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Introdução 

1.1. Identificação do Projeto, da Fase em que se encontra e do Proponente 

O presente documento constitui o relatório do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de 
Sobreequipamento ENEREEM - Parque Eólico do Loiral III (doravante designado por Parque Eólico do 
Loiral III). O Projeto localiza-se na zona do Paul da Serra, abrangendo território do concelho da 
Calheta, freguesia do Arco da Calheta, e do concelho de Ponta do Sol (freguesia de Canha) na ilha da 
Madeira, sendo composto por dois aerogeradores. O Projeto encontra-se em fase de Projeto de 
Execução. 
 
Na figura seguinte apresenta-se a localização do Projeto sobre carta militar, escala 1:25000. 
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Fonte: Google Maps 2019; Carta de Estradas da Ilha da Madeira (DROT);Cartas Militares nos 4 e 5 (IGEOE) 

Figura 1.1 – Localização do Projeto sobre carta militar 
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O Proponente do Projeto é a ENEREEM – Energias Renováveis Lda, detida pela EEM – Empresa de 
Eletricidade da Madeira S.A. e pela AREAM – Agência Regional de Energia da Região Autónoma da 
Madeira. 
 
A ENEREEM – Energias Renováveis, Lda é detentora de cinco parques eólicos (PE), quatro deles 
localizados no Paul da Serra (PE Paul, PE Loiral I, PE Loiral II e PE das Pedras), e um no Porto Santo 
(Cabeço do Carvalho), com uma potência instalada total de 25,26 MW e pretende o 
sobreequipmento sobre a potência acima referida. Nos termos do Decreto-Lei n.º 94/2014, de 24 de 
junho, o sobreequipamento é definido como a alteração do centro electroprodutor que consista num 
aumento da potência instalada, conseguido através da instalação de novos aerogeradores até ao 
limite de 20 % da potência de ligação atribuída (cf. artigo n.º 2, alínea e) e artigo 5º, n.º 1). O Parque 
Eólico Loiral III será composto por 2 aerogeradores, com uma potência unitária na gama igual ou 
superior a 3,5 MW, perfazendo uma potência instalada mínima de 7 MW. 
 

1.2. Enquadramento Legislativo 

O Regime Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA) dos projetos públicos e privados 
suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente encontra-se instruído pelo Decreto-Lei 
n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, com as alterações do Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e 
do Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro 
(este último republicando-o). Este diploma legal define no n.º 3 a 7 do artigo 1.º quais os projetos 
que estão sujeitos ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), apresentando nos 
Anexos I e II, as respetivas tipificações. 

De acordo com a alínea i) “Aproveitamento da energia eólica para produção de eletricidade” do 
ponto 3 do Anexo II, a que se refere a alínea b) do nº 3 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017 a AIA é obrigatória para parques eólicos com 20 ou mais 
aerogeradores (ou 10 aerogeradores se em área sensível) ou localizados a uma distância inferior a 2 
km de outros parques similares. 

Neste contexto o projeto em análise encontra-se abrangido pelo RJAIA ao abrigo do qual foi realizado 
o presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA): 

 O Projeto do Parque Eólico do Loiral III encontra-se localizado numa área sensível, 
designadamente no Parque Natural da Madeira e na Zona Especial de Conservação “Maciço 
Montanhoso Central da Ilha da Madeira” correspondente ao Sítio de Importância Comunitária 
(SIC) PTMAD0002 (Sítios da Rede Natura 2000).  

 O Projeto do Parque Eólico do Loiral III encontra-se a uma distância inferior a 2 km de outros 
parques eólicos existentes totalizando um número de aerogeradores superior a 10. 

Não obstante o enquadramento apresentado acima, constituindo este projeto um 
sobreequipamento, e nos termos do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual 
redação, determina o Artigo 1.º, n.º 4, c), i) que estão sujeitos a AIA, nos termos do presente DL, 
«qualquer alteração ou ampliação de projetos incluídos no anexo I ou no anexo II, anteriormente 
sujeitos a AIA e já autorizados, executados ou em execução, que correspondam a um aumento igual 
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ou superior a 20% do limiar e que seja considerada, com base em análise caso a caso nos termos do 
artigo 3.º, como suscetível de provocar impacte significativo no ambiente (…)». 

Atendendo a que os Parques Eólicos da ENEREEM no Paul da Serra foram todos sujeitos a 
instrumentos de AIA na versão EIA (Paul, Pedras e Loiral II) e IncA (Loiral I), julgamos que o Projeto 
de sobreequipamento – Parque Eólico do Loiral III, recairá numa análise caso a caso. 

 

1.3. Identificação da entidade licenciadora e da entidade de AIA 

A entidade licenciadora da atividade de produção de energia elétrica é a Direção Regional da 
Economia e Transportes (DRET). 

A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Secretaria Regional de Ambiente e 
Alterações Climáticas. 

1.4. Equipa técnica responsável e período de elaboração do EIA 

O presente EIA foi elaborado pela JetGoal no período compreendido entre novembro de 2019 e 
dezembro de 2019. A equipa técnica responsável pelo EIA consta do quadro seguinte. 
 

Quadro 1:1 – Constituição da Equipa Técnica 

Técnico Área de especialidade Função 

Júlio Moita Engenheiro Civil Coordenação do EIA 

Pedro Amorim Engenheiro do Ambiente 
Coordenação do EIA.  

Geologia, Qualidade do Ar, Recursos Hídricos, 
Qualidade da Água 

Madalena Coutinho Arquiteta Paisagista Paisagem e Ordenamento do Território 

Ana Luísa Ferreira Engenheira do Ambiente 
Solos, Uso do Solo e Condicionantes, Alterações 
Climáticas, Resíduos, Sócio economia, Riscos 

Luís Rosa Biólogo Ecologia 

Fernando Henriques 

Liliana Pereira 

(Zephyrus) 

Arqueologia Património 

João Pedro 
(Sonometria) 

Engenharia Acústica Ambiente Sonoro 
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2. Metodologia 

2.1. Abordagem metodológica 

A metodologia seguida para a elaboração do presente EIA assentou nos seguintes passos principais: 

• Definição genérica do âmbito do EIA, área de estudo e escalas de trabalho.  

• Descrição do Projeto, em interação com o Proponente.  

• Consulta de entidades oficiais para recolha de informação e auscultação de preocupações. 

• Compilação da informação de base disponível para a caracterização do ambiente na área de 
estudo, complementada com reconhecimentos de campo e contactos diversos: 

o Análise da bibliografia temática disponível e síntese dos aspetos mais relevantes com 
interesse para a avaliação dos impactes sobre o ambiente biofísico e socioeconómico; 

o Análise da cartografia e de imagens aéreas disponíveis para a área de estudo; 

o Análise dos IGT (Instrumentos de Gestão Territorial), condicionantes e diplomas legais 
aplicáveis; 

o Reconhecimento e trabalhos de campo específico realizados na área de intervenção 
pelos especialistas envolvidos no EIA, com expressão mais significativa para os 
domínios da ecologia, da paisagem, ocupação do solo, património e ambiente sonoro. 

• Formalização da caracterização dos fatores ambientais suscetíveis de serem afetados pelo 
Projeto, incluindo a sua evolução na ausência do Projeto; 

• Identificação, caracterização e avaliação dos potenciais impactes ambientais suscetíveis de 
serem originados pela construção, exploração e desativação do Projeto; 

• Definição de medidas preventivas, corretivas ou compensatórias dos impactes negativos e 
potenciadoras dos impactes positivos; 

• Definição de medidas de gestão e monitorização que se revelem necessárias e adequadas; 

• Elaboração do EIA contendo todos os documentos necessários para a entrega junto das 
entidades relevantes, incluindo o respetivo Resumo Não Técnico (RNT). 

2.2. Área de implantação do projeto, área de estudo e escalas de trabalho 

De uma forma geral a área de implantação do Projeto é constituída pela área das fundações dos dois 
aerogeradores, os acessos aos aerogeradores, a área do Posto de Corte (existente, a ampliar) e a área 
de implantação dos cabos de ligação.  
 
A área de estudo do EIA foi definida com base nas características do Projeto e da sua envolvente e 
nas temáticas a analisar em cada componente ou descritor ambiental, tendo-se considerado áreas 
de estudo distintas consoante o descritor a analisar: 
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o O terreno onde será implantado o Projeto correspondendo à área de intervenção, constitui-
se como a área de estudo para a identificação dos impactes diretos do Projeto sobre os 
descritores de ordem física: solos e uso do solo, geologia, ecologia e património.  

o Os impactes no ordenamento do território e condicionantes apresentam um caráter mais 
localizado ou abrangente consoante o instrumento em causa. 

o Para a avaliação dos impactes na sócio-economia a área de estudo foi alargada às freguesias 
da área envolvente do Projeto, incluindo-se, ainda, uma análise a nível do concelho, sempre 
que relevante.  

o Os impactes na paisagem, qualidade do ambiente (qualidade do ar, ambiente sonoro, 
qualidade da água e gestão de resíduos) e nos recursos hídricos foram considerados numa 
área mais abrangente determinada pela área de incidência espacial até onde se farão sentir 
os impactes do Projeto. 

o Os potenciais impactes no clima e alterações climáticas são supra territoriais. 
 
As escalas de trabalho resultaram da forma como a informação espacial se encontra disponível, tendo 
variado entre a escala 1/25 000 para enquadramento do Projeto e apresentação da área de estudo 
e de alguma cartografia temática e escalas de maior pormenor para a apresentação do Projeto. 
 

2.3. Estrutura geral do EIA 

O presente EIA foi elaborado de acordo com o conteúdo previsto no Anexo V do Decreto-Lei 151-
B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 47/2014, de 24 de 
março e n.º 179/2015, de 27 de agosto e pelo Decreto-Lei nº 152-B/20117, de 11 de dezembro, 
abrangendo, de forma abreviada os seguintes tópicos:  

• Descrição e caracterização física do Projeto, incluindo materiais e energia, efluentes, resíduos 
e emissões; 

• Descrição de alternativas consideradas; 

• Descrição do estado atual do ambiente e um esboço da sua provável evolução caso o projeto 
não seja executado; 

• Descrição e avaliação dos impactes ambientais significativos decorrentes do Projeto; 

• Descrição das medidas e das técnicas previstas para evitar, reduzir ou compensar os impactes 
negativos no ambiente; 

• Descrição dos programas de monitorização previstos; 

• Resumo das eventuais dificuldades, incluindo lacunas técnicas ou de conhecimentos, 
encontradas na compilação das informações requeridas; 

• Resumo não técnico de todos os itens anteriores. 

 
O EIA é constituído por dois volumes: 

• Volume 1 - Resumo Não Técnico 
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• Volume 2 - Relatório  

 
O Relatório apresenta a seguinte organização: 

• Capítulo 1: Introdução 

• Capítulo 2: Metodologia 

• Capítulo 3: Objetivos e Necessidade do Projeto  

• Capítulo 4: Descrição do Projeto, onde se descreve a sua localização, os aspetos relevantes 
da intervenção e as suas principais características. 

• Capítulo 5: Caracterização do Estado Atual do Ambiente, onde se procede à caracterização 
das componentes físicas e ambientais, de condicionantes e ordenamento do território e da 
componente social da zona em estudo, para estabelecer um quadro de referência das 
condições atuais. 

• Capítulo 6: Identificação e Avaliação de Impactes, onde se procede à identificação dos 
impactes suscetíveis de serem provocados pela implantação do Projeto, para a fase de 
construção e exploração. Neste capítulo apresenta-se, ainda, uma análise dos potenciais 
impactes associados a uma eventual fase de desativação do projeto e uma análise de 
potenciais impactes cumulativos, além da identificação dos principais riscos associados ao 
Projeto. 

• Capítulo 7: Medidas de Minimização e Monitorização, para os impactes significativos são 
identificadas e definidas medidas de minimização e monitorização destinadas a reduzir os 
efeitos negativos do Projeto.  

• Capítulo 9: Conclusões 

• Referências bibliográficas 

 
Tendo em atenção o disposto no artigo 47.º do Decreto-Lei 151-B/2013, de 31 de outubro, com as 
alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e n.º 179/2015, de 27 de 
agosto (“Tramitação desmaterializada”), o EIA é apresentado em suporte informático. 
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3. Objetivos e Justificação do Projeto  

3.1. A Empresa de Electricidade da Madeira  

A Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. (EEM) tem como missão fundamental a produção, 
transporte, distribuição e comercialização de energia na RAM. A EEM, como operador público, é o 
principal instrumento de materialização da Política Energética Regional, a qual está edificada num 
modelo baseado num desenvolvimento ambiental sustentável, estruturado em quatro grandes 
objetivos específicos: melhorar a segurança do aprovisionamento de energia elétrica, reduzir a 
dependência energética do exterior, reduzir as emissões de dióxido de carbono e reduzir a 
intensidade energética no PIB. Desde 2003, a ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 
estendeu a sua regulação às Regiões Autónomas, sendo a definição da estratégia de desenvolvimento 
do sector da competência dos Governos Regionais. 

Historicamente é em 22 de maio de 1895 que é outorgada a primeira concessão na Ilha da Madeira 
para a iluminação do Funchal, ao Engenheiro portuense Eduardo Augusto Kopke que a transfere, no 
ano seguinte, para a firma inglesa “The Madeira Electric Lighting Company, Limited”. Esta empresa 
implementa a primeira rede de iluminação bem como a instalação da sua central produtora de 
energia elétrica.  

O objetivo do contrato de concessão de 1895 é verdadeiramente conseguido pela inglesa “The 
Madeira Electric Lighting Company (1909), Limited” (2ª MELC), conhecida na ilha como Companhia 
da Luz Eléctrica. Em 1910 e 1911 a 2ª MELC amplia a central, já conhecida como “Casa da Luz” e em 
1925 constrói uma nova central. 

A fim de estudar o aproveitamento da água para rega e produção de energia elétrica na Madeira, o 
Governo enviou à ilha, no ano de 1939, uma Missão Técnica. O trabalho desenvolvido pela Missão 
Técnica de 1939 traduziu-se no plano aprovado pelo Decreto-Lei n.º 33 158, de 21/10/1943, onde 
era prevista a construção de várias centrais hidroelétricas, aproveitando duplamente a água que 
“abundantemente, manava desde os mais altos píncaros até ao mar”. Este Decreto-Lei vem, assim, 
aprovar o plano dos novos aproveitamentos hidráulicos da Madeira, dando-se início à construção das 
centrais hidroelétricas da Serra de Água e da Calheta, empreendimentos que entram em exploração 
no ano de 1953. 

Em 1952 publica-se o Decreto-Lei n.º 38 722 (14/4/1952) atribuindo à Comissão Administrativa dos 
Aproveitamentos Hidráulicos da Madeira (CAAHM) a tarefa da produção, transporte e distribuição 
de energia elétrica a toda a ilha da Madeira. Em 1953 entram em serviço as centrais da Serra de Água 
e da Calheta. Em 1954 é publicado o Decreto-Lei n.º 39 566 de 16/3/1954, aprovando o plano de 
eletrificação rural, com a finalidade de levar a eletricidade a toda a ilha da Madeira. Em 1965 entra 
em funcionamento a Central Hidroelétrica da Ribeira da Janela. Em 1971 inaugura-se a Central 
Hidroelétrica da Fajã da Nogueira. A Central Térmica do Funchal é ampliada. 

Em 1974, através do Decreto-Lei n.º 12/74 de 17 de Janeiro a CAAHM é transformada em Empresa 
Pública, sob a denominação - Empresa de Electricidade da Madeira, EP. Em 1979 o recentemente 
formado Governo Regional procede à regionalização da EEM através do Decreto-Lei n.º 31/79 de 24 
de fevereiro. 
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Nos anos 80 a Madeira fica totalmente eletrificada e são realizados grandes empreendimentos nesta 
década, para dar resposta às crescentes solicitações de consumo impostas pelo forte ritmo de 
desenvolvimento socioeconómico que se verifica na Região, entre os quais se incluem: a ampliação 
da Central Térmica da Vitória, o lançamento das linhas de alta tensão a 60 kV e ampliação das de 
média tensão a 30 kV; instalação do primeiro Parque Eólico (na Ilha de Porto Santo), a instalação de 
840 km de rede de baixa tensão, de 278 postos de transformação e 21 743 focos de iluminação 
pública. Em 1989 procede-se à desativação da Central Térmica do Funchal. 

Os anos 90 marcam o centenário da eletricidade na Madeira. A EEM-Empresa de Electricidade da 
Madeira, EP., passa a sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos (Decreto Legislativo 
Regional n.º 14/94/M de 3 de junho).  

A ENEREEM – Energias Renováveis, Lda é uma sociedade comercial por quotas constituída a 2 de 
setembro de 1998, detida pela EEM – Empresa de Eletricidade da Madeira, SA e pela AREAM – 
Agência Regional de Energia da Região Autónoma da Madeira, com o objetivo de desenvolver o 
aproveitamento das energias renováveis na Região, para produção de energia elétrica.   

3.2. O Sistema Eletroprodutor na Madeira 

Os sistemas elétricos das ilhas da Madeira e do Porto Santo são pequenos, isolados e não interligados, 
tal como reconhecido pela Decisão da Comissão Europeia, datada de 23 de maio de 2006, 
classificando o Arquipélago da Madeira como uma pequena rede isolada, onde derroga parcialmente 
a aplicação da Diretiva n.º 2003/54/CE à Região Autónoma da Madeira (RAM). Neste mesmo 
documento é reconhecida a Empresa de Eletricidade da Madeira, S.A. (EEM) como operador único e 
verticalizado (Plano Nacional das Alterações Climáticas). 

A rede elétrica da ilha da Madeira é abastecida por cinco tipos de fontes de energia, nomeadamente: 
energia hídrica, energia eólica, energia fotovoltaica, energia resultante da incineração de resíduos 
sólidos urbanos e energia térmica, resultante da utilização de produtos fósseis, como o fuelóleo, o 
gasóleo e o gás natural. O sistema eletroprodutor na Ilha da Madeira é, ainda, constituído por 
infraestruturas de transporte de energia (incluindo as redes de linhas elétricas em baixa e alta tensão, 
as subestações, os postos de corte, os postos de transformação e demais infraestruturas de 
transporte).  
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Fonte: Relatório de Sustentabilidade da EEM, 2018 

Figura 3.1 – EEM – Principais indicadores 2018 
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3.2.1. Infraestruturas de produção de energia 

3.2.1.1. Centrais termoelétricas 

Na Ilha da Madeira existem duas centrais termoelétricas:  

• A Central Térmica da Vitória, pertença da EEM; 

• A Central Térmica do Caniçal, uma central de cogeração, gerida por um operador privado – 
Atlantic Islands Electricity, SA, com 30MW de potência instalada.  

