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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento pretende dar resposta à DIA, designadamente aos “Elementos a Apresentar: 1.  Análise das alterações de 

projeto e soluções adotadas, decorrente das condições impostas na presente DIA, tendo em consideração os impactes previstos na 

AIA e os eventuais novos impactes induzidos” – no que respeita ao descritor Fauna, Flora, Vegetação, Habitats e Biodiversidade. 

2. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

2.1. FLORA E VEGETAÇÃO 

2.1.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

As ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas para as áreas de implantação das plataformas e 

fundações, subestação, apoios da Linha Elétrica, valas de cabos e acessos, irão conduzir à destruição da vegetação presente nessas 

áreas.  

O Projeto em estudo prevê a implantação de cinco aerogeradores (menos quatro que em fase de EIA). Para a instalação dos 

aerogeradores (fundações, plataformas e taludes) prevê-se a afetação de uma área total de 8474 m2. As plataformas para 

implantação dos aerogeradores situam-se maioritariamente em prados de Molinio-Arrhenatheretea (4180 m2), matos de Calluno-

Ulicetea (habitat 4030) (2125 m2) e matagais de Cytisetea scopario-striati (1668 m2). Sendo que as restantes unidades de 

vegetação e habitats serão afetadas de forma residual (vide Tabela 1). Destaca-se a afetação de 2125 m2 do habitat 4030, um 

habitat comum no território nacional; e 302 m2 do habitat 8230. Nenhum dos habitats afetados são considerados prioritários para 

a conservação.  

O acesso aos aerogeradores do Sobreequipamento será efetuado a partir do CM1506, estando prevista a beneficiação de 

caminhos existentes em cerca de 1852 m, e a abertura de novos acessos em cerca de 1051 m. Os novos acessos implicarão uma 

afetação total de cerca de 4557 m2 (incluindo a faixa de rodagem e respetivas valetas) e a beneficiação de acessos existentes a 

afetação de 8 547 m2. 

Os acessos novos desenvolvem-se maioritariamente em zonas de prados de Molinio-Arrhenatheretea (3191 m2) e matos de 

Calluno-Ulicetea (habitat 4030) (986 m2). Os acessos a beneficiar afetam sobretudo áreas de matos de Calluno-Ulicetea (habitat 

4030) (4627 m2), prados de Molinio-Arrhenatheretea (1794 m2) e matagais de Cytisetea scopario-striati (1352 m2). Pontualmente 

verifica-se também a afetação do habitat 8230 (94 m2 pelos acessos novos e 231 m2 pelos acessos a beneficiar) (Tabela 1). Nenhum 

dos habitats afetados são considerados prioritários para a conservação. 

A ligação dos aerogeradores à nova subestação do Sobreequipamento será efetuada através de valas de cabos. As referidas valas 

de cabos desenvolvem-se sempre que possível ao longo dos acessos novos e a beneficiar, contudo, a ligação entre CZ01 e CZ03 

não será efetuada ao longo de um acesso. Prevê-se a afetação de uma área total de vegetação de 1843 m2 para a instalação das 

valas de cabos. As valas de cabos desenvolvem-se predominantemente por prados de Molinio-Arrhenatheretea (950 m2), matos 
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de Calluno-Ulicetea (habitat 4030) (474 m2) e matagais de Cytisetea scopario-striati (222 m2). De forma muito pontual afetam-se 

igualmente o habitat 8230 (82 m2) e áreas de pinhal (115 m2) (vide Tabela 1). Nenhum dos habitats afetados são considerados 

prioritários para a conservação. 

A construção do edifício de comando e subestação elétrica levará ainda à destruição de 941 m2 de prados de Molinio-

Arrhenatheretea (vide Tabela 1). Este é um impacte negativo, permanente, direto, certo, local, reversível, de reduzida magnitude 

e pouco significativo. 

O impacte de destruição de vegetação por instalação dos aerogeradores, abertura e beneficiação de acessos, valas de cabos, 

edifício de comando e subestação caracteriza-se como sendo negativo, direto, certo, permanente, reversível e confinado. A 

magnitude do impacte é reduzida pois as áreas a afetar são de reduzida dimensão. Nos casos em que não haja afetação dos 

habitats de interesse comunitário serão afetadas áreas de reduzida sensibilidade. Importa ainda referir que a área das plataformas 

será recuperada após a construção, sendo por isso o impacte nessa área apenas temporário. Este será um impacte não 

significativo, caso não afete de qualquer habitat de interesse comunitário, ou significativo, no caso de afetação de habitats de 

interesse comunitário. 

Tabela 1: Áreas (m2) de cada uma das unidades de vegetação e habitats afetadas pelas estruturas do Projeto. 

