE ARGA

Empresa Portuguesa de Arqueologia

Ficha de Sítio
Informação geral
N.º

10

Coordenadas X

Topónimo (origem) Serra de Arga
Y

150047.35

Datum

5396995.55

Setembro de 2014

Data
Altitude

Datum 73

CMP

595m
São João de Arga

Distrito Viana do Castelo

Concelho Caminho

Categoria Construído

Coberto Vegetal

Espólio Não foi recolhido espólio
Geologia

Mato rasteiro

Ameaças Agentes Climáticos
Valor Patrimonial
Descrição

Nulo (0)

Granitos

Uso do solo

Médio-Baixo (2)

Tipo de Trabalho

Foto 5 e 6
Reconhecimento

Inserção na Paisagem Destacado

Pastoreio

Conservação Regular

Estatuto de Protecção Sem Protecção
Baixo (1)

Lugar

Tipologia Tapada (estrutura murária)

Cronologia Contemporâneo
Morfologia Chã

Serra de Arga

Freguesia

Civil

27

Proprietário Não determinado

Médio (3)

Médio-Elevado (4)

Elevado (5)

Indeterminado

Troço de muro, de planta subcircular, com cerca de 230 metros de diâmetro, construído, com pedras de aparelho ciclópico, fincadas no solo,
implantado numa chã ocupando área com vários hectares de extensão. O estradão de acesso ao vértice geodésico de Pedra Alçada cortou
parte deste muro. A fotografia aérea do local revela que este muro, em articulação com o que é referenciado com o número 9 no relatório e os
maciços graníticos a poente, delimitaria uma extensa tapada.

Visiblidade para estruturas

Nulo (0)

Baixo (1)

Médio-Baixo (2)

Médio (3)

Médio-Elevado (4)

Elevado (5)

Visiblidade para artefactos

Nulo (0)

Baixo (1)

Médio-Baixo (2)

Médio (3)

Médio-Elevado (4)

Elevado (5)

Arqueólogo Responsável Alexandre Lima e Vasco Barbosa Pinto

Fonte de Informação LIMA & PINTO, 2011.

Acesso

A partir de estradão que dá acesso ao VG de Pedra Alçada.

EMERITA

RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE
EÓLICO DE ARGA

Empresa Portuguesa de Arqueologia
Fotografias

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante

Vala de cabos do sobreequipamento eólico

Posição relativamente à infraestrutura impactante

Área de incidência - a cerca de 5 metros do traçado da vala de cabos

Avaliação de Impactes

Abertura da vala de cabos

Não determinada

Ocorrência de Impacte

Acção que induz impacte
Fase Construção
Sim
Não Magnitude Reduzida
N. d.
Significância Reduzida
Reversibilidade

Tipo

Directo

Duração

Permanente

Probabilidade Pouco Provável

Desfaz. temporal Imediato
Expressão Espacial Local

Irreversível

Fase Expl./Des.
Sim
Não Magnitude Não aplicável
N. d.
Significância Não aplicável
Reversibilidade

Natureza Negativo

Natureza Não aplicável
Tipo

Não aplicável

Duração Não aplicável
Probabilidade Não aplicável

Desfaz. temporal Não aplicável

Não aplicável

Expressão Espacial

Não aplicável

Medidas de Minimização
Acção que induz impacte

Medidas

Abertura da vala de cabos

Inclusão numa carta de condicionantes; conservação; sinalização; acompanhamento

Não determinada

Inclusão numa carta de condicionantes

EMERITA

RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE
EÓLICO DE ARGA

Empresa Portuguesa de Arqueologia

Ficha de Sítio
Informação geral
N.º

24

Coordenadas X

Topónimo (origem) São João de Arga
Y

150000.49

Datum

541030.95

Setembro de 2014

Data
Altitude

Datum 73

CMP

460m
São João de Arga

Distrito Viana do Castelo

Concelho Caminha

Categoria Arquitectónico

Coberto Vegetal

Espólio Não foi recolhido espólio
Geologia

Mato rasteiro

Ameaças Abandono; agentes
climáticos
Valor Patrimonial
Descrição

Nulo (0)

Granitos

Uso do solo

Médio-Baixo (2)

Tipo de Trabalho

Foto 7 a 9
Reconhecimento

Inserção na Paisagem Destacado

Baldio

Conservação Mau

Estatuto de Protecção Sem Protecção
Baixo (1)

Lugar

Tipologia Casa do Guarda Florestal

Cronologia Contemporâneo
Morfologia Chã

Serra de Arga

Freguesia

Civil

27

Proprietário Estado Português

Médio (3)

Médio-Elevado (4)

Elevado (5)

Indeterminado

Casa do antigo Guarda florestal. Edifício de planta retangular, composto por rés-do-chão, dependências e logradouro, com coberturas
diferenciadas em telhados de várias águas, actualmente inexistente. Tem várias divisões. O elevado estado de degradação é patente em toda
a estrutura. A ausência de porta e janelas tem propiciado actos de vandalismo.

Visiblidade para estruturas

Nulo (0)

Baixo (1)

Médio-Baixo (2)

Médio (3)

Médio-Elevado (4)

Elevado (5)

Visiblidade para artefactos

Nulo (0)

Baixo (1)

Médio-Baixo (2)

Médio (3)

Médio-Elevado (4)

Elevado (5)

Arqueólogo Responsável Alexandre Lima e Vasco Barbosa Pinto

Fonte de Informação Carta Militar de Portugal, à escala 1:25000, folha 14.

Acesso

A partir da EM552.

EMERITA

RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE
EÓLICO DE ARGA

Empresa Portuguesa de Arqueologia
Fotografias

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante

Acesso principal ao sobreeequipamento eólico

Posição relativamente à infraestrutura impactante

Área de incidência - a cerca de 8 metros da crista do talude do acesso a reabilitar

Avaliação de Impactes

Movimentação de maquinaria
pesada

Não determinada

Ocorrência de Impacte

Acção que induz impacte
Fase Construção
Sim
Não Magnitude Reduzida
N. d.
Significância Reduzida
Reversibilidade

Tipo

Directo

Permanente

Probabilidade Pouco Provável

Expressão Espacial Local

Natureza Não aplicável
Tipo

Não aplicável

Duração Não aplicável
Probabilidade Não aplicável

Desfaz. temporal Não aplicável

Não aplicável

Expressão Espacial

Medidas de Minimização
Acção que induz impacte

Duração

Desfaz. temporal Imediato

Irreversível

Fase Expl./Des.
Sim
Não Magnitude Não aplicável
N. d.
Significância Não aplicável
Reversibilidade

Natureza Negativo

Medidas

Movimentação de maquinaria pesada

Sinalização / Conservação / Inclu. carta de condicion.

Não determinada

Inclusão numa carta de condicionantes

Não aplicável

EMERITA

RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE
EÓLICO DE ARGA

Empresa Portuguesa de Arqueologia

Ficha de Sítio
Informação geral
N.º

25

Coordenadas X

Topónimo (origem) Pedra Alçada
Y

148891.27

Datum

540372.14

Setembro de 2014

Data
Altitude

Datum 73

CMP

718m
Dem

Distrito Viana do Castelo

Concelho Caminha

Categoria Construído

Coberto Vegetal

Espólio Não foi recolhido espólio
Geologia

Mato rasteiro

Valor Patrimonial
Descrição

Nulo (0)

Granitos

Uso do solo

Ameaças Abandono; agentes
climáticos

Médio-Baixo (2)

Foto 10 e 11

Tipo de Trabalho

Prospecção

Inserção na Paisagem Invisivel

Baldio

Conservação Mau

Estatuto de Protecção Sem Protecção
Baixo (1)

Lugar

Tipologia Estrutura (?)

Cronologia Contemporâneo
Morfologia Cumeada

Pedra Alçada

Freguesia

Civil

14

Proprietário Não determinado

Médio (3)

Médio-Elevado (4)

Elevado (5)

Indeterminado

Dispersão de blocos graníticos de médias dimensões que configuram uma estrutura subcircular com cerca de 6 metros de diâmetro, cuja
funcionalidade não foi possível determinar.

Visiblidade para estruturas

Nulo (0)

Baixo (1)

Médio-Baixo (2)

Médio (3)

Médio-Elevado (4)

Elevado (5)

Visiblidade para artefactos

Nulo (0)

Baixo (1)

Médio-Baixo (2)

Médio (3)

Médio-Elevado (4)

Elevado (5)

Arqueólogo Responsável Alexandre Lima e Vasco Barbosa Pinto

Fonte de Informação Desconhecida

Acesso

A partir de estradão que liga interliga o VG de Pedra Alçada

EMERITA

RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE
EÓLICO DE ARGA

Empresa Portuguesa de Arqueologia
Fotografias

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante

Sobreequipamento Eólico

Posição relativamente à infraestrutura impactante

Área de incidência - n/a

Avaliação de Impactes

Não determinada

Não determinada

Ocorrência de Impacte

Acção que induz impacte
Natureza Não aplicável
Duração Não aplicável
Fase Construção
Sim
Não Magnitude Não aplicável
Tipo Não aplicável
Probabilidade Não aplicável
N. d.
Desfaz. temporal Não aplicável
Significância Não aplicável
Reversibilidade

Fase Expl./Des.
Sim
Não Magnitude Não aplicável
N. d.
Significância Não aplicável
Reversibilidade

Expressão Espacial Não aplicável

Não aplicável

Natureza Não aplicável
Tipo

Não aplicável

Probabilidade Não aplicável

Desfaz. temporal Não aplicável

Não aplicável

Expressão Espacial

Medidas de Minimização
Acção que induz impacte

Duração Não aplicável

Medidas

Não determinada

Não se propõem medidas de minimização

Não determinada

Não se propõem medidas de minimização

Não aplicável
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PARQUE EÓLICO DE ARGA

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGA

ANÁLISE GEOLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA PARA APOIO AO RECAPE

1 – INTRODUÇÃO

A Empreendimentos Eólicos da Espiga, S.A. pretende instalar sobreequipamento
no seu Parque Eólico de Arga, situado na Serra de Arga, pertencendo às
freguesias de Arga de Cima, Arga de Baixo e Arga de S. João, no concelho de
Caminha, e à freguesia da Montaria no concelho de Viana do Castelo.

Para integrar o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução
(RECAPE), foi a Cêgê – Consultores para Estudos em Geologia e Engenharia,
Lda. encarregue de elaborar um estudo da área de implantação do
sobreequipamento do parque eólico de Arga, visando fornecer os seguintes
elementos:


Avaliação da existência de Locais de Interesse Geológico (LIG)
na área de implantação do Projeto e envolvente, avaliação da
sua

afetação

pelo

Projeto

e

proposta

de

medidas de

minimização;


Informação sobre a presença de captações de água subterrânea
na área de implantação do Projeto e envolvente;
2
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caracterização das captações de água nas proximidades do local
do sobreequipamento, medição de caudal e análise da qualidade
da água.

No presente relatório faz-se a descrição dos trabalhos executados, analisam-se
os resultados obtidos e apresentam-se algumas considerações, no sentido de
mitigar o eventual impacto em termos geológicos e hidrogeológicos.

2 – DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Como referido a instalação de sobreequipamentos no Parque Eólico de Arga será
realizada na Serra de Arga, onde atualmente existem 12 aerogeradores,
pretendendo-se

com

a

ampliação

agora

prevista,

adicionar

2

novos

aerogeradores, bem como construir/reabilitar os respectivos acessos para a sua
implantação e exploração. Para transporte da energia gerada está ainda prevista
a construção de uma vala para os cabos do sobreequipamento.

Figura 1 – Vista parcial da Serra da Arga
3
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3 – ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO
3.1 – Geologia Regional
A região em análise encontra-se integrada no Maciço Hespérico de Idade
Hercínica, que corresponde ao conjunto de terrenos antigos, Pré-câmbricos e
Paleozóicos. De acordo com as grandes zonas paleogeográficas e tectónicas do
Maciço Hespérico, esquematizadas na Carta Tectónica da Península Ibérica, a
região em estudo localiza-se na Zona Centro Ibérica (ZCI).

As rochas mais antigas desta região são as que constituem o complexo xistento
que foram dobradas e deslocadas por acções tectónicas, a que se seguiram
intrusões graníticas, já posteriores ao Ordovícico e ao Silúrico, dado que
metamorfizam e interrompem as rochas desta idade. As intrusões graníticas são
em parte responsáveis pela metamorfização dos xistos.

No final da granitização Hercínica já toda a região estaria formada e daí até aos
nossos dias a erosão tem actuado de forma incisiva e ininterrupta, formando a
morfologia actual.

A área em estudo encontra-se incluída nas Cartas Geológicas de Portugal, folha
1-C (Caminha), e folha 5-A (Viana do Castelo), à escala 1/50.000, editada pelos
dos Serviços Geológicos de Portugal, das quais se insere um extrato contendo a
área em estudo (Figura 2).

4
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Figura 2 - Enquadramento geológico. Extracto da Carta Geológica de Portugal à escala
1/50.000 – folhas 1-C (Caminha) e 5-A (Viana do Castelo).
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3.2 – Geologia Local
Atendendo à informação recolhida nas cartas anteriormente referidas e ao
reconhecimento geológico de superfície, verifica-se que na área prevista para a
fundação destes dois novos aerogeradores ocorrem granitos (Figuras 3 e 4).

A grande mancha granítica da Serra de Arga tem uma forma arredondada e é
constituída por um granito alcalino grosseiro de duas minas, moscovite e biotite.
Neste maciço surgem por vezes concentrações biotíticas e encraves xistentos,
tão abundantes que dão à rocha um aspeto brechóide. No seio do granito podem
encontrar-se filonetes de quartzo.

A delimitação da Serra de Arga é feita por vertentes íngremes que culminam no
contacto com as rochas do Silúrico metamorfizadas, constituídas por xistos e
corneanas.

Figura 3 – Local de implantação do aerogerador (A13).
6

CêGê

A13

A14

Figura 4 – Local de implantação dos aerogeradores.

Figura 5 – Local da vala de cabos a executar num caminho existente.
7
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Figura 6 – Local da vala de cabos a executar num caminho existente.

Figura 7 – Local de implantação da vala de cabos em direção ao aerogerador 12.
8
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Na área sudeste da área estudada, apesar do coberto vegetal, que dificultou a
identificação da litologia ocorrente, observaram-se ao longo do caminho alguns
afloramentos de natureza granítica (Figura 5 a 7).

4 – LOCAIS DE INTERESSE GEOLÓGICO
De acordo com a pesquisa efectuada em várias fontes, não existe informação
disponível sobre o património geológico / locais de interesse geológico (LIG), na
proximidade do local de implantação do sobreequipamento. Refira-se que esta
informação quando existente, se encontra dispersa por várias entidades, não se
encontrando centralizada.

Na pesquisa realizada sobre locais de particular interesse, enquanto monumento
geológico, foram consultadas as fontes:


Base de dados Geo-sítios do Laboratório Nacional de Energia e Geologia
(LNEG)



Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF)



Carta Geológica de Portugal, nomeadamente as folhas 1C e 5A, editadas
pelos Serviços Geológicos de Portugal



Planos Directores Municipais (PDM) dos concelhos abrangidos pelo parque
eólico em estudo, nomeadamente Caminha e Viana do Castelo.

Da pesquisa realizada obtivemos as seguintes informações:

a. Nas bases de dados disponibilizadas pelo LNEG e ICNF, não existe
nenhuma indicação sobre locais de interesse ou monumentos geológicos a
preservar, na área de influência dos trabalhos a executar;
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b. No que diz respeito às entidades públicas que gerem administrativamente
o território, no município de Caminha, o respectivo PDM (Anexo I) descreve
a zona:
o Na planta de ordenamento este local é considerado como área
florestal de pastagem de montanha, espaços naturais de mata de
protecção e mato;
o Na planta de condicionantes a área é descrita como Reserva
Ecológica Nacional (REN), áreas submetidas a regime florestal
especial de perímetros florestais;
o Na planta de condicionantes do PDM, não existe qualquer indicação
aos Locais de Interesse Geológico (LIG), na área do parque eólico.

c. No que diz respeito às entidades públicas que gerem administrativamente
o território, no município de Viana do Castelo, o respetivo PDM (Anexo II)
descreve a zona:
o Na planta de ordenamento, referem-se como áreas florestais de
produção, protecção e de conservação/compartimentação e como
zonas de pastagem de montanha;
o Na planta de condicionantes, como Reserva Ecológica Nacional
(REN), rede natura 2000 e áreas sujeitas ao regime florestal;
o Na planta de recursos geológicos, não existe nenhum Local de
Interesse Geológico (LIG) na área do parque eólico.

d. Da pesquisa bibliográfica efectuada nada se encontra assinalado nas
Cartas Geológicas da Portugal, folhas 1-C (Caminha) e 5-A (Viana Do
Castelo), à escala 1:50.000.
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5 – HIDROGEOLOGIA E CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
O armazenamento de água neste tipo de litologias encontra-se essencialmente
associado à rede de descontinuidades presente no maciço. Este facto significa
que apenas são produtivas as zonas diaclasadas do maciço, zonas de falha,
desde que não se encontrem preenchidas por material impermeável, e as zonas
de horizontes de alteração em condições particulares.