Até ao ano 2013 ambas as centrais queimavam essencialmente fuelóleo. Com a construção da 
terceira nave na Central Térmica da Vitória – Vitória III, a qual foi dotada de motores dual-fuel, foi 
possível, a partir de 2014, passar a utilizar gás natural na Central Térmica da Vitória, em vez do 
fuelóleo, constituindo uma fonte de energia menos poluente.  

Há ainda a referir a Instalação de Incineração de Resíduos Sólidos Urbanos (IIRSU), pertença da 
empresa ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A.. Iniciou a sua produção em 2004, contando com 
8 MW de potência instalada. Situa-se na Estação de Tratamento de Resíduos (ETRS) da Meia Serra, 
freguesia da Camacha, concelho de Santa Cruz.  

3.2.1.2. Centrais Hidroelétricas 

As Centrais Hidroelétricas existentes na Ilha da Madeira incluem infraestruturas pertencentes ao 
Grupo EEM – Empresa de Eletricidade da Madeira, S.A. (Central da Calheta de Inverno, Central Serra 
de Água, Central da Calheta, Central da Fajã da Nogueira, Central da Ribeira da Janela, Central do 
Lombo Brasil, Central da Fajã dos Padres, Central dos Socorridos) e infraestruturas pertencentes à 
ARM: Central da Terça e Central de Santa Quitéria (com exploração da EEM).  

3.2.1.3. Ampliação do Sistema Hidroelétrico da Calheta 

Encontra-se em fase final de construção o Projeto de Ampliação do Aproveitamento Hidroelétrico da 
Calheta que compreende as seguintes intervenções:  

• Barragem do Pico da Urze constituída por uma barragem de enrocamento com altura de 
31 m, coroamento de 620 m, volume de armazenamento de 1 021.000 m3 e uma albufeira 
com uma área de 72 745 m2 

• Reservatório de Restituição da Calheta/Corruchéu, com uma altura de 20 m e volume 
armazenado de 70 540 m3 

• Central Hidroelétrica da Calheta III, com uma potência instalada de 30 MW.  
• Conduta elevatória/forçada desde a Barragem do Pico da Urze até à nova Central da Calheta 

III;  
• Estação Elevatória do Paul (EE do Paul) e Estação Elevatória da Calheta (EE da Calheta) que 

será implantada no interior da Central Hidroelétrica da Calheta III;  
• Ampliação da Levadas do Paul II e Levada Velha do Paul; 
• Remodelação da Levada do Lombo do Salão; 
• Projetos complementares: Projeto de Recuperação Biofísica do Paul da Serra e o Projeto de 

Alteração da Linha Calheta – Bica da Cana a 30 kV.  
 



 
    

Estudo de Impacte Ambiental para o Projeto 
de Sobreequipamento do Parque Eólico do 
Loiral III no Paul da Serra  

ENEREEM Refª: T021/19 

  Page 26 of 379 
 

 
Fonte:RECAPE do Projeto de Ampliação do Aproveitamento Hidroelétrico da Calheta 

Figura 3.2 – Localização do Projeto de Ampliação do Sistema Hidroelétrico da Calheta 

3.2.1.4. Parques Eólicos 

Na Região Autónoma da Madeira existem 10 parques eólicos ligados à rede, localizando-se 9 na ilha 
da Madeira e 1 na ilha de Porto Santo, sendo 5 parques pertença da ENEREEM (quatro na Madeira e 
um no Porto Santo) e os restantes 5 (quatro no Paul da Serra e um no Caniçal) de outras entidades 
privadas.  

O planalto do Paul da Serra, pelas suas características orográficas e climáticas, é a principal zona de 
localização de parques eólicos. Será também nesta zona que se localizará o projeto alvo do presente 
EIA. Identificam-se seguidamente os parques eólicos localizados na zona do Planalto do Paul da Serra: 

Parques eólicos da ENEREEM:  

• Parque Eólico do Paul. Iniciou a sua produção em 2003, contando atualmente com 5 
aerogeradores que perfazem 3,3 MW de potência instalada. Situa-se no Paul da Serra, 
freguesia e concelho de São Vicente. A ligação à rede pública é efetuada através de uma linha 
a 30 kV, que transporta a energia produzida até à subestação do Lombo do Doutor na Calheta. 

• Parque Eólico do Loiral I: Iniciou a sua produção em 2009, contando com 6 aerogeradores 
que perfazem 5,1 MW de potência. Situa-se na zona do Paul da Serra/Loiral, freguesia de Arco 
da Calheta e concelho da Calheta. 

• Parque Eólico Loiral II: A sua ligação à rede foi efetuada em 2011 e conta com 2 aerogeradores 
que perfazem 6 MW de potência. Situa-se na zona do Paul da Serra/Loiral, concelho de Ponta 
do Sol. 
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• Parque Eólico das Pedras: A sua ligação à rede foi efetuada em 2009 e conta com 12 
aerogeradores que perfazem 10,2 MW de potência. Situa-se no Paul da Serra, concelho de 
Ponta do Sol. 

Parques eólicos de empresas privadas: 

• Parque Eólico do Paul da Serra (Bica da Cana), da empresa ENERGÓLICA SA. Iniciou a sua 
produção em 1993, contando com 12 aerogeradores que perfazem 1,8 MW de potência 
instalada. Situa-se no lugar de Bica da Cana, freguesia de Canhas, concelho de Ponta do Sol. 
Recentemente, este parque foi alvo de sobreequipamento, tendo instalado um único 
aerogerador de 3 MW, e procedido ao desmantelamento dos 12 aerogeradores.  

• Parque Eólico Perform 1, da empresa Perform 3. Iniciou a sua produção em 1992, contando 
atualmente com 4 aerogeradores que perfazem 0,39 MW de potência instalada. Situa-se no 
Paul da Serra, freguesia e concelho de São Vicente.  

• Parque Eólico Perform 2/N, da empresa Perform 3. Iniciou a sua produção em 1993, contando 
atualmente com 5 aerogeradores. No próprio ano de inauguração do parque um dos seis 
aerogeradores iniciais foi desligado, passando a potência instalada do aproveitamento de 0,9 
MW para os atuais 0,75 MW de potência instalada. Situa-se no Paul da Serra, freguesia e 
concelho de São Vicente.  

• Parque Eólico Perform 2/S, da empresa Perform 3. Iniciou a sua produção em 1993, contando 
atualmente com 9 aerogeradores que perfazem 1,35 MW de potência instalada. Situa-se no 
Paul da Serra, freguesia e concelho de São Vicente.  

• Parque Eólico Windmad, da empresa Windmad, Energias Renováveis, Lda. Iniciou a sua 
produção em 2009, contando atualmente com 3 aerogeradores, que perfazem 2,55 MW de 
potência instalada. Situa-se no Paul da Serra, concelho de Ponta do Sol. 

 

Na ilha da Madeira existem, atualmente, 57 aerogeradores instalados nos 9 parques eólicos atrás 
referidos, 51 dos quais se encontram implantados na zona do Paul da Serra. Atualmente a potência 
eólica no planalto do Paul da Serra ascende a 44,21 MW. 

Cabe referir que nesta zona do Paul da Serra se encontram em construção mais 2 parques eólicos 
privados. A Resolução n.º 160/2019, publicada no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, I 
série, número 48, de 26 de março de 2019, autorizou a concentração destes dois parques, com uma 
área de cerca de 91ha, designados por Parque Eólico do Alecrim (54 ha) e Parque Eólico do Pico da 
Urze (37 ha), sendo constituídos por 4 aerogeradores que irão perfazer 18 MW de potência instalada. 
Estes parques serão constituídos e explorados pelas sociedades Parque Eólico do Alecrim, Unipessoal, 
Lda. e Euroventos Atlantic - Projetos Ecológicos e Energéticos do Atlântico, Lda., respetivamente, 
ambas integralmente detidas pela VAT Portugal - Investimentos em Energia, Lda. Os parques 
localizar-se-ão entre a fonte do Juncal e o Loiral, na freguesia de Canhas, concelho da Ponta do Sol.  

De acordo com a informação consultada, estes parques eólicos deverão estar concluídos com a 
conclusão da Ampliação do Aproveitamento Hidroelétrico da Calheta. 
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Figura 3.3 – Localização dos Parques eólicos na zona do Paul da Serra 

 

3.2.1.5. Parques fotovoltaicos 

Na ilha da Madeira existem atualmente dois parques solares fotovoltaicos: 

 O Parque Fotovoltaico do Caniçal, pertencente à empresa ENERSISTEMS - ENERGIAS, S.A., 
entrou em funcionamento em 2010 e, possui 28.800 painéis fotovoltaicos, abrangendo uma 
área de 170.000 m2 com uma potência instalada de 6,6 MW e encontra-se instalado na Zona 
Franca Industrial (ZFI), no Caniçal. 
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 O Parque Solar Fotovoltaico do Loiral, instalado na vertente a sul do planalto do Paul da Serra 
desde 2011, na zona do Loiral, é propriedade da empresa VAT Portugal – Investimentos em 
Energia, Lda. O parque tem uma potência nominal de 8 MW, a que corresponde uma área de 
coletores de, aproximadamente, 52 656 m2. A produção anual é da ordem dos 16 GWh, que 
é entregue à rede recetora do Sistema Elétrico de Serviço Público da Madeira (SEPM), no 
ponto de ligação e nas condições estabelecidas pela entidade licenciadora. Este parque 
localiza-se nas imediações do Projeto do Parque Eólico Loiral III. 

 
Figura 3.4 – Localização do Parque Fotovoltaico do Loiral 

 
No quadro seguinte apresentam-se as principais características das instalações do Sistema 
Electroprodutor da Madeira. 
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Quadro 3:1 – Principais características das instalações do Sistema Eletroprodutor na Madeira (2019) 

Características Térmica Hidroelétrica Eólica 
Resíduos 
Urbanos 

Fotovoltaica Total 

Instalações da EEM 

Nº de Centrais 1 9 4 (ENEREEM) -- -- 10 

Potência instalada 
(MW) 

169,74 50,39 24,6 -- -- 220,13 

Produção (GWh) 468,06 116,08 56,16 -- -- 584,14 

Emissão (GWh) 458,08 115,60 55,0 -- -- 573,67 

Instalações de Entidades privadas 

Nº de Centrais 1 1 5 1 
765 (incluindo micro-
produção e PRE) 773 

Potência instalada 
(MW) 

36,00 0,72 20,51 8,00 19,09 84,32 

Aquisições (GWh) 193,32 4,87 45,69 34,95 28,78 307,61 

 

3.3. Necessidade e Objetivos do Projeto 

3.3.1. Objetivos do Projeto 

O Projeto do Parque Eólico Loiral III corresponde ao sobreequipamento dos parques eólicos da 
ENEREEM, incluindo a instalação de 2 aerogeradores novos, com uma potência unitária na gama igual 
ou superior a 3,5 MW. Este projeto destina-se a melhorar e a aumentar a produção anual de energia 
elétrica dos parques eólicos da ENEREEM, a partir de uma fonte renovável e não poluente – o vento. 
Com a implementação deste projeto estima-se uma produção média anual estimada conservadora 
de 13,2 – 15,8 GWh/ano, considerando 2200 horas à plena carga. 

Tal como referido anteriormente, a ENEREEM dispõe atualmente de 4 parques eólicos na zona do 
Paul da Serra, como uma potência total instalada de 24.600 kW cuja produção em 2018 ascendeu a 
56.155.490 kW. Em 2018 a emissão para a rede elétrica dos Parques da ENEREEM representou 55,2% 
do total da emissão eólica da Região, e um acréscimo de 16,9% relativamente ao ano anterior (em 
consequência do acréscimo do recurso, tendo o valor médio anual de vento se ter situado nos 8,1m/s, 
face aos 7,0m/s registados em 2017). Em termos ambientais, em 2018 a contabilização das emissões 
evitadas pela exploração eólica da ENEREEM ascendeu a: 64.732 ton de CO2, 169,4 ton de SO2, 754,4 
ton de NOX, 8,9 ton de partículas, evitando o consumo de 11.959,6 ton de fuelóleo. 

Até 2018, os fatores de emissão assumidos para cada categoria de fonte de energia, na RAM, foram 
os valores publicados anualmente pela ERSE. A partir de 2019, as emissões específicas de CO2 
passaram a tomar como referência os resultados das emissões de CO2 por cada tecnologia, obtidos 
por medição em cada uma das centrais, determinadas pela metodologia de cálculo utilizada no 
reporting CELE (Comércio Europeu de Licenças de Emissão), em que: Fator de emissão c = (Emissões 
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anuais c / Produção líquida anual de eletricidade c). Ano de rotulagem 20191 (ano de fator de emissão 
CO2 – 2018): Resíduos sólidos urbanos: 919 g/kWh ; Diesel: 707 g/kWh ; Gás Natural: 476 g/kWh 

Nos termos do número 1 do artigo 3 do DL 51/2010, de 20 de maio, uma central eólica pode ser 
sobreequipada até ao limite de 20% da potência de injeção atribuída, que, para o efeito, ascende a 
25.260 kW na zona do Paul da Serra, o que representa 5.052 kW de potência de sobreequipmento. 
Em face do valor apurado, a potência instalada será necessariamente superior, sendo a limitação da 
potência para o valor de sobreequipmento autorizado realizado no ponto de interligação. 

Com o presente projeto de sobreequipamento a ENEREEM tem como objetivos principais: 

• Aumentar a componente eólica no mix da produção da ilha da Madeira;  

• Reduzir a utilização de combustíveis fósseis e a dependência energética do exterior;  

• Reduzir as emissões de CO2, entre outros poluentes atmosféricos, resultantes da combustão 
do fuelóleo do parque térmico existente.  

• Contribuir para o target de 50% de produção de energia elétrica com recurso a fontes 
renováveis em 2020. 

3.3.2. Necessidade e Justificação do Projeto 

A produção de energia elétrica a partir de fontes de energia renováveis corresponde atualmente a 
uma das prioridades das políticas ambientais e energéticas, a nível regional, nacional e comunitário. 
A promoção das energias renováveis, designadamente a eólica, assume no contexto internacional e 
comunitário particular importância tendo em conta os objetivos e metas a cuja materialização o País 
está comprometido com vista à progressiva diminuição da dependência energética externa bem 
como a redução da intensidade carbónica da sua economia.  

As características do presente projeto permitem que, através da instalação limitada de novos 
aerogeradores seja possível incrementar a respetiva capacidade instalada, com menores impactes 
sobre o ambiente e o território do que a instalação de novas centrais eólicas, ao mesmo tempo que 
se racionaliza a utilização das infraestruturas existentes da Rede Elétrica de Serviço Público (RESP).  

Este projeto é, assim, de grande interesse estratégico para a Região Autónoma da Madeira, 
justificando-se a sua realização pelo contributo que representa para se atingir as metas relativas aos 
compromissos regionais, nacionais e comunitários assumidos, para reduzir as importações de 
combustíveis petrolíferos e para melhorar o ambiente e a qualidade de vida dos cidadãos. 

O Parque Eólico do Loiral III contribuirá positivamente para a prossecução dos objetivos assumidos 
pelo Estado Português no âmbito do Protocolo de Quioto, e dos acordos que se lhe seguiram. 
Importa, ainda, referir o contributo positivo do projeto em Avaliação para o cumprimento dos 
objetivos da Estratégia Nacional para a Energia (ENE 2020).  

Adicionalmente, o Parque Eólico, será ainda, responsável pela diminuição das emissões de CO2 e de 
outros poluentes associados à produção de energia elétrica a partir das Centrais Termoelétricas, 
considerando que por cada MW de energia elétrica de origem eólica sejam reduzidas entre 0,8 a 0,9 

                                                 
1 Primeiro ano de aplicação da metodologia CELE. Nas centrais térmicas, a ciclo diesel e a gás natural, são incluídas, também, as 
emissões resultantes da utilização do gasóleo nas mesmas 
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toneladas de emissões de GEE que seriam produzidas pela utilização dos combustíveis fósseis na 
produção de energia elétrica (DGEG).   

 

Enquadramento do projeto a uma escala nacional 

O Projeto do Parque Eólico Loiral III enquadra-se nos objetivos da Estratégia Nacional de Energia para 
o período de 2020 e terá potencial para produzir 13,2 – 15,8 GWh/ano, apresentando, desta forma, 
um contributo para a prossecução dos objetivos assumidos pelo Estado Português, quer no âmbito 
do Protocolo de Quioto, e dos expectáveis acordos que se lhe seguiram, quer na concretização da 
ENE 2020.  

Neste último documento foram traçados diversos objetivos dos quais se realçam, pela pertinência 
para o presente Projeto, os seguintes:  

1. Reduzir a dependência energética do País (energia primária) para 74% em 2020, produzindo, nessa 
data, 31% da energia final a partir de recursos endógenos;  

2. Cumprir os compromissos assumidos por Portugal no contexto das políticas europeias de combate 
às alterações climáticas, permitindo que em 2020, 60% da eletricidade produzida tenha origem em 
fontes renováveis;  

3. Reduzir em 25% o saldo importador energético com a energia a partir de fontes endógenas 
gerando uma redução nas importações;  

4. Cumprimento das metas de reduções de emissões assumidas por Portugal, no quadro europeu, no 
âmbito do Protocolo de Quioto.  

O presente projeto tem um contributo direto para os três primeiros objetivos referidos 
anteriormente, pelo aumento da produção de eletricidade a partir de uma fonte de energia renovável 
e endógena.  

Adicionalmente, o presente Projeto será responsável pela diminuição das emissões de CO2 e de 
outros poluentes associados à produção de energia elétrica por outras fontes. 

 
 
Enquadramento do projeto a uma escala regional 

A Região Autónoma da Madeira tem seguido uma política energética que visa a redução da 
dependência do exterior e a minimização dos impactes ambientais negativos associados aos 
combustíveis fósseis.  

De acordo com o Plano de Acção para a Energia Sustentável da Ilha da Madeira (2012), a política 
energética da região está orientada para garantir a segurança do aprovisionamento de energia, 
assegurar a sustentabilidade económica e ambiental do sector e a qualidade dos serviços energéticos, 
e contribuir para a criação de emprego e valor acrescentado regional, bem como para a 
competitividade da economia regional.  