UNIDADES DE VEGETAÇÃO/HABITATS PLATAFORMAS 
ACESSOS A 

BENEFICIAR 
ACESSOS NOVOS VALA DE CABOS 

EDIFÍCIO DE 

COMANDO E 

SUBESTAÇÃO 

ESTALEIRO 

Comunidades pioneiras de 

Helianthemetea gutatti + Sedo-

Scleranthetea (habitat 8230) 

301,7 230,6 94,1 82,4 - - 

Matagais de Cytisetea scopario-striati 1668,3 1352,4 - 222,0 - - 

Matos de Calluno-Ulicetea (habitat 

4030) 
2124,9 4627,1 986,5 473,8 - - 

Pinhal 198,4 482,6 285,1 115,1 - - 

Prados de Molinio-Arrhenatheretea 4180,3 1793,8 3191,2 950,3 940,7 900 

Áreas sem vegetação - - - 205,4 - - 

TOTAL 8473,6 8486,5 4556,9 2049,0 940,7 900 

A instalação do estaleiro resultará também em destruição de prados de Molinio-Arrhenatheretea, numa extensão de 900 m2, 

contudo este é um impacte temporário e não significativo. 

É igualmente de referir que não se encontram afetadas pelas plataformas de montagem espécies enquadráveis nos anexos B-II, 

B-IV ou B-V do DL n.º 156-A/2013 de 8 de novembro. São, contudo, afetadas populações de vários endemismos ibéricos, com forte 
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representação ao longo da envolvente de Projeto, nomeadamente Silene acutifolia, Sedum arenarium, Lotus corniculatus, Crocus 

carpetanus, Armeria beirana e Teucrium salviastrum. 

O impacte de destruição de vegetação pela instalação de aerogeradores, acessos, valas de cabos e subestação caracteriza-se como 

sendo negativo, direto, permanente, reversível, certo, confinado. A magnitude do impacte é reduzida pois as áreas a afetar são 

de reduzida dimensão e será um impacte significativo uma vez que serão afetados valores sensíveis.  

A Linha Elétrica aérea de 60 kV, de cerca de 1476 m de extensão, levará à destruição pontual de vegetação associada à instalação 

de 8 apoios. A instalação dos apoios levará à destruição de prados do Molinio-Arrhenatheretea, matagais do Cytisetea scopario-

striati e matos da Calluno-Ulicetea (habitat 4030) (vide Tabela 2). Este será um impacte negativo, permanente, direto, certo, local, 

reversível, confinado, de reduzida magnitude, uma vez que cada apoio ocupará uma área reduzida e não significativo sempre que 

não sejam afetados habitats de interesse comunitário e significativo quando afetado o habitat 4030, embora este seja abundante 

em território nacional. 

Tabela 2: Unidades de vegetação e habitats afetados por cada apoio da Linha Elétrica. 

APOIO UNIDADE DE VEGETAÇÃO/HABITATS AFETADOS 

1 (pórtico no interior da Subestação) Prados do Molinio-Arrhenatheretea 

2 Prados do Molinio-Arrhenatheretea 

3 Matos da Calluno-Ulicetea (habitat 4030) 

4 Matos da Calluno-Ulicetea (habitat 4030) 

5 Prados do Molinio-Arrhenatheretea e Matos da Calluno-Ulicetea (habitat 4030) 

6 Matagais do Cytisetea scopario-striati 

7 Matos da Calluno-Ulicetea (habitat 4030) e Matagais do Cytisetea scopario-striati 

8 Matos da Calluno-Ulicetea (habitat 4030) 

9 / 22 da Linha Elétrica Existente  Apoio já existente 

Para a instalação dos apoios deverão ser abertos acessos temporários, evitando áreas de maior valor ecológico. Contudo, a 

vegetação nestes locais deverá recuperar após a fase de obra. Este será um impacte negativo, temporário, direto, certo, confinado, 

reversível, de reduzida magnitude e não significativo.  

O estabelecimento da zona de proteção ao longo da Linha Elétrica com uma largura de 5 m, dividida ao meio pelo eixo da Linha, 

irá conduzir ao corte e decote de árvores necessários por razões de segurança, afetando essencialmente pinheiros dado o 

atravessamento em cerca de 100 m de uma área de pinhal. Este impacte será negativo, permanente, direto, certo, confinado, 

reversível, de magnitude reduzida, pois não atravessadas apenas duas manchas florestais, e não significativo.  
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As ações de terraplanagem, escavações, movimentações de máquinas e outros veículos, irão ser responsáveis pela suspensão de 

poeiras, produção de gases de combustão e de outras substâncias poluentes. As ações acima referidas poderão ainda contribuir 

para a deterioração da qualidade do solo e das águas, através do derramamento acidental de substâncias potencialmente 

poluentes ou tóxicas. O impacte de degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras, deterioração da 

qualidade do solo, ar e águas caracteriza-se como sendo negativo, indireto, temporário, confinado, provável, no caso da suspensão 

de poeiras e deterioração da qualidade do ar, e improvável, no caso deterioração da qualidade do solo e água (uma vez que apenas 

poderá acontecer em caso de acidente). A magnitude do impacte é reduzida e este é não significativo. 