No reconhecimento de superfície realizado no local em estudo, foi identificada a
captação dos recursos hídricos subterrâneos, numa mina de água (A5) e em 18
nascentes, a que se atribuíram as designações A1 a A4 e A6 a A19.

Todas as nascentes identificadas, com a exceção da nascente designada como
A1, tinham associadas uma estrutura em cimento, que servia de reservatório, a
partir da qual a água se encontrava canalizada por tubagens possivelmente até
aos aglomerados populacionais mais próximos.

A nascente identificada como A1 deverá ter um carácter temporário (Figura 8),
encontrando-se a água se encontra canalizada com uma tubagem para um
pequeno tanque (Figura 9). A partir desse tanque não é observada qualquer meio
de condução da água, pelo que deverá ter como uso principal, dar de beber aos
animais que possam efectuar pastagem no local ou a animais que vivam na serra.
Na altura do reconhecimento efectuado e no dia da recolha da amostra, após um
período de chuvas, a nascente possuía um caudal de 0,78 l/min.
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Figura 8 – Nascente detetada.

Local da Nascente A1

Local da recolha da
amostra de água

Figura 9 – Tanque que recolhe a água da nascente A1.
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Na figura 10 encontra-se a localização dos pontos de água (ícones laranja com
um “A” e a numeração respectiva) e dos aerogeradores a implementar no
sobreequipamento (estrelas verdes).

Figura 10 – Localização das nascentes e minas relativamente à posição dos novos
aerogeradores a instalar.

Seguidamente apresenta-se uma tabela resumo para as nascentes que foram
identificadas (Tabela 1), com a designação, caudal registado à data da visita ao
local e uma fotografia para ilustração.
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Tabela 1 – Resumo das captações em caixa de cimento e tubaria

Designação

Caudal
(l/min)

A1

0,78

A2

11,58

A3

11,58

A4

1,44

Fotografia
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Tabela 1 (Cont.) – Resumo das nascentes / captações em caixa de cimento e tubaria

Designação

Caudal
(l/min)

A6

38,94

A7

19,80 (tubo a
sul) e 16,2
(tubo a norte)

Fotografia

Sul

A8

16,02 (tubo a
sul) e 23,82
(tubo a norte

A9

4,68 (tubo a
norte); sem
água tubo a
este

Norte

Sul

Norte

Norte
Este
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Tabela 1 (Cont.) – Resumo das nascentes / captações em caixa de cimento e tubaria

Designação

Caudal
(l/min)

A10

Sem água
nos tubos

A11

Não foi
possível
efectuar a
medição do
caudal

A12

Não foi
possível
efectuar a
medição do
caudal

Fotografia

SW

A13

16,86 (tubo a
NE); sem
água no tubo
SW

NE
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Tabela 1 (Cont.) – Resumo das nascentes / captações em caixa de cimento e tubaria

Designação

Caudal
(l/min)

A14

Não foi
possível
efectuar a
medição do
caudal

A15

Não foi
possível
efectuar a
medição do
caudal

A16

Não foi
possível
efectuar a
medição do
caudal

A17

Não foi
possível
efectuar a
medição do
caudal

Fotografia
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Tabela 1 (Cont.) – Resumo das nascentes / captações em caixa de cimento e tubaria

Designação

Caudal
(l/min)

A18

80,22

A19

Não foi
possível
efectuar a
medição do
caudal

Fotografia
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A6

A5

A4

Figura 11 – Localização da captação A6, A5 e A4.

Figura 12 – Parte interior do reservatório A12.
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Figura 13 – Vista superior do reservatório A14.

Figura 14 – Entrada da mina de água (A5).
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A mina de água (A5) tem aproximadamente, 14m de comprimento e uma
direcção média de N76ºE. Nos primeiros 2m tem um pequena galeria no hasteal
direito com, aproximadamente, 3m e direcção N145ºE.

De forma a caracterizar a água das nascentes, e de acordo com o solicitado na
DIA, foram colhidas amostras e efectuadas análises químicas, com vista à sua
caracterização em termos dos principiais elementos químicos / iões e de alguns
parâmetros

físicos.

Excluíram-se

desta

caracterização

as

análises

bacteriológicas, uma vez que os trabalhos relativos à construção destes novos
aerogeradores não alterarão as condições actualmente existentes no local.

Após colheita as amostras foram enviadas para um laboratório da especialidade e
acreditado, onde se efectuarão as análises químicas da água.

Não foram colhidas amostras da totalidade dos pontos de água agora
cadastrados, uma vez que em muitos dos casos, face à sua proximidade,
considera-se que o sistema de percolação da água no maciço e as suas
características serão as mesma, pelo que, não existirão alterações nos
parâmetros físico-químicos em análise. Até à data de emissão deste relatório,
apenas se obteve a análise da amostra A1, tendo-se verificado que a água
encontrada no local apresenta um pH ácido, resíduo seco muito baixo,
encontrando-se como elementos principais analisados o sódio, cálcio, magnésio,
bem como cloretos e carbonatos.

Em anexo encontra-se a análise química efectuada à amostra colhida, bem como
a localização deste ponto, no Des.1304/1.

As restantes análises químicas efectuadas sobre as amostras colhidas farão
parte de uma adenda ao presente relatório e
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6 – AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

No que diz respeito a eventuais impactos no âmbito da geologia, com base no
PDM de Caminha e Viana do Castelo verifica-se que não existe nenhuma
proposta para a criação de LIG's, na área de implantação do sobreequipamento,
não sendo efectuada qualquer referência nestes documentos.

A interacção das estruturas a executar na ampliação do projecto com a geologia
local, resume-se à execução de trabalhos de movimentação de terras, sendo as
escavações

a

realizar

para

a

fundação

dos

aerogeradores,

para

a

construção/reabilitação de acessos e execução da vala de cabos, neste último
caso, preferencialmente aterradas novamente com os materiais removidos na
escavação. Refira-se que a vala de cabos deverá seguir naturalmente na maioria
do seu trajecto, o mesmo percurso dos acessos a construir e/ou a beneficiar.
Poderá ainda existir a necessidade de execução de alguns aterros, que terão
certamente apresentarão pequena expressão, considerando-se que face à
natureza dos terrenos existentes no local, estes poderão ser executados com
materiais escavados, efectuando-se a sua reutilização, diminuindo-se desta forma
alguns impactos.

Face ao exposto e pela dimensão das estruturas a construir, o impacto gerado
será insignificante em termos da modelação da superfície topográfica actual, não
sendo também com estes trabalhos gerados fenómenos de diminuição de
permeabilidade dos terrenos ou alteração do percurso de eventuais linhas de
água permanentes ou apenas existentes aquando da queda de pluviosidade.

Na análise efectuada considera-se que como medidas mitigadoras nas zonas de
escavação e aterro dos acessos e das áreas de implantação das fundações dos 2
aerogeradores, se procederá à remoção da terra vegetal quando existente e que
sempre que possível os materiais eventualmente escavados serão utilizados na
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construção de eventuais aterros para os acessos, produzindo-se um balanço de
terras tão próximo quanto possível de zero.
Caso ocorram blocos de dimensão considerável, que não sirvam para reutilizar no
pavimento dos acessos, poderão ser dispostos de forma aleatória nas imediações
das zonas de intervenção, uma vez que a paisagem do local apresenta caos de
blocos, típico de terrenos de natureza granítica, não se gerando por este facto
impacto visual considerado significativo.

Na zona em estudo foram identificadas 19 pontos de água / captações de água
de nascentes, que na sua maioria poderão ser de carácter permanente. Contudo,
tratando-se de uma zona de cota elevada, este local constitui uma zona de
recarga do sistema aquífero local, devendo ser dada importância a eventuais
actividades, que possam produzir contaminação das águas subterrâneas.

Em relação à eventual afectação da quantidade de água subterrânea, uma vez
que não está prevista nos acessos a aplicação de uma camada betuminoso que
pudesse promover a impermeabilização dos terrenos, ainda que de forma
reduzida, considera-se que os trabalhos de terraplenagem não produzirão
impacto que se possa considerar relevante.

Apenas na zona de implantação da fundação dos aerogeradores, com a
aplicação do betão na sapata do aerogerador, existirá uma impermeabilização
podendo no entanto a área afectada ser considerada insignificante relativamente
à área envolvente à implantação do sobreequipamento, não se preconizando
qualquer medida mitigadora.
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Tabela 2 - Resumo de eventuais impactos e acções mitigadoras para o parque Eólico de
Arga
Influência de
eventual impacto

Recursos minerais

Geologia

Formações
geológicas e
geomorfologia
local

Quantidade de
água subterrânea

Hidrogeologia

Acções
causadoras de
eventuais
impactos

Nível de
impacto

Medidas
mitigadoras

Nulo

N.A.

Muito
reduzido

Reutilização de
materiais de
escavação para
eventuais aterros;
remoção da terra
vegetal quando
existente

Sapatas de
fundações dos
aerogeradores,
acessos;
aterros para
acessos

Sem
significado
ou nulo

N.A.

Sapatas de
fundações dos
aerogeradores,
acessos;
aterros para
acessos

Nulo

N.A.

Muito
reduzido ou
nulo

Tomadas de
medidas de
prevenção nas
áreas de estaleiro e
manutenção
adequada nos
equipamentos

Escavações de
fundações dos
aerogeradores,
acessos e vala
de cabos;
Aterros para
acessos; Acesso
facilitado por
melhoria de
acessos

Qualidade da água
subterrânea
Circulação de
equipamentos
(derrames de
óleos e
combustíveis)

Nota:
N.A. - Não aplicável

Relativamente à qualidade da água não é expectável que a instalação do
sobreequipamento, execução dos acessos e da vala de cabos, possa produzir
alteração nas propriedades físicas e químicas, uma vez que os materiais de
24

CêGê

construção a aplicar serão inertes desse ponto de vista. Ainda assim, durante a
construção e exploração do aproveitamento eólico existirá circulação de
equipamentos e viaturas, cujo potencial de contaminação se restringe unicamente
ao eventual derrame de óleo e combustíveis.

Este eventual risco será potencialmente mais significativo na fase de instalação
do sobreequipamento, pelo que em fase de obra, nos estaleiros deverão ser
adoptadas as habituais medidas preventivas, de forma a minimizar este risco e
em caso de contaminação promover a limpeza imediata, caso ocorra algum
derrame.

No que diz respeito à nascente detectada na proximidade do aerogerador 14, que
se julga não ser permanente, durante a fase de construção poderá de uma forma
expedita efectuar-se o controlo do caudal e colhida amostra de água para análise.

Uma vez que possivelmente não existirão dados históricos de observação desta
nascente, os dados a obter relativamente ao caudal deverão ser correlacionados
com a precipitação, de forma a poder aferir-se se o caudal da nascente se
encontra directamente relacionado com a precipitação caída.

Face ao conhecimento actual sobre a utilização da água desta nascente,
considera-se que monitorização de caudais e também a relativa à qualidade da
água, poderá ser efectuada antes do início da obra a meio da obra e no final da
instalação.

8 – CONCLUSÕES

Na área prevista para a implantação do sobreequipamento do parque eólico da
Serra de Arga, não foram identificados locais de interesse geológico (LIG), não
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existindo deste ponto de vista, qualquer tipo de impacto no cenário geológico
local.

De acordo com o projecto de implantação de sobreequipamento, a interacção
com a geologia, está limitada a trabalhos de escavação para fundação dos
aerogeradores e trabalhos de terraplenagem para a construção/reabilitação de
acessos e das valas de cabos. Estes trabalhos representam impactos muito
reduzidos e mitigáveis pela implementação de medidas adequadas, como sejam
a reutilização dos materiais de escavação e a inserção de blocos de maiores
dimensões na paisagem local.

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, foram identificadas 19 pontos
de água / captações.

Ainda que a implantação dos aerogeradores seja realizada numa zona de cota
elevada (zona de recarga de sistemas aquíferos), não se prevê que a interacção
das estruturas previstas em projecto, com os recursos hídricos subterrâneos
possa ser de alguma forma relevante. Considera-se que as interações serão
diminutas ou mesmo nula, uma vez que a área a impermeabilizar se restringe à
zona da sapata dos aerogeradores.

Relativamente à qualidade da água, também não prevê que o conjunto de
trabalhos a realizar possa produzir alterações à situação existente, a não ser se
durante a fase de construção, ocorressem derrames de óleos e combustíveis
significativos. Ainda assim, a tomada das habituais medidas preventivas em obra,
reduzirá o risco de contaminação, pelo que o impacto poderá ser considerado no
geral muito reduzido ou mesmo nulo.
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A área a impermeabilizar é insignificante face à área onde se insere o
empreendimento, e no processo do aproveitamento eólico para produção de
energia eléctrica não são gerados resíduos que coloquem em causa qualidade da
água.

Lisboa, Novembro de 2014

PEDRO OLIVENÇA

SUSE MATEUS

(Geólogo de Engenharia)

(Geóloga)
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ANEXO III

PONTOS DE ÁGUA
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Geologia e Hidrogeologia

Ponto de Água

Ficha de identificação
Coordenadas do ponto central
Datum
Tipologia / Caracterização
Nascente que abastece o
curso de água

Foto

Coordenadas WGS84
520 859

4630 933

Ângulo de visão: de NW para SE

Foto

Local da Recolha de água

Coordenadas WGS84
520 842
463 0947
Ângulo de visão: de SW para NE

A1

Refª
M (X)

P (Y)

WGS 84

520 850

4630 942

Datum Lisboa

148 847

540 256

Altitude
704 m
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Geologia e Hidrogeologia

Ponto de Água

Ficha de identificação
Coordenadas do ponto central
Datum

A2

Refª
M (X)

P (Y)

WGS 84

521 414

4631 148

Datum Lisboa

149 414

540 456

Altitude
679 m

Tipologia / Caracterização
Nascente com reservatório de
água

Foto

Coordenadas WGS84
521 414

4631 148

Ângulo de visão: de SE para NW

Geologia e Hidrogeologia

Ponto de Água

Ficha de identificação
Coordenadas do ponto central
Datum
Tipologia / Caracterização
Nascente com reservatório de
água
.