Os objetivos, as metas e os resultados esperados no ano 2020 com a implementação das ações do 
plano são apresentados na figura seguinte. 
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Figura 3.5 – Plano de Ação para a Energia Sustentável da Ilha da Madeira: Objetivos, metas e resultados esperados em 

2020  

Neste contexto, no âmbito regional, o projeto em apreço concorre, através da componente de 
aumentar a produção de energia eólica e reduzir as emissões de CO2, para os grandes objetivos 
estabelecidos neste Plano de Ação, no âmbito do compromisso assumido pela Ilha da Madeira 
perante a Comissão Europeia, através da assinatura do Pacto das Ilhas, no dia 12 de Abril de 2011, 
em Bruxelas. Com a assinatura do Pacto das Ilhas, a ilha da Madeira assume perante a Comissão 
Europeia, a meta de ir além dos objetivos definidos pela União Europeia para 2020, reduzindo as 
emissões de CO2 no respetivo território em pelo menos 20%, através da implementação de um Plano 
de Ação para a Energia Sustentável, comprometendo-se a mobilizar de investimentos em energia 
sustentável.  

No que respeita a redução da emissão de Gases de Efeito de Estufa, o projeto permite a redução 
entre cerca de 9000 ton e 11000 ton de CO2eq, o que representa um contributo importante para as 
responsabilidades da ilha da Madeira nos compromissos nacionais no âmbito do protocolo de Quioto 
e das metas da UE em matéria de energia e clima para 2020, as quais foram assumidas pelas 
autoridades da Região Autónoma da Madeira perante a Comissão Europeia através da assinatura do 
Pacto das Ilhas.” 

Refere-se ainda o Plano de Ação para a Energia Sustentável do Município da Calheta, aprovado em 
reunião de Câmara do Município da Calheta a 4 de dezembro de 2014. Considera-se que o presente 
projeto contribui para a concretização dos 3 grandes objetivos do Plano, expressos na figura seguinte. 

 
Figura 3.6 – Plano de Ação para a Energia Sustentável do concelho da Calheta: Objetivos e metas para 2020  

Considera-se, assim, que o Projeto do Parque Eólico Loiral III, pelo aumento da capacidade de 
produção de energia renovável - energia eólica produzida e pela potenciação da redução das 
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emissões de CO2, se enquadra nas orientações da estratégia para a energia sustentável na Ilha da 
Madeira e da estratégia para a energia sustentável do município da Calheta. 
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4. Descrição do Projeto 

4.1. Localização espacial e administrativa do Projeto 
O projeto do Parque Eólico do Loiral III encontra-se administrativamente inserido na freguesia do 
Arco da Calheta, pertencente ao concelho da Calheta. De acordo com as atuais divisões territoriais 
de Portugal, a área de intervenção insere-se na Região Autónoma da Madeira, segundo a divisão 
administrativa em NUTS I, NUTS II e NUTS III. Na Figura 4.1 apresenta-se o enquadramento 
administrativo do Projeto e na Figura 4.2 a localização do projeto sobre fotografia aérea.  
 
O Parque Eólico Loiral III localiza-se na proximidade imediata do Parque Eólico Loiral I. Os 2 
aerogeradores apresentam as seguintes coordenadas (WGS84 UTM28, m): 

• AG01: X: 302237; Y: 3625486 
• AG02: X: 302794; Y: 3625450 

 

O acesso à área do Parque Eólico do Loiral III faz-se a partir da ER 209 (uma via que integra a rede 
viária secundária) de onde parte um caminho em terra-batida que permite aceder atualmente ao 
Parque Eólico do Loiral I. A norte do Projeto a ER 209 entronca na ER105, integrada na rede viária 
primária. 

 

 
Figura 4.1 – Localização administrativa do Projeto 
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Fonte: Carta de Estradas da Ilha da Madeira (DROT);Ortofotomapas da Região Autónoma da Madeira 2018 (DROT, DSIGC) 

Figura 4.2 – Implantação do Projeto sobre fotografia aérea 



 
    

Estudo de Impacte Ambiental para o Projeto 
de Sobreequipamento do Parque Eólico do 
Loiral III no Paul da Serra  

ENEREEM Refª: T021/19 

  Page 37 of 379 
 

4.2. Enquadramento do Projeto em áreas sensíveis, instrumentos de gestão 
territorial, condicionantes e equipamentos/infraestruturas relevantes 

4.2.1. Enquadramento em Áreas Sensíveis  

No âmbito do EIA entendem-se por zonas sensíveis, tal como definido na alínea a) do artigo 2º do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, com as alterações posteriores: 

 “i) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; 

ii) Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, 
classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas n.ºs 
79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens, e 
92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da 
fauna e da flora selvagens; 

iii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos termos 
da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro”. De acordo com o artigo 15º da Lei 107/2001, de 8 de 
setembro, sobre as categorias de bens, os bens imóveis podem pertencer às categorias de 
monumento, conjunto ou sítio. Os bens móveis e imóveis podem ser classificados como de interesse 
nacional, de interesse público ou de interesse municipal. Um bem considera-se de interesse nacional 
quando a respetiva proteção e valorização, no todo ou em parte, represente um valor cultural de 
significado para a Nação. Um bem considera-se de interesse público quando a respetiva proteção e 
valorização represente ainda um valor cultural de importância nacional, mas para o qual o regime de 
proteção inerente à classificação como de interesse nacional se mostre desproporcionado. 
Consideram-se de interesse municipal os bens cuja proteção e valorização, no todo ou em parte, 
representem um valor cultural de significado predominante para um determinado município 

Áreas Protegidas: O diploma que constitui a Rede Nacional de Áreas Protegidas e que estabelece o 
regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade, Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de 
Julho, no seu artigo 11º consagra cinco tipologias de áreas protegidas: Parque Nacional, Parque 
Natural, Reserva Natural, Paisagem Protegida e Monumento Natural. O Projeto do Parque do Loiral 
III será implantado no interior da área protegida do Parque Natural da Madeira, criado pelo Decreto 
Regional nº 14/82/M de 10 de novembro de 1982. 

Rede Natura 2000: A Rede Natura 2000 é definida nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 
abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, diploma que revê a 
transposição para a ordem jurídica interna da Directiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril 
(relativa à conservação das aves selvagens), e da Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio 
(relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens). Aquele diploma define 
a Rede Natura 2000 como uma rede ecológica de âmbito europeu que compreende as áreas 
classificadas como ZEC – Zona Especial de Conservação (de habitats) que englobam os Sítios de 
Importância Comunitária (SIC), e as áreas classificadas como ZPE – Zona de Proteção Especial (da 
avifauna). O Projeto do Parque Eólico do Loiral III será implantado numa área inserida no Sítio de 
Importância Comunitária (SIC) do Maciço Montanhoso Central (PTMAD0002) criado pela Resolução nº 
1408/2000 de 22 de setembro de 2000.  
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Constata-se, assim, que o Projeto do Parque Eólico do Loiral III será implantado em áreas sensíveis. 
Na Figura 4.3 apresenta-se o enquadramento do Projeto em estudo nas Áreas Classificadas e Rede 
Natura 2000 da RAM. 

A classificação do Património Cultural Classificado está prevista na Lei n.º 107/2001, de 8 de 
setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património 
cultural. Na área de implantação do Projeto do Parque Eólico do Loiral III não foram identificados 
quaisquer elementos de património cultural classificados.  

 

 
Figura 4.3 – Áreas sensíveis na zona de implantação do projeto 

4.2.2. Identificação dos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor na Área do Projeto 

Os instrumentos de gestão territorial em vigor na área de estudo, segundo informação da Secretária 
Regional do Equipamento Social, (disponível em www.sres.pt), são: 

 Planos Regionais, Setoriais e Especiais: 

o Plano de Ordenamento do Território da Região Autónoma da Madeira (POTRAM); 

o Programa de Ordenamento Turístico da Região Autónoma da Madeira (POT); 

o Plano Regional de Ordenamento da Floresta da Região Autónoma da Madeira (PROF 
RAM); 

o Plano de Ordenamento e Gestão do Maciço Montanhoso Central (POGMMC). 

 Planos Municipais: 

o Plano Director Municipal da Calheta (PDM da Calheta). 



 
    

Estudo de Impacte Ambiental para o Projeto 
de Sobreequipamento do Parque Eólico do 
Loiral III no Paul da Serra  

ENEREEM Refª: T021/19 

  Page 39 of 379 
 

Estes instrumentos de gestão territorial são analisados no capítulo 5.13 – Ordenamento do Território. 
A análise da conformidade do Projeto com os instrumentos de gestão territorial é apresentada com 
maior detalhe no Capítulo 6.14 –Ordenamento do Território.  
 

4.2.3. Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública 

Listam-se seguidamente as condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, identificadas 
na área de influência do Projeto (uma descrição mais detalhada encontra-se no Capítulo 5: 

 Recursos Ecológicos:  

o Áreas a incluir na Reserva Ecológica Nacional:  

 Rede Natura 2000 - Maciço Montanhoso Central (ZEC);  

 Parque Natural da Madeira. 

 Recursos Agrícolas e Florestais:  

o  Áreas de regime florestal: 

  Perímetro florestal do Paul da Serra:  

 Infraestruturas elétricas 

 Rede viária 

 Marcos geodésicos 

4.2.4. Identificação de Equipamentos e Infraestruturas Relevantes Potencialmente 
Afetadas pelo Projeto 

Para a concretização do presente Projeto não são expectáveis afetações de equipamentos. Na fase 
de construção será expectável que possa ocorrer afetação temporária de alguns acessos rodoviários 
devido à necessidade de transporte dos componentes dos aerogeradores desde o porto de 
desembarque no Caniçal, até à zona do Paul da Serra, bem como de outros equipamentos, cabos 
elétricos, materiais de construção, gruas e outras máquinas. Destaca-se a grande dimensão das pás 
e dos elementos das torres dos aerogeradores, que implicam cuidados especiais na operação 
portuária e no transporte terrestre. 

4.3. Alternativas consideradas  
Nos termos do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado e republicado pelo do 
Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, devem ser descritas as várias alternativas 
consideradas no âmbito do desenvolvimento do Projeto. 

De uma forma geral, o estabelecimento de um parque eólico resulta da possibilidade de reunir 
recurso eólico, em terrenos passíveis de implantar os equipamentos necessários, disponibilizados 
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para o efeito através do estabelecimento de contratos com os respetivos proprietários, e da 
permissão de interligação à rede pública para escoar a energia elétrica produzida.  

 Localização: 

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

Estudos diversos de avaliação do potencial eólico na ilha da Madeira identificam a zona do planalto 
do Paul da Serra como a área em que ocorrem as condições ótimas para a implantação de parques 
eólicos. Com efeito, o planalto do Paul da Serra é, com base nos estudos realizados até à presente 
data, a zona disponível com melhores potencialidades de desenvolvimento da energia eólica, devido 
ao regime de ventos favorável/disponibilidade do recurso, à orografia pouco acidentada e à ausência 
de aglomerados habitacionais na proximidade.  

Na zona do Paul da Serra existem já vários parques eólicos, que dispõem das infraestruturas elétricas 
para receção da energia e interligação à rede elétrica, pelo que outras localizações implicariam uma 
maior extensão de abertura de valas ou novas linhas elétricas aéreas, aumentando por isso a área 
afetada e os impactes ambientais associados.  

Por outro lado, tratando-se o presente Projeto de um sobreequipamento de parques eólicos já 
existentes, a instalação dos aerogeradores terá, obrigatoriamente, que ficar na vizinhança imediata dos 
mesmos. Esta solução teve em conta as orientações do IFCN que recomenda que novos 
aerogeradores sejam instalados nas proximidades de parques existentes.  

Tendo em consideração a questão do recurso eólico mínimo necessário para a viabilidade económica 
dos projetos eólicos, a existência de terrenos adequados e disponibilizados para o efeito, e a 
necessidade de proximidade aos restantes parques eólicos da ENEREEM, esta empresa desenvolveu 
os necessários estudos técnico-económicos e ambientais, com vista à apresentação de uma proposta 
para a localização agora prevista para o Loiral III.  

Salienta-se, ainda, que através da instalação limitada de novos aerogeradores – sobreequipamento - 
destinados a aumentar a potência instalada em centrais eólicas, é possível incrementar a respetiva 
capacidade instalada, com menores impactes sobre o ambiente e o território do que a instalação de 
novas centrais eólicas, ao mesmo tempo que se racionaliza a utilização das infraestruturas existentes 
da Rede do Sistema Elétrico Público da Madeira (SEPM).  

Sendo assim, face a limitações impostas pela disponibilidade do recurso e dos terrenos, não foram 
consideradas mais alternativas quanto à localização. 

 Tecnologias: 

Tendo em consideração que o projeto de Ampliação do Aproveitamento Hidroelétrico da Calheta III 
prevê a instalação de 25 MW de eólica (18MW de promotores privados e 7MW da ENEREEM) não 
foram consideradas outras tecnologias. 
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4.4. Identificação das Componentes do Projeto e Características Funcionais 

4.4.1. Elementos e estruturas principais do Projeto 

O Parque Eólico Loiral III tem como objetivo a produção de energia elétrica a partir do vento. Prevê-
se uma produção anual estimada conservadora de 13,2 – 15,8 GWh/ano considerando 2200 horas à 
plena carga. 

O parque será constituído pelos seguintes elementos e estruturas principais  
• 2 Aerogeradores com uma potência unitária na gama igual ou superior a 3,5 MW, e respetivas 

plataformas de montagem, perfazendo uma potência instalada mínima de 7 MW. 
• 1 Edifício de comando/subestação (Posto de Corte) prevendo-se a utilização do atual Posto 

de Corte do Loiral I que será objeto de uma ampliação. 
• Rede elétrica de cabos subterrâneos (média tensão) de interligação dos aerogeradores ao 

edifício de comando/subestação. 
• Rede de caminhos de acesso (constituída pelo caminho existente de acesso ao PE Loiral I e 

caminhos de acesso aos aerogeradores a construir). 
A ligação do Parque Eólico ao Sistema Elétrico de Serviço Público será efetuada através da Linha 
Elétrica enterrada a 30 kV existente. 

 

4.4.2. Autorização para utilização do terreno  

A 12 de setembro de 2011 foi emitida a “Licença de Utilização do Domínio Público da Região 
Autónoma da Madeira para a Produção de Energia Elétrica Renovável a partir de Fontes Renováveis” 
(ver Anexo 1 do EIA – Anexo II da Memória Descritiva). 

Esta Licença dá à ENEREEM o direito de utilização de uma parcela de terreno com cerca de 32,4ha 
na zona do Loiral, Paul da Serra, pertencente ao domínio público da RAM, destinada à implantação 
de parque eólico para produção de energia elétrica. Pela utilização da referida área do domínio 
público da RAM, a ENEREEM paga uma renda anual de 3% sobre o valor obtido com a faturação anual 
da energia emitida para a rede. Esta licença foi emitida aquando do Parque Eólico do Loiral II com 
uma área mais abrangente para acomodar futuros sobreequipamentos, o que acontece agora com o 
presente Projeto. 

 

4.4.3. Aerogeradores 

4.4.3.1. Características gerais dos aerogeradores 

De uma forma geral um aerogerador tem a seguinte constituição base:  

• Torre; 

• “Nacelle” ou Cabina; 

• Grupo gerador; 

• Sistemas mecânicos e de acionamento primário; 
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• Três perfis alares que constituem as pás do rotor; 

• Sistemas de controlo, regulação, travagem e segurança; 

• Instalações elétricas; 

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

Um aerogerador é basicamente constituído por uma estrutura tubular cónica, a torre, que suporta 
uma unidade motora com uma hélice de três pás (Figura 4.5). 

 
Fonte: Repower 

Figura 4.4 - Constituição principal de um aerogerador 

4.4.3.2. Dados técnicos dos aerogeradores a instalar 

Sendo a ENEREEM – Energias Renováveis, Lda. participada de uma empresa com capitais 100% 
públicos, a EEM – Empresa de Electricidade da Madeira, S.A., está obrigada ao Código de Contratação 
Pública, razão pela qual nesta fase, não tem ainda determinados os equipamentos a instalar, que 
resultarão de um Procedimento de Concurso Público.  

Não obstante, apresentam-se para o sobreequipamento da ENEREEM - PE Loiral III, duas tipologias 
de máquinas que cumprem com os requisitos do novo código de rede - Grid Code para redes elétricas 
da RAM, nomeadamente no que respeita aos requisitos em regime quase estacionário, dinâmico e 
operacional, dada a importância de garantir as condições adequadas para a operação segura do 
sistema elétrico isolado. 

O sobreequipamento da ENEREEM – PE Loiral III será realizado com recurso a máquinas síncronas ou 
assíncronas do tipo double-fed com rotor engaiolado e escorregamento variável, dotados de 
capacidade de sobrevivência a cavas de tensão, com uma gama de potências unitárias iguais ou 
superiores a 3,5 MW. Os aerogeradores serão de eixo horizontal (HWAT), com três pás, semelhantes 
aos existentes no Paul da Serra. 
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Consideram-se, assim, duas possíveis configurações de aerogeradores, tendo em conta a tipologia 
disponível de máquinas dos dois maiores fabricantes de aerogeradores: 

• Solução 1: 2 Aerogeradores síncronos da marca ENERCON, modelo E126, com uma potência 
nominal de 3,6 MW (3.600 kW). 

• Solução 2: 2 Aerogeradores assíncronos da marca VESTAS, modelo V112, com uma potência 
nominal de 3,45 MW (3.450 kW, com modos de potência até 3.600 kW). 

 

Figura 4.5 - Aerogeradores síncronos ENERCON (Solução 1) 
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Figura 4.6 - Aerogeradores assíncronos da VESTAS (Solução 2) 

4.4.3.3. Dados construtivos genéricos dos aerogeradores 

Os aerogeradores a instalar serão de eixo horizontal (HAWT). 

 



 
    

Estudo de Impacte Ambiental para o Projeto 
de Sobreequipamento do Parque Eólico do 
Loiral III no Paul da Serra  

ENEREEM Refª: T021/19 

  Page 45 of 379 
 

 
Figura 4.7 - Aerogeradores de eixo horizontal 

O rotor, que é o conjunto constituído pelas pás e pelo cubo, tem um diâmetro variável função do 
modelo que vier a ser escolhido, e operará com velocidade de rotação nominal. No caso dos 
aerogeradores assíncronos, o ângulo de ataque das pás é regulável, o que permite otimizar a 
eficiência e os níveis de ruído e minimizar os esforços na torre e nas fundações, especialmente em 
condições de vento demasiado forte. 