Importa ainda referir que um outro fator de degradação da vegetação é o fogo e que a presença de maquinaria e o aumento 

movimentações na área do Projeto poderá levar a um aumento do risco de incêndio, contudo considera-se que, sendo seguidas 

as boas práticas e medidas de segurança adequadas ao funcionamento dos equipamentos, este é um impacte improvável, contudo 

poderá ter não ser confinado à área de intervenção, como tal será um impacte não significativo. 

O aumento do número de veículos e movimentação de terras na zona de implantação do Projeto poderão funcionar como 

facilitadores da dispersão de espécies que anteriormente não existiam nas áreas contiguas ao Projeto ou de espécies de caráter 

invasor já presentes nas imediações (ICNB, 2008). A confirmação da presença de espécies de flora exóticas de caráter invasor na 

envolvente da área de estudo, nomeadamente do género Acacia sp., potencia a ocorrência deste impacte.  

O impacte de favorecimento de espécies invasoras caracteriza-se como sendo negativo, temporário, indireto, provável, não 

confinado, mas localizado e reversível. A magnitude do impacte é reduzida pois as movimentações de terras e veículos estarão 

restritas à área do Projeto. Este é um impacte não significativo. Este é um impacte minimizável pela adoção de boas práticas de 

maneio de terras. 

A recuperação ambiental das áreas intervencionadas de forma temporária tem um impacte positivo sob a flora e vegetação, 

permitindo a reposição e recuperação da vegetação nas áreas intervencionadas apenas de forma temporária. Este é um impacte 

positivo, permanente, confinado, certo, direto, reversível, de magnitude reduzida e significativo. 

2.1.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração esperam-se poucos impactes adicionais sobre a flora e vegetação.  

As movimentações de veículos no parque e ações de manutenção de acessos poderão ser responsáveis pela suspensão de uma 

pequena quantidade de poeiras, produção de gases de combustão e de outras substâncias poluentes. Este é um impacte que foi 

identificado também na fase de construção e cujos efeitos esperados são semelhantes aos descritos para essa fase, contudo prevê-

se uma magnitude ainda mais baixa, sendo por isso um impacte não significativo.   
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Tal como identificado na fase de construção, a presença de veículos na zona de implantação do parque poderá funcionar como 

facilitador da dispersão de espécies de caráter invasor. Contudo, nesta fase as movimentações de veículos serão menores e como 

tal este é um impacte não significativo. 

A manutenção do corredor da Linha Elétrica sem árvores de grande porte na faixa de proteção, de 5 m, tem na fase de exploração 

tem um impacte semelhante ao esperado na fase de construção. Este é um impacte negativo, permanente, confinado, certo, 

direto, reversível, de magnitude reduzida e não significativo. 

2.1.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Não se preveem alterações nos impactes previstos para a fase de desativação.  

2.2. FAUNA  

2.2.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

Os impactes previstos sobre a fauna decorrentes da execução deste Projeto serão maioritariamente resultantes das atividades 

que provocam a perda de habitat e o aumento da perturbação. 

Prevê-se a remoção de coberto vegetal nas áreas onde se pretende colocar as fundações e plataforma dos aerogeradores, valas 

de cabos, acessos, subestação e apoios da Linha Elétrica. Para a instalação dos aerogeradores prevê-se a perda de áreas de matos 

e prados. Devido à abertura de valas de cabos, abertura e beneficiação de acessos haverá afetação de matos, prados e pinhal (vide 

Tabela 1). A perda destes biótopos irá conduzir à perda de habitat de para as espécies de herpetofauna, aves e mamíferos, 

contudo, estas encontrarão em áreas contíguas habitat semelhante. Como tal considera-se que este é um impacte negativo, 

permanente, confinado, certo, direto, reversível, de magnitude reduzida e não significativo. 

A instalação do estaleiro levará à destruição temporária uma área de prados. Este é um impacte negativo, temporário, confinado, 

certo, direto, reversível, de magnitude reduzida considerando que a área a afetar é diminuta, e não significativo. 

Não é considerada a potencial destruição ou perturbação de abrigos de quirópteros durante esta fase, uma vez que não se 

verificam abrigos na área de implantação de Projeto. 

A circulação de maquinaria e veículos pesados durante a fase de construção, assim como os trabalhos de desmatação conduzirão 

à perturbação, incluindo ruído e vibrações, resultando num efeito de exclusão da fauna, sobretudo de aves e mamíferos, 

diminuindo a diversidade faunística. Este efeito não se limitará à área intervencionada, prolongando-se pelas áreas contíguas, 

sendo então um impacte não confinado, mas localizado. Este impacte considera-se negativo, temporário, provável, indireto, 

reversível, de magnitude reduzida, não significativo e minimizável. 
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O aumento dos níveis de perturbação resultará também na degradação dos habitats presentes na envolvente da área de 

intervenção do Projeto. Este impacte considera-se negativo, temporário, confinado, provável, indireto, reversível, de magnitude 

reduzida, não significativo e minimizável. 