Foto

Coordenadas WGS84
521 404

4631 185

Ângulo de visão: de E para W

A3

Refª
M (X)

P (Y)

WGS 84

521 404

4631 185

Datum Lisboa

149 405

540 493

Altitude
674 m
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Geologia e Hidrogeologia

Ponto de Água

Ficha de identificação
Coordenadas do ponto central
WGS 84
Datum
Datum Lisboa
Tipologia / Caracterização

A4
Refª

M (X)
521 498

P (Y)
4631 035

149 496

540 342

Altitude
673 m

Nascente com reservatório de
água

Foto

Coordenadas WGS84
521 498

4631 035

Ângulo de visão: de NE para SW

Geologia e Hidrogeologia

Ponto de Água

Ficha de identificação
Coordenadas do ponto central
WGS 84
Datum
Datum Lisboa
Tipologia / Caracterização
Mina de água

Foto

Coordenadas WGS84
521 465

4631 000

Ângulo de visão: de NE para SW

A5
Refª

M (X)
521 465

P (Y)
4631 000

149 463

540 307

Altitude
678 m
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Geologia e Hidrogeologia

Ponto de Água

Ficha de identificação
Coordenadas do ponto central
Datum
Tipologia / Caracterização
Nascente que abastece o
curso de água

Foto

Coordenadas WGS84
521 471

4630 996

Ângulo de visão: de NE para SW

Foto

Local da Recolha de água

Coordenadas WGS84
521 465
4631 004
Ângulo de visão: de NE para SW

A6

Refª
M (X)

P (Y)

WGS 84

521 471

4630 996

Datum Lisboa

149 469

540 303

Altitude
678 m
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Geologia e Hidrogeologia

Ponto de Água

Ficha de identificação
Coordenadas do ponto central
WGS 84
Datum
Datum Lisboa
Tipologia / Caracterização

A7
Refª

M (X)
521 816

P (Y)
4630 923

149 814

540 227

Altitude
600 m

Nascente com reservatório de
água

Foto

Coordenadas WGS84
521 816

4630 923

Ângulo de visão: de E para W

Geologia e Hidrogeologia

Ponto de Água

Ficha de identificação
Coordenadas do ponto central
WGS 84
Datum
Datum Lisboa
Tipologia / Caracterização
Nascente com reservatório de
água

Foto

Coordenadas WGS84
521 808

4630 905

Ângulo de visão: de E para W

A8
Refª

M (X)
521 808

P (Y)
4630 905

149 805

540 208

Altitude
604 m
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Geologia e Hidrogeologia

Ponto de Água

Ficha de identificação
Coordenadas do ponto central
Datum
Tipologia / Caracterização
Nascente com reservatório de
água

Foto

Coordenadas WGS84
521908

4630566

Ângulo de visão: de NE para SW

Foto

Nascente com reservatório de
água

Coordenadas WGS84
521 903
4630 561
Ângulo de visão: de N para S

A9

Refª
M (X)

P (Y)

WGS 84

521908

4630566

Datum Lisboa

149 902

539 868

Altitude
610 m
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Geologia e Hidrogeologia

Ponto de Água

Ficha de identificação
Coordenadas do ponto central
WGS 84
Datum
Datum Lisboa
Tipologia / Caracterização
Nascente com reservatório de
água

Foto

Coordenadas WGS84
521 953

4630 655

Ângulo de visão: de E para W

A10
Refª

M (X)
521 953

P (Y)
4630 655

149 947

539 957

Altitude
598 m
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Geologia e Hidrogeologia

Ponto de Água

Ficha de identificação
Coordenadas do ponto central
Datum
Tipologia / Caracterização
Nascente com reservatório de
água

Foto

Coordenadas WGS84
522 056

4630 826

Ângulo de visão: de NE para SW

Foto

Local da Recolha de água

Coordenadas WGS84
521 828
4631 307
Ângulo de visão: de NE para SW

A11

Refª
M (X)

P (Y)

WGS 84

521 828

4631 307

Datum Lisboa

149 829

540 610

Altitude
556 m
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Geologia e Hidrogeologia

Ponto de Água

Ficha de identificação
Coordenadas do ponto central
WGS 84
Datum
Datum Lisboa
Tipologia / Caracterização
Nascente com reservatório de
água

Foto

Coordenadas WGS84
521 828

4631 307

Ângulo de visão: de E para W

A12
Refª

M (X)
521 819

P (Y)
4631 303

149 820

540 606

Altitude
548 m
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Geologia e Hidrogeologia

Ponto de Água

Ficha de identificação
Coordenadas do ponto central
Datum
Tipologia / Caracterização

Nascente com reservatório de
água

Foto

Coordenadas WGS84
521 997

4631 472

Ângulo de visão: de SE para NW

Foto

Local da Recolha de água

Coordenadas WGS84
521 997
4631 472
Ângulo de visão: de SE para NW

A13

Refª
M (X)

P (Y)

WGS 84

521 997

4631 472

Datum Lisboa

149 820

540 606

Altitude
429 m
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Geologia e Hidrogeologia

Ponto de Água

Ficha de identificação
Coordenadas do ponto central
WGS 84
Datum
Datum Lisboa
Tipologia / Caracterização

A14
Refª

M (X)
523 661

P (Y)
4630 089

151 650

539 373

Altitude
742 m

Nascente com reservatório de
água

Foto

Coordenadas WGS84
523 662

4630 099

Ângulo de visão: de W para E

Geologia e Hidrogeologia

Ponto de Água

Ficha de identificação
Coordenadas do ponto central
WGS 84
Datum
Datum Lisboa
Tipologia / Caracterização

Nascente com reservatório de
água

Foto

Coordenadas WGS84
523 710

4630 045

Ângulo de visão: de W para E

A15
Refª

M (X)
523 703

P (Y)
4630 047

151 692

539331

Altitude
742 m

CêGê

Geologia e Hidrogeologia

Ponto de Água

Ficha de identificação
Coordenadas do ponto central
WGS 84
Datum
Datum Lisboa
Tipologia / Caracterização

A16
Refª

M (X)
523 722

P (Y)
4630 027

151 711

539 311

Altitude
742 m

Nascente com reservatório de
água

Foto

Coordenadas WGS84
523 728

4630 036

Ângulo de visão: de S para N

Geologia e Hidrogeologia

Ponto de Água

Ficha de identificação
Coordenadas do ponto central
WGS 84
Datum
Datum Lisboa
Tipologia / Caracterização

Nascente com reservatório de
água

Foto

Coordenadas WGS84
523 738

4629 990

Ângulo de visão: de NW para SE

A17
Refª

M (X)
523 738

P (Y)
4629 990

151 726

539 274

Altitude
745 m

CêGê

Geologia e Hidrogeologia

Ponto de Água

Ficha de identificação
Coordenadas do ponto central
WGS 84
Datum
Datum Lisboa
Tipologia / Caracterização

A18
Refª

M (X)
521 262

P (Y)
4632 415

149 274

541 725

Altitude
517 m

Nascente com reservatório de
água

Foto

Coordenadas WGS84
521 262

4632 415

Ângulo de visão: de N para S

Geologia e Hidrogeologia

Ponto de Água

Ficha de identificação
Coordenadas do ponto central
WGS 84
Datum
Datum Lisboa
Tipologia / Caracterização

Nascente com reservatório de
água

Foto

Coordenadas WGS84
521 201

4632 491

Ângulo de visão: de NE para SW

A19
Refª

M (X)
521 201

P (Y)
4632 491

149 214

541 801

Altitude
473 m
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ANEXO IV

ANÁLISES QUIMICAS DA ÁGUA

Boletim Analítico Nº:20144207

Versão :2.0

Âmbito: Determinações em Amostras de Águas superficiais
Boletim Definitivo
Requisitante: Cêgê - Geologia, Geotecnia Instrumentação e Monitorização Geotécnica
Morada: Rua General Ferreira Martins, 10, 1ºA - 1495-137 Algés
Designação da Amostra: Água Superficial
COLHEITA DE AMOSTRAS
Data:

01-10-2014

Colheita efectuada por:

Cliente

Hora de Colheita:
Tipo de Análise:
Origem:

---

Ponto:
Método de Recolha:

Água Superficial

FQ

---

---

ANÁLISE
Data de Entrada: 01-10-2014
Descrição
pH, a 25º C

Período de Análise: 01-10-2014 a 27-10-2014
Métodos
MI 125(2012-09-19)
(SMEWW
4500-H-B)

Condutividade eléctrica
Resistividade
Resíduo seco 180ºC
Alcalinidade Total

Ref. Amostra: 20144207

Exp. Result.

Resultados

LL/ VP (b)

VMR (a)

Escala de Sorensen

5.1

---

---

SMEWW 2510 B

*

μS/cm

31.3

---

---

MI 75

*

omega/cm

0.032

---

---

MI 93 (Rodier)
MI 93 (Rodier)

*

mg/L

2

---

---

SMEWW 2320 B

*

mg/L

12.5

---

---

Dureza total

SMEWW 2340 - C *

mg/L

34

---

---

Sulfuração Total

SMEWW 4500 S2- *
E

mg/L S

0.027

---

---

Cloretos

SMEWW 4500 - Cl
-B

mg/L

14.0

---

200

Sulfatos

SMEWW 4500 SO4-E

*

mg/L

<10(LQ)

250

150

Carbonatos

SMEWW 2320 B

*

mg/L Ca CO3

13

---

---

Bicarbonatos

SMEWW 2320 B

*

mg/L

<12(LQ)

---

---

Nitratos

SMEWW 4500 NO3-B

*

mg/L

<4.4(LQ)

---

---

Obs.:

EMISSÃO
Porto, 27 de Outubro de 2014

O ensaio assinalado com (*) não se encontra no âmbito da acreditação do laboratório.
O ensaio assinalado com (#) foi subcontratado a laboratório acreditado para este ensaio.

O Director do Laboratório
A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.
NP: Norma Portuguesa; SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
21th ed; ISO: International Standard Organization; NF: Norma Francesa; EN: Norma Europeia; MI:
Método Interno; DIN: Norma Alemã; LQ: Limite de Quantificação.
a)Valor Máximo Recomendado. b)Limite de lei (LL) segundo o Decreto Lei 236/98, à excepção das
águas de consumo humano, para as quais Valor Paramétrico (VP) segundo o Decreto Lei 306/07.

Maria Cristina Antão, Dra.
(Este Boletim Analítico foi assinado digitalmente)

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente à amostra designada neste Boletim Analítico. O Boletim Analítico não deve ser
reproduzido, a não ser na integra, sem acordo escrito do Laboratório.

Praceta João Villaret, n.º 183 . 4460-337 Senhora da Hora - PORTUGAL
Telef. (351) 225 089 383/84/85 - Fax (351) 225 507 522
e-mail: geral@equilibrium.com.pt
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Designação da Amostra: Água Superficial
COLHEITA DE AMOSTRAS
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01-10-2014

Colheita efectuada por:

Cliente

Hora de Colheita:
Tipo de Análise:
Origem:

---

Ponto:
Método de Recolha:

Água Superficial

FQ

---

---

ANÁLISE
Data de Entrada: 01-10-2014
Descrição
Nitritos

Período de Análise: 01-10-2014 a 27-10-2014
Métodos
SMEWW
4500-NO2-B

Fluoretos

*

SMEWW 4500 - F C

Sódio

SMEWW 3030K/
SMEWW 3111B
(22ªEd.)

Potássio

*#

SMEWW 3500-K-B *

Amónio

Ref. Amostra: 20144207

Exp. Result.

Resultados

LL/ VP (b)

VMR (a)

mg/L

<0.05(LQ)

---

---

mg/L

<0.30(LQ)

---

1.7

mg/L Na

4.87

---

---

mg/L K

2

---

---

LAE

*

mg/L

<0.14(LQ)

---

---

SMEWW 3500 Ca- B

*

mg/L

7.2

---

---

SMEWW
3500-Mg-B

*

mg/L

3.9

---

---

Ferro

SMEWW 3500
Fe-B

*

mg/L

<50(LQ)

---

---

Silica

NP EN ISO 3696

*

mg/L

<0.005 (LQ)

---

---

mg/L

1.8

---

---

mg/L O2

8.56

---

---

mg/L CO2

13.2

---

---

Cálcio
Magnésio

Oxidabilidade (MnO4)
Oxigénio dissolvido
Anidrido carbónico livre

NP 731:1969
SMEWW 4500 O-G *
SMEWW 4500 CO2 - C

*
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ANEXO V

PLANTA GEOLÓGICA

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS
DA ESPIGA, SA
PARQUE EÓLICO DE ARGA
SOBREEQUIPAMENTO
ADENDA À ANÁLISE GEOLÓGICA E
HIDROGEOLÓGICA PARA RECAPE

CêGê

PARQUE EÓLICO DE ARGA

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGA

ADENDA À ANÁLISE GEOLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA
PARA APOIO AO RECAPE

1 – INTRODUÇÃO

Apresenta-se neste documento uma adenda ao estudo efectuado na área de
implantação do sobreequipamento do parque eólico de Arga, com vista a integrar
o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE).

Esta adenda visa complementar a informação de natureza hidrogeológica,
nomeadamente no que diz respeito às análises químicas das amostras de água
colhidas nalguns dos pontos de água identificados, e que não foi possível incluir
no relatório anteriormente entregue.

CêGê

2 – ANÁLISES QUÍMICAS DA ÁGUA COLHIDA EM PONTOS DE ÁGUA
Como já referido no relatório entregue anteriormente no reconhecimento de
superfície realizado no local em estudo, foi identificada a captação dos recursos
hídricos subterrâneos, numa mina de água (A5) e em 18 nascentes, a que se
atribuíram as designações A1 a A4 e A6 a A19.

Todas as nascentes identificadas, com a exceção da nascente designada como
A1, que deverá possuir um carácter temporário, tinham associadas uma estrutura
em cimento, que servia de reservatório, a partir da qual a água se encontrava
canalizada por tubagens possivelmente até aos aglomerados populacionais mais
próximos.
Na figura 1 encontra-se a localização dos pontos de água (ícones laranja com um
“A” e a numeração respectiva) e dos aerogeradores a implementar no
sobreequipamento (estrelas verdes).

Figura 1 – Localização das nascentes e minas relativamente à posição dos novos
aerogeradores a instalar.
2
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De forma a caracterizar a água das nascentes, e de acordo com o solicitado na
DIA, foram colhidas amostras e efectuadas análises químicas, com vista à sua
caracterização em termos dos principiais elementos químicos / iões e de alguns
parâmetros físicos.

Excluíram-se desta caracterização as análises bacteriológicas, uma vez que os
trabalhos relativos à construção destes novos aerogeradores não alterarão as
condições actualmente existentes no local.

Após colheita as amostras foram enviadas para um laboratório da especialidade e
acreditado, onde se efectuarão as análises químicas da água.

Como já referido, não foram colhidas amostras da totalidade dos pontos de água
agora cadastrados, uma vez que em muitos dos casos, face à sua proximidade,
considera-se que o sistema de percolação da água no maciço e as suas
características serão as mesma, pelo que, não existirão alterações nos
parâmetros físico-químicos em análise.

No quadro resumo seguinte apresentam os resultados obtidos nas análises
químicas realizadas nos pontos de água onde se efectuou a sua colheita.

De acordo com os resultados obtidos nas análises efectuadas verifica-se que os
valores obtidos para os diversos parâmetros observados são muito similares,
próprios do tipo de circulação no maciço existente no local. Destacamos apenas
como valores atípicos a condutividade eléctrica obtida na amostra do ponto de
água A18.

Verifica-se igualmente que as amostras A1 e A11 apresentam valores de resíduo
seco mais baixo que as restantes amostras colhidas, enquanto que o cálcio
apenas foi detectado nas amostras dos pontos A1 e A18.
3
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Quadro I - Principais características físicas e químicas das águas colhidas
Local de amostragem

A1

A6

A7

A9

A11

A12

A18

Boletim nº

20144207

20144742

20144743

20144744

20144745

20144746

20144991

pH

5,1

4,7

4,6

4,7

4,3

4,3

4,9

Condutividade eléctrica
(μ S/cm)

31,3

30,5

29,7

27,8

30,4

27,6

188,3

Resistividade (Ω /cm)

0,032

0,03

0,03

0,04

0,03

0,04

0,05

Resíduo seco (mg/l)

2,0

21,0

31,0

42,0

3,0

17,0

52,0

Alcalinidade total (mg/l)

12,5

12,5

8,5

9,0

9,0

7,5

6,5

Dureza total (mg/l)

34,0

22,0

16,0

22,0

12,0

20,0

28,0

Sulfuração total (mg/l S)

0,027

0,008

0,003

0,005

0,006

0,01

0,013

Cloretos (mg/l)

14,0

<10,0

11,2

12,6

15,4

<10,0

10,5

Sulfatos (mg/l)

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

<10,0

Carbonatos (mg/l CaCO3)

13,0

10,0

7,0

10,0

7,5

8,0

6,0

Bicarbonatos (mg/l)

<12,0

<12,0

<12,0

<12,0

<12,0

<12,0

<12,0

Nitratos (mg/l)

<4,4

<4,4

<4,4

<4,4

<4,4

<4,4

<4,4

Nitritos (mg/l)

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Fluoretos (mg/l)

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

Sódio (mg/l Na)

4,87

14,3

15,2

15,0

14,8

15,4

27,4

Potássio (mg/l K)

2,0

0,3

0,6

0,1

0,2

0,3

0,1

Amónio (mg/l)

<0,14

<0,14

<0,14

<0,14

<0,14

<0,14

<0,14

Cálcio (mg/l)

7,2

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

11,2

Magnésio (mg/l)

3,9

5,4

3,9

5,4

<3,0

4,9

<3,0

Ferro (mg/l)

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Sílica (mg/l)

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

1,8

<1,0

1,1

<1,0

<1,0

1,1

1,3

8,56

8,72

7,56

7,56

5,96

7,6

8,6

13,2

13,2

13,2

8,8

8,8

13,2

13,2

Oxidabilidade - MnO4
(mg/l)
Oxigénio dissolvido
(mg/l O2)
Anidrido carbónico livre
(mg/l CO2)
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3 – CONCLUSÕES

Na área envolvente do local da implantação do sobreequipamento do parque
eólico da Serra de Arga, verifica-se que os resultados obtidos foram muito
similares, reflectindo as características do maciço, o modo e tempo de circulação
da água no sistema aquífero.

Lisboa, Dezembro de 2014

PEDRO OLIVENÇA

SUSE MATEUS

(Geólogo de Engenharia)

(Geóloga)
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ANEXO
ANÁLISES QUÍMICAS

Boletim Analítico Nº:20144207

Versão :2.0

Âmbito: Determinações em Amostras de Águas superficiais
Boletim Definitivo
Requisitante: Cêgê - Geologia, Geotecnia Instrumentação e Monitorização Geotécnica
Morada: Rua General Ferreira Martins, 10, 1ºA - 1495-137 Algés
Designação da Amostra: Água Superficial
COLHEITA DE AMOSTRAS
Data:

01-10-2014

Colheita efectuada por:

Cliente

Hora de Colheita:
Tipo de Análise:
Origem:

---

Ponto:
Método de Recolha:

Água Superficial

FQ

---

---

ANÁLISE
Data de Entrada: 01-10-2014
Descrição
pH, a 25º C

Período de Análise: 01-10-2014 a 27-10-2014
Métodos
MI 125(2012-09-19)
(SMEWW
4500-H-B)

Condutividade eléctrica
Resistividade
Resíduo seco 180ºC
Alcalinidade Total

Ref. Amostra: 20144207

Exp. Result.