As pás são fabricadas em fibra de vidro reforçadas com fibra de carbono. O cubo é fabricado em aço 
e ligado às pás através de flanges. A cabine é feita de ferro fundido e fibra de vidro. A cabine contém 
o gerador, que converte a energia mecânica em energia elétrica e a caixa de velocidade (apenas nos 
modelos assíncronos), para aumentar a velocidade de rotação do veio que transmite a energia 
mecânica ao gerador. 

As torres terão uma altura de 94 ou 96 metros, dependendo do modelo escolhido e será do tipo 
cónico, constituída por um conjunto de elementos em construção soldada, dividida em seções, cuja 
base terá cerca de 4m de diâmetro. A base da torre será fixada a um maciço de betão armado, 
construído abaixo do nível do solo. A torre disporá de um elevador que conduz à cabina e à 
plataforma de serviço. Na base da torre ficará instalado o painel de controlo, protegido por uma porta 
com fechadura de alta segurança.  

Os sistemas de refrigeração do gerador, conversor e caixa de velocidade (apenas no modelos 
assíncronos) são a água. Os sistemas de refrigeração do transformador e da cabine são a ar. A cabine 
possui um movimento motorizado para rodar sobre a torre (YAW system), de modo a obter a 
orientação mais favorável para a produção de energia, de acordo com a direção do vento. 

O sistema de travagem principal é aerodinâmico, através da orientação do ângulo das pás, existindo 
um sistema de acumulação hidráulica para fornecer energia a cada uma das pás individualmente. 
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Existe também na cabine um sistema de travagem complementar do rotor (hidráulico-mecânico) 
para proteção, no caso da velocidade do vento ultrapassar a velocidade máxima admissível 
(velocidade de corte) ou no caso de avaria do sistema de controlo da velocidade de rotação, e para 
permitir determinadas operações de manutenção. 

Controlo: controlo por microprocessador de todas as funções da turbina e com capacidade de 
controlo remoto. 

Balizagem dos aerogeradores: Os aerogeradores serão dotados de sinalização para tráfego aéreo para 
o parque eólico, obedecendo aos requisitos definidos pela Organização da Aviação Civil Internacional 
(OACI) a título de orientação. Em linhas gerais a balizagem diurna é feita através de luzes brancas 
intermitentes de 20 000 candelas ou da colocação de faixas de cor vermelha ou laranja nas pás e na 
torre, dependendo da altura e da cor dos aerogeradores, de forma a assegurar um contraste com a 
envolvente e uma visibilidade adequada. A balizagem noturna é efetuada com luzes vermelhas de 2 
000 candelas. 

A energia elétrica produzida pelo aerogerador é conduzida para o respetivo posto de transformação 
onde será elevada para a tensão nominal da rede elétrica interna do Parque (30 kV) e interligada à 
mesma. As características gerais dos aerogeradores a instalar no Parque Eólico do Loiral III são as 
indicadas no quadro seguinte. 

Quadro 4:1 – Dados gerais dos aerogeradores (torre, turbina e gerador) 

Componente Características 

TURBINA E126 V112 

Posição do eixo de rotação Horizontal Horizontal 

Altura do eixo de rotação 96 m 94 m 

Diâmetro do rotor 127 m 112 m 

Comprimento das pás 61 m 54,7 m 

Número de pás 3 3 

Material das pás Fibra de vidro reforçadas com 
fibra de carbono 

Fibra de vidro reforçadas 
com fibra de carbono 

Velocidade de rotação do rotor 4,4-11,9 rpm - 

Potência máxima da turbina 3 600 kW 3 450 kW 

Tipo de regulação de potência da 
turbina 

Sistema de travagem 
aerodinâmico através de pás de 

ângulo de ataque variável 

Sistema de travagem 
aerodinâmico através de pás 
de ângulo de ataque variável 

Classe IEC IIA IA 

Velocidade do vento de início de 
funcionamento 2,5 m/s 3 m/s 

Velocidade de corte 34 m/s 25 m/s 

Nível de potência sonora (max.) 106,1 dB(A) 105,4 dB(A) 

GERADOR   

Tipo de gerador Síncrono Assíncrono 

Frequência nominal do gerador 
(após conversão) 50 Hz 50 Hz 
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Componente Características 

TURBINA E126 V112 

Potência nominal do gerador 3 600 kW 3 450 kW 

Índice de Proteção IP 54 IP 54 

Arrefecimento Ar Água 

TRANSFORMADOR   

Tipo Seco, trifásico Seco, trifásico 

Tensão estipulada primária 30 kV 30 kV 

Tensão estipulada secundária em 
vazio 1000 e 400 V 1000 e 400 V 

Classe de isolamento F F 

Tipo de arrefecimento Ar Ar 

 

4.4.4. Instalações elétricas - Posto de Corte 

4.4.4.1. Ponto de interligação (PI) – Posto de Corte 

O ponto de interligação do parque eólico ao sistema elétrico público SEPM é efetuado no Posto de 
Corte do Loiral, em cela a instalar. A contagem da energia emitida e consumida será efetuada com 
recurso a sistemas de medição que permitam a telecontagem e que integram transformadores de 
medida a instalar no ponto de interligação, na cela prevista para o efeito, no Posto de Corte do Loiral. 

 

 
Figura 4.8 - Postos de transformação e ligação ao Posto de Corte 
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O edifício do Posto de Corte atualmente em funcionamento, com uma área útil de 47m², terá de ser 
ampliado, prevendo-se uma ampliação para 93 m² de área útil, de forma a albergar um novo conjunto 
de quadros, em função do aumento da potência elétrica do posto de corte. Assim, será necessário 
construir um novo edifício, paralelo ao existente, e de geometria semelhante (ver Figura seguinte). 

 
Figura 4.9 - Vista do atual Posto de Corte. PE do Loiral II em segundo plano 
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Figura 4.10 - Implantação do Projeto de Ampliação do Posto de Corte 

O edifício existente do Posto de Corte do Loiral é dotado de uma Sala de Quadros com 47m² de área 
útil e um compartimento exterior para o equipamento de AVAC. O atual edifício apresenta uma 
cobertura com terreno vegetal, ficando o conjunto quase totalmente camuflado na paisagem, uma 
vez que se encontra também, parcialmente enterrado. 

O Projeto propõe que o novo edifício do Posto de Corte se integre com o edifício existente, 
consolidando-o e requalificando-o ao mesmo tempo. Desta forma, assume a determinação de 
desenhar um edifício industrial, utilizando materiais concordantes com a natureza da pré-existência, 
mas que ao mesmo tempo, potenciem uma maior integração do conjunto com a paisagem 
envolvente. 
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O edifício proposto tem uma implantação de aproximadamente 67.65m², desenvolvendo-se num 
único piso, com uma cércea máxima de 3.90m e integra uma nova Sala de Quadros (46m² área útil), 
resultante da necessidade de aumento da potência elétrica do posto de corte, e um compartimento 
exterior para o equipamento de AVAC (3m²). 

A soleira/pavimento interior sobrelevado fixa-se na cota 0.00m embora a laje esteja à cota -0.90m. 
O exterior de acesso ao edifício encontra-se à cota -0.10m, propondo-se a colocação de gravilha na 
envolvente das fachadas expostas do edifício. 

A construção do novo edifício paralelamente ao edifício antigo implicará as seguintes intervenções 
no Posto de Corte existente: 

 Demolição de caixa de cabos existente, incluindo transferência de cabos para a nova caixa a 
construir  

 Demolição de platibanda da cobertura do edifício existente 

 Picagem da sapata existente para ligação da nova laje de pavimento térreo 

 Remoção de porta existente de acesso ao Posto de Corte 

 Remoção de porta existente de acesso ao compartimento exterior de climatização, 

 Remoção do pavimento falso existente na sala elétrica do Posto de Corte 

 Demolição do muro de pedra aparelhada existente que será reconstruído na lateral do novo 
edifício. 

Resumo das áreas associadas ao projeto do novo edifício do Posto de Corte: 
 Cércea +3.90 m 
 Área bruta de construção 58.14 m² 
 Área de implantação 67.65 m² 
 Cota de soleira do piso 0 (piso Térreo) +0.00 m 
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Figura 4.11 - Planta do Piso 0 do Posto de Corte 
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Figura 4.12 - Planta da Cobertura do Posto de Corte 
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Figura 4.13 - Simulação do novo Posto de Corte (vista de NW para SE) 

 

4.4.4.2. Rede de média tensão 

A rede elétrica MT será efetuada através de cabos subterrâneos com condutores de alumínio 
instalados em valas que acompanham os caminhos de acesso. Na travessia de caminhos os cabos 
ficarão enfiados um em cada tubo PET, enterrado a pelo menos 0,8m de profundidade. 

4.4.4.3. Rede de terras 

A rede de terras será constituída por cabos de cobre nu que ligará o Posto de Corte do Loiral aos 
Postos de transformação e todos os elementos dos aerogeradores de forma a garantir a segurança 
elétrica. A rede de terras de cada aerogerador será constituída por anéis de terras instalados sobre e 
em volta do maciço de cada aerogerador e interligado á estrutura metálica de cada maciço.  

4.4.4.4. Transformadores e Celas de Média Tensão 

Cada aerogerador estará dotado de um transformador e uma cela MT, instalados na nacelle e/ou na 
base da torre respetivamente. O transformador converterá a tensão da energia elétrica produzida 
nos aerogeradores para a tensão de 30kV que é a tensão de receção da energia elétrica. 

Transformador: O transformador instalado no interior das torres, será do tipo seco, trifásico, redutor 
de tensão de duplo enrolamento, sendo a tensão entre fases primária de 30 kV e secundária de 1000 
V e 400 V. 

Monobloco de média tensão: Serão instalados monoblocos na base do aerogerador dotados de um 
conjunto de celas conforme esquema simplificado constante do projeto. 
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4.4.5. Rede de cabos de 30 kV 

A rede de cabos de 30 kV desenvolver-se-á subterraneamente ao longo do caminho de acesso do 
Parque Eólico Loiral I (existente) desde o Posto de Corte e até aos aerogeradores ao longo dos novos 
acessos a construir. 

 
Figura 4.14 - Rede de cabos de média tensão 

 

4.4.6. Programação temporal da fase de construção 

A fase de construção tem uma duração prevista de 2 meses. 
 

4.5. Caracterização das Fases do Projeto: atividades, materiais a utilizar, efluentes, 
resíduos e emissões 

4.5.1. Fase de construção 

4.5.1.1. Principais atividades 

4.5.1.1.1. Instalação do estaleiro 
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Para apoio aos trabalhos, será montado um estaleiro de pequena dimensão com contentores, 
habitual em obras semelhantes, que deverá incluir uma pequena sala de reuniões, uma área de apoio 
ao pessoal, designadamente instalações sanitárias, e um espaço para armazenamento de 
ferramentas e alguns materiais. Sendo as águas residuais produzidas nas instalações sanitárias do 
estaleiro de origem exclusivamente doméstica e atendendo ao relativo reduzido número de 
trabalhadores, as instalações sanitárias serão amovíveis, não estando previstas descargas de águas 
residuais no solo. 

De acordo com informação do Proponente o estaleiro para esta obra deverá ficar localizado junto ao 
mastro meteorológico. 

 
Figura 4.15 - Possível localização do estaleiro 

 

O estaleiro, bem como eventuais zonas complementares de apoio, serão desmantelados no final da 
fase de construção e todas as zonas intervencionadas serão completamente naturalizadas, de acordo 
com as medidas de minimização apresentadas no capítulo correspondente. 

4.5.1.1.2. Obras de construção civil 

De uma forma geral as obras de construção civil a realizar no âmbito da construção do Parque Eólico 
do Loiral III compreenderão as seguintes intervenções: 
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• Limpeza do terreno na zona de implantação dos aerogeradores e nas zonas do caminho de 
acesso; 

• Construção de acessos aos locais de implantação dos aerogeradores; 

• Escavações para a abertura dos caboucos e execução das fundações dos aerogeradores e 
construção das sapatas das torres; 

• Construção das plataformas de apoio à montagem dos aerogeradores; 

• Escavações para abertura das valas para instalação da rede de cabos de média tensão; 

• Betonagem dos maciços das fundações; 

• Transporte dos aerogeradores (em peças) desde o porto do Caniçal até ao Paul da Serra; 

• Montagem dos aerogeradores; 

• Ampliação do Posto de Corte existente; 

• Instalação de equipamento elétrico; 

• Colocação em serviço; 

• Recuperação paisagística da zona envolvente. 

 

No que respeita aos caminhos de acesso de um projeto de parque eólico são normalmente 
consideradas duas situações: 

 O acesso até à zona de implantação do parque eólico a partir de estradas 
nacionais/municipais; 

 Os caminhos, nas zonas afetas ao parque eólico, para acesso aos diversos equipamentos 
constituintes do parque, nomeadamente aos aerogeradores e edifício de 
comando/subestação. 

Na área de implantação de um parque eólico é frequente ser necessário beneficiar caminhos 
existentes, procedendo-se à criação de novos caminhos apenas quando são inexistentes ou se 
revelem de impossível utilização para o pretendido. 

O acesso ao Parque Eólico do Loiral III será efetuado a partir do acesso existente do Parque Eólico 
Loiral I (que consiste num caminho em terra batida a partir da ER 209), não havendo necessidade de 
qualquer intervenção no mesmo (Figura 4.16). 

A construção de caminhos de acesso aos dois aerogeradores teve em consideração a minimização de 
distâncias e de áreas afetadas. Considerou-se o aproveitamento do acesso existente à torre 
meteorológica para criar o acesso à máquina 2, que depois ligará à máquina 1. Estes caminhos não 
serão impermeabilizados e, após a obra, as bermas serão recuperadas, permanecendo a largura 
mínima necessária para o acesso de viaturas ligeiras todo-o-terreno para operações de manutenção.  
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Figura 4.16 - Caminhos de acesso ao Parque Eólico do Loiral III a construir 

A rede de cabos de 30 kV desenvolver-se-á paralelamente ao caminho de acesso do Parque Eólico 
Loiral I (existente) desde o Posto de Corte e até aos aerogeradores (ao longo do caminho de acesso 
aos aerogeradores). As valas serão abertas preferencialmente na berma dos caminhos de acesso, de 
modo a minimizar as áreas de intervenção da obra e os materiais resultantes das escavações serão 
armazenados na proximidade e preservados para posterior reposição do solo.  

Será, então, necessário proceder à abertura de valas para instalação dos cabos elétricos, através de 
vala escavada com 1,20m de profundidade e largura de 1m, de acordo com o seguinte esquema 
construtivo: 

 Colocação de uma camada de areia cirandada; 

 Colocação dos cabos de média tensão; 

 Colocação de nova camada de areia cirandada com 60 cm aproximadamente para proteção 
dos cabos; 

 Colocação de lajetas de proteção e placas sinalizadoras de cabos de alta tensão; 

 Recobrimento da parte restante da vala com material de escavação e compactar. 

A figura seguinte apresenta duas fotografias que mostram a colocação de cabos elétricos numa obra 
similar no Paul da Serra. 

 



 
    

Estudo de Impacte Ambiental para o Projeto 
de Sobreequipamento do Parque Eólico do 
Loiral III no Paul da Serra  

ENEREEM Refª: T021/19 

  Page 58 of 379 
 

 
Fonte: EIA do PE do Loiral II 

Figura 4.17 - Exemplo de instalação dos cabos elétricos nas valas  

A execução dos maciços das fundações das torres dos aerogeradores pressupõe a execução de 
escavações e betonagens, sendo normalmente feita por etapas conforme se ilustra no conjunto de 
imagens apresentados na figura seguinte. As fundações são posteriormente cobertas com terra para 
possibilitar a sua naturalização. 

 

 

 
Figura 4.18 - Exemplo de execução da fundação da torre de um aerogerador e aspeto final 
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Figura 4.19 - Fundação tipo da torre de um aerogerador (Fonte: ENERCON) 

 

Prevê-se que o transporte dos aerogeradores siga o seguinte itinerário/rota recomendada: Porto do 
Caniçal – ER109 – ER101 – ER210 – ER105, num percurso com uma extensão de cerca de 85 km   

Na figura seguinte apresenta-se a implantação deste percurso. 

Refere-se que o percurso representado na figura seguinte consta do Route Survey de outro Parque 
Eólico para a zona do Paul da Serra. Este documento tem como objetivo avaliar as condições de 
acesso (e definir as obras necessárias a realizar na rede viária e zonas adjacentes) para assegurar o 
transporte dos aerogeradores até à zona do Paul da Serra.  

 

 
Fonte: Route Survey, Parque Eólico para o Paul 

Figura 4.20 – Possível rede de caminhos para o transporte das peças de maiores dimensões dos futuros aerogeradores, 
entre o Porto do Caniçal e a área de implantação do Parque do Loiral III (percurso indicativo assinalado a vermelho) 

 

19,5 m 

7,0 m 

2,75 m 
474 m3 Betão 
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Concluída a plataforma de trabalho e rececionados elementos constituintes dos aerogeradores no 
local da obra, é possível então dar início à montagem dos aerogeradores propriamente dita, para a 
qual se torna necessário recorrer a gruas do tipo das que se apresentam na figura seguinte (que terão 
que ser transportadas para o local). A instalação dos aerogeradores inclui, principalmente, as 
seguintes operações:  

 Instalação da torre;  

  Instalação da cabine no topo da torre;  

 Montagem e instalação do rotor na cabine.  

 A cabine, que é equipada com o gerador e outro equipamento auxiliar, é elevada por uma 
grua e instalada no topo da torre. 

As torres são pré-fabricadas, sendo transportadas para o local, divididas em troços. A torre é elevada 
com auxílio de uma grua, sendo a base fixada com parafusos à fundação. Segue-se o transporte e a 
montagem da cabina, com os equipamentos necessários no seu interior, e das pás no cimo da torre. 