A circulação de maquinaria e veículos pesados levará ainda ao aumento do risco de atropelamento, sobretudo sobre espécies com 

menor mobilidade, como os anfíbios, os répteis e os micromamíferos. Este impacte considera-se negativo, temporário, confinado, 

provável, direto, irreversível, de magnitude reduzida, não significativo e minimizável pelo estabelecimento de medidas relativas 

aos limites de velocidade. 

A recuperação ambiental das áreas intervencionadas temporariamente tem um impacte positivo sob a fauna, permitindo o 

regresso de algumas espécies de fauna a essas áreas que foram intervencionadas apenas de forma temporária, minimizando o 

efeito de exclusão causado. Este é um impacte positivo, permanente, confinado, certo, indireto, reversível, de magnitude reduzida 

e não significativo. 

2.2.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de construção os impactes mais significativos são a mortalidade e perturbação (efeito de exclusão) de aves e 

morcegos. 

A mortalidade de aves num parque eólico é um dos principais impactes decorrentes deste tipo de Projeto. O risco de colisão de 

aves com aerogeradores está associado a interações complexas entre diversos fatores, como as características das espécies 

(morfologia, perceção sensorial, fenologia, comportamento e abundância), a localização dos aerogeradores (paisagem, padrões 

de voo, disponibilidade de alimento e condições meteorológicas) e as características do parque eólico (tipo e configuração dos 

aerogeradores, iluminação) (Marques et al., 2014).  

Ferrer et al. (2011) refere que não existe uma relação linear entre a frequência de aves observadas e a mortalidade encontrada 

em parques eólicos, mas existem algumas espécies cuja vulnerabilidade é conhecida, como as aves de rapina que caçam à altura 

das pás (e.g. peneireiro, águia-d’asa-redonda), as aves com pouca manobralidade (e.g. abutres), as aves migradoras que 

desconhecem a localização dos aerogeradores e as espécies com voos rápidos e erráticos (e.g. andorinhas). A localização dos 

aerogeradores é crucial como medida de minimização da mortalidade por colisão, sendo que vários estudos demonstram que os 

aerogeradores localizados na proximidade de zonas declivosas aumentam o risco de colisão, pois é nessas zonas que se formam 

as correntes térmicas utilizadas pelas aves de maior porte para se deslocarem e caçarem.  

Tabela 3: Espécies de aves com maiores taxas de mortalidade em Portugal Continental segundo Marques et al. (2018) com ocorrência na área 

de estudo (X - potencial, C - confirmada) e estatuto de conservação de acordo com Cabral et al. (2006). 

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO ESTATUTO OCORRÊNCIA 

Andorinha-dos-beirais Delichon urbicum LC C 
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NOME COMUM NOME CIENTÍFICO ESTATUTO OCORRÊNCIA 

Andorinhão-preto Apus apus LC C 

Laverca Alauda arvensis LC C 

Cotovia-dos-bosques Lullula arborea LC X 

Toutinegra-do-mato Sylvia undata LC C 

Perdiz Alectoris rufa LC C 

Águia-de-asa-redonda Buteo buteo LC C 

Grifo Gyps fulvus NT - 

Peneireiro Falco tinnunculus LC C 

Felosinha +  

Felosinha-ibérica 

Phylloscopus collybita +  

Phylloscopus ibericus 
LC X 

Águia-caçadeira Circus pygargus EN C 

Legenda: EN – Em perigo, NT – Quase ameaçada, LC – Pouco preocupante (Agripro, 2017;Bioinsight, 2018a). 

Tal como apresentado na Tabela 3, quatro das espécies com maior mortalidade por colisão com aerogeradores em Portugal tem 

ocorrência confirmada para a área de estudo, contudo a maioria das espécies não apresentam estatuto de conservação 

desfavorável, exceto o tartaranhão-caçador.  

Tendo em conta os resultados da monitorização do Parque Eólico do Caramulo, em particular para o Subparque de Caselho (mais 

próximo da área de implantação de Projeto), verifica-se que ao longo dos três anos de monitorização (2006 a 2008), a mortalidade 

média observada para o parque eólico foi de 1,27 aves/aerogerador/3anos (1,43 aves/aerogerador/3anos no Subparque de 

Caselho), sendo a mortalidade estimada média de 2,11 aves/aerogerador/3anos. Estes resultados apontam para uma mortalidade 

estimada de 0,7 aves/aerogerador/ano (AgriPro, 2017).  

Importa salientar que, para as aves de grande porte, apesar da mortalidade estimada ser de 0,07 aves/aerogerador/ano, a espécie 

mais afetada foi o tartaranhão-caçador, com uma estimativa de 6 indivíduos mortos em 3 anos. Os casos de mortalidade observada 

ocorreram no extremo nordeste da Serra do Caramulo, na zona do Subparque de Fornelo do Monte, onde se verificou uma 

utilização relativamente regular do espaço em monitorizações anteriores. Para a zona de implantação do Projeto, onde não houve 

registos de tartaranhão-caçador durante os três anos de monitorização, não se observaram nenhum indivíduo desta espécie 

mortos (AgriPro, 2017). 