Resultados

LL/ VP (b)

VMR (a)

Escala de Sorensen

5.1

---

---

SMEWW 2510 B

*

μS/cm

31.3

---

---

MI 75

*

omega/cm

0.032

---

---

MI 93 (Rodier)
MI 93 (Rodier)

*

mg/L

2

---

---

SMEWW 2320 B

*

mg/L

12.5

---

---

Dureza total

SMEWW 2340 - C *

mg/L

34

---

---

Sulfuração Total

SMEWW 4500 S2- *
E

mg/L S

0.027

---

---

Cloretos

SMEWW 4500 - Cl
-B

mg/L

14.0

---

200

Sulfatos

SMEWW 4500 SO4-E

*

mg/L

<10(LQ)

250

150

Carbonatos

SMEWW 2320 B

*

mg/L Ca CO3

13

---

---

Bicarbonatos

SMEWW 2320 B

*

mg/L

<12(LQ)

---

---

Nitratos

SMEWW 4500 NO3-B

*

mg/L

<4.4(LQ)

---

---

Obs.:

EMISSÃO
Porto, 27 de Outubro de 2014

O ensaio assinalado com (*) não se encontra no âmbito da acreditação do laboratório.
O ensaio assinalado com (#) foi subcontratado a laboratório acreditado para este ensaio.

O Director do Laboratório
A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.
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21th ed; ISO: International Standard Organization; NF: Norma Francesa; EN: Norma Europeia; MI:
Método Interno; DIN: Norma Alemã; LQ: Limite de Quantificação.
a)Valor Máximo Recomendado. b)Limite de lei (LL) segundo o Decreto Lei 236/98, à excepção das
águas de consumo humano, para as quais Valor Paramétrico (VP) segundo o Decreto Lei 306/07.
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Fluoretos

*
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Sódio

SMEWW 3030K/
SMEWW 3111B
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Potássio

*#
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Ref. Amostra: 20144207

Exp. Result.

Resultados

LL/ VP (b)

VMR (a)

mg/L

<0.05(LQ)

---

---

mg/L

<0.30(LQ)

---

1.7

mg/L Na

4.87

---

---

mg/L K

2

---

---

LAE

*

mg/L

<0.14(LQ)

---

---

SMEWW 3500 Ca- B

*

mg/L

7.2

---

---

SMEWW
3500-Mg-B

*

mg/L

3.9

---

---

Ferro

SMEWW 3500
Fe-B

*

mg/L

<50(LQ)

---

---

Silica

NP EN ISO 3696

*

mg/L

<0.005 (LQ)

---

---

mg/L

1.8

---

---

mg/L O2

8.56

---

---

mg/L CO2

13.2

---

---

Cálcio
Magnésio

Oxidabilidade (MnO4)
Oxigénio dissolvido
Anidrido carbónico livre

NP 731:1969
SMEWW 4500 O-G *
SMEWW 4500 CO2 - C

*
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21th ed; ISO: International Standard Organization; NF: Norma Francesa; EN: Norma Europeia; MI:
Método Interno; DIN: Norma Alemã; LQ: Limite de Quantificação.
a)Valor Máximo Recomendado. b)Limite de lei (LL) segundo o Decreto Lei 236/98, à excepção das
águas de consumo humano, para as quais Valor Paramétrico (VP) segundo o Decreto Lei 306/07.

Maria Cristina Antão, Dra.
(Este Boletim Analítico foi assinado digitalmente)

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente à amostra designada neste Boletim Analítico. O Boletim Analítico não deve ser
reproduzido, a não ser na integra, sem acordo escrito do Laboratório.

Praceta João Villaret, n.º 183 . 4460-337 Senhora da Hora - PORTUGAL
Telef. (351) 225 089 383/84/85 - Fax (351) 225 507 522
e-mail: geral@equilibrium.com.pt
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Boletim Analítico Nº:20144742

Versão :1.0

Âmbito: Determinações em Amostras de Águas superficiais
Boletim Definitivo
Requisitante: Cêgê - Geologia, Geotecnia Instrumentação e Monitorização Geotécnica
Morada: Rua General Ferreira Martins, 10, 1ºA - 1495-137 Algés
Designação da Amostra: Água Superficial
COLHEITA DE AMOSTRAS
Data:

14-11-2014

Colheita efectuada por:

Cliente

Hora de Colheita:
Tipo de Análise:
Origem:

---

Ponto:
Método de Recolha:

Água Superficial (A6)

FQ

---

---

ANÁLISE
Data de Entrada: 14-11-2014
Descrição
pH, a 19º C

Período de Análise: 14-11-2014 a 16-12-2014
Métodos
MI 125(2012-09-19)
(SMEWW
4500-H-B)

Condutividade eléctrica
Resistividade
Resíduo seco 180ºC
Alcalinidade Total

Ref. Amostra: 20144742

Exp. Result.

Resultados

LL/ VP (b)

VMR (a)

Escala de Sorensen

4.7

---

---

SMEWW 2510 B

*

μS/cm

30.5

---

---

MI 75

*

omega/cm

0.03

---

---

MI 93 (Rodier)
MI 93 (Rodier)

*

mg/L

21

---

---

SMEWW 2320 B

*

mg/L

12.5

---

---

Dureza total

SMEWW 2340 - C *

mg/L

22

---

---

Sulfuração Total

SMEWW 4500 S2- *
E

mg/L S

0.008

---

---

Cloretos

SMEWW 4500 - Cl
-B

mg/L

<10.0(LQ)

---

200

Sulfatos

SMEWW 4500 SO4-E

*

mg/L

<10(LQ)

250

150

Carbonatos

SMEWW 2320 B

*

mg/L Ca CO3

10

---

---

Bicarbonatos

SMEWW 2320 B

*

mg/L

<12(LQ)

---

---

Nitratos

SMEWW 4500 NO3-B

*

mg/L

<4.4(LQ)

---

---

Obs.:

EMISSÃO
Porto, 16 de Dezembro de 2014

O ensaio assinalado com (*) não se encontra no âmbito da acreditação do laboratório.

O Director do Laboratório
A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.
NP: Norma Portuguesa; SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
21th ed; ISO: International Standard Organization; NF: Norma Francesa; EN: Norma Europeia; MI:
Método Interno; DIN: Norma Alemã; LQ: Limite de Quantificação.
a)Valor Máximo Recomendado. b)Limite de lei (LL) segundo o Decreto Lei 236/98, à excepção das
águas de consumo humano, para as quais Valor Paramétrico (VP) segundo o Decreto Lei 306/07.

Maria Cristina Antão, Dra.
(Este Boletim Analítico foi assinado digitalmente)

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente à amostra designada neste Boletim Analítico. O Boletim Analítico não deve ser
reproduzido, a não ser na integra, sem acordo escrito do Laboratório.

Praceta João Villaret, n.º 183 . 4460-337 Senhora da Hora - PORTUGAL
Telef. (351) 225 089 383/84/85 - Fax (351) 225 507 522
e-mail: geral@equilibrium.com.pt
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Boletim Analítico Nº:20144742

Versão :1.0

Âmbito: Determinações em Amostras de Águas superficiais
Boletim Definitivo
Requisitante: Cêgê - Geologia, Geotecnia Instrumentação e Monitorização Geotécnica
Morada: Rua General Ferreira Martins, 10, 1ºA - 1495-137 Algés
Designação da Amostra: Água Superficial
COLHEITA DE AMOSTRAS
Data:

14-11-2014

Colheita efectuada por:

Cliente

Hora de Colheita:
Tipo de Análise:
Origem:

---

Ponto:
Método de Recolha:

Água Superficial (A6)

FQ

---

---

ANÁLISE
Data de Entrada: 14-11-2014
Descrição
Nitritos

Período de Análise: 14-11-2014 a 16-12-2014
Métodos
SMEWW
4500-NO2-B

Fluoretos

*

SMEWW 4500 - F C

Sódio

SMEWW 3111B

Potássio

*

SMEWW 3500-K-B *

Amónio

Ref. Amostra: 20144742

Exp. Result.

Resultados

LL/ VP (b)

VMR (a)

mg/L

<0.05(LQ)

---

---

mg/L

<0.30(LQ)

---

1.7

mg/L

14.3

---

---

mg/L K

0.3

---

---

LAE

*

mg/L

<0.14(LQ)

---

---

SMEWW 3500 Ca- B

*

mg/L

0

---

---

SMEWW
3500-Mg-B

*

mg/L

5.4

---

---

Ferro

SMEWW 3500
Fe-B

*

mg/L

<0.05(LQ)

---

---

Silica

NP EN ISO 3696

*

mg/L

<0.005 (LQ)

---

---

mg/L

<1.0(LQ)

---

---

mg/L O2

8.72

---

---

mg/L CO2

13.2

---

---

Cálcio
Magnésio

Oxidabilidade (MnO4)
Oxigénio dissolvido
Anidrido carbónico livre

NP 731:1969
SMEWW 4500 O-G *
SMEWW 4500 CO2 - C

*

Obs.:

EMISSÃO
Porto, 16 de Dezembro de 2014

O ensaio assinalado com (*) não se encontra no âmbito da acreditação do laboratório.

O Director do Laboratório
A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.
NP: Norma Portuguesa; SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
21th ed; ISO: International Standard Organization; NF: Norma Francesa; EN: Norma Europeia; MI:
Método Interno; DIN: Norma Alemã; LQ: Limite de Quantificação.
a)Valor Máximo Recomendado. b)Limite de lei (LL) segundo o Decreto Lei 236/98, à excepção das
águas de consumo humano, para as quais Valor Paramétrico (VP) segundo o Decreto Lei 306/07.

Maria Cristina Antão, Dra.
(Este Boletim Analítico foi assinado digitalmente)

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente à amostra designada neste Boletim Analítico. O Boletim Analítico não deve ser
reproduzido, a não ser na integra, sem acordo escrito do Laboratório.

Praceta João Villaret, n.º 183 . 4460-337 Senhora da Hora - PORTUGAL
Telef. (351) 225 089 383/84/85 - Fax (351) 225 507 522
e-mail: geral@equilibrium.com.pt
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Boletim Analítico Nº:20144743

Versão :1.0

Âmbito: Determinações em Amostras de Águas superficiais
Boletim Definitivo
Requisitante: Cêgê - Geologia, Geotecnia Instrumentação e Monitorização Geotécnica
Morada: Rua General Ferreira Martins, 10, 1ºA - 1495-137 Algés
Designação da Amostra: Água Superficial
COLHEITA DE AMOSTRAS
Data:

14-11-2014

Colheita efectuada por:

Cliente

Hora de Colheita:
Tipo de Análise:
Origem:

---

Ponto:
Método de Recolha:

Água Superficial (A7)

FQ

---

---

ANÁLISE
Data de Entrada: 14-11-2014
Descrição
pH, a 19º C

Período de Análise: 14-11-2014 a 16-12-2014
Métodos
MI 125(2012-09-19)
(SMEWW
4500-H-B)

Condutividade eléctrica
Resistividade
Resíduo seco 180ºC
Alcalinidade Total

Ref. Amostra: 20144743

Exp. Result.

Resultados

LL/ VP (b)

VMR (a)

Escala de Sorensen

4.6

---

---

SMEWW 2510 B

*

μS/cm

29.7

---

---

MI 75

*

omega/cm

0.03

---

---

MI 93 (Rodier)
MI 93 (Rodier)

*

mg/L

31

---

---

SMEWW 2320 B

*

mg/L

8.5

---

---

Dureza total

SMEWW 2340 - C *

mg/L

16

---

---

Sulfuração Total

SMEWW 4500 S2- *
E

mg/L S

0.003

---

---

Cloretos

SMEWW 4500 - Cl
-B

mg/L

11.2

---

200

Sulfatos

SMEWW 4500 SO4-E

*

mg/L

<10(LQ)

250

150

Carbonatos

SMEWW 2320 B

*

mg/L Ca CO3

7

---

---

Bicarbonatos

SMEWW 2320 B

*

mg/L

<12(LQ)

---

---

Nitratos

SMEWW 4500 NO3-B

*

mg/L

<4.4(LQ)

---

---

Obs.:

EMISSÃO
Porto, 16 de Dezembro de 2014

O ensaio assinalado com (*) não se encontra no âmbito da acreditação do laboratório.

O Director do Laboratório
A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.
NP: Norma Portuguesa; SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
21th ed; ISO: International Standard Organization; NF: Norma Francesa; EN: Norma Europeia; MI:
Método Interno; DIN: Norma Alemã; LQ: Limite de Quantificação.
a)Valor Máximo Recomendado. b)Limite de lei (LL) segundo o Decreto Lei 236/98, à excepção das
águas de consumo humano, para as quais Valor Paramétrico (VP) segundo o Decreto Lei 306/07.

Maria Cristina Antão, Dra.
(Este Boletim Analítico foi assinado digitalmente)

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente à amostra designada neste Boletim Analítico. O Boletim Analítico não deve ser
reproduzido, a não ser na integra, sem acordo escrito do Laboratório.

Praceta João Villaret, n.º 183 . 4460-337 Senhora da Hora - PORTUGAL
Telef. (351) 225 089 383/84/85 - Fax (351) 225 507 522
e-mail: geral@equilibrium.com.pt
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Boletim Analítico Nº:20144743

Versão :1.0

Âmbito: Determinações em Amostras de Águas superficiais
Boletim Definitivo
Requisitante: Cêgê - Geologia, Geotecnia Instrumentação e Monitorização Geotécnica
Morada: Rua General Ferreira Martins, 10, 1ºA - 1495-137 Algés
Designação da Amostra: Água Superficial
COLHEITA DE AMOSTRAS
Data:

14-11-2014

Colheita efectuada por:

Cliente

Hora de Colheita:
Tipo de Análise:
Origem:

---

Ponto:
Método de Recolha:

Água Superficial (A7)

FQ

---

---

ANÁLISE
Data de Entrada: 14-11-2014
Descrição
Nitritos

Período de Análise: 14-11-2014 a 16-12-2014
Métodos
SMEWW
4500-NO2-B

Fluoretos

*

SMEWW 4500 - F C

Sódio

SMEWW 3111B

Potássio

*

SMEWW 3500-K-B *

Amónio

Ref. Amostra: 20144743

Exp. Result.

Resultados

LL/ VP (b)

VMR (a)

mg/L

<0.05(LQ)

---

---

mg/L

<0.30(LQ)

---

1.7

mg/L

15.2

---

---

mg/L K

0.6

---

---

LAE

*

mg/L

<0.14(LQ)

---

---

SMEWW 3500 Ca- B

*

mg/L

0

---

---

SMEWW
3500-Mg-B

*

mg/L

3.9

---

---

Ferro

SMEWW 3500
Fe-B

*

mg/L

<0.05(LQ)

---

---

Silica

NP EN ISO 3696

*

mg/L

<0.005 (LQ)

---

---

mg/L

1.1

---

---

mg/L O2

7.56

---

---

mg/L CO2

13.2

---

---

Cálcio
Magnésio

Oxidabilidade (MnO4)
Oxigénio dissolvido
Anidrido carbónico livre

NP 731:1969
SMEWW 4500 O-G *
SMEWW 4500 CO2 - C

*

Obs.:

EMISSÃO
Porto, 16 de Dezembro de 2014

O ensaio assinalado com (*) não se encontra no âmbito da acreditação do laboratório.

O Director do Laboratório
A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.
NP: Norma Portuguesa; SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
21th ed; ISO: International Standard Organization; NF: Norma Francesa; EN: Norma Europeia; MI:
Método Interno; DIN: Norma Alemã; LQ: Limite de Quantificação.
a)Valor Máximo Recomendado. b)Limite de lei (LL) segundo o Decreto Lei 236/98, à excepção das
águas de consumo humano, para as quais Valor Paramétrico (VP) segundo o Decreto Lei 306/07.

Maria Cristina Antão, Dra.
(Este Boletim Analítico foi assinado digitalmente)

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente à amostra designada neste Boletim Analítico. O Boletim Analítico não deve ser
reproduzido, a não ser na integra, sem acordo escrito do Laboratório.