 
 

Figura 4.21 - Ocupação de uma plataforma para montagem de um aerogerador (grua) 
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Figura 4.22 - Montagem da torre de um aerogerador 

 

 
 

Figura 4.23 - Transporte e montagem das pás de um aerogerador 

 
A montagem do rotor, que consiste na colocação das três pás no cubo, é efetuada no solo, numa 
plataforma de trabalho a criar junto à base das torres. Posteriormente, com auxílio de uma grua, o 
rotor é elevado e fixado à cabine, onde é feito o acoplamento do rotor ao veio que transmite o 
movimento ao gerador elétrico.  
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Após a montagem dos aerogeradores, são ligados os diversos componentes do sistema elétrico e 
efetuados os testes e ensaios necessários, seguindo-se a entrada em funcionamento para produção 
de energia. 
 
A construção do Posto de Corte implicará: 
 

 A demolição de parte da estrutura do atual edifício (referidas anteriormente no ponto 4.4.3.); 

 Escavação e execução das fundações do edifício 

 Execução dos elementos de alvenaria do edifício, cantarias, revestimentos interiores e 
exteriores e acabamentos 

 Execução de aterro na cobertura e no tardoz do edifício 

 Instalação e comissionamento de Quadro de Média Tensão 

 Abertura de valas e instalação de cabos de média tensão 

 Sistema de Proteção, Comando e Controlo 

 
No Posto de Seccionamento, serão instalados diversos equipamentos elétricos, que incluem sistemas 
de controlo, monitorização e proteção, e os transformadores que alimentam os aerogeradores e os 
sistemas auxiliares. Os postos de transformação para elevação de tensão da energia produzida nos 
aerogeradores serão instalados no interior das torres dos aerogeradores, não sendo por isso 
necessárias construções adicionais. 
 

4.5.1.1.3. Movimentação de terras 

As atividades que implicarão movimentação de terras serão: 
 

• Execução das fundações para a montagem das Torres dos Aerogeradores: escavação de cerca 
de 474 m3 por cada Aerogerador; 

• Execução das fundações do novo edifício do Posto de Corte: escavação de cerca de 124 m3; 

• Escavação na cobertura e tardoz do edifício do Posto de Corte existente: escavação de 53 m3; 

• Execução de aterro na cobertura e tardoz do edifício (novo e antigo) do Posto de Corte: aterro 
de 86 m3. 

Quadro 4:2 – Movimentação de terras 

Componente do Projeto Escavação (m3) Aterro (m3) Sobrantes (m3) 

Fundações Aerogeradores 948 - + 948 

Fundações Novo edifício do Posto de 
Corte 

124 - + 124 

Escavação cobertura edifício existente 
do posto de Corte 

53 - + 53 

Aterro na cobertura e tardoz do edifício - 86 - 86 
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Componente do Projeto Escavação (m3) Aterro (m3) Sobrantes (m3) 

do Posto de Corte 

Total 1125 86 + 1039 
 

4.5.1.2. Materiais e energia a utilizar 

Para a construção do Parque Eólico do Loiral III será utilizada diversa maquinaria, que inclui: gruas, 
escavadoras, autobetoneiras e veículos de transporte para equipamentos e materiais.  

No que diz respeito aos aerogeradores, os principais tipos de materiais que os constituem são: 

 Fibra de vidro reforçada a resina de poliéster (pás); 

 Aço revestido a fibra de vidro reforçada a resina de poliéster, borracha e óleos hidráulicos 
(incluindo gerador elétrico, veio de transmissão de movimento, sistema de travagem 
hidráulico-mecânico, motores elétricos) (cabina); 

 Aço galvanizado e pintado com tinta anticorrosão (torre). 

Para os trabalhos de construção civil, os principais materiais a utilizar são os seguintes:  

 Betão pronto para as fundações;  

 Cimento e ferro para as fundações;  

 Areia, brita e blocos de betão, principalmente para as valas;  

 Cabos elétricos de média tensão em alumínio, cabos de terra em cobre, fios elétricos diversos 
para serviços auxiliares em cobre e cabos de fibra ótica para comunicações;  

 Tubos PET para passagem de cabos elétricos em alguns troços (fundações das torres e do 
edifício do Posto de Corte, travessias de caminhos);  

 Tintas para pequenas reparações nos aerogeradores e outros equipamentos.  

 Para os trabalhos elétricos no Posto de Seccionamento e Postos de Transformação, serão 
utilizados transformadores, relés e diversos componentes em cobre, aço e plástico, entre 
outros.  

Como em qualquer obra, prevê-se a utilização de substâncias perigosas (óleos, lubrificantes, tintas, 
etc.). Haverá, ainda, consumo de água (provavelmente através de camiões cisterna).  

Os consumos energéticos durante a fase de construção estão relacionados com o funcionamento dos 
equipamentos e com combustíveis, essencialmente gasóleo, para o funcionamento dos veículos e 
maquinaria de apoio à obra. Em alguns trabalhos, sobretudo na fase final da obra, poderá vir a ser 
utilizada energia elétrica, para iluminação no interior das torres e cabines, e para algumas 
ferramentas elétricas ou pneumáticas. 

4.5.1.3. Efluentes, resíduos e emissões 

Águas residuais 



 
    

Estudo de Impacte Ambiental para o Projeto 
de Sobreequipamento do Parque Eólico do 
Loiral III no Paul da Serra  

ENEREEM Refª: T021/19 

  Page 64 of 379 
 

Durante a fase de construção será expectável a produção de águas residuais domésticas nas 
instalações sociais do estaleiro que vier a ser instalado. Não se encontrando disponível rede pública 
de saneamento na zona de implantação do Projeto nem nas imediações, prever-se-á a instalação de 
estruturas amovíveis para a recolha das águas residuais geradas e transporte a destino final 
adequado, de forma a assegurar a ausência de descargas no meio recetor.  

Eventuais operações de revisões e manutenção da maquinaria utilizada na obra e veículos ligeiros, 
deverão ser realizadas fora do estaleiro, em oficinas próprias e licenciadas, por forma a evitar a 
produção de efluentes líquidos contaminados com hidrocarbonetos. 

Emissões atmosféricas 

Durante toda a fase de construção será expectável a emissão de poluentes atmosféricos em 
consequência das próprias atividades de construção, nomeadamente: 

• Poeiras resultantes das operações de escavação, demolições de pequenas estruturas, 
circulação de veículos de apoio à obra sobre os caminhos e vias não pavimentadas, transporte 
de materiais e pela própria ação erosiva do vento sobre superfícies de solo expostas.  

• Gases de combustão, tais como, o monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), dióxido 
de enxofre (SO2) e compostos orgânicos voláteis (COV), emitidos pelos veículos e maquinaria 
na circulação pelos locais em obra.  

No Capítulo 6.10 apresenta-se a análise dos impactes sobre a qualidade do ar durante a fase de 
construção. 

Ruído e vibrações 

As atividades de construção envolvem normalmente diversas operações ruidosas, nomeadamente a 
utilização de máquinas, equipamentos e veículos pesados em operações de desmatação, escavação 
e terraplenagem e respetivo transporte dos materiais. As principais fontes de ruído serão, 
previsivelmente, provenientes dos seguintes equipamentos principais: 

• Martelos pneumáticos; 

• Martelo hidráulico da retroescavadora e retroescavadora; 

• Compressores; 

• Betoneiras; 

• Camiões de transporte de materiais. 

Estas atividades são suscetíveis de incrementar os níveis de ruído nas zonas envolventes ao local em 
obra. No Capítulo 6.9 apresenta-se a análise dos impactes sobre o ambiente sonoro durante a fase 
de construção. 

 

Resíduos sólidos 

Durante a fase de construção haverá lugar à produção de resíduos sólidos em resultado de várias 
atividades de construção. De uma forma geral a tipologia de resíduos suscetível de virem a ser 
produzidos durante a fase de construção do empreendimento poderá incluir: 
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• Resíduos sólidos urbanos ou equiparáveis produzidos nas instalações sociais do estaleiro; 

• Resíduos vegetais (resíduos biodegradáveis – LER – Lista Europeia de Resíduos - 20 02 01) 
provenientes de limpeza e desmatação dos terrenos nas zonas a construir.  

• Resíduos de construção e demolição suscetíveis de virem a ser originados pela demolição de 
parte do Posto de Corte existente, nomeadamente no que se refere às categorias LER 17 01 
– betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos, 17 02 – madeira, vidro e plástico e 17 
04 - Metais. Este tipo de resíduos será igualmente produzido na sequência dos trabalhos de 
construção.  

• Produtos de escavação, previsivelmente não contendo substâncias perigosas: as 
movimentações de terras darão origem a produtos de escavação, previsivelmente não 
contendo substâncias perigosas - Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03 (LER 17 05 04). 
Parte destes produtos serão parcialmente utilizados na própria obra mas outra parte poderá 
ter que ser conduzida a destino final adequado. 

• Resíduos com características de perigosidade: a utilização e a manutenção da maquinaria 
afeta às obras poderá dar origem à produção de resíduos com características de perigosidade 
como: 

- Óleos usados - LER 13 02 05(*); 

- Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados 
por substâncias perigosas - LER 15 02 02(*); 

- Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas - 15 01 10 (*); 

• Outros resíduos associados aos trabalhos de construção e de demolição/ampliação do Posto 
de Corte: 

- Resíduos de betão e de lamas de betão – LER 10 13 14; 

- Embalagens de plástico e metal - LER 15 01 02 e LER 15 01 04; 

- Sucata diversa - LER 16 01 17 e LER 16 01 18; 

- Madeiras - LER 17 02 01; 

- Mistura de resíduos de construção e demolição não contendo substâncias perigosas – LER 17 
09 04. 

A responsabilidade do encaminhamento dos resíduos para entidades licenciadas será do Empreiteiro 
a quem vier a ser adjudicada a empreitada.  

No Capítulo 6.11 apresenta-se a análise dos impactes sobre a gestão de resíduos durante a fase de 
construção. 

4.5.2. Fase de exploração 

4.5.2.1. Principais atividades 

As principais atividades durante a fase de exploração incluem: 



 
    

Estudo de Impacte Ambiental para o Projeto 
de Sobreequipamento do Parque Eólico do 
Loiral III no Paul da Serra  

ENEREEM Refª: T021/19 

  Page 66 of 379 
 

• Funcionamento dos aerogeradores: produção de energia elétrica e fornecimento à rede. 

• Manutenção dos aerogeradores. 

Os aerogeradores têm como princípio de funcionamento a captação da energia eólica e a sua 
conversão em energia elétrica. A passagem do vento pelas pás exerce uma força tangencial que 
resulta na rotação do rotor, a qual é transmitida, através de veios a um gerador que converte a 
energia mecânica sob a forma de rotação em energia elétrica. A energia elétrica, uma vez à tensão 
de serviço de 30 kV, é introduzida na rede elétrica e disponibilizada aos consumidores. Os 
aerogeradores arrancam quando a velocidade do vento atinge uma velocidade mínima (cerca de 3 
m/s), têm a produção máxima por volta dos 13,5 m/s e são desligados quando a velocidade do vento 
atinge um limite máximo (cerca de 25 m/s), de modo a proteger o aerogerador de esforços excessivos 
que possam pôr em risco a estabilidade da torre e das fundações. 

A produção de energia elétrica é estimada em cerca de 13,2 – 15,8 GWh/ano considerando 2200 
horas à plena carga. A emissão da energia produzida para a rede elétrica será contabilizada através 
de um contador de energia, em condições a estabelecer com a Empresa de Eletricidade da Madeira, 
S.A., nos termos da legislação aplicável. 

O Parque Eólico destina-se a funcionar em modo ou regime abandonado, havendo ligação remota 
por software em tempo real permitindo a monitorização de cada máquina. O funcionamento dos 
aerogeradores é, assim, controlado de forma automática, apenas necessitando de intervenção 
exterior em caso de avaria ou por razões externas associadas à exploração da rede elétrica. 

À semelhança do existente para outros parques, será efetuado um contrato de operação e 
manutenção do Parque Eólico do Loiral III, que contemplará 2 manutenções por ano, uma do tipo 
Major e outra do tipo Minor.  

De uma forma geral a manutenção dos aerogeradores é fundamentalmente preventiva e poderá 
incluir: 

 A lubrificação periódica de alguns órgãos mecânicos, com óleos e massas lubrificantes, de 
acordo com as recomendações do fabricante; 

 A verificação de determinados parâmetros que podem indiciar uma tendência de 
funcionamento defeituoso.  

Poderão ocorrer avarias menores, designadamente ao nível dos sistemas elétricos e eletrónicos de 
controlo (relés, fusíveis, microprocessadores, baterias, etc.), que poderão levar à necessidade de 
substituição dos componentes avariados.  

Os aerogeradores estarão também ligadas diretamente ao Centro de Despacho da EEM, que tem a 
possibilidade de iniciar ou parar remotamente os aerogeradores visando a maximização de 
integração de energia de fontes renováveis, garantindo as condições adequadas para a operação 
segura do sistema elétrico isolado. 

 

4.5.2.2. Materiais e energia utilizados  

Os materiais utilizados estão normalmente associados à manutenção, poderão incluir:  
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 Óleos e massas lubrificantes;  

 Baterias;  

 Componentes elétricos e eletrónicos de substituição (em caso de avaria);  

O Parque Eólico apresentará alguns consumos de energia elétrica da rede pública, designadamente 
para os sistemas de controlo e proteção dos aerogeradores e do Posto de Corte, e para excitação dos 
geradores. Normalmente a energia consumida equivale a cerca de 0,3% da energia produzida, sendo 
deduzida à energia emitida para a rede elétrica. 

4.5.2.3. Efluentes, resíduos e emissões previsíveis 

Águas residuais 

Tal como referido anteriormente, o Parque Eólico destina-se a funcionar em modo abandonado. Não 
serão produzidas águas residuais no local uma vez que não existirão trabalhadores em permanência 
no parque eólico, havendo apenas visitas periódicas para verificação e manutenção. 

Resíduos: Expectavelmente a produção de resíduos na fase de exploração será muito reduzida e 
restringir-se-á aos resíduos da manutenção dos equipamentos, podendo incluir resíduos de óleos e 
massas lubrificantes e embalagens de óleos e massas lubrificantes, baterias Ni-Cd gastas, pastilhas 
de travões, filtros e, eventualmente, componentes mecânicos, elétricos ou eletrónicos avariados: 

 Óleos e produtos afins utilizados na lubrificação dos diversos componentes do aerogerador 
(LER 13 02 05); 

 Absorventes contaminados por substâncias perigosas (LER 15 02 02); 

 Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas (LER 15 01 10). 

 Baterias Ni-Cd gastas (LER 16 06 02) 

 Peças ou parte de equipamento substituído (LER 17 04 05). 

 

Ruído 

Os níveis de ruído dos aerogeradores estarão em conformidade com as normas europeias em vigor, 
nomeadamente, as normas DIN 45681 e 45645 e CEI 88/48. O tipo de máquina a utilizar terá as 
certificações reconhecidas presentemente pela CE. 

As emissões de ruído pelos aerogeradores têm origem mecânica e aerodinâmica. Em aerogeradores 
desta dimensão, o ruído aerodinâmico é dominante estando dependente da velocidade do vento. 
Relativamente ao Aerogerador Vestas V112 o nível de potência sonora varia entre 97,9 dB(A) para 
um vento de 4m/s e 106,9 dB(A) para uma velocidade do vento de 9 m/s. 

Emissões atmosféricas 

O funcionamento dos aerogeradores não origina emissões atmosféricas, mas contribui para reduzir 
as emissões resultantes da produção de energia elétrica a partir de combustíveis fósseis. As emissões 
dos veículos de manutenção não têm significado, uma vez que ocorrem muito esporadicamente e 
em escala muito reduzida.  
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Com a produção de energia elétrica prevista pelos aerogeradores (13,2 – 15,8 GWh/ano), evita-se a 
emissão anual de cerca de 8000 a 11000 toneladas de dióxido de carbono (CO2), 26 a 31 toneladas 
de dióxido de enxofre (SO2), 114 a 137 toneladas de óxidos de azoto (NOx) e 1,4 a 1,6 toneladas de 
partículas em suspensão. 

Emissões de calor e luz  

Na fase de exploração, não são previsíveis emissões de calor do funcionamento dos aerogeradores. 
As emissões de luz são muito pontuais e resultam da sinalização luminosa dos aerogeradores, que é 
necessária por razões de segurança aeronáutica. 

4.5.3. Características da fase de desativação 

Uma vez concluído o período de vida útil do Parque Eólico (em condições normais de funcionamento 
os aerogeradores têm um período de vida útil da ordem dos 20 anos) o mesmo poderá ser renovado 
e/ou reabilitado com a finalidade de continuar a ser operado durante um novo período de vida útil, 
ou poderá ser desativado e desmontado se as condições económicas de exploração, face aos custos 
envolvidos, assim o vierem a determinar. 

Quando os aerogeradores atingem o limite da sua vida útil, podem ser substituídos por modelos mais 
recentes ou desativados e removidos: 

 No caso de substituição, que é a situação mais provável, os aerogeradores serão total ou 
parcialmente removidos, sendo instalados outros equipamentos, o que implicará trabalhos 
similares aos da fase de construção (transporte de peças novas, desmontagem dos anteriores 
aerogeradores e montagem dos novos aerogeradores e, eventualmente, o reforço das 
fundações, a substituição de cabos e a beneficiação dos equipamentos). Os componentes e 
equipamentos que não possam continuar a ser utilizados, serão retirados do local e 
encaminhados para destino final adequado. 

 No caso de desativação e remoção total do parque eólico, a produção de efluentes e emissões 
será de natureza semelhante à fase de construção. Os resíduos produzidos serão 
essencialmente os componentes e materiais constituintes dos aerogeradores que são, em 
grande parte, recicláveis e deverão ser encaminhados para valorização. Grande parte dos 
materiais de base utilizados na construção do Parque Eólico, que possam vir a ser inutilizados 
no âmbito de uma previsível desmontagem dos mesmos, são passíveis de ser reciclados (cerca 
de 95% dos componentes de um aerogerador são recicláveis). Citam-se como exemplos o aço 
e o cobre que podem ser refundidos, os óleos de lubrificação e os óleos dos circuitos 
hidráulicos e dos transformadores que podem ser valorizados. Após a remoção dos resíduos 
resultantes da desmontagem dos aerogeradores, seguir-se-á a reposição da morfologia do 
terreno e a recuperação do coberto vegetal do local. Os maciços de betão das fundações 
poderão permanecer no local após a desativação dos aerogeradores, pois não representam 
riscos para o ambiente e a sua remoção teria maior impacte ambiental, e serão cobertos com 
solo do local, de modo a promover a recuperação da vegetação. Com a eventual desativação 
e remoção do parque eólico, poder-se-á atingir a reposição quase integral da situação 
anterior à sua instalação, especialmente no que se refere aos aspetos paisagísticos. No que 
respeita aos acessos construídos, poderão manter-se, caso esta solução se afigure como mais 
favorável para a população local, ou poderão ser renaturalizados. 
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5. Caracterização do Estado Atual do Ambiente  

5.1. Enquadramento Geral 

O presente projeto localiza-se na Região Autónoma da Madeira (RAM) que se situa no Atlântico 
Norte, a Oeste da Europa Meridional, entre as costas de Portugal e Marrocos e os arquipélagos dos 
Açores e Canárias. Fazem parte do referido território a Ilha da Madeira (736 km2), a Ilha do Porto 
Santo (43 km2) e dois grupos de pequenas ilhas despovoadas, as Desertas e as Selvagens. 