Durante a monitorização de avifauna da fase de pré-construção do Sobreequipamento do PE do Caramulo foram prospetados os 

aerogeradores do PE do Caramulo mais localizados próximo dos locais de implantação dos aerogeradores do Sobreequipamento: 

B15, B16 e B17, no sub-parque da Bezerreira; C1, C2 e C3, no sub-parque de Caselho. Observou-se episódios de mortalidade com 

três espécies de aves: peneireiro-comum (Falco tinnunculus), andorinha-dos-beirais (Delichon urbicum) e águia-d’asa-redonda 
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(Buteo buteo) (vide Tabela 4). A mortalidade estimada na fase de pré-construção é de 11,8 mortos/ano/AG, sendo a mortalidade 

estimada de aves de pequeno porte de 7,8 mortos/ano/AG e a de aves de grande porte de 4 mortos/ano/AG (Bioinsight, 2018a).  

Tabela 4: Mortalidade de aves no Sobreequipamento do PE do Caramulo (Bioinsight, 2018a). 

AG ESPÉCIE NOME COMUM 

C3 Apus sp. - 

B15 Falco tinnunculus Peneireiro-comum 

B15 Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais 

B17 Não identificado - 

B16 Buteo buteo Águia-d’asa-redonda 

B17 Buteo buteo Águia-d’asa-redonda 

C3 Não identificado - 

Como tal considera-se que a mortalidade de espécies de aves com estatuto de conservação desfavorável por colisão com 

aerogeradores na área de estudo é um impacte negativo, permanente, confinado, provável, direto, irreversível, de magnitude 

reduzida e significativo. Contudo, para as espécies mais comuns, sem estatuto, mas onde se incluem espécies com maior 

vulnerabilidade à colisão, este impacte é negativo, permanente, confinado, provável, direto, irreversível, de magnitude reduzida 

e também significativo. Este é um impacte de carácter cumulativo dada a presença de vários parques eólicos já instalados nas 

proximidades. 

No caso dos morcegos, a mortalidade nos parques eólicos é provocada pela colisão com os aerogeradores ou devida a lesões 

internas provocadas pela descompressão súbita (barotrauma) (Amorim, 2009; Amorim et al., 2012; Arnett et al., 2013a; Baerwald 

et al., 2008; Eurobats, 2013; Jones et al., 2009; Rodrigues et al., 2015; Rydell et al., 2010a; Rydell et al., 2012). 

Apesar de ainda não serem conhecidos com exatidão os fatores que aumentam o risco de mortalidade dos quirópteros nos 

aerogeradores, são apontadas as seguintes hipóteses: 

• A concentração de insetos junto aos aerogeradores, devido à criação de corredores lineares em áreas florestais, à 

inversão térmica após tempestades, à presença de nuvens baixas e ao efeito de atração provocado pela cor dos próprios 

aerogeradores (Ahlén, 2003; Long et al., 2010b; Rydell et al., 2010b; Rydell et al., 2016); 

• Confusão entre árvores altas e aerogeradores, levando a que estes sejam utilizados como área de descanso, como abrigo 

ou mesmo como área de acasalamento (Ahlén, 2003; Cryan, 2008); 

• Desorientação acústica, devido à deficiente qualidade dos ecos refletidos pelas pás dos aerogeradores, ou aos sons 

emitidos por estes (Ahlén, 2003; Kunz et. al., 2007; Long et al., 2009; Long et al., 2010a; Long et al., 2010b); 

• A perturbação eletromagnética provocada pelos aerogeradores (Kunz et al., 2007); 
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• A possibilidade de indivíduos em migração reduzirem a taxa com que emitem os ultrassons, pelo que podem não detetar 

as pás ou mesmo os aerogeradores (Ahlén, 2003); 

• As altas velocidades atingidas na extremidade das pás, que dificultam ou mesmo impossibilitam a sua deteção pelos 

quirópteros (Ahlén, 2003; Kunz et al., 2007; Rydell et al., 2010a; Rydell et al., 2017). 

As espécies mais afetadas pela mortalidade são migradoras e normalmente voam e alimentam-se a grande altura (em espaço 

aberto ou sobre a copa das árvores), parecendo haver uma maior taxa de mortalidade entre meados de julho e finais de setembro 

(Alcade, 2002; Eurobats, 2013; Jameson & Willis, 2014; Johnson et al., 2000; Kunz et al., 2007; Lehnert et al., 2014; Rydell et al., 

2010a; Rydell et al., 2010b; Rydell et al., 2017). De acordo com os dados mais recentes (Eurobats, 2017), em Portugal continental 

as espécies mais afetadas são as dos géneros Pipistrellus (no conjunto representam pelo menos 51% dos cadáveres detetados) e 

Nyctalus (no conjunto representam pelo menos 28% dos cadáveres detetados), com as espécies o morcego-anão (Pipistrellus 

pipistrellus) e o morcego-arborícola-pequeno (Nyctalus leisleri) a serem claramente as que apresentam maior mortalidade 

(representam respetivamente cerca de 28% e 25% de todos os cadáveres detetados). O período de maior mortalidade surge nos 

meses de maio, agosto e setembro (ICNB, 2010). 