Praceta João Villaret, n.º 183 . 4460-337 Senhora da Hora - PORTUGAL
Telef. (351) 225 089 383/84/85 - Fax (351) 225 507 522
e-mail: geral@equilibrium.com.pt
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Boletim Analítico Nº:20144744

Versão :1.0

Âmbito: Determinações em Amostras de Águas superficiais
Boletim Definitivo
Requisitante: Cêgê - Geologia, Geotecnia Instrumentação e Monitorização Geotécnica
Morada: Rua General Ferreira Martins, 10, 1ºA - 1495-137 Algés
Designação da Amostra: Água Superficial
COLHEITA DE AMOSTRAS
Data:

14-11-2014

Colheita efectuada por:

Cliente

Hora de Colheita:
Tipo de Análise:
Origem:

---

Ponto:
Método de Recolha:

Água Superficial (A9)

FQ

---

---

ANÁLISE
Data de Entrada: 14-11-2014
Descrição
pH, a 19º C

Período de Análise: 14-11-2014 a 16-12-2014
Métodos
MI 125(2012-09-19)
(SMEWW
4500-H-B)

Condutividade eléctrica
Resistividade
Resíduo seco 180ºC
Alcalinidade Total

Ref. Amostra: 20144744

Exp. Result.

Resultados

LL/ VP (b)

VMR (a)

Escala de Sorensen

4.7

---

---

SMEWW 2510 B

*

μS/cm

27.8

---

---

MI 75

*

omega/cm

0.04

---

---

MI 93 (Rodier)
MI 93 (Rodier)

*

mg/L

42

---

---

SMEWW 2320 B

*

mg/L

9

---

---

Dureza total

SMEWW 2340 - C *

mg/L

22

---

---

Sulfuração Total

SMEWW 4500 S2- *
E

mg/L S

0.005

---

---

Cloretos

SMEWW 4500 - Cl
-B

mg/L

12.6

---

200

Sulfatos

SMEWW 4500 SO4-E

*

mg/L

<10(LQ)

250

150

Carbonatos

SMEWW 2320 B

*

mg/L Ca CO3

10

---

---

Bicarbonatos

SMEWW 2320 B

*

mg/L

<12(LQ)

---

---

Nitratos

SMEWW 4500 NO3-B

*

mg/L

<4.4(LQ)

---

---

Obs.:

EMISSÃO
Porto, 16 de Dezembro de 2014

O ensaio assinalado com (*) não se encontra no âmbito da acreditação do laboratório.

O Director do Laboratório
A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.
NP: Norma Portuguesa; SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
21th ed; ISO: International Standard Organization; NF: Norma Francesa; EN: Norma Europeia; MI:
Método Interno; DIN: Norma Alemã; LQ: Limite de Quantificação.
a)Valor Máximo Recomendado. b)Limite de lei (LL) segundo o Decreto Lei 236/98, à excepção das
águas de consumo humano, para as quais Valor Paramétrico (VP) segundo o Decreto Lei 306/07.

Maria Cristina Antão, Dra.
(Este Boletim Analítico foi assinado digitalmente)

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente à amostra designada neste Boletim Analítico. O Boletim Analítico não deve ser
reproduzido, a não ser na integra, sem acordo escrito do Laboratório.

Praceta João Villaret, n.º 183 . 4460-337 Senhora da Hora - PORTUGAL
Telef. (351) 225 089 383/84/85 - Fax (351) 225 507 522
e-mail: geral@equilibrium.com.pt
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Boletim Analítico Nº:20144744

Versão :1.0

Âmbito: Determinações em Amostras de Águas superficiais
Boletim Definitivo
Requisitante: Cêgê - Geologia, Geotecnia Instrumentação e Monitorização Geotécnica
Morada: Rua General Ferreira Martins, 10, 1ºA - 1495-137 Algés
Designação da Amostra: Água Superficial
COLHEITA DE AMOSTRAS
Data:

14-11-2014

Colheita efectuada por:

Cliente

Hora de Colheita:
Tipo de Análise:
Origem:

---

Ponto:
Método de Recolha:

Água Superficial (A9)

FQ

---

---

ANÁLISE
Data de Entrada: 14-11-2014
Descrição
Nitritos

Período de Análise: 14-11-2014 a 16-12-2014
Métodos
SMEWW
4500-NO2-B

Fluoretos

*

SMEWW 4500 - F C

Sódio

SMEWW 3111B

Potássio

*

SMEWW 3500-K-B *

Amónio

Ref. Amostra: 20144744

Exp. Result.

Resultados

LL/ VP (b)

VMR (a)

mg/L

<0.05(LQ)

---

---

mg/L

<0.30(LQ)

---

1.7

mg/L

15

---

---

mg/L K

0.1

---

---

LAE

*

mg/L

<0.14(LQ)

---

---

SMEWW 3500 Ca- B

*

mg/L

0

---

---

SMEWW
3500-Mg-B

*

mg/L

5.4

---

---

Ferro

SMEWW 3500
Fe-B

*

mg/L

<0.05(LQ)

---

---

Silica

NP EN ISO 3696

*

mg/L

<0.005 (LQ)

---

---

mg/L

<1.0(LQ)

---

---

mg/L O2

7.56

---

---

mg/L CO2

8.8

---

---

Cálcio
Magnésio

Oxidabilidade (MnO4)
Oxigénio dissolvido
Anidrido carbónico livre

NP 731:1969
SMEWW 4500 O-G *
SMEWW 4500 CO2 - C

*

Obs.:

EMISSÃO
Porto, 16 de Dezembro de 2014

O ensaio assinalado com (*) não se encontra no âmbito da acreditação do laboratório.

O Director do Laboratório
A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.
NP: Norma Portuguesa; SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
21th ed; ISO: International Standard Organization; NF: Norma Francesa; EN: Norma Europeia; MI:
Método Interno; DIN: Norma Alemã; LQ: Limite de Quantificação.
a)Valor Máximo Recomendado. b)Limite de lei (LL) segundo o Decreto Lei 236/98, à excepção das
águas de consumo humano, para as quais Valor Paramétrico (VP) segundo o Decreto Lei 306/07.

Maria Cristina Antão, Dra.
(Este Boletim Analítico foi assinado digitalmente)

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente à amostra designada neste Boletim Analítico. O Boletim Analítico não deve ser
reproduzido, a não ser na integra, sem acordo escrito do Laboratório.

Praceta João Villaret, n.º 183 . 4460-337 Senhora da Hora - PORTUGAL
Telef. (351) 225 089 383/84/85 - Fax (351) 225 507 522
e-mail: geral@equilibrium.com.pt
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Boletim Analítico Nº:20144745

Versão :1.0

Âmbito: Determinações em Amostras de Águas superficiais
Boletim Definitivo
Requisitante: Cêgê - Geologia, Geotecnia Instrumentação e Monitorização Geotécnica
Morada: Rua General Ferreira Martins, 10, 1ºA - 1495-137 Algés
Designação da Amostra: Água Superficial
COLHEITA DE AMOSTRAS
Data:

14-11-2014

Colheita efectuada por:

Cliente

Hora de Colheita:
Tipo de Análise:
Origem:

---

Ponto:
Método de Recolha:

Água Superficial (A11)

FQ

---

---

ANÁLISE
Data de Entrada: 14-11-2014
Descrição
pH, a 19º C

Período de Análise: 14-11-2014 a 16-12-2014
Métodos
MI 125(2012-09-19)
(SMEWW
4500-H-B)

Condutividade eléctrica
Resistividade
Resíduo seco 180ºC
Alcalinidade Total

Ref. Amostra: 20144745

Exp. Result.

Resultados

LL/ VP (b)

VMR (a)

Escala de Sorensen

4.3

---

---

SMEWW 2510 B

*

μS/cm

30.4

---

---

MI 75

*

omega/cm

0.03

---

---

MI 93 (Rodier)
MI 93 (Rodier)

*

mg/L

3

---

---

SMEWW 2320 B

*

mg/L

9

---

---

Dureza total

SMEWW 2340 - C *

mg/L

12

---

---

Sulfuração Total

SMEWW 4500 S2- *
E

mg/L S

0.006

---

---

Cloretos

SMEWW 4500 - Cl
-B

mg/L

15.4

---

200

Sulfatos

SMEWW 4500 SO4-E

*

mg/L

<10(LQ)

250

150

Carbonatos

SMEWW 2320 B

*

mg/L Ca CO3

7.5

---

---

Bicarbonatos

SMEWW 2320 B

*

mg/L

<12(LQ)

---

---

Nitratos

SMEWW 4500 NO3-B

*

mg/L

<4.4(LQ)

---

---

Obs.:

EMISSÃO
Porto, 16 de Dezembro de 2014

O ensaio assinalado com (*) não se encontra no âmbito da acreditação do laboratório.

O Director do Laboratório
A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.
NP: Norma Portuguesa; SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
21th ed; ISO: International Standard Organization; NF: Norma Francesa; EN: Norma Europeia; MI:
Método Interno; DIN: Norma Alemã; LQ: Limite de Quantificação.
a)Valor Máximo Recomendado. b)Limite de lei (LL) segundo o Decreto Lei 236/98, à excepção das
águas de consumo humano, para as quais Valor Paramétrico (VP) segundo o Decreto Lei 306/07.

Maria Cristina Antão, Dra.
(Este Boletim Analítico foi assinado digitalmente)

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente à amostra designada neste Boletim Analítico. O Boletim Analítico não deve ser
reproduzido, a não ser na integra, sem acordo escrito do Laboratório.
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Telef. (351) 225 089 383/84/85 - Fax (351) 225 507 522
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Boletim Analítico Nº:20144745

Versão :1.0

Âmbito: Determinações em Amostras de Águas superficiais
Boletim Definitivo
Requisitante: Cêgê - Geologia, Geotecnia Instrumentação e Monitorização Geotécnica
Morada: Rua General Ferreira Martins, 10, 1ºA - 1495-137 Algés
Designação da Amostra: Água Superficial
COLHEITA DE AMOSTRAS
Data:

14-11-2014

Colheita efectuada por:

Cliente

Hora de Colheita:
Tipo de Análise:
Origem:

---

Ponto:
Método de Recolha:

Água Superficial (A11)

FQ

---

---

ANÁLISE
Data de Entrada: 14-11-2014
Descrição
Nitritos

Período de Análise: 14-11-2014 a 16-12-2014
Métodos
SMEWW
4500-NO2-B

Fluoretos

*

SMEWW 4500 - F C

Sódio

SMEWW 3111B

Potássio

*

SMEWW 3500-K-B *

Amónio

Ref. Amostra: 20144745

Exp. Result.

Resultados

LL/ VP (b)

VMR (a)

mg/L

<0.05(LQ)

---

---

mg/L

<0.30(LQ)

---

1.7

mg/L

14.8

---

---

mg/L K

0.2

---

---

LAE

*

mg/L

<0.14(LQ)

---

---

SMEWW 3500 Ca- B

*

mg/L

0

---

---

SMEWW
3500-Mg-B

*

mg/L

<3.0(LQ)

---

---

Ferro

SMEWW 3500
Fe-B

*

mg/L

<0.05(LQ)

---

---

Silica

NP EN ISO 3696

*

mg/L

<0.005 (LQ)

---

---

mg/L

<1.0(LQ)

---

---

mg/L O2

5.96

---

---

mg/L CO2

8.8

---

---

Cálcio
Magnésio

Oxidabilidade (MnO4)
Oxigénio dissolvido
Anidrido carbónico livre

NP 731:1969
SMEWW 4500 O-G *
SMEWW 4500 CO2 - C

*

Obs.:

EMISSÃO
Porto, 16 de Dezembro de 2014

O ensaio assinalado com (*) não se encontra no âmbito da acreditação do laboratório.

O Director do Laboratório
A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.
NP: Norma Portuguesa; SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
21th ed; ISO: International Standard Organization; NF: Norma Francesa; EN: Norma Europeia; MI:
Método Interno; DIN: Norma Alemã; LQ: Limite de Quantificação.
a)Valor Máximo Recomendado. b)Limite de lei (LL) segundo o Decreto Lei 236/98, à excepção das
águas de consumo humano, para as quais Valor Paramétrico (VP) segundo o Decreto Lei 306/07.

Maria Cristina Antão, Dra.
(Este Boletim Analítico foi assinado digitalmente)

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente à amostra designada neste Boletim Analítico. O Boletim Analítico não deve ser
reproduzido, a não ser na integra, sem acordo escrito do Laboratório.

Praceta João Villaret, n.º 183 . 4460-337 Senhora da Hora - PORTUGAL
Telef. (351) 225 089 383/84/85 - Fax (351) 225 507 522
e-mail: geral@equilibrium.com.pt
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Versão :1.0

Âmbito: Determinações em Amostras de Águas superficiais
Boletim Definitivo
Requisitante: Cêgê - Geologia, Geotecnia Instrumentação e Monitorização Geotécnica
Morada: Rua General Ferreira Martins, 10, 1ºA - 1495-137 Algés
Designação da Amostra: Água Superficial
COLHEITA DE AMOSTRAS
Data:

14-11-2014

Colheita efectuada por:

Cliente

Hora de Colheita:
Tipo de Análise:
Origem:

---

Ponto:
Método de Recolha:

Água Superficial (A12)

FQ

---

---

ANÁLISE
Data de Entrada: 14-11-2014
Descrição
pH, a 19º C

Período de Análise: 14-11-2014 a 16-12-2014
Métodos
MI 125(2012-09-19)
(SMEWW
4500-H-B)

Condutividade eléctrica
Resistividade
Resíduo seco 180ºC
Alcalinidade Total

Ref. Amostra: 20144746

Exp. Result.

Resultados

LL/ VP (b)

VMR (a)

Escala de Sorensen

4.3

---

---

SMEWW 2510 B

*

μS/cm

27.6

---

---

MI 75

*

omega/cm

0.04

---

---

MI 93 (Rodier)
MI 93 (Rodier)

*

mg/L

17

---

---

SMEWW 2320 B

*

mg/L

7.5

---

---

Dureza total

SMEWW 2340 - C *

mg/L

20

---

---

Sulfuração Total

SMEWW 4500 S2- *
E

mg/L S

0.01

---

---

Cloretos

SMEWW 4500 - Cl
-B

mg/L

<10.0(LQ)

---

200

Sulfatos

SMEWW 4500 SO4-E

*

mg/L

<10(LQ)

250

150

Carbonatos

SMEWW 2320 B

*

mg/L Ca CO3

8

---

---

Bicarbonatos

SMEWW 2320 B

*

mg/L

<12(LQ)

---

---

Nitratos

SMEWW 4500 NO3-B

*

mg/L

<4.4(LQ)

---

---

Obs.:

EMISSÃO
Porto, 16 de Dezembro de 2014

O ensaio assinalado com (*) não se encontra no âmbito da acreditação do laboratório.

O Director do Laboratório
A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.
NP: Norma Portuguesa; SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
21th ed; ISO: International Standard Organization; NF: Norma Francesa; EN: Norma Europeia; MI:
Método Interno; DIN: Norma Alemã; LQ: Limite de Quantificação.
a)Valor Máximo Recomendado. b)Limite de lei (LL) segundo o Decreto Lei 236/98, à excepção das
águas de consumo humano, para as quais Valor Paramétrico (VP) segundo o Decreto Lei 306/07.

Maria Cristina Antão, Dra.
(Este Boletim Analítico foi assinado digitalmente)

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente à amostra designada neste Boletim Analítico. O Boletim Analítico não deve ser
reproduzido, a não ser na integra, sem acordo escrito do Laboratório.

Praceta João Villaret, n.º 183 . 4460-337 Senhora da Hora - PORTUGAL
Telef. (351) 225 089 383/84/85 - Fax (351) 225 507 522
e-mail: geral@equilibrium.com.pt
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Boletim Analítico Nº:20144746

Versão :1.0

Âmbito: Determinações em Amostras de Águas superficiais
Boletim Definitivo
Requisitante: Cêgê - Geologia, Geotecnia Instrumentação e Monitorização Geotécnica
Morada: Rua General Ferreira Martins, 10, 1ºA - 1495-137 Algés
Designação da Amostra: Água Superficial
COLHEITA DE AMOSTRAS
Data:

14-11-2014

Colheita efectuada por:

Cliente

Hora de Colheita:
Tipo de Análise:
Origem:

---

Ponto:
Método de Recolha:

Água Superficial (A12)

FQ

---

---

ANÁLISE
Data de Entrada: 14-11-2014
Descrição
Nitritos

Período de Análise: 14-11-2014 a 16-12-2014
Métodos
SMEWW
4500-NO2-B

Fluoretos

*

SMEWW 4500 - F C

Sódio

SMEWW 3111B

Potássio

*

SMEWW 3500-K-B *

Amónio

Ref. Amostra: 20144746

Exp. Result.