A Ilha da Madeira, a principal ilha do Arquipélago, localiza-se entre a latitude de 32º 37’ 52” N e 32º 
52’ 08” N, e a longitude de 16º 39’ 19” W e 17º 15’ 54” W. Dista cerca de 500 milhas de Portugal 
Continental e a mesma distância da Ilha de Santa Maria, no Arquipélago dos Açores. A ilha tem um 
comprimento aproximado de 58 km e uma largura de cerca de 23 km e apresenta relevo muito 
acentuado e formas vigorosas, com vales muito encaixados e profundos. A superfície planáltica 
apresenta uma regularidade significativa, sobressaindo desta os dois principais pontos culminantes 
da ilha, os picos Ruivo (1 862 m) e do Arieiro (1 818 m). O litoral é de arriba e escarpado em quase 
toda a área da ilha, com predominância na vertente Norte, mais sujeita à ação abrasiva do mar e aos 
ventos dominantes do quadrante N. Na vertente Sul o litoral é mais suavizado e verifica-se alguma 
deposição dos sedimentos transportados pelos cursos de água. 

5.2. Clima e Alterações Climáticas 

5.2.1. Caracterização climática 

5.2.1.1. Considerações gerais 

O clima no Arquipélago da Madeira encontra-se é dominado pela circulação atmosférica, pela sua 
posição geográfica, e por fatores locais dos quais se salientam o relevo e a sua disposição. 

Em termos geográficos o arquipélago encontra-se sobre a influência dos anticiclones continentais do 
Noroeste de África e da Europa Ocidental e os centros de baixa e alta pressão de origem térmica que 
se formam, a partir de meados da Primavera prolongando-se até ao Verão, e no Inverno, 
respetivamente. O anticiclone dos Açores não se considera como sendo um fator determinante para 
o clima da região.  

O relevo é outro fator determinante para as características climáticas da área. A Ilha da Madeira 
apresenta um relevo vigoroso com elevações que chegam aos 1862 m de altura (Pico Ruivo). Este 
interflúvio alongado localizado na direção WNW-ESSE é o principal fator diferenciador do clima na 
Ilha, definindo áreas com características particulares, ou seja se a vertente Norte e Oeste e na 
superfície plana do Paul da Serra e nas áreas envolventes aos Picos do Areeiro, Ruivo e Grande, 
apresenta um clima muito húmido a super-húmido, já a vertente sul, que se encontra abrigada dos 
ventos de norte e noroeste, apresenta uma diminuição significativa da precipitação e aumento da 
temperatura. 

Para a caracterização climática da área de estudo utilizou-se a informação disponível na estação 
climatológica localizada mais próxima, que neste caso é a Estação Climatológica da Bica da Cana. No 
quadro seguinte apresentam-se as características da estação e a sua localização face ao projeto. 
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Quadro 5:1 – Caracterização da Estação Climatológica da Bica da Cana 

Designação da 
Estação 

Latitude Longitude Altitude (m) Período de Observação 

Bica da Cana 32º45’ N 17º03’ W 1560 1951-1980  
 

5.2.1.2. Temperatura 

No quadro seguinte apresentam-se os valores da temperatura média mensal e nas Figuras 5.1 e 5.2 
apresenta-se a variação da temperatura média mensal e a amplitude térmica anual, respetivamente.  

 
Quadro 5:2 – Variação da temperatura média, máxima e mínima ao longo do ano registada na estação Climatológica da 

Bica da Cana 

Mês 
Temperatura 

do Ar (ºC) 
Temperatura média 

máxima (ºC) 

Temperatura 
média 

mínima (ºC) 

Janeiro 5,8 8,9 2,7 
Fevereiro 5,8 9,0 2,6 

Março 6,5 9,9 3,1 
Abril 6,4 9,7 3,1 
Maio 8,5 12,2 4,8 
Junho 10,9 15,0 6,8 
Julho 14,5 19,2 9,9 

Agosto 14,9 19,6 10,3 
Setembro 13,1 17,2 9,0 
Outubro 10,6 14,0 7,1 

Novembro 8,1 11,2 5,0 
Dezembro 6,3 9,3 3,3 

Ano 9,3 12,9 5,6 

 

 
Figura 5.1 - Evolução da temperatura média ao longo do ano registadas na Estação Climatológica da Bica da Cana 
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Figura 5.2 - Amplitude térmica registada na Estação Climatológica da Bica da Cana 

 

Da análise destes dos elementos acima apresentados constata-se que: 

 A temperatura média mensal varia entre 5,8ºC em Janeiro e Fevereiro e os 14,9ºC em Agosto, 
apresentando uma temperatura média anual de 9,3ºC, conferindo a esta região um clima do 
Tipo Frio (10ºC < ≥ 0ºC). 

 A amplitude térmica anual é de 9,1ºC, o que, segundo a classificação clássica confere a esta 
região um clima do Tipo Oceânico (a<10ºC). 

 

5.2.1.3. Precipitação e evaporação 

No Quadro 5.3 apresenta-se a variação da precipitação e evaporação ao longo do ano na estação da 
Bica da Cana. 

 A precipitação média anual foi de 2966,5 mm. Os valores de precipitação mais elevados 
ocorrem em janeiro com 448,4 mm. Os valores de precipitação mais baixos foram registados 
em julho, com 25,4 mm. 

 Os valores de evaporação média total são mais elevados durante o período seco, atingindo 
os valores máximos no mês julho, altura em que os valores de precipitação são mais baixos. 

 No que concerne o número de dias em que ocorre precipitação (valores acima de 0,1 mm) 
verifica-se os meses de novembro e dezembro são os que registam um maior número de dias 
com precipitação (18,8 e 18,0, respetivamente) e que o mês de julho registou menos dias 
com precipitação (4,9 dias). 

 

 

 

 

9,1ºC

0 5 10 15 20 25 30

Bica da Cana

Amplitude Térmica (ºC)

Clima Frio Clima 
Moderado

Clima 
Continental



 
    

Estudo de Impacte Ambiental para o Projeto 
de Sobreequipamento do Parque Eólico do 
Loiral III no Paul da Serra  

ENEREEM Refª: T021/19 

  Page 73 of 379 
 

 
Quadro 5:3 – Variação média da precipitação e evaporação ao longo do ano na estação Climatológica da Bica da Cana 

Meses 
Precipitação (mm) 

Evaporação 
(mm) 

Média N.º dias Total 

Janeiro 448,4 16,6 43,5 

Fevereiro 370,4 15,2 48,8 

Março 299,9 15,0 67,4 

Abril 217,1 15,3 51 

Maio 133,7 11,9 79,4 

Junho 92,6 8,7 77,8 

Julho 25,4 4,9 144 

Agosto 42,2 6,6 127 

Setembro 156,5 12,5 69,6 

Outubro 318,8 15,9 48,4 

Novembro 422,9 18,8 39,1 

Dezembro 438,6 18,0 40,3 

Ano 2966,5 159,4 836,3 

 

 

Figura 5.3 - Evolução da precipitação e evaporação ao longo do ano 
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5.2.1.4. Humidade relativa do ar, nevoeiro e nebulosidade 

No quadro seguinte apresentam-se os valores de humidade relativa e nebulosidade e nevoeiro na 
estação climatológica da Bica da Cana ao longo do ano. 

 
Quadro 5:4 – Valores de humidade relativa ao longo do ano na estação Climatológica da Bica da Cana 

Mês 
Humidade 

relativa (%) às 
9 horas 

Humidade 
relativa (%) às 

15 horas 

Humidade 
relativa (%) às 

21 horas 

Nebulosidade 
(0-10), 

nebulosidade às 
15TU 

Nevoeiro (valor 
médio do n.º 

dias com 
nevoeiro) 

Janeiro 84 83 85 7 22,8 

Fevereiro 83 82 83 7 20,8 

Março 77 77 78 7 21,1 

Abril 82 82 83 7 21,9 

Maio 78 78 79 6 19,8 

Junho 74 73 75 6 17,1 

Julho 61 59 61 3 11,8 

Agosto 66 63 67 4 14,2 

Setembro 79 76 80 6 18,8 

Outubro 85 83 86 7 21,6 

Novembro 86 85 86 8 21,6 

Dezembro 85 84 86 8 23,3 

Ano 78 77 79 6 234,8 

 
Da análise destes elementos refere-se: 

 Os valores de humidade relativa registados ao longo do ano às 9 horas variaram entre 61% no 
mês de julho e 86% no mês de novembro.  

 A nebulosidade, medida em décimos, apresenta os valores mínimos em julho e agosto. O 
número máximo de dias em que o céu se manteve encoberto ocorreu em novembro e 
dezembro (8 dias), enquanto os valores mínimos ocorreram em julho com 3 dias. 

 Os registos de ocorrência de nevoeiro totalizam uma percentagem muito elevada com 234,8 
dias, sendo que no Inverno se registam os valores mais elevados (23,8 dias em dezembro) e 
no Verão os valores mais baixos (com o mês de junho a registar 11,8 dias).  

5.2.1.5. Regime de ventos 

Nos quadros seguintes apresenta-se a frequência média da ocorrência de cada rumo do vento por 
mês e por ano na estação da Bica da Cana e a frequência e velocidade média por mês para cada rumo.  
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Quadro 5:5 – Frequência média de ocorrência de cada rumo do vento ao longo do ano na estação Climatológica da Bica 
da Cana 

Rumo Frequência (%) Velocidade (km/h) 

N 11,1 17,1 

NE 30,8 18,7 

E 1,0 19,1 

SE 1,0 25,1 

S 6,0 28,5 

SW 10,2 29,0 

W 3,9 21,5 

NW 9,1 15,7 
 

 

Figura 6.4 - Rosa-dos-ventos (valores anuais) 

 
Quadro 5:6 – Frequência média de ocorrência de cada rumo do vento por mês na estação Climatológica da Bica da Cana 

Mês 
Frequência (%) 

N NE E SE S SW W NW 

Janeiro 7,4 19,7 0,5 3,1 9,6 20,5 5,9 8,6 

Fevereiro 11,4 18,9 0,6 1,3 7,1 19,5 9,0 10,8 

Março 15,6 23,2 1,5 1,3 9,6 13,0 5,3 10,3 

Abril 17,3 30,2 0,4 0,2 3,2 8,5 4,2 13,3 

Maio 13,8 39,0 1,5 0,3 3,5 4,9 4,0 10,5 
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Mês 
Frequência (%) 

N NE E SE S SW W NW 

Junho 12,3 40,0 0,4 0,8 1,9 4,3 2,8 8,2 

Julho 9,2 40,2 1,5 0,1 3,7 2,5 0,3 4,6 

Agosto 6,6 43,5 1,2 0,7 4,5 1,9 1,1 5,5 

Setembro 8,4 31,5 0,9 0,3 4,5 8,2 2,4 8,2 

Outubro 11,7 27,1 1,6 0,8 7,2 12,7 2,8 10,5 

Novembro 9,6 29,5 1,7 1,1 9,0 9,2 4,4 8,5 

Dezembro 9,1 27,3 0,3 1,2 7,8 16,9 4,7 10,7 

Ano 11,1 30,8 1,0 1,0 6,0 10,2 3,9 9,1 

 

Quadro 5:7 – Velocidade média de ocorrência de cada rumo do vento por mês na estação Climatológica da Bica da Cana e 
frequência de calmas 

Mês 
Velocidade (km/h) 

Frequência 
de calmas 

N NE E SE S SW W NW (%) 

Janeiro 22,0 20,5 20,8 27,7 34,6 30,9 24,5 14,6 24,7 

Fevereiro 16,7 19,9 22,3 24,0 24,9 37,8 23,5 17,6 21,5 

Março 19,0 20,6 24,4 34,1 29,6 28,4 23,1 20,8 20,2 

Abril 19,8 20,8 18,0 14,2 27,1 30,0 22,9 19,1 22,7 

Maio 17,5 19,5 17,7 22,6 21,7 26,1 17,4 15,7 22,5 

Junho 13,8 16,2 18,9 23,3 15,0 23,8 16,4 9,9 29,2 

Julho 13,2 15,5 16,0 21,5 22,4 18,7 8,2 9,4 37,9 

Agosto 12,8 16,7 18,3 17,9 15,0 16,9 20,9 10,0 35,0 

Setembro 12,6 16,8 18,5 22,3 25,7 19,3 14,4 11,1 35,5 

Outubro 15,9 19,0 15,2 17,2 30,6 26,1 17,3 14,5 25,5 

Novembro 17,5 23,3 23,3 21,0 32,0 27,5 21,1 17,0 27,0 

Dezembro 21,0 20,1 13,1 26,4 35,9 29,0 24,3 19,0 22,0 

Ano 17,1 18,7 19,1 25,1 28,5 29,0 21,5 15,7 27,0 
 

Quanto ao regime de ventos refere-se o seguinte: 

 Em termos de valores médios anuais, os ventos mais frequentes são os de direção Nordeste 
(30,8% das ocorrências) e de Norte (11,1% das ocorrências).  

 Os ventos que sopram das restantes direções apresentam frequências de ocorrência mais 
reduzidas (sensivelmente entre 1 e 10,9% para os ventos provenientes de Este/Sudeste e de 
Sudoeste, respetivamente).  
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 Em termos de velocidade média dos ventos regista-se que o rumo Sudoeste apresenta uma 
maior velocidade com cerca de 29 km/h. Os ventos predominantes de Nordeste registam uma 
velocidade média de 18,7 km/h.  

 Os períodos de calma (ventos inferiores a 1 km/h) apresentam um valor médio de 27%. 

Apresentam-se ainda os dados relativos ao vento utilizados no âmbito da avaliação do recurso eólico. 
As estimativas da produção anual de energia tiveram por base a utilização de um período de 
referência de longo termo de 30 anos (Janeiro de 1989 a Dezembro de 2018) representativo do 
regime de ventos da estação local PORT212 – Paul III a 40 m do solo. O período foi reproduzido 
através de um processo de Medição Correlação e Previsão (MCP) com dados: i) da estação vizinha 
PORT211 – Paul II e ii) de uma série de dados provenientes da base climatológica de análise em 
retrospetiva (reanálise) ERA5. A figura seguinte apresenta a rosa-dos-ventos relativa ao período de 
longo termo compreendido na estação local PORT212 – Paul III a 40 m do solo, altura de medição 
máxima. 

 

 
Fonte: ENEREEM 

Figura 5.5 - Rosa-dos-ventos (estação local PORT212 – Paul III a 40 m do solo) 

 

5.2.1.6. Ocorrência de outros Meteoros 

No quadro seguinte apresentam-se os registos dos restantes meteoros nesta estação, com destaque 
para o número de dias da geada com um registo total de 20 dias e o número de dias com granizo, 
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num total de 14,8 dias. Quanto aos restantes meteoros verifica-se que em termos globais número de 
dias em que estes ocorreram foi bastante reduzido, não existindo, em alguns meses qualquer registo.   

 

 
Quadro 5:8 – Frequência de ocorrência de meteoros ao longo do ano na estação Climatológica da Bica da Cana 

Mês 
Neve  

(n.º dias) 
Granizo 
(n.º dias) 

Trovoada  

(n.º dias) 

Orvalho 

(n.º dias) 

Geada 

(n.º dias) 
Solo c/neve 
(n.º dias) 

Janeiro 1,6 2,5 0,7 0,1 4,3 0,2 

Fevereiro 2,7 2,7 0,6 0,3 4,1 0 

Março 2,3 2,4 0,8 0,1 2,6 0,6 

Abril 1,6 2,5 0,1 0,1 2,1 0,2 

Maio 0,3 0,5 0,1 0,5 1,1 0,0 

Junho 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,0 

Julho 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,0 

Agosto 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 

Setembro 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 

Outubro 0,0 0,2 0,5 0,3 1,2 0,0 

Novembro 0,2 1,4 0,5 0,5 1,3 0,0 

Dezembro 1,7 2,5 0,8 0,0 2,7 0,2 

Ano 10,4 14,8 4,5 3,0 20,3 1,2 

 

5.2.1.7. Classificação climática 

5.2.1.7.1. Classificação de Koppen 

Esta classificação considera 5 tipos de clima planetários, que se distinguem entre si através de 
critérios de temperaturas médias mensais e anuais e precipitação: 

 Clima de tipo A – Clima Tropical chuvoso; 

 Clima de tipo B – Clima Seco; 

 Clima de tipo C – Clima Mesotérmico (temperado) húmido; 

 Clima de tipo D – Clima Microtérmico (frio) húmido; 

 Clima de tipo E – Clima polar. 

De acordo com a classificação anterior e respetivas sub-divisões, a área de estudo apresenta um clima 
do tipo Cfb - Temperado Húmido com Verão pouco quente mas extenso. 

Tendo em consideração os limites estabelecidos por Köppen (40 mm para a precipitação e 18 ºC para 
temperatura média) pode repartir-se os meses do ano por quatro períodos, a saber: Chuvoso Frio, 
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Chuvoso Quente, Seco Frio e Seco Quente. Da análise da Figura 5.6 constata-se que não existe 
período Chuvoso Quente, nem Seco Quente. 

 

Figura 5.6 – Climatograma da Estação da Bica da Cana 

 

5.2.1.7.2. Classificação de Thornthwaite 

A classificação de Thornthwaite baseia-se no balanço hídrico para a determinação do tipo climático 
de uma região. Para tal, conjuga os índices de aridez e humidade os quais relaciona com a 
precipitação, temperatura e evapotranspiração. Nos quadros seguintes apresentam-se os resultados 
do balanço hídrico. 