Tabela 5: Géneros de morcegos e respetivo risco de mortalidade (ICNB, 2010). 

GÉNERO RISCO DE MORTALIDADE EM PARQUES EÓLICOS 

Rhinolophus, Myotis, Plecotus, Barbastella Baixo 

Eptesicus Médio 

Pipistrellus, Hypsugo, Nyctalus, Miniopterus, Tadarida Elevado 

Durante a monitorização de avifauna da fase de pré-construção do Sobreequipamento do PE do Caramulo foram prospetados os 

aerogeradores do PE do Caramulo mais localizados próximo dos locais de implantação dos aerogeradores do Sobreequipamento: 

B15, B16 e B17, no sub-parque da Bezerreira; C1, C2 e C3, no sub-parque de Caselho. Observaram-se na fase de pré-construção 

dois episódios de mortalidade (vide Tabela 6). Os dados de mortalidade estimada apontam para valores de 13 mortos/AG em 

2007; 8,7 mortos/AG em 2008; 2,6 mortos/AG em 2017; sendo a média anual de 8,1 mortos/AG (Bioinsight, 2018b). 

Tabela 6: Mortalidade de morcegos no Sobreequipamento do PE do Caramulo (Bioinsight, 2018b). 

AG ESPÉCIE NOME COMUM DISTÂNCIA AO AG 

C2 não identificado - 19 

B17 Nyctalus leisleri Morcego-arborícola-pequeno 2,5 

Considera-se que a mortalidade de morcegos no parque eólico será um impacte negativo, direto, confinado ou não confinado (no 

caso das espécies migradoras), provável, permanente, irreversível, de magnitude reduzida a moderada (dependendo dos valores 

de mortalidade, sendo a mortalidade registada em 2017 reduzida, contudo a média anual moderada) e significativo (valor=18) a 
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muito significativo (valor=22) (dependendo das espécies afetadas [ameaçadas e migradoras]). Este é um impacte de carácter 

cumulativo dada a presença de parques eólicos já instalados nas proximidades. 

A presença da Linha Elétrica de alta tensão (60kV) poderá potenciar situações de morte de aves por colisão e eletrocussão. A 

significância destes impactes está relacionada com três aspetos principais, a sensibilidade do elenco de espécies a fenómenos de 

colisão com linhas elétricas, os biótopos atravessados pelas linhas e a extensão destas. No caso presente, prevê-se que a Linha 

Elétrica tenha uma extensão de cerca de 1476 m. Serão atravessados vários biótopos, nenhum deles considerado uma unidade 

de ocupação de solo prioritária para as espécies de aves ameaçadas (APA, 2011). 

Das espécies ameaçadas elencadas para a área de estudo, duas estão classificadas com um risco de colisão elevado: a coruja-do-

nabal (Asio flammeus) e o maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos) (vide  

Tabela 7) (Neves et al., 2005). Existem ainda outras nove espécies de aves ameaçadas inventariadas para a área de estudo cujo 

risco de colisão é intermédio (vide  

Tabela 7) (Neves et al., 2005). É ainda de referir a presença potencial de seis espécies com risco de eletrocussão entre I e II (vide  

Tabela 7) (BirdLife International, 2003).  

É ainda de referir que uma vez que a área de estudo do Projeto é propicia à criação de manga de gelo, será necessário recorrer a 

apoios mecanicamente robustos, nomeadamente do tipo metálicos. Quanto à disposição de fases, para o nível de tensão da Linha 

Elétrica em Projeto igual a 60 kV e considerando a gama de esforços aplicados pelos condutores às estruturas, as possibilidades 

encontram-se restritas à tipologia e geometria das estruturas que se encontram atualmente licenciadas e que impõe uma 

disposição de fases em galhardete. Desta forma não será possível implementar uma tipologia de apoios que permita reduzir o 

número de planos de colisão.  

Face ao exposto este impacte considera-se negativo, permanente, provável, confinado, irreversível, de magnitude reduzida, dada 

a extensão da Linha Elétrica, e não significativo (para as espécies mais comuns) a significativo (para espécies ameaçadas). 