Resultados

LL/ VP (b)

VMR (a)

mg/L

<0.05(LQ)

---

---

mg/L

<0.30(LQ)

---

1.7

mg/L

15.4

---

---

mg/L K

0.3

---

---

LAE

*

mg/L

<0.14(LQ)

---

---

SMEWW 3500 Ca- B

*

mg/L

0

---

---

SMEWW
3500-Mg-B

*

mg/L

4.9

---

---

Ferro

SMEWW 3500
Fe-B

*

mg/L

<0.05(LQ)

---

---

Silica

NP EN ISO 3696

*

mg/L

<0.005 (LQ)

---

---

mg/L

1.1

---

---

mg/L O2

7.6

---

---

mg/L CO2

13.2

---

---

Cálcio
Magnésio

Oxidabilidade (MnO4)
Oxigénio dissolvido
Anidrido carbónico livre

NP 731:1969
SMEWW 4500 O-G *
SMEWW 4500 CO2 - C

*

Obs.:

EMISSÃO
Porto, 16 de Dezembro de 2014

O ensaio assinalado com (*) não se encontra no âmbito da acreditação do laboratório.

O Director do Laboratório
A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.
NP: Norma Portuguesa; SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
21th ed; ISO: International Standard Organization; NF: Norma Francesa; EN: Norma Europeia; MI:
Método Interno; DIN: Norma Alemã; LQ: Limite de Quantificação.
a)Valor Máximo Recomendado. b)Limite de lei (LL) segundo o Decreto Lei 236/98, à excepção das
águas de consumo humano, para as quais Valor Paramétrico (VP) segundo o Decreto Lei 306/07.

Maria Cristina Antão, Dra.
(Este Boletim Analítico foi assinado digitalmente)

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente à amostra designada neste Boletim Analítico. O Boletim Analítico não deve ser
reproduzido, a não ser na integra, sem acordo escrito do Laboratório.

Praceta João Villaret, n.º 183 . 4460-337 Senhora da Hora - PORTUGAL
Telef. (351) 225 089 383/84/85 - Fax (351) 225 507 522
e-mail: geral@equilibrium.com.pt
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Boletim Analítico Nº:20144991

Versão :1.0

Âmbito: Determinações em Amostras de Águas superficiais
Boletim Definitivo
Requisitante: Cêgê - Geologia, Geotecnia Instrumentação e Monitorização Geotécnica
Morada: Rua General Ferreira Martins, 10, 1ºA - 1495-137 Algés
Designação da Amostra: Água Superficial
COLHEITA DE AMOSTRAS
Data:

25-11-2014

Colheita efectuada por:

Cliente

Hora de Colheita:
Tipo de Análise:
Origem:

---

Ponto:
Método de Recolha:

Água Superficial (A18)

FQ

---

---

ANÁLISE
Data de Entrada: 25-11-2014
Descrição
pH, a 22º C

Período de Análise: 25-11-2014 a 16-12-2014
Métodos
MI 125(2012-09-19)
(SMEWW
4500-H-B)

Condutividade eléctrica
Resistividade
Resíduo seco 180ºC
Alcalinidade Total

Ref. Amostra: 20144991

Exp. Result.

Resultados

LL/ VP (b)

VMR (a)

Escala de Sorensen

4.9

---

---

SMEWW 2510 B

*

μS/cm

188.3

---

---

MI 75

*

omega/cm

0.005

---

---

MI 93 (Rodier)
MI 93 (Rodier)

*

mg/L

52

---

---

SMEWW 2320 B

*

mg/L

6.5

---

---

Dureza total

SMEWW 2340 - C *

mg/L

28

---

---

Sulfuração Total

SMEWW 4500 S2- *
E

mg/L S

0.013

---

---

Cloretos

SMEWW 4500 - Cl
-B

mg/L

10.5

---

200

Sulfatos

SMEWW 4500 SO4-E

*

mg/L

<10(LQ)

250

150

Carbonatos

SMEWW 2320 B

*

mg/L Ca CO3

6

---

---

Bicarbonatos

SMEWW 2320 B

*

mg/L

<12(LQ)

---

---

Nitratos

SMEWW 4500 NO3-B

*

mg/L

<4.4(LQ)

---

---

Obs.:

EMISSÃO
Porto, 16 de Dezembro de 2014

O ensaio assinalado com (*) não se encontra no âmbito da acreditação do laboratório.

O Director do Laboratório
A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.
NP: Norma Portuguesa; SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
21th ed; ISO: International Standard Organization; NF: Norma Francesa; EN: Norma Europeia; MI:
Método Interno; DIN: Norma Alemã; LQ: Limite de Quantificação.
a)Valor Máximo Recomendado. b)Limite de lei (LL) segundo o Decreto Lei 236/98, à excepção das
águas de consumo humano, para as quais Valor Paramétrico (VP) segundo o Decreto Lei 306/07.

Maria Cristina Antão, Dra.
(Este Boletim Analítico foi assinado digitalmente)

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente à amostra designada neste Boletim Analítico. O Boletim Analítico não deve ser
reproduzido, a não ser na integra, sem acordo escrito do Laboratório.

Praceta João Villaret, n.º 183 . 4460-337 Senhora da Hora - PORTUGAL
Telef. (351) 225 089 383/84/85 - Fax (351) 225 507 522
e-mail: geral@equilibrium.com.pt
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Boletim Analítico Nº:20144991

Versão :1.0

Âmbito: Determinações em Amostras de Águas superficiais
Boletim Definitivo
Requisitante: Cêgê - Geologia, Geotecnia Instrumentação e Monitorização Geotécnica
Morada: Rua General Ferreira Martins, 10, 1ºA - 1495-137 Algés
Designação da Amostra: Água Superficial
COLHEITA DE AMOSTRAS
Data:

25-11-2014

Colheita efectuada por:

Cliente

Hora de Colheita:
Tipo de Análise:
Origem:

---

Ponto:
Método de Recolha:

Água Superficial (A18)

FQ

---

---

ANÁLISE
Data de Entrada: 25-11-2014
Descrição
Nitritos

Período de Análise: 25-11-2014 a 16-12-2014
Métodos
SMEWW
4500-NO2-B

Fluoretos

*

SMEWW 4500 - F C

Sódio

SMEWW 3111B

Potássio

*

SMEWW 3500-K-B *

Amónio

Ref. Amostra: 20144991

Exp. Result.

Resultados

LL/ VP (b)

VMR (a)

mg/L

<0.05(LQ)

---

---

mg/L

<0.30(LQ)

---

1.7

mg/L

27.4

---

---

mg/L K

0.1

---

---

LAE

*

mg/L

<0.14(LQ)

---

---

SMEWW 3500 Ca- B

*

mg/L

11.2

---

---

SMEWW
3500-Mg-B

*

mg/L

<3.0(LQ)

---

---

Ferro

SMEWW 3500
Fe-B

*

mg/L

<0.05(LQ)

---

---

Silica

NP EN ISO 3696

*

mg/L

<0.005 (LQ)

---

---

mg/L

1.3

---

---

mg/L O2

8.6

---

---

mg/L CO2

13.2

---

---

Cálcio
Magnésio

Oxidabilidade (MnO4)
Oxigénio dissolvido
Anidrido carbónico livre

NP 731:1969
SMEWW 4500 O-G *
SMEWW 4500 CO2 - C

*

Obs.:

EMISSÃO
Porto, 16 de Dezembro de 2014

O ensaio assinalado com (*) não se encontra no âmbito da acreditação do laboratório.

O Director do Laboratório
A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.
NP: Norma Portuguesa; SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
21th ed; ISO: International Standard Organization; NF: Norma Francesa; EN: Norma Europeia; MI:
Método Interno; DIN: Norma Alemã; LQ: Limite de Quantificação.
a)Valor Máximo Recomendado. b)Limite de lei (LL) segundo o Decreto Lei 236/98, à excepção das
águas de consumo humano, para as quais Valor Paramétrico (VP) segundo o Decreto Lei 306/07.

Maria Cristina Antão, Dra.
(Este Boletim Analítico foi assinado digitalmente)

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente à amostra designada neste Boletim Analítico. O Boletim Analítico não deve ser
reproduzido, a não ser na integra, sem acordo escrito do Laboratório.

Praceta João Villaret, n.º 183 . 4460-337 Senhora da Hora - PORTUGAL
Telef. (351) 225 089 383/84/85 - Fax (351) 225 507 522
e-mail: geral@equilibrium.com.pt
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Parque Eólico de Arga e respectivo Sobreequipamento – Estudo Acústico

1. ÂMBITO E OBJECTIVOS
O Parque Eólico de Arga (PE) constituído por 12 aerogeradores localiza-se na serra de
Arga. Em Setembro de 2011, no âmbito do projecto de Sobreequipamento do PE, foi
realizado um Estudo de Impacte Ambiental em que foi seleccionada a zona de
implantação dos novos aerogeradores mais favorável em termos de afectação do
ambiente sonoro local.
Na sequência do estudo efectuado, foi emitida a Declaração de Impacte Ambiental
(DIA) em 13 de Novembro de 2012, cuja decisão é favorável condicionada, requerendo
no seu ponto 7 a “análise mais detalhada da situação acústica e futura….”, e
apresentação de um plano de monitorização se necessário.
No presente trabalho procede-se ao Estudo Acústico do Sobreequipamento do Parque
Eólico de Arga, considerando dois cenários distintos: (i) a configuração actual e (ii) a
configuração futura correspondente ao seu Sobreequipamento com 2 aerogeradores
adicionais. No estudo, analisa-se o cumprimento dos critérios constantes do regime
jurídico sobre ruído ambiente aplicável, nomeadamente o Regulamento Geral do Ruído,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro, rectificado pela Declaração
de Rectificação n.º 18/2007 de 16 de Março e alterado pelo Decreto-Lei n.º
278/2007 de 1 de Agosto.
O presente documento compreende:
1. Caracterização do ambiente sonoro junto dos locais com sensibilidade ao ruído
mais expostos às emissões sonoras dos aerogeradores, na área envolvente do
PE;
2. Previsão dos níveis sonoros gerados pelo normal funcionamento do PE e
“percebidos” junto dos usos do solo com sensibilidade ao ruído mais expostos.
Estas previsões de Ruído são apresentadas sob a forma de Mapas de Ruído;
3. Previsão dos níveis sonoros gerados pelo normal funcionamento resultante do
Sobreequipamento do PE e “percebidos” junto dos usos do solo com
sensibilidade ao ruído mais expostos. Estas previsões de Ruído são apresentadas
sob a forma de Mapas de Ruído;
4. Conclusões.
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2. CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Parque Eólico de Arga (PE) situa-se na Serra de Arga abrangendo os concelhos de
Caminha e Viana do Castelo. O PE é actualmente constituído por doze (12)
aerogeradores, que se encontram em pleno funcionamento.
Pretende o promotor implantar dois novos aerogeradores correspondente ao projecto
do seu Sobreequipamento.
Não se observam na envolvente próxima da zona de implantação dos novos
aerogeradores receptores com utilização sensível ao ruído. O ruído proveniente da
instalação dos novos aerogeradores tem a sua génese tanto nos trabalhos de
construção, como posteriormente durante a fase de exploração. Durante a fase de
construção serão desenvolvidas diversas operações tais como, por exemplo, escavações,
terraplanagens e transporte de terra e materiais. Naturalmente que o ruído produzido
nesta fase pode atingir níveis elevados, contudo, e porque se tratam de eventos
pontuais e muito circunscritos no tempo, os impactes gerados no ambiente sonoro não
assumirão significado relevante, pelo que o ruído gerado nesta fase não se considera.
A Figura 2.1. apresenta a localização cartográfica do PE em estudo, com a localização
dos actuais e dos futuros aerogeradores.
No âmbito do presente estudo, foram efectuadas previsões acústicas para a fase de
exploração, de forma a prever os níveis sonoros gerados pelo pleno funcionamento do
PE junto dos usos do solo com sensibilidade ao ruído mais expostos, na situação actual e
na situação futura com o Sobreequipamento.
Procedeu-se ainda à caracterização acústica local através de (i) observações in-situ, (ii)
análise dos dados recolhidos em anteriores trabalhos sobre o parque e (iii) campanhas
de medições acústicas em locais seleccionados com ocupação com sensibilidade ao
ruído.
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Figura 2.1. Localização dos aerogeradores do PE da Serra de Arga, actuais e futuros
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3. DISPOSIÇÕES LEGAIS
A legislação nacional sobre o ruído ambiente em Portugal, actualmente enquadrada
pelo Regulamento Geral do Ruído, anexo ao Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro,
e rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007 de 16 de Março, estabelece
o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda da saúde
humana e o bem estar das populações.
O artigo 3º do Regulamento Geral do Ruído define “zona sensível” como a “área
definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para uso
habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou
previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir
a população local ……”. “Zona mista” é “área definida em plano municipal de
ordenamento do território, cuja ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos,
para além dos referidos na definição de zonas sensível”.
O n.º 2 do artigo 6º do Regulamento Geral do Ruído estabelece que “compete aos
municípios estabelecer … a classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e
das zonas mistas”.
As alíneas a) e b) do ponto 1 do artigo 11.º estabelecem em função da classificação de
uma zona como mista ou sensível, os seguintes valores limite de exposição: 65 dB(A)
para o indicador Lden e 55 dB(A) para o indicador Ln nas “zonas mistas” e 55 dB(A)
para o indicador Lden e 45 dB(A) para o indicador Ln nas “zonas sensíveis.” Mas, se na
proximidade das zonas sensíveis existir em funcionamento uma grande infra-estrutura
de transporte, os valores limites passam a ser de 65 dB(A) para o indicador Lden e 55
dB(A) para o indicador Ln.
De acordo com as alíneas d) e e) do mesmo ponto, para zonas sensíveis em cuja
proximidade esteja projectada, à data de elaboração ou revisão do plano municipal,
uma grande infra-estrutura de transporte, os valores limite de exposição são: 65 dB(A)
para o indicador Lden e 55 dB(A) para o indicador Ln, no caso de tráfego aéreo e 60
dB(A) para o indicador Lden e 50 dB(A) para o indicador Ln para outro tipo de
transporte.
O ponto 3 do artigo 11.º estabelece que na ausência da classificação de zona mista e
de zona sensível os valores limite de exposição a aplicar aos receptores sensíveis são:
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63 dB(A) para o indicador Lden e 53 dB(A) para o indicador Ln.
A alínea a) do n.º 1 do artigo 13º do Regulamento Geral do Ruído, estabelece que “a
instalação e o exercício de actividades ruidosas em zonas mistas, nas envolventes das
zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos receptores sensíveis isolados estão
sujeitos ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11º.”
A alínea b) do n.º 1 do artigo 13º do Regulamento Geral do Ruído, estabelece que a
diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a
ocorrência do ruído particular da actividade ou actividades em avaliação e o valor do
do indicador LAeq do ruído residual, não poderá exceder 5 dB(A) no período diurno,
4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período nocturno, consideradas as
correcções indicadas no anexo I”. No entanto, no n.º 5 do artigo 13.º, estipula-se que
este critério não se aplica em qualquer dos períodos de referência, para um valor do
indicador LAeq do ruído ambiente exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor
do indicador LAeq do ruído ambiente no interior do locais de recepção igual ou inferior a
27 d(A), considerando o estabelecido nos nºs 1 e 4 do Anexo I.
O Anexo I do Regulamento Geral do Ruído, estabelece que:
“1 – O valor do LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído
particular deverá ser corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do
ruído particular, passando a designar-se por nível de avaliação, LAr, aplicando a
seguinte fórmula:
LAr = LAeq + K1 + K2; onde K1 é a correcção tonal e K2 é a correcção impulsiva.
Estes valores serão K1 = 3 dB ou K2 = 3 dB se for detectado que as componentes
tonais ou impulsivas, respectivamente, são características essenciais do ruído particular
ou serão K1 = 0 dB ou K2 = 0 dB se estas componentes não forem identificadas. Caso
se verifique a coexistência de componentes tonais e impulsivas, a correcção a adicionar
será de K1 + K2 = 6 dB.
O método para detectar as características tonais do ruído dentro do intervalo de tempo
de avaliação consiste em verificar, no espectro de um terço de oitava, se o nível de uma
banda excede o das adjacentes em 5 dB ou mais, caso em que o ruído deve ser
considerado tonal.
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O método para detectar as características impulsivas do ruído dentro do intervalo de
tempo de avaliação consiste em determinar a diferença entre o nível sonoro contínuo
equivalente, LAeq, medido em simultâneo com característica impulsiva e fast. Se esta
diferença for superior a 6 dB, o ruído deve ser considerado impulsivo.
2 – Aos valores limite da diferença entre o LAeq do ruído ambiente que inclui o ruído
particular corrigido (LAr) e o LAeq do ruído residual, estabelecidos no n.º 1 do artigo 13º,
deverá ser adicionado o valor D indicado na tabela seguinte. O valor D é determinado
em função da relação percentual entre a duração acumulada de ocorrência do ruído
particular e a duração total do período de referência
Valor da relação percentual (q) entre a duração
acumulada de ocorrência do ruído particular e a
duração total do período de referência