 

Quadro 5:9 – Resultados do Balanço Hidrológico do solo segundo Thornthwaite 

Variáveis 
Estação Climatológica Bica da 
Cana 

Precipitação Anual (mm) 2966,5 

Evapotranspiração Potencial 
(mm) 593,7 

Evapotranspiração efetiva 
(mm) 

593,7 

Défice hídrico (mm) 0,0 

Superavit hídrico (mm) 2372,8 

 

Quadro 5:10 –Índices da Classificação Climática de Thornthwaite 

Índices 
Estação Climatológica Bica da 
Cana 

Índice de Aridez – Ia (%) 0,0% 

Índice de Humidade - Iu (%) 399,7% 

Índice Hídrico – Ih(%) 399,7% 
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Índices 
Estação Climatológica Bica da 
Cana 

Concentração Térmica Estival – 
C (/) 41,8% 

 

Segundo o exposto anteriormente a classificação climática para a região de envolvência da Estação 
Climatológica da Bica da Cana é: AB´1Ra´- supre húmido, mesotérmico, com défice de água no ano 
nulo ou pequeno e com nula ou pequena eficácia térmica no Verão. 

 

5.2.2. Alterações Climáticas 

5.2.2.1. Enquadramento 

A publicação do Decreto-Lei nº 151-B/2017, de 11 de dezembro veio introduzir, de forma clara, a 
necessidade de avaliar a problemática das alterações climáticas nos Estudos de Impacte Ambiental, 
nomeadamente no que se refere á avaliação dos impactes dos projetos a nível da emissão de gases 
com efeito de estufa (GEE), tendo em consideração a natureza e o volume das emissões de gases, 
bem como no que respeita à vulnerabilidade do próprio projeto às alterações climáticas.  
 
As Alterações Climáticas têm vindo a ser identificadas como uma das maiores ameaças ambientais, 
sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam na atualidade. O clima e os padrões 
climáticos mundiais estão em mudança e a inevitabilidade das alterações climáticas é considerada 
hoje em dia um facto consumado.  
 
Para combater as consequências inevitáveis das alterações climáticas existem essencialmente, duas 
linhas de atuação: 

 Mitigação: o processo que visa reduzir a emissão de gases com efeito de estufa (GEE) para a 
atmosfera, 

 Adaptação: o processo que procura minimizar os efeitos negativos dos impactes das 
alterações climáticas nos sistemas biofísicos e socioeconómicos.  

O quadro institucional que regulamenta a Política Climática está definido no QEPiC, aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho, que integra o PNAC 2020/2030, a 
ENAAC 2020 e ainda, para potenciar a estratégia de mitigação, implementação do Comércio Europeu 
de Licenças de Emissão (CELE 2013-2020). A este enquadramento legal junta-se o Compromisso 
Crescimento Verde (CCV).   

A nível nacional, o principal objetivo do PNAC 2020/2030 prende-se com uma redução global das 
emissões de GEE de 18% a 23%, em 2020, e de 30% a 40%, em 2030, em relação a 2005. No caso da 
ENAAC 2020, os objetivos contemplam a implementação de boas práticas e de medidas de adaptação 
com um desempenho validado cientificamente, além de procurar promover a integração da 
adaptação às alterações climáticas nas diversas políticas públicas. 

https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=117
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=118
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Tendo em consideração que a análise de impactes é feita nesta dupla perspetiva: a influência do 
Projeto no clima, nomeadamente pela sua contribuição para as emissões de CO2 equivalente e, por 
outro lado, o impacte das alterações climáticas no Projeto, avaliando-se a necessidade de eventuais 
medidas de adaptação ponto de vista da mitigação e da adaptação, organizou-se este capítulo de 
caracterização da mesma forma: 

 Caracterização das emissões de GEE na região onde o Projeto se implantará; 
 Identificação das principais tendências relativas às alterações climáticas e suas consequências 

mais prováveis a nível da região. 

5.2.2.2. Emissão de gases com efeito de estufa (GEE) 

A emissão de gases com efeito de estufa (GEE) é um fenómeno comum a vários setores de atividade. 
Entre os principais GEE contam-se o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o óxido de azoto 
(N2O), os hidrofluorocarbonetos (HFCs).   

5.2.2.2.1. Enquadramento das emissões de GEE a nível nacional 

Objetivos a nível nacional  

No âmbito do 2.º período do Protocolo de Quioto (2013-2020), a UE assumiu o compromisso de 
redução das emissões em 20%, em relação a 1990, meta esta a ser atingida coletivamente pela UE. 

No âmbito da Partilha de Esforços Europeu, Portugal comprometeu-se a limitar, entre 2013 e 2020, 
o aumento das emissões de GEE dos sectores não-CELE a 1% em relação a 2005. Para esse efeito 
foram estabelecidas dotações anuais de emissões (Annual Emission Allocations - AEA) para cada 
Estado Membro, representando na prática objetivos de limitação ou de redução de emissões anuais 
para o período de 2013 a 2020. 

 
Em termos nacionais, o PNAC 2020/2030 define como meta para 2020, assegurar uma trajetória 
sustentável de redução das emissões nacionais de GEE de -18% a -23% (68-72 Mt CO2e).  

Portugal comprometeu-se em 2016 a assegurar a neutralidade das suas emissões até ao final de 
2050, traçando uma visão clara relativamente à descarbonização profunda da economia nacional, 
encontrando-se em desenvolvimento o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050). 

Por ocasião da Cimeira de Ação Climática, Portugal submeteu às Nações Unidas, um ano antes do 
prazo, o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, que constitui a sua Estratégia de 
Desenvolvimento a Longo Prazo com Baixas Emissões de Gases com Efeito de Estufa, prevista no 
Acordo de Paris. O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 estabelece, de forma sustentada, a 
trajetória para atingir a neutralidade carbónica em 2050, define as principais linhas de orientação, e 
identifica as opções custo eficazes para atingir aquele fim em diferentes cenários de desenvolvimento 
socioeconómico. 
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Atingir a neutralidade carbónica em Portugal implica a redução de emissões de gases com efeito de 
estufa entre 85% e 90% até 2050 e a compensação das restantes emissões através do uso do solo e 
florestas, a alcançar através de uma trajetória de redução de emissões entre 45% e 55% até 2030, e 
entre 65% e 75% até 2040, em relação a 2005. 

Cumprimento 

De acordo com a mais recente atualização do Inventário Nacional de Emissões de 2019 (relativo ao 
ano 2017), as emissões registadas em 2017 confirmam uma trajetória de cumprimento das metas 
nacionais no âmbito do Acordo da Partilha de Esforços Europeu de redução de emissões para 2020 e 
2030. As emissões totais, representando uma redução de cerca de 18% face aos níveis de 2005, 
respeitam também o intervalo da meta PNAC de 2020. 

De acordo com as estimativas do inventário nacional, as emissões nacionais não-CELE respeitam as 
metas anuais (AEA) acordadas no âmbito da Partilha de Esforços para os anos 2013-2017. Face ao 
ano base de 2005, salienta-se uma nítida tendência de decréscimo das emissões não-CELE desde 
2005 com um ligeiro aumento a partir de 2013 (com exceção do ano de 2017), representando as 
emissões não-CELE relativas a 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 um decréscimo face a 2005, de 20,5%, 
20,1%, 16,4%, 14,4% e de 17,2%, respetivamente. 

Emissões por gás em Portugal em 2017 

O gás com maior representatividade é o CO2 com cerca de 78% do total das emissões nacionais, 
situação que está relacionada com a importância do setor energia e a predominância do uso de 
combustíveis fósseis. 
 

 
 

Figura 5:7 – Emissões por GEE (2017) 

De acordo com a mais recente atualização do Inventário Nacional de Emissões de 2019 (relativo ao 
ano 2017), as emissões de GEE são estimadas em: 
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 Cerca de 70,7 Mt CO2e, sem contabilização das emissões de alteração do uso do solo e 
florestas (LULUCF), representando um aumento de cerca de 19,5% face a 1990 e um 
crescimento de 7,0% relativamente a 2016.  

 Cerca de 78,0 MtCO2e, considerando o setor LULUCF, correspondendo a um aumento de 
29,2% em relação a 1990 e um incremento de +28,5% face a 2016. Este crescimento 
acentuado está relacionado com os incêndios florestais e um ano particularmente seco. 

Na figura seguinte apresenta-se a evolução das emissões de GEE em Portugal entre 1990 e 2017. 

 
Figura 5:8 – Evolução das emissões nacionais de GEE (entre 1990 e 2017) 

A evolução das emissões nacionais de GEE pode ser sumariada da seguinte forma: 

 Rápido crescimento verificado durante a década de 90, associado a um forte crescimento 
associado ao aumento da procura de energia e da mobilidade na década de 1990. 

 Abrandamento no início dos anos 2000 e em especial após 2005, verificou-se um decréscimo 
das emissões, associado a uma situação de estagnação e recessão verificada com especial 
incidência no período 2009-2013.  

 Em 2015, houve uma reversão desta tendência, associada às condições hidrológicas adversas 
e consequente crescimento das emissões do sector electroprodutor, retoma da atividade 
econômica, o aumento da produção industrial e do consumo de energia elétrica.  

 No ano de 2017, acentuou-se o aumento das emissões nacionais, com um crescimento de 
7,0% face a 2016. Este incremento está muito associado ao aumento das emissões do setor 
da produção e transformação de energia, em que se verificou uma variação das emissões em 
+19,6% relativamente ao ano anterior.  

 

Na figura seguinte mostra-se a preponderância do sector energia (incluindo os transportes) no total 
das emissões nacionais, determinando a sua evolução ao longo dos anos. 
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Figura 5:9 – Evolução das emissões setoriais entre 1990 e 2017 

 
Emissões setoriais de GEE em Portugal 

Na figura seguinte apresenta-se a contribuição dos vários setores da economia nacional para a 
emissão de GEE em 2017. 

Em Portugal os transportes, conjuntamente com a indústria e a produção de energia elétrica são as 
principais fontes de emissão de GEE. 

O setor da energia, incluindo os transportes, mantém-se em 2017 como o principal responsável pelas 
emissões de GEE, representando cerca de 72% das emissões nacionais, com um crescimento de 8,7% 
face a 2016. Neste setor, a produção de energia e os transportes são as fontes mais importantes 
representando respetivamente cerca de 29% e 24% do total das emissões nacionais. O setor dos 
transportes, que é em grande parte dominado pelo tráfego rodoviário, é outro setor fundamental 
cujas emissões mais aumentaram no período 1990-2017: 68%. No período entre 2013 e 2017 
registou-se um aumento de 8,4% das emissões dos transportes. 
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Figura 5:10 – Emissões setoriais em CO2e (2017) 

Na figura seguinte apresentam-se da evolução da produção bruta de energia elétrica e saldo 
importador entre 2005 e 2017. 

 
Figura 5:11 – Produção Bruta de energia elétrica e saldo importador 

Verifica-se que a contribuição das fontes renováveis tem vindo a ganhar importância na produção 
elétrica nacional, graças à expansão da capacidade renovável do sistema electroprodutor que 
contava, no final de 2017, com um total de 13,8 TW de capacidade instalada, cerca de 12% superior 
relativamente a 2015. As energias renováveis representam em 2017 cerca de 64% do total da 
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capacidade instalada. Em termos das diferentes tecnologias, a energia de origem hídrica representa 
33% da capacidade instalada, seguindo-se a energia eólica com 25% e do Gás Natural com 23%. 

5.2.2.2.2. Emissões de GEE na RAM  

No quadro seguinte apresentam-se os valores de emissão de GEE no contexto da Região Autónoma 
da Madeira, do concelho da Calheta (onde se localizam os aerogeradores) e no contexto nacional em 
2015 e 2017.  
 

Quadro 5:11 – Emissões dos principais GEE em Portugal, na RAM, no concelho do Funchal e no concelho da Calheta em 
2015 e em 2017 

Unidade territorial 

CO2 

kt 

CH4 

kt 

N2O 

kt 

F-Gases 

kt CO2eq 

TOTAL GEE 

Kt CO2 eq 

2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 

Portugal 52976 64139 385,2 429,5 10,6 11,1 2943,7 3299,2 68706 81494 

RAM 936,9 954,9 3,3 3,2 0,086 0,089 70,8 79,9 1123,7 1146,1 

% da RAM face ao Total 
Nacional 

1,8% 1,5% 0,9% 0,7% 0,8% 0,8% 2,4% 2,4% 1,6% 1,4% 

Concelho do Funchal 459,6 458,6 1,4 1,25 0,02 0,02 30,0 33,5 531,8 530,0 

Concelho da Calheta 12,0 12,5 0,2 0,2 0,0046 0,0046 3,1 3,5 20,5 21,3 

% do concelho de Calheta  
face ao Total da RAM 1,3% 1,3% 6,1% 5,0% 5,3% 5,2% 4,4% 4,4% 1,8% 1,9% 

Fonte: EMISSÕES DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS POR CONCELHO – 2015-2017, Gases Acidificantes e Eutrofizantes Precursores de 
Ozono, Partículas, Metais Pesados, Poluentes Orgânicos Persistentes, Gases com Efeito de Estufo, Amadora, Agosto de 2019 

 
A Figura seguinte mostra as emissões totais de GEE por concelho da RAM e Ilha da Madeira para o 
ano 2017. 

 
Figura 5:12 – Emissões totais de GEE por concelho na Ilha da Madeira em 2017 (kt CO2eq) 
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As emissões de GEE na Região Autónoma da Madeira representavam 1,4 % do total das emissões 
nacionais em 2017. Os concelhos da Calheta e da Ponta do Sol representam um contributo 
muitíssimo reduzido para o total das emissões de GEE a nível nacional. No contexto da ilha da Madeira 
constata-se que o concelho da Calheta representa cerca de 1,9% das emissões de GEE e o concelho 
de Ponta do Sol cerca de 1,3%. De uma forma geral as emissões de GEE na Ilha da Madeira e nos 
concelhos da Calheta e Ponta do Sol seguem a tendência a nível nacional, com valores mais elevados 
de CO2, seguidos dos compostos fluorados, metano (CH4) e óxido nitroso (N20). 
 
No quadro seguinte apresentam-se os valores de emissão de GEE no concelho da Calheta e Ilha da 
Madeira, por tipo de fonte, em 2017. No concelho da Calheta a principal fonte de emissão de GEE 
são os transportes rodoviários. Ao nível da ilha da Madeira a principal fonte de gases com efeito de 
estufa é a produção de energia elétrica. 
 

Quadro 5:12 – Emissões dos principais GEE no concelho da Calheta e Ilha da Madeira em 2017, por tipo de fonte 

Grandes Tipos de Fontes 

CO2 kt CH4 kt N2O kt F-Gases kt CO2eq 

Ilha da 

Madeira 

2017 

Calheta 

Ilha da 

Madeira 

2017 

Calheta 

Ilha da 

Madeira 

2017 

Calheta 

Ilha da 

Madeira 

2017 

Calheta 

A_PublicPower  427.1855 0.0000 0.0427 0.0000 0.0124 0.0000 0.0000 0.0000 

B_Industry  20.2177 0.6572 0.0014 0.0000 0.0037 0.0002 79.8897 3.4948 

C_OtherStationaryComb  69.4685 2.3276 0.2429 0.0106 0.0041 0.0002 0.0000 0.0000 

D_Fugitive  0.0002 0.0000 0.0094 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

E_Solvents  4.5932 0.2000 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

F_RoadTransport  316.5424 9.2952 0.0232 0.0004 0.0113 0.0003 0.0000 0.0000 

G_Shipping  30.6558 0.0000 0.0028 0.0000 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 

H_Aviation  34.7311 0.0000 0.0030 0.0000 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 

I_Offroad  10.0362 0.0000 0.0003 0.0000 0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 

J_Waste  0.0000 0.0000 2.2318 0.0449 0.0144 0.0006 0.0000 0.0000 

K_AgriLivestock  0.0000 0.0000 0.6639 0.1018 0.0064 0.0002 0.0000 0.0000 

L_AgriOther  0.2522 0.0222 0.0036 0.0003 0.0326 0.0032 0.0000 0.0000 

N_Natural  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Fonte: EMISSÕES DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS POR CONCELHO – 2015-2017, Gases Acidificantes e Eutrofizantes Precursores de 
Ozono, Partículas, Metais Pesados, Poluentes Orgânicos Persistentes, Gases com Efeito de Estufo, Amadora, Agosto de 2019 
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Figura 5:13 – Emissões totais de CO2eq por tipo de fonte na Ilha da Madeira em 2017 (kt CO2eq) 

 
Quadro 5:13 – Categorias de fonte de emissão 
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5.2.2.2.3. Alterações Climáticas: Identificação de tendências 

Apesar da dificuldade em prever os impactos do efeito de estufa a uma escala regional, e da incerteza 
ainda associada aos modelos, todas as projeções analisadas pelo Intergovernamental Panel on 
Climate Change (IPCC) convergem nas projeções de aquecimento terrestre, acumulando-se evidência 
de que estes efeitos vão ser sentidos fortemente.  
 
Entre os países Europeus, Portugal destaca-se como um dos que maior vulnerabilidade apresenta 
face aos impactos das alterações climáticas, os quais abrangem um vasto conjunto de atividades, a 
sociedade, a economia e os ecossistemas. Ainda de acordo com o IPCC, mais particularmente de 
acordo com o seu quinto relatório de avaliação (AR5) elaborado em 2013, tais alterações com origem 
antropogénica associadas à emissão de gases de efeitos de estufa (GEE) tenderão a acentuar-se até 
final do século XXI, de forma heterogénea e com impactos diferenciados entre diferentes regiões.  
 
O Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais 
elaborou a “Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas da RAM – Estratégica CLIMA – 
Madeira”. Esta estratégia teve em conta vários horizontes temporais: a situação atual (período de 
referência 1970-1999), o curto prazo (2020-2039), o médio prazo (2040-2069) e o longo prazo (2070-
2099). 

Neste estudo foram definidos cenários climáticos futuros divididos nas famílias A1, A2, B1 e B2, 
(cobrindo um espetro diversificado de situações económicas, sociais, demográficas e ambientais), 
que têm correspondência com os novos cenários do IPCC (os “representative concentrations 
pathways”). Aos cenários foram atribuídas estimativas de emissões de CO2, situadas entre cerca de 
600 e 800 partes por milhão em volume (ppmv) (como referência em 2015 a concentração média de 
CO2 na atmosfera era de 402 ppmv). 

Os resultados indicam um aumento generalizado da temperatura média, entre 1,3 e 30C e uma 
diminuição da precipitação anual em cerca de 30% no final do século XXI. Na figura seguinte 
apresentam-se as variações anuais para o curto, médio e longo prazo. 