Tabela 7: Espécies de aves ameaçadas elencadas para a área de estudo e respetivo risco de colisão e eletrocussão* com Linhas Elétricas (Neves 

et al., 2005; AgriPro, 2017; Bioinsight, 2018ª; BirdLife International, 2003). 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR OCORRÊNCIA 
RISCO DE 

COLISÃO 

RISCO DE 

ELETROCUSSÃO 

Strigidae Asio flammeus  Coruja-do-nabal X Elevado II-III 

Caprimulgidae Caprimulgus europaeus Noitibó-cinzento X Intermédio 0 

Cuculidae Clamator glandarius Cuco-rabilongo X Intermédio 0 

Scolopacidae Actitis hypoleucos Maçarico-das-rochas X Elevado I 
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FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR OCORRÊNCIA 
RISCO DE 

COLISÃO 

RISCO DE 

ELETROCUSSÃO 

Accipitridae Pernis apivorus Bútio-vespeiro X Intermédio II-III 

Accipitridae Circus pygargus Tartaranhão-caçador C Intermédio II-III 

Accipitridae Accipiter gentilis Açor C Intermédio II-III 

Falconidae Falco peregrinus Falcão-peregrino X Intermédio II-III 

Falconidae Falco subbuteo Ógea C Intermédio II-III 

Muscicapidae Saxicola rubetra Chasco-ruivo X Intermédio I 

Turdidae Monticola saxatilis Melro-das-rochas X Intermédio I 

*0 (sem registos ou ocorrência pouco provável); I (com registos, mas que não constituem ameaça aparente para a população); II (elevada ocorrência de registos, 

mas supostamente sem impacte significativo na população), III (ocorrência de mortalidade constitui um importante fator de mortalidade, representando uma 

ameaça de extinção a nível regional ou a escala mais alargada). 

Outro dos impactes mais comuns dos parques eólicos na comunidade de aves e quirópteros é a perturbação, associada não só ao 

funcionamento dos aerogeradores, mas também à circulação de veículos e pessoas nestas áreas, que aumentam a presença 

humana e o ruído, e se pode manifestar de diferentes formas, podendo resultar em alterações nos padrões de uso da área 

(nomeadamente a adaptação ou o afastamento da área por efeito de exclusão), alterações de comportamento, alterações na 

composição da comunidade, tanto ao nível da abundância como da riqueza, e alterações nos padrões e sucesso da reprodução, 

particularmente para as aves e lobo (Drewitt & Langston, 2006; Madders & Whitfield, 2006; Marques et al., 2018; Pearce-Higgins 

et al., 2009; Rodrigues et al., 2015; Rydell et al., 2012).  

A perturbação causada pelo funcionamento dos aerogeradores pode constituir uma barreira aos movimentos naturais de aves e 

morcegos entre as zonas de alimentação, reprodução e repouso, podendo provocar a deslocação para biótopos menos 

adequados, o que pode reduzir a sua capacidade de sobrevivência e reprodução. Por outro lado, se as espécies continuarem a 

utilizar a área mais perturbada devido a uma possível habituação à presença da infraestrutura, o seu sucesso de caça pode ser 

comprometido e o risco de colisão com as pás dos aerogeradores aumenta. Ambos os efeitos são também uma forma indireta de 

perda de habitat (Madders & Whitfield, 2006). Em Portugal, apesar de já terem sido efetuados vários trabalhos sobre a 

perturbação de espécies de fauna, com eventual efeito de exclusão, as monitorizações tendem a não detetar este impacte ou a 

não conseguir provar a sua ocorrência. No caso das aves mais vulneráveis à colisão com aerogeradores, o afastamento e exclusão 

das áreas dos aerogeradores pode também ser considerado um impacte positivo, uma vez que pode diminuir o risco de colisão.  

Os resultados das monitorizações realizadas no Parque Eólico do Caramulo demonstram uma ligeira perturbação na ocupação do 

espaço no local de implantação dos aerogeradores durante a fase de construção, contudo a tendência de aumento verificada para 

os valores de abundância e riqueza indiciam que as populações voltaram a utilizar esse mesmo espaço passado algum tempo, 

confirmando de certa forma o fenómeno de habituação ao funcionamento de aerogeradores. 
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Desta forma, considera-se que a perturbação da comunidade de aves e morcegos na área do Projeto será um impacte negativo, 

permanente, confinado a não confinado (dependendo da afetação de espécies migradoras), reversível, provável, de magnitude 

reduzida e não significativo a significativo (no caso de espécies ameaçadas).  

2.2.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Não se preveem alterações nos impactes previstos para a fase de desativação durante a fase de EIA.  

3. CONCLUSÃO 

Destaca-se na fase de construção o impacte de destruição de vegetação, em particular de habitats de interesse comunitário, como 

significativo. Ainda assim importa destacar que houve uma redução do número de aerogeradores da fase de EIA para a fase de 

RECAPE, de nove para cinco aerogeradores. É também de referir que na fase de EIA a instalação dos aerogeradores previa a 

afetação de um habitat prioritário (6220*) que no layout agora analisado não será afetado. As referidas alterações de layout 

contribuem para a diminuição da significância do referido impacte, pela redução da área afetada e da afetação de menor área 

com valores ecológicos de grande relevância para a conservação.  