D em dB(A)

q ≤ 12,5%

4

12,5% < q ≤ 25%

3

25% < q ≤ 50%

2

50% < q ≤ 75%

1

q > 75%

0

3 – Para o período nocturno, os valores de D iguais a 4 e 3 indicados na tabela
anterior não são aplicáveis, mantendo-se D = 2 para valores percentuais inferiores ou
iguais a 50%. Exceptua-se desta restrição a aplicação de D=3 para actividades com
horário de funcionamento até às 24 horas.
4 – Para efeitos da verificação dos valores fixados na alínea b) do nº 1 e no nº 5 do
artigo 13º, o intervalo de tempo a que se reporta o indicador LAeq corresponde ao
período de um mês, devendo corresponder ao mês mais crítico do ano em termos de
emissão sonora da(s) fonte(s) de ruído em avaliação no caso de se notar marcada
sazonalidade anual.
De notar que os aerogeradores poderão funcionar 24h sob 24h, pelo que D=0.
No sentido de obter informação acerca da existência de zonamento acústico da
envolvente do Parque Eólico de Arga, foram consultadas as Câmaras Municipais de
Caminha e de Viana do Castelo das quais se obteve a informação que as zonas
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envolventes de implantação dos actuais e futuros aerogeradores com ocupação humana
ainda não foram alvo de classificação acústica.
Na ausência de zonamento acústico por parte das Câmaras Municipais, aplicam-se aos
receptores existentes os valores limite de 63 dB(A) para Lden e de 53 dB(A) para Ln.
Estas disposições legais constituem os critérios objectivos seguidos no presente Estudo
Acústico.
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4. METODOLOGIA
4.1. PRINCÍPIOS
Metodologicamente, procedeu-se à análise da envolvente acústica do PE, identificando
as fontes emissoras responsáveis pelo ruído ambiente, a orografia da região e os usos
do solo com sensibilidade ao ruído, bem como a análise das emissões dos
aerogeradores como responsáveis por eventuais perturbações no ambiente sonoro. Foi
construído um modelo acústico previsional 3-D que contabiliza as emissões sonoras, as
características morfológicas do local de implantação e as características meteorológicas,
nomeadamente regime de ventos da zona bem como as propriedades de propagação
sonora com a distância.
Procedeu-se ao estudo previsional das emissões sonoras do PE sendo traçadas as linhas
isofónicas de referência, no sentido de estudar a extensão das zonas correspondentes
aos diferentes intervalos de níveis sonoros e onde poderão ocorrer níveis sonoros
excessivos conducentes a situações de incumprimento dos valores limite legais. Tendo em
conta (i) que a área de implantação e de influência dos novos aerogeradores não foi
ainda alvo de zonamento acústico por parte das Câmaras Municipais, (ii) considerando
os diferenciais máximos estipulados na legislação entre o ruído ambiente e o ruído
residual impostos pelo critério de incomodidade, cuja aplicabilidade implica níveis
sonoros de ruído ambiente superiores a 45 dB(A), e (iii) assumindo que o ruído emitido
pelo normal funcionamento do Parque Eólico de Arga não apresenta componentes tonais
nem impulsivas, resulta que a distância mínima a partir da qual ficará garantido o
cumprimento de todos os critérios legais aplicáveis (valores limite de exposição e critério
de incomodidade) corresponderá à curva isofónica de 42 dB(A).
De facto, um ruído particular com um nível sonoro de 42 dB(A) quando adicionado
(energeticamente) às emissões das restantes fontes de ruído ambiente local, ou (i) não
será responsável pela ultrapassagem dos 45 dB(A), ou (ii), sendo-o, será de grandeza
inferior às das restantes fontes combinadas, logo, não implicando a duplicação da
pressão sonora eficaz correspondente a um acréscimo de 3 dB. Este último facto é
explicado pela adição energética dos níveis sonoros, em que se tem, para fontes
incorrelacionadas (como é o caso) que 42 dB(A) + 42 dB(A) = 45 dB(A) (a duplicação
da energia corresponde a um aumento de 3 dB). No caso das fontes do ruído residual
apresentarem uma contribuição superior a 42 dB(A), ou seja, superior à dos
aerogeradores, o nível sonoro total resultante não será nunca superior ao do ruído
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residual em mais do que 3 dB, pelo que está sempre assegurado o critério de
incomodidade, mesma na sua vertente mais severa, de 3 dB no período nocturno.
No presente estudo, adoptou-se uma atitude conservadora, considerando a curva
correspondente a 41 dB(A) “como isófona de referência”.
Uma vez determinadas as distâncias mínimas de afastamento, os resultados obtidos
para a situação futura foram comparados com os resultados obtidos para a situação de
referência.
Esta análise permitiu identificar eventuais locais que, não se encontrando a distâncias de
afastamento aos aerogeradores inferiores à distância mínima calculada na situação de
referência (configuração actual do PE), na situação futura (com o sobreequipamento)
possam ficar abrangidos.
A identificação dos usos do solo existentes na envolvente do Parque Eólico de Arga foi
realizada através da cartografia e imagem satélite da zona, bem como através de
visitas técnicas efectuadas ao local pela equipa da Acusticontrol.
Procedeu-se aos trabalhos de caracterização acústica local através da compilação dos
dados de ruído resultantes de campanhas de medições acústicas anteriores e da
realização de nova campanha experimental. Estes dados permitem por um lado aferir e
calibrar o modelo acústico desenvolvido, validando-o, e por outro detectar eventuais
situações pontuais de detalhe que possam não ser completamente contempladas no
modelo. No entanto, os modelos por contemplarem condições anualizadas de longo
termo produzem resultados que devem ser tomados como fiáveis por serem menos
sensíveis a variações meteorológicas ou outras de carácter pontual e esporádico.
Procedeu-se à análise das condições de cumprimento legal e da aplicabilidade de
possíveis medidas de minoração de ruído.
4.2. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS
Foram medidos os valores do nível sonoro contínuo equivalente LAeq na vigência do
período diurno, do período entardecer e do período nocturno. Com os valores obtidos
nas medições acústicas realizadas foi calculado o valor do indicador diurno-entardecernocturno Lden, associado ao incómodo geral de acordo com a alínea j) do artigo 3º do
Regulamento Geral do Ruído, através da expressão:
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1 
10
13 *10  3 *10
24 
Ld

Lden  10 log10

Le 5
10

 8 *10

Ln 10
10





Estes valores permitem uma comparação directa com os limites estabelecidos na
legislação em vigor.
As medições acústicas foram efectuadas com um sonómetro digital cujo modelo se
encontra aprovado pelo Instituto Português da Qualidade (Diário da República, III Série
de 28-10-1993), munido de microfone de alta sensibilidade e filtros de análise
estatística. O microfone foi equipado com um protector de vento para evitar sinais
espúrios de baixa frequência devidos ao vento. Qualquer energia residual assume
importância irrelevante na medida em que todas as medições foram realizadas com
malha de ponderação A.
Foi utilizado ainda um tripé para garantir estabilidade ao sistema de medição. O
equipamento foi convenientemente calibrado com o respectivo calibrador sonoro antes
do início das medições. A calibração foi confirmada no final de cada sessão de
medidas, não se tendo verificado desvios das posições de calibração.
Durante a realização das medições acústicas foram registadas as condições climatéricas.
As condições atmosféricas caracterizavam-se por céu pouco nublado ou limpo e
velocidades médias de ventos registadas entre os 1 m/s e os 2,5 m/s
aproximadamente.
De forma a garantir a representatividade do ruído ambiente foram seguidas as
recomendações descritas na normalização portuguesa aplicável, nomeadamente as
constantes na NP ISO 1996-2, "Acústica. Descrição e avaliação do ruído ambiente
Partes 1 e 2: Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente", onde
foram atendidas as recomendações do “Guia prático para medições de ruído
ambiente” editado pela APA em Outubro 2011 no contexto do Regulamento Geral do
Ruído.
As medições acústicas foram efectuadas pelo Laboratório de Ensaios de Acústica –
ACUSTICONTROLAB, parte integrante da empresa Acusticontrol Lda., e devidamente
acreditado (L0644) pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC) para os ensaios de
ruído ambiente.
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Foram igualmente registados dados referentes às fontes de ruído preponderantes para
a caracterização do ambiente sonoro.
4.3. PROCEDIMENTOS PREVISIONAIS
Foram efectuados cálculos previsionais dos níveis sonoros radiados pelos aerogeradores
utilizando a norma NP 4361-2:2001 “Acústica. Atenuação do som na sua propagação
ao ar livre - Parte 2: Método geral de cálculo.”, harmonizada com a ISO 9613-2,
conforme recomendado no Decreto-Lei nº 146/2006, de 31 de Julho.
Como ferramenta de cálculo foi utilizado o programa de análise e previsão acústica
ambiente CadnaA. Este programa, que respeita as disposições da Norma Portuguesa
NP-4361-2, permite a realização de cálculos para fontes sonoras diferenciadas e
cálculos integrados contabilizando todas as contribuições em presença.
O programa permite a integração de mapas rasterizados (2D) ou vectoriais (3D) e
constitui uma aplicação computacional flexível e poderosa que permite, de forma
eficaz, efectuar o cálculo, a apresentação e a gestão da exposição sonora de grandes
áreas sob análise.
O programa-base daquele software de previsão acústica inclui todas as funções e todos
os tipos de fontes sonoras importantes. Permite ainda a modelação de diversas
características acústicas das diferentes fontes sonoras.
O programa utilizado permite, assim, a entrada de todos os dados relevantes para a
obtenção de um adequado modelo computacional do PE de Arga, nomeadamente a
cartografia da área potencialmente afectada pelo ruído gerado pelos aerogeradores,
os dados geométricos e os dados acústicos dos aerogeradores.
As previsões acústicas foram efectuadas em pontos distribuídos pela área de interesse
no sentido de descrever geograficamente de forma adequada a distribuição de níveis
sonoros emitidos. A distribuição espacial dos valores dos níveis de pressão sonora
gerados pelo Parque Eólico é apresentada sob a forma de Mapas de Ruído.
A metodologia adoptada na elaboração dos mapas segue as disposições e
recomendações

nacionais

e

internacionais

aplicáveis,

nomeadamente

(i)

as

recomendações constantes do documento “Directrizes para Elaboração de Mapas de
Ruído”, versão de 3 de Dezembro de 2011 da Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
referido atrás, (ii) as constantes da Directiva Europeia 2002/49/EC relativa à
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avaliação e gestão de ruído ambiente, (iii) a Recomendação 2003/61/CE da Comissão
Europeia de 6 de Agosto de 2003 e (iv) as sugestões do documento “Good Practice
Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise
Exposure” (versão 2, de Agosto de 2007), elaborado pelo WG-AEN da Comissão
Europeia.
Os Mapas de Ruído foram elaborados para os indicadores de ruído ambiente Lden e Ln
a partir dos cálculos efectuados nos vértices da malha de cálculo 10x10m, a uma altura
de 4,0 m.
O código de cores apresentado para os diferentes intervalos de níveis sonoros é o
recomendado pela APA, de acordo com o documento “Directrizes para Elaboração de
Mapas de Ruído”, versão de 3 de Dezembro de 2011 da Agência Portuguesa do
Ambiente (APA). A distribuição dos níveis sonoros é efectuada em intervalos de 5
dB(A), desde 45 dB(A) até 75 dB(A).
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5. ENVOLVENTE ACÚSTICA DO PARQUE EÓLICO
A zona de implantação do Parque Eólico se Arga (PE) apresenta relevo relativamente
acidentado, características rurais e florestais, com baixa densidade de ocupação. Os
usos do solo com sensibilidade ao ruído mais próximos se situam a distâncias superiores
a 1350 m dos aerogeradores mais próximos.
Os usos do solo com sensibilidade ao ruído são, essencialmente, habitações do tipo unifamiliar com 1 e 2 pisos, com terreno circundante e anexos. Para além destes, regista-se
a presença de armazéns e anexos para utilização agrícola e pecuária.
O ambiente sonoro é determinado essencialmente pelas emissões sonoras de:
 fenómenos naturais, e
 actividades humanas.
Os aglomerados mais próximos do actual e futuro PE de Arga são:


Pedras Frias, no Quadrante Oeste, a distâncias iguais e/ou superiores a 2500 m
do aerogerador mais próximo (AG2);



Arga de Baixo, no Quadrante Nordeste, a distâncias iguais e/ou superiores a
1450 m do aerogerador mais próximo (AG4);



Arga de Cima, no Quadrante Este, a distâncias iguais e/ou superiores a 1400 m
do aerogerador mais próximo (AG12).
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6. MODELO ACÚSTICO
6.1. DADOS DE BASE
Os dados de base utilizados na elaboração do modelo computacional do PE são
detalhados seguidamente.
6.1.1. DADOS CARTOGRÁFICOS
O modelo previsional utilizado no presente Estudo Acústico considerou a cartografia
digital 3D da área envolvente do PE que foi disponibilizada à Acusticontrol.
6.1.2. LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DOS AEROGERADORES
O modelo previsional utilizado no presente Estudo Acústico teve como base os locais de
implantação dos aerogeradores cujas coordenadas se apresentam na Tabela 6.1.
6.1.3. DADOS ACÚSTICOS DOS AEROGERADORES
O modelo previsional utilizado no presente Estudo Acústico considerou os dados acústicos
dos aerogeradores disponibilizados e que são descritos na Tabela 6.2.
Os dados acústicos disponibilizados para os diferentes aerogeradores bem como os
constantes da base de dados da Acusticontrol (constituída por dezenas de medições
acústicas junto a parques eólicos em funcionamento) revelam que o ruído emitido pelo
normal funcionamento do PE não apresenta componentes tonais nem impulsivas.
6.1.4. ALTURA DOS AEROGERADORES
O modelo previsional utilizado no presente Estudo Acústico considerou as características
dos aerogeradores disponibilizadas à Acusticontrol.
Desta forma, os aerogeradores apresentam as seguintes características físicas:
 PE Actual – Vestas V90 de 3,0MW, altura do solo ao rotor (fonte sonora) de 80 m;
 Sobreequipamento do PE - Vestas V90 de 3MW, altura do solo ao rotor (fonte sonora)
de 80 m.

16/34

Parque Eólico de Arga e respectivo Sobreequipamento – Estudo Acústico

Tabela 6.1. Locais de implantação dos actuais e futuros aerogeradores do Parque Eólico da Serra
de Arga
TABELA DE COORDENADAS - Datum Lisboa rectangulares
Nº
Parque Eólico
X
Y
Aerogerador
1
150895.96
539530.03
2
151031.30
539172.06
3
151318.18
539260.04
4
151403.36
540271.34
5
151550.23
540042.99
6
151805.00
539856.04
PE de Arga
(Actual)
7
151995.80
539642.28
8
152217.51
539478.85
9
152444.08
539301.67
10
152701.70
539179.16
11
152929.73
539044.18
12
153102.29
538851.94
13
148899.053
540519.092
PE de Arga
(Futuro)
14
149042.779
540298.348

Tabela 6.2. Especificações dos aerogeradores
Aerogeradores

Marca

Modelo

Existentes
Futuros

Vestas
Vestas

V90 – 3MW
V90– 3MW

Nível de potência sonora
máximo LW [dB(A)]
107.0
107.0

6.1.5. DADOS DOS VENTOS
Os dados de vento utilizados resultam de uma amostragem contínua efectuada por um
posto meteorológico instalado na zona do PE, ao longo do período de Novembro de
2001 a Dezembro de 2003 e são apresentados na Figura 6.1.

Figura 6.1. Dados de vento considerados no modelo acústico
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Pode observar-se uma predominância dos ventos dos quadrantes NNE_NE e Sul.
A estatística das velocidades de vento revela uma predominância de regimes de ventos
de 4 m/s a 7 m/s.
6.1.6. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS AEROGERADORES
No que diz respeito às condições de funcionamento, considerou-se, para cada uma das
situações analisadas, todos (actuais e/ou futuros) os aerogeradores a operar
continuamente e em condições de máxima potência.
De notar que este modo de funcionamento traduz a situação mais desfavorável (mais
penalizante) em termos da grandeza das emissões sonoras e logo dos impactes no
ambiente sonoro local.
6.2. MODELO PREVISIONAL
Os dados de base descritos anteriormente constituem os dados utilizados no presente
Estudo Acústico para a concepção do modelo computacional do actual PE e para a
situação futura considerando o sobreequipamento com 2 novos aerogeradores.
Procedeu-se à construção do modelo acústico para simulação das condições de
funcionamento dos aerogeradores descritas anteriormente, que inclui uma base de
dados com todos os elementos anteriormente descritos.
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7. ISÓFONAS DE REFERÊNCIA
Tendo por base o modelo computacional descrito no capítulo anterior, foram
determinadas as distâncias mínimas de afastamento entre os aerogeradores e os
receptores sensíveis de modo a garantir o cumprimento de todos os requisitos legais
aplicáveis.
Estas distâncias mínimas de afastamento foram calculadas para cada uma das seguintes
situações:
1. Situação Actual, referente à exploração exclusiva dos 12 aerogeradores
pertencentes ao PE;
2. Situação futura, referente à exploração conjunta dos 12 aerogeradores
existentes e dos 2 novos aerogeradores a implantar no PE.
Com a definição das isófonas de referência é determinada uma área delimitada por
essas curvas correspondentes às distâncias mínimas de afastamento entre os
aerogeradores e os receptores com utilização sensível ao ruído a partir da qual ficará
garantido o cumprimento de todos os critérios legais aplicáveis.
A Figura 7.1. mostra as isófonas de 41dB(A) referentes às emissões sonoras dos
aerogeradores (nível sonoro contínuo equivalente, LAeq), em condições favoráveis de
propagação, correspondentes à Situação Actual e à Situação Futura, apresentadas
sobre carta militar.
Desta forma, comparando a Situação Actual com a Situação Futura é possível aferir as
eventuais perturbações no ambiente sonoro induzidas pelo PE e seu sobreequipamento
com 2 novos aerogeradores em termos de ruído ambiente local e identificar eventuais
receptores situados na sua área de influência
Esta metodologia serviu de base à selecção dos locais de avaliação acústica com a
ocupação sensível ao ruído existente no interior e no limite da área de influência
delimitado pela isófona de 41 dB(A). Da observação das áreas delimitadas pelas
isófonas de 41 dB(A) pode verificar-se que não existem receptores e/ou aglomerados
habitacionais no interior e no limite dessas áreas, pelo que não foram seleccionados
quaisquer locais de avaliação acústica situados no interior e/ou no limite da área
delimitada pelas referidas curvas.
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Foi seleccionado um (1) local de avaliação acústica na localidade de Pedras Frias
situado no exterior da isófona de 41 dB(A) para dar cumprimento aos termos da
Declaração de Impacte Ambiental (DIA). A avaliação acústica neste local permitiu ainda
confirmar a metodologia utilizada na elaboração do presente estudo acústico.
A descrição e implantação do local de avaliação acústica junto de usos do solo com
sensibilidade ao ruído encontram-se no capítulo seguinte do presente Estudo.
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Figura 7.1. Isófonas de 41 dB(A) de nível sonoro equivalente (LAeq) emitido pelo Parque Eólico de Arga, condições favoráveis de propagação; escala 1:25.000.
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8. CARACTERIZAÇÃO ACÚSTICA
A selecção dos locais de avaliação acústica com ocupação sensível ao ruído teve em
consideração a metodologia exposta em que é determinada a isófona correspondente
à distância mínima de afastamento entre os aerogeradores e os receptores com uso
sensível ao ruído de modo a garantir o cumprimento de todos os requisitos legais
aplicáveis, curva essa definida com base nos resultados previsionais.
Com esta metodologia observou-se que no interior e na fronteira da área delimitada
pela isófona de referência (curva de 41 dB(A)) não existia qualquer uso do solo com
sensibilidade ao ruído, pelo que não houve necessidade de seleccionar qualquer local
de avaliação acústica no interior e na fronteira da área delimitada pela referida curva.
Foi então seleccionado um local situado no exterior da área delimitada pela isófona de
referência tendo em particular atenção a sua relativa proximidade aos futuros
aerogeradores.
A caracterização do ambiente sonoro foi efectuada com recurso a medições de ruído
ambiente junto aos locais com sensibilidade ao ruído, essencialmente do tipo
habitacional. Como os valores obtidos em todos os períodos regulamentares foram
inferiores a 45 dB(A) não houve necessidade de efectuar paragens de funcionamento
dos aerogeradores para a caracterização do ruído residual.
As medições dos níveis de pressão sonora foram realizadas nos dias 4 e 5 de Agosto de
2014 e conduziram ao registo dos valores dos indicadores de ruído ambiente Ld (LAeq no
período diurno), Le (LAeq no período entardecer), e Ln (LAeq no período nocturno), sendo
calculados os correspondentes valores de Lden.
O local de avaliação acústica onde foram efectuados os diversos registos para o índice
LAeq, situa-se na localidade de Pedras Frias, próximo de casa de habitação e de
anexos, a cerca de 3000 m de distância em linha recta ao aerogerador mais próximo
(AG1). A sua implantação cartográfica e fotográfica apresenta-se na Figura 8.1.
Na Tabela 8.1. são apresentados os valores médios registados nas diferentes amostras
dos níveis de pressão sonora, bem como os valores calculados para o indicador de ruído
ambiente Lden. São, ainda, indicadas as fontes sonoras determinantes para o ambiente
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sonoro local e o intervalo de velocidades médias de vento registadas aquando da
obtenção das várias amostras dos níveis sonoros.
Tabela 8.1. Níveis sonoros registados para o ruído ambiente, valor calculado para Lden, fontes
sonoras observadas e intervalo de velocidades médias de vento registadas
Ruído Ambiente
Local
de
Medição

L1
41º49’43.3’’N
8º45’40.42’’W

Nome/
Tipo de
Ocupação

Fontes Sonoras em
presença

Períodos de
Referência

Pedras Frias
Habitações
unifamiliares
(1 e 2 pisos)

Fenómenos Naturais
(vento, animais)
Actividades
humanas
(Períodos Diurno e
Entardecer)

P. Diurno
(Ld)
P. Entardecer
(Le)
P. Nocturno
(Ln)
Lden

Ruído
Residual

[dB(A)]

Intervalo de
Velocidade
médias de vento
[m/s]

[dB(A)]

38

[1,2-1,6]

(*)

38

[1,0-1,6]

(*)

35

[1,0-1,2]

(*)

42

(*)Como o Ruído Ambiente é inferior a 45 dB(A) não foram registados os valores dos índices e indicadores
do ruído residual
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Figura 8.1. Ponto de Avaliação Acústica seleccionado – Implantação cartográfica
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No local avaliação acústica, o ruído emitido pelo funcionamento dos aerogeradores não
é audível.
As fontes sonoras determinantes para o estabelecimento do ambiente sonoro local são
(i) fenómenos naturais e (ii) actividades humanas, essencialmente nos períodos diurno e
entardecer.
De salientar que a incerteza dos resultados (não das medições) para valores abaixo de
50 dB(A) é muito grande, crescendo à medida que os níveis sonoros descem, devido à
variabilidade das fontes sonoras naturais, muito dependentes das condições
meteorológicas, de actividades humanas e da emergência de fontes mecânicas tais
como tráfego rodoviário. Nestes locais muito sossegados, a influência das emissões
sonoras dos aerogeradores é também muito variável devido às variações das condições
de vento.
Repare-se, por exemplo, que não foi por razões de simplificação que a Directiva
2002/49/CE relativa à avaliação e gestão de ruído ambiente apenas exige, na
avaliação, a especificação de valores de níveis sonoros acima de 50 dB(A). As razões
são de ordem técnico-científica devidas justamente à imprevisibilidade dos valores
abaixo de 50 dB(A).
Os valores dos níveis de ruído ambiente registados, encontram-se confortavelmente
dentro do intervalo dos limites legalmente estabelecidos para zonas que ainda não
foram alvo de classificação acústica.
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9. ANÁLISE ACÚSTICA
9.1. VALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISIONAL
Foram efectuadas previsões sonoras que são apresentadas sob a forma de mapas de
ruído, para a situação actual e para a situação futura com sobreequipamento.
Antes dos cálculos previsionais procedeu-se à aferição e calibração do modelo acústico
com base no estudo de correlação entre valores previstos e medidos.
A metodologia de modelação aqui adoptada foi já utilizada em outros trabalhos de
parques eólicos no país, tendo conduzido sempre a valores com excelentes correlações
com os registos experimentais. A metodologia é também seguida em outros países,
constituindo o actual estado da arte sobre a matéria.
Na Tabela 9.1 são apresentados os valores médios dos níveis de pressão sonora
ambiente registados actualmente no local de Pedras Frias e os valores calculados a
partir do modelo acústico previsional nesse mesmo local. O ambiente sonoro do local de
referência não sofre a influência das emissões sonoras dos aerogeradores no ambiente
sonoro local. O ambiente sonoro é determinado pela contribuição de outras fontes
sonoras, nomeadamente (i) fenómenos naturais (vento nas folhagens, ruído de animais) e
(ii) actividade humanas.

Tabela 9.1. Valores dos níveis sonoros medidos e simulados nos locais avaliados
Valores medidos
Local

L – Pedras Frias
(41º49’43.3’’N
8º45’40.42’’W)

Valores simulados

Ld
dB(A)

Le
dB(A)

Ln
dB(A)

Lden
dB(A)

Ld
dB(A)

Le
dB(A)

Ln
dB(A)

Lden
dB(A)

38

38

35

42

19

19

19

25

De referir que a grandeza das emissões sonoras é muito baixa relativamente à
grandeza dos níveis sonoros registados para o ruído ambiente, pelo que a contribuição
do funcionamento do PE de Arga no ruído ambiente é muito pouco significativa.
Este modelo pretende prever níveis sonoros e não percepções sonoras, que serão mais
do domínio da psico-acústica e não se integram nos objectivos do presente trabalho.
Observe-se, contudo, que ao estabelecer o limite de 41 dB(A) como valor máximo na
contabilização da influência dos aerogeradores se pretende cumprir os critérios legais
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mas também definir graus de qualidade sonora, pelo estabelecimento de níveis sonoros
da ordem dos 40 dB(A), o que é bastante baixo, compatíveis com uma percepção de
elevada qualidade ambiental.
9.2. MAPAS DE RUÍDO
9.2.1. SITUAÇÃO ACTUAL
As Figuras 9.1. e 9.2. mostram os mapas de ruído para o indicador Lden e para o
indicador Ln respectivamente para a situação de referência, à escala 1:25.000.
9.2.2. SITUAÇÃO FUTURA
As Figuras 9.3. e 9.4. mostram os mapas de ruído para o indicador Lden e para o
indicador Ln respectivamente para a situação futura, à escala 1:25.000.
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Figura 9.1. Mapa de ruído das emissões sonoras do Parque Eólico de Arga, Lden, situação actual (de referência), Escala 1:25.000.
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Figura 9.2. Mapa de ruído das emissões sonoras do Parque Eólico de Arga, Ln, situação actual (de referência), Escala 1:25.000.
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Figura 9.3. Mapa de ruído das emissões sonoras do Parque Eólico de Arga, Lden, situação futura (Sobreequipamento), Escala 1:25.000.

30/34

Parque Eólico de Arga e respectivo Sobreequipamento – Estudo Acústico

Figura 9.4. Mapa de ruído das emissões sonoras do Parque Eólico de Arga, Ln, situação futura (Sobreequipamento), Escala 1:25.000.
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9.3. ANÁLISE DOS USOS DO SOLO COM SENSIBILIDADE AO RUÍDO
A análise da Figura 7.1. (Isófonas de 41 dB(A) de nível sonoro equivalente (LAeq) emitido
pelo Parque Eólico, condições favoráveis de propagação, para a situação actual e
para a situação futura) permite concluir:


No interior da isófona de 41 dB(A) determinada para a Situação Actual e no
seu limite - distância mínima considerada de modo a serem cumpridos todos os
critérios legais - não se observam aglomerados populacionais e/ou casas de
habitação dispersas.



Considerando o Actual PE de Arga e Sobreequipamento – Situação Futura - não
se verifica face à Situação Actual qualquer alteração, ou seja, continua a
verificar-se a não existência de aglomerados populacionais e/ou casas de
habitação dispersas.

9.4. VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO RGR
Conforme referido, o modelo previsional considera todos os aerogeradores (actuais e
futuros) a operar continuamente e em condições de máxima potência (situação mais
penalizante) e todas as condições meteorológicas e regimes de ventos anualizados,
permitindo obter os valores dos indicadores de ruído ambiente para a situação actual
(actual configuração do PE) e para a situação futura (sobreequipamento).
Na Tabela 9.2. apresentam-se os valores dos indicadores de ruído ambiente registados
e obtidos previsionalmente para a caracterização da situação actual (de referência) e
(ii) previstos para a situação futura (com o sobreequipamento) no local onde foram
efectuadas as medições acústicas considerando já as contribuições dos novos
aerogeradores.
Na Tabela 9.3. mostram-se os valores do nível de avaliação, LAr, para os 3 períodos
regulamentares (diurno, entardecer e nocturno) e a verificação do critério de
incomodidade, com base na legislação em vigor, na situação futura.
A grandeza das emissões sonoras é muito baixa relativamente à grandeza dos níveis
sonoros registados para o ruído ambiente demonstrando assim que a contribuição do
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funcionamento do PE de Arga no ruído ambiente é muito pouco significativa, pelo que se
considera que o ruído ambiente medido é igual ao ruído residual.
Todos os valores apresentados foram arredondados à unidade.
Tabela 9.2. Indicadores de ruído ambiente obtidos para a situação actual (de referência) e previstos
para a situação futura (com o sobreequipamento)
Sit. Actual
(Ruído Ambiente)
dB(A)

Ruído Particular
Sobreequipamento
(Previsional)
(dB(A)

Ruído ambiente total
(Sit. Futura)
(dB(A)

Local

Ld
[dB(A)]

Le
[dB(A)]

Ln
[dB(A)]

Lden
[dB(A)]

Ld
[dB(A)]

Le
[dB(A)]

Ln
[dB(A)]

Lden
[dB(A)]

Ld
[dB(A)]

Le
[dB(A)]

Ln
[dB(A)]

Lden
[dB(A)]

L*
Pedras
Frias

38

38

35

42

29

29

29

35

39

39

36

42



Ruído Ambiente inferior a 45 dB(A).

Tabela 9.3 - Nível de avaliação LAr e diferencial situação futura
Local
L*
Pedras Frias

Ld
[dB(A)]

LAr
dB(A)
Le
[dB(A)]

Ln
[dB(A)]

39

39

36

Ruído Residual medido
dB(A)
Ld
Le
Ln
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
38

38

35

Diferencial
dB(A)
Ld
Le
Ln
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
1,0*

1,0*

1,0*

* Ruído Ambiente inferior a 45 dB(A).

9.4.1. Avaliação do Critério de Exposição Máximo
Com base nos valores registados e previstos constantes na Tabela 9.2, verifica-se que os
níveis sonoros junto de usos do solo com sensibilidade ao ruído existentes na envolvente
do Parque Eólico de Arga e do seu Sobreequipamento cumprem com larga margem de
segurança os valores limite legalmente estabelecidos para zonas que ainda não foram
alvo de Zonamento acústico, ou seja, os valores para os indicadores de ruído ambiente
Lden e Ln, são inferiores respectivamente a 63 dB(A) e 53 dB(A).
9.4.2. Avaliação do Critério de Incomodidade
De acordo com o ponto 5 do Artigo 13.º do Regulamento Geral do Ruído, anexo ao
Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, e rectificado pela Declaração de
Rectificação n.º 18/2007 de 16 de Março, o critério de incomodidade apenas é
aplicável nos locais onde o ruído ambiente é superior a 45 dB(A).
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Observando, os valores dos diferenciais dos indicadores de ruído diurno (Ld), de ruído
de entardecer (Le) e de ruído nocturno (Ln), resultantes do normal funcionamento do
Parque Eólico e respectivo Sobreequipamento em condições anualizadas constantes na
Tabela 9.3 verifica-se que em nenhum local são excedidos os diferenciais máximos
regulamentares de 5 dB(A) no período diurno, de 4 dB(A) no período do entardecer ou
de 3 dB(A) no período nocturno. Em todos os locais avaliados, o ruído ambiente é
inferior a 45 dB(A) em todos os períodos regulamentares.
Pode assim concluir-se que para as especificações dos actuais e futuros aerogeradores
com radiação sonora com níveis máximos de LW de 107,0 dB(A, (iii) nas características
morfológicas do local de implantação bem como suas características meteorológicas,
nomeadamente regime de ventos anualizados, em todos os locais avaliados são
cumpridos todos os critérios legais sobre ruído ambiente aplicáveis.
Em face da situação de cumprimento da legislação em vigor e da inexistência na
proximidade do PE de locais com usos do solo sensíveis ao ruído expostos ao ruído
emitido pelos aerogeradores actuais e futuros, considera-se não se justificar a adopção
de programa de monitorização de ruído.
Mais se observa que em termos de qualidade do ambiente sonoro, os valores registados
e previstos se situam prevalentemente abaixo dos 40 dB(A), estando os valores
contribuintes das emissões do PE francamente abaixo deste valor. Conclui-se que ficam
garantidas as condições de funcionamento do parque eólico em relação à sua influência
no ambiente exterior com ocupação humana.

Lisboa, 18 de Agosto de 2014
Dulce Churro

Alexandre Pereira

Tiago Abreu

J. L. Bento Coelho

Eng. Electr.

Eng. Electr., DFA em Eng. Acústica

Eng. Electr., DFA em Eng. Acústica

Eng. MSc. PhD.
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