No que diz respeito à fase de exploração destacam-se os impactes de mortalidade de aves e morcegos, introduzindo-se no 

presente relatório os resultados de prospeções de mortalidade de aves e morcegos nos aerogeradores mais próximos do 

Sobreequipamento realizadas aquando da monitorização da fase de pré-construção.  

O impacte de mortalidade de aves por colisão com os aerogeradores ou Linha Elétrica (colisão ou eletrocussão) é considerado 

significativo para todas as espécies no caso da colisão com aerogeradores e significativo para as espécies ameaçadas no caso de 

colisão/eletrocussão com a Linha Elétrica. Sendo de referir que as estimativas de mortalidade para a fase de pré-construção (11,8 

mortos/ano/AG) são consideravelmente mais elevadas que a média estimada ao longo da monitorização do Parque Eólico do 

Caramulo (0,7 aves/aerogerador/ano). Importa ainda acrescentar que o novo layout proposto prevê a instalação de aerogeradores 

de maior dimensão (150m) o que poderá contribuir também para uma taxa de mortalidade mais elevada, e elevando assim a 

significância do impacte.  

Quanto à mortalidade de morcegos por colisão com aerogeradores ou barotrauma verificou-se durante a monitorização de pré-

construção uma mortalidade menor (2,6 mortos/AG/ano) que a registada em anos anteriores (durante a monitorização do Parque 

Eólico do Caramulo) (13 mortos/AG/ano em 2007; 8,7 mortos/AG/ano em 2008). Este é um impacte muito significativo quando 

afeta espécies ameaçadas ou migradoras e caso a mortalidade atinga valores tão elevados tanto os registados em 2007. Mais uma 

vê a alteração para aerogeradores de maior dimensão poderá contribuir para um aumento de mortalidade, em particular de 

espécies em migração que tipicamente tendem a voar mais alto nesse período. Dados os valores de mortalidade elevados 

registados em anos anteriores (2007 e 2008) a equipa de monitorização de pré-construção refere duas possíveis medidas de 

mitigação, nomeadamente o curtailment e o uso de bat deterrents. Salienta-se que o uso desta última tecnologia referida é eficaz 



 

 

 

   
 

  

RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PE DO CARAMULO – ANEXOS TÉCNICOS 

RECAPE.SPE.CARAMULO.AT.26.01  
PÁGINA 13 DE 13 

IMP.DCT.10.01  
 

na gama de frequências de 20kHz e 50kHz, sendo por isso necessário aferir a sua utilização com as principais espécies detetadas 

em altura que frequentemente emitem a uma frequência menor. 

No que respeita às medidas de minimização preconizadas na DIA, importa referir o seguinte: 

Mm24: “A presença de espécies lenhosas invasoras, principalmente as pertencentes ao género Acacia sp., exige a adoção de boas 

práticas relativamente a movimentações de terra e ao transporte e destino do material lenhoso cortado, com o objetivo de evitar 

a disseminação de sementes para áreas ainda não invadidas. Assim, na fase de construção deverá se assegurado que não ocorre 

a movimentação de solo com probabilidade de conter sementes de espécies invasoras para áreas não invadidas”. - Será realizada 

em fase de obra tendo em conta as manchas de espécies exóticas identificadas em fases anteriores. 

Mm28: “Considera-se importante a sinalização da linha elétrica uma vez que a área é utilizada por espécies de aves com estatuto 

de proteção e ameaça e que são suscetíveis à colisão com esta estrutura, pelo que deverá ser aplicada sinalização intensiva, com 

instalação nos condutores de fase e no cabo de guarda, se existente, de sinalizadores de espiral de fixação dupla de 35 cm de 

diâmetro (Espirais de Sinalização Dupla), de cor vermelha e branca, alternando as referidas cores. 

• Para cabos com diâmetro exterior inferior a 20 mm: 

o O afastamento aparente no feixe de condutores de fase e cabo de guarda entre cada dispositivo de sinalização 

não deverá ser superior a 5 m (d = 5 m), ou seja: 

o Sinalizadores dispostos de 20 m em 20 m alternadamente em cada condutor exterior e de 10 m em 10 m no 

cabo de guarda; 

o No caso de não existir cabo de guarda, os sinalizadores dispostos de forma alternada, de 30 m em 30 m, em 

cada condutor de fase. 

• Cabos com diâmetro exterior igual ou superior a 20 mm não carecem de sinalização; 

Se o cabo de guarda tiver diâmetro exterior inferior a 20 mm e os cabos condutores tiverem diâmetro exterior igual ou superior a 

20 mm: os sinalizadores deverão ser instalados apenas no cabo de guarda, de 10 m em 10 m”. 

Mn 29: Deverão ser adotadas as medidas normalizadas pela EDP DISTRIBUIÇÃO de antipouso e antinidificação nos apoios da Linha 

Elétrica” –  Estas medidas foram tidas em consideração em Projeto e serão implementadas na fase de construção. 

 

 

 