 
Figura 5:14 – Variação da precipitação e temperatura na Ilha da Madeira no período de referência (1970 e 1990) 
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De acordo com o último relatório do IPCC é expetável que o nível médio global do mar possa subir 
até um valor máximo de 82cm no final do século. Especificamente para o Arquipélago da Madeira, o 
estudo revela que autores como Kopp et all, projetam aumento do nível médio do mar em 75cm até 
2010, no cenário RCP 8.5 do IPCC (equivalente ao cenário A1 usado no estudo). 
 
O estudo avaliou a vulnerabilidade em relação ao clima atual e aos cenários climáticos futuros, dos 
vários setores económicos e saúde humana, tendo recomendado opções de medidas de adaptação 
face às vulnerabilidades identificadas. Do ponto de vista setor energético o estudo conclui que a 
produção de energia hídrica é das mais ameaçadas e mais a vulnerável às alterações climáticas.  
 
Relativamente ao aproveitamento do recurso eólico o estudo conclui que “parece ser pouco 
vulnerável às alterações climáticas. A nível sazonal identifica-se uma redução de velocidade média do 
vento nos meses de fevereiro, março e agosto, e aumento nos meses de abril e dezembro. Apesar de 
se preverem perdas no contexto geral das ilhas, são muito pouco significativas, especialmente dentro 
do contexto do desenvolvimento tecnológico”. 

5.3. Geologia, Geomorfologia, Hidrogeologia e Sismotectónica 
Neste capítulo descrevem-se as principais características da área em estudo no que respeita à 
geomorfologia, geologia, hidrogeologia e sismotectónica. Esta caracterização incide sobre os aspetos 
regionais e locais ocorrentes, evidenciando as suas principais particularidades e baseia-se, em 
informação publicada (Carta Geológica da Madeira à escala 1:50 000, Folhas A e B, editada pelos 
Serviços Geológicos de Portugal). 

5.3.1. Geomorfologia 

A ilha da Madeira eleva-se sobre uma vasta planície submarina, localizada na placa africana, numa 
zona onde a crosta oceânica tem 130 Ma, formando um maciço vulcânico com mais de 5,5 km de 
altura, do qual apenas cerca de 1/3 se encontra emerso (PRADA e tal. 2002). A sua altitude máxima 
é de 1862 metros (Pico Ruivo), com dimensão de 58 km na direção W-E e 23 km na direção N-S, 
apresentando um relevo muito acentuado, com cerca de 1/4 da sua superfície acima dos 1000 metros 
de altitude (Figura 5.15). 
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Figura 5.15 - Hipsometria da área de estudo 

 

Atualmente a forma do edifício vulcânico que constitui a ilha da Madeira apresenta um relevo 
contrastante, com vales muito penetrantes, resultantes da marcada erosão vertical, função do clima, 
natureza e modos de jazida das rochas vulcânicas constituintes. Para além disso, quase toda a costa 
da ilha da Madeira é uma sucessão de arribas abruptas, frequentemente com centenas de metros de 
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altura, atingindo no Cabo Girão a altura máxima de 580 m. A linha de arribas é interrompida no 
anfiteatro do Funchal, na baía de Machico e pelas embocaduras das ribeiras mais caudalosas, 
observando-se que as costas baixas são praticamente inexistentes. 

Observa-se, ainda, uma assimetria entre a vertente sul, convexa, e a vertente norte, côncava, devida 
ao mais rápido recuo das arribas setentrionais, em consequência do maior hidrodinamismo que se 
faz sentir a Norte da ilha, resultante da predominância setentrional dos rumos eólicos. 

Em regra, a ilha da Madeira apresenta declives acentuados, em que cerca de 65% do território exibe 
declives superiores a 25%, sendo as áreas planas, ou relativamente planas, escassas (Figura 5.16). 

 

Figura 5.16 – Infografia com a representação dos declives da ilha da Madeira, (declives mais acentuados estão definidos a 
laranja e vermelho e, os declives mais suaves a verde mais escuro) (adaptado de Uriel Abreu, 2015)  

 

Para além dos relevos característicos, a ilha da Madeira apresenta unidades morfológicas particulares 
das quais se salientam: 

 Maciço Central: O Maciço Central situa-se na região central da ilha. Nele situam-se as zonas 
mais altas, sendo composto por uma série de picos, entre os quais o pico mais alto da ilha: 
Pico Ruivo (Santana) com 1.862 m de altitude.  

 Planalto do Paul da Serra: Separado do Maciço Central pelos profundos vales da Ribeira Brava, 
a Sul, e São Vicente, a Norte, a parte ocidental da ilha apresenta, como principal estrutura 
morfológica, o planalto do Paul da Serra. Do ponto de vista estrutural, este planalto é a 
continuidade do Maciço Central, do qual se separou pelo recuo das cabeceiras das principais 
ribeiras, possuindo cerca de 16 km de comprimento e 6 km de largura. 
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 Planalto de São Lourenço: A Ponta de São Lourenço representa a extremidade leste do Maciço 
Central e corresponde a uma península estreita, irregular e encurvada, que a erosão marinha 
está a destruir intensamente. Morfologicamente, distingue-se do resto da ilha pelo seu relevo 
suave e baixa altitude, responsáveis pela fraca pluviosidade e consequentemente, pela 
escassez de vegetação, contrariamente às restantes zonas da ilha.  

 Arribas: Algumas ribeiras viradas a Norte estão suspensas e as águas caem em cascata no mar, 
mostrando claramente que o recuo das arribas é mais rápido do que encaixe dos vales. Este 
recuo está diretamente relacionado com os processos de erosão hidrodinâmicos marítimos. 
Como consequência destes processos de erosão, as arribas tornam-se instáveis conduzindo 
por vezes a grandes desmoronamentos ou quebradas que, por sua vez, originam as fajãs. 

A área em estudo fica situada no Planalto do Paul da Serra. A paisagem da região do Paul da Serra é 
caracterizada por um planalto no qual se destacam alguns relevos circunscritos associados a cones 
de escórias (muito degradados) de idade plistocénica. 

A superfície planáltica é composta por três níveis de aplanação embutidos: o nível do Lombo do Risco-
Urze a cerca de 1330m de altitude, o nível do Loiral-Lajeado entre os 1400-1420m, e o nível da Bica 
da Cana-Ruivo do Paul entre 1560-1600m. De um ponto de vista morfogenético são interpretados 
como superfícies de erosão glaciar que se desenvolveram sobre uma paleosuperfície de enchimento 
lávico. 

5.3.2. Geologia 

5.3.2.1. Enquadramento regional 

A ilha da Madeira constitui um exemplo de magmatismo oceânico intra-placa, sendo considerada por 
vários autores como um hot-spot, cuja catividade se iniciou antes do Miocénico Superior, há mais de 
5,2 Ma (FERREIRA et al., 1988, in PRADA et al. 2002), que se prolongou até ao Quaternário e, tendo 
ocorrido três fases de atividade vulcânica, intercaladas por importantes estados de acalmia a que 
correspondem quase sempre episódios sedimentares (DUARTE, 1995).  

Segundo DUARTE (1995) estas três fases vulcânicas podem ser enunciadas da seguinte forma: 

• A primeira fase de atividade vulcânica teve início numa erupção submarina de natureza 
predominantemente explosiva, originando materiais piroclásticos de granulometria variável, 
normalmente muito alterados e argilificados devido a longos períodos sujeitos a ações 
erosivas. No interior destas formações ocorrem, por vezes em profundidade, intercalações 
de materiais mais grosseiros, brechas basálticas pouco alteradas e escoriáceas, possivelmente 
relacionadas com condições tectónicas e geomorfológicas então dominantes, condicionando 
o seu comportamento hidrogeológico, ocorrendo os afloramentos deste complexo 
predominantemente na zona central da ilha. 

• A segunda fase de atividade eruptiva é caracterizada por erupções tanto explosivas como 
efusivas, originando um complexo de alternância de materiais lávicos quer de piroclastos quer 
de escoadas, cujo desenvolvimento é variável de local para local, função da proximidade e do 
posicionamento dos aparelhos vulcânicos, ocorrendo os afloramentos deste complexo 
predominantemente nas vertentes situadas a sul, desde a linha de costa até altitudes da 
ordem dos 900 a 1000 metros, possuindo espessuras e morfologias diversas de acordo com 
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a cota atingida pela unidade de base, o que origina comportamentos hidrogeológicos 
distintos conforme o predomínio e espessura do material lávico. 

• A terceira fase de atividade vulcânica tem um caráter efusivo, tendo dado origem a três sub-
unidades vulcânicas, praticamente sucessivas, com grande representação na faixa planáltica 
central e nas vertentes a Norte da ilha, incluindo-se aqui as erupções mais recentes que 
ocorreram provavelmente no Quaternário. Esta fase inicia-se com um espesso complexo de 
escoadas basálticas dispostas sub-horizontalmente, por vezes com disjunção prismática e 
com níveis de escórias e piroclastos finos bem estratificados. Estes afloramentos são visíveis 
nomeadamente nas áreas subjacentes e envolventes do Paul da Serra, atingindo também a 
zona litoral Norte. 

• O sistema filoneano encontra-se visível em todas as formações dos complexos vulcânicos 
descritos anteriormente, quer em afloramentos, quer no interior de galerias e, cuja 
distribuição espacial é variável, existindo áreas com maior concentração de diques, 
normalmente em relação com os centros vulcânicos e, outras onde estes são menos 
abundante ou quase inexistentes. 

• Observa-se, ainda, que as rochas vulcânicas ocorrentes, maioritariamente básicas, 
constituem em superfície e volume a quase totalidade da área emersa da ilha (material 
aflorante), que condiciona fortemente a sua morfologia. 

5.3.2.2. Geologia local 

Na região do Paul da Serra afloram rochas pertencentes ao Complexo Vulcânico Superior, o qual está 
representado pelas unidades dos Lombos (CVS1β) e do Funchal (CVS2β).  

O Complexo Vulcânico Superior (CVS) (Plistocénico e Holocénico ~ 1,8 - 0,007 Ma) materializa a 
terceira fase de edificação do vulcão escudo da Madeira e é composto por duas etapas de atividade 
eruptiva em ambiente predominantemente subaéreo. As suas lavas são maioritariamente alcalinas e 
deram origem a basanitos e basaltos; a ocorrência de rochas intermédias extrusivas (mugearito e 
pedra-pomes traquítica) evidencia uma maior importância dos processos de diferenciação 
magmática relativamente aos complexos vulcânicos anteriores (ZBYSZEWSKI et al., 1975 in Silveira et 
al. 2010). 

Este complexo reúne as manifestações eruptivas mais recentes da ilha da Madeira, expressas num 
modelado vulcânico de construção que se relaciona diretamente com a morfologia catual. Definem-
se, assim, duas unidades vulcano-estratigráficas (Silveira et al. 2010): 

. a Unidade dos Lombos (CVS1) - etapa de revestimento vulcânico insular em posição morfológica 
culminante e, nalguns casos, preenchimento de vales relacionados com a morfologia catual. 

. a Unidade do Funchal (CVS2) - etapa de vulcanismo pós-erosão, isto é, contemporâneo da 
morfologia catual. 

A orientação geral do alinhamento dos centros eruptivos, a direção dos diques contemporâneos do 
CVS, a direção de falhas e fraturas eruptivas, o alongamento do sector ocidental da ilha, revela um 
controle estrutural do vulcanismo, provavelmente tectónico, segundo zonas de rift vulcânico de 
direção geral NW-SE a WNW-ESE. 
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No pico da Urze a Carta Geológica assinala uma falha provável, fratura eruptiva com orientação NW-
SE (ver Figura 5.17). 

A unidade CVS1β é composta predominantemente por derrames lávicos subaéreos de composição 
máfica (basanitos e basaltos), por vezes com intercalações de tufitos, depósitos piroclásticos de 
queda (escórias, lapilli e cinzas basálticas) e ocasionais produtos máficos de atividade 
freatomagmática. Os derrames lávicos encontram-se umas vezes frescos, outras intensamente 
alterados apresentando disjunção esferoidal muito desenvolvida. 

A zona do Maciço Central (tal como aconteceu nas fases eruptivas anteriores) e a região do Paul da 
Serra, foram importantes focos de vulcanismo fissural mas, desta vez, as fraturas eruptivas geradas 
têm uma direção NW-SE, revelando uma modificação no campo de tensões regional. 

Na zona do Pico do Areeiro/Pico Cidrão a unidade apresenta características freato-magmáticas no 
topo. Os depósitos piroclásticos distais (CVS1 pid) são constituídos predominantemente por cinzas e 
lapilli de queda, geralmente muito alterados. 

Os depósitos sedimentares (CVS1 g) compreendem associações de fácies conglomeráticas, 
brechóides e areníticas, estando relacionados com eventos de enxurradas (lahares) e a fluxos 
canalizados hiperconcentrados. 

Os materiais da unidade do funchal – CVS2 assentam sobre as unidades mais antigas. As 
manifestações vulcânicas subaéreas compreendem derrames lávicos de composição mugearítica 
(CVS2µ) (ZBYSZEWSKI et al., 1975 in Silveira et al. 2010) e derrames lávicos de composição máfica 
(basaltos s.l.), com intercalações ocasionais de piroclastos de queda (escórias, lapilli e cinzas 
basálticas) e produtos de atividade freato-magmática (CVS2 β). As erupções de estilo havaiano ou 
estromboliano, produziram cones de escórias (CVS2 pic) e depósitos piroclásticos de queda distais 
(cinzas e lapilli), geralmente alterados (CVS2 pid). 

Na Figura seguinte apresenta-se um extrato da Carta Geológica da Madeira permitindo identificar as 
formações geológicas ocorrentes na área de implantação do Projeto.  

Os dois Aerogeradores localizam-se em terrenos englobados na unidade do Funchal (CVS2β) ao passo 
que parte dos acessos e o Posto de Corte se localizam em terrenos da unidade dos Lombos (CVS1β). 
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Figura 5.17 – Localização do Projeto na Carta Geológica da ilha da Madeira, escala 1:50.000 (Fonte: DROTA) 
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Figura 5.18 – Legenda da Carta Geológica da ilha da Madeira, escala 1:50.000 (Fonte: DROTA) 
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Figura 5.19 – Corte Geológico (Fonte: Madeira et al. 2017) 

 

5.3.2.3. Recursos geológicos 

A inventariação do património geológico da ilha da Madeira ficou concluída em 2012 e teve como 
principal objetivo a identificação de geossítios com elevado valor científico. Durante este processo, 
foram definidas 9 categorias temáticas, discriminadas em várias subcategorias e subdivisões. 

Para cada uma das categorias foram listados vários sítios representativos, tendo sido, 
posteriormente, efetuada uma seleção de acordo com critérios como a representatividade, 
integridade e raridade. 

Este conjunto de geossítios, que constitui o património geológico da Região Autónoma da Madeira, 
foi ainda submetido, em 2015, a uma atualização e uniformização da avaliação quantitativa, tendo 
sido usada uma metodologia de quantificação mais recente. 

A conservação do Património Geológico da RAM é enquadrada pelos seguintes diplomas legais: 

• Resolução do Conselho do Governo n.º 883/2015, de 7 de outubro - “Estratégia de 
Conservação do Património Geológico da Região Autónoma da Madeira” a implementar nos 
domínios da governança, divulgação e sensibilização ambiental, e investigação; 

• Decreto Legislativo Regional n.º 24/2004/M, de 20 de agosto - Define os objetivos para a 
conservação do património geológico da Madeira. 

O geossítio mais próximo da área de estudo designa-se 25 Fontes e localiza-se cerca de 2 km a NW, 
no concelho da Calheta. A Figura seguinte mostra a localização dos Geossítios mais próximos da área 
de estudo. 
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Fonte: SRAAC - Governo Regional da Madeira; imagem de satélite ESRI 

Figura 5.20 – Localização dos Geossítios mais próximos da área de estudo 

5.3.3. Hidrogeologia 

5.3.3.1. Caracterização Geral e Produtividades 

O comportamento hidrogeológico das formações vulcânicas denota uma grande heterogeneidade, 
em função de um conjunto de fatores primários, relacionados com o tipo e génese dos materiais que 
formam os depósitos, e secundários, como a alteração das rochas ou a fracturação (CRUZ, J.V., 2008). 

Neste contexto, os depósitos piroclásticos, resultantes de eventos vulcânicos de natureza explosiva, 
podem apresentar valores de porosidade entre 30% e 50%, gama que pode ser largamente excedida 
em formações de queda recentes constituídas por materiais grosseiros. Ao invés, valores muito 
reduzidos podem ser observados em depósitos de fluxo soldados. Por seu turno, em escoadas lávicas 
podem observar-se porosidades tipicamente entre 10% e 50% embora ocorram, igualmente, valores 
fora deste intervalo. A interpretação de resultados de ensaios de bombeamento coloca em evidência 
as condições hidrogeológicas heterogéneas (CRUZ, 2008). Estudos realizados por CRUZ (2008), na 
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ilha da Madeira, permitiram estimar caudais específicos que variam entre 0,2 e 667 l/s.m, cujos 
valores de transmissividade apresentam uma distribuição assimétrica, com observações entre 3x10-
4 m2/s a 2,9x10-1 m2/s, observando-se que nos aquíferos de altitude a condutividade não ultrapassa 
os 200 µS/cm, enquanto no sistema aquífero basal atinge excecionalmente cerca de 3000 µmS/cm, 
correspondendo os aniões e catiões dominantes respetivamente ao HCO3- e Cl- e ao Na+, Ca2+ e Mg2+. 

A composição da água subterrânea em regiões vulcânicas depende, como numa área dominada por 
qualquer outra litologia, de uma série de fatores como, entre outros, o conteúdo da água da chuva, 
o tempo de residência e o tipo de rocha do aquífero. A contribuição da dissolução de minerais 
primários das rochas vulcânicas é geralmente limitada nos aquíferos da Madeira (CRUZ, 2008). 

A ocorrência de águas minerais2 em regiões vulcânicas é frequente, quer em função de processos 
eruptivos em curso, quer em vulcões ativos em estado de dormência, no entanto, evidencia-se que 
na ilha da Madeira são raras estas manifestações. 

A área de implantação do projeto do Parque do Loiral III insere-se numa zona planáltica onde não 
existe uma rede hidrográfica bem definida e hierarquizada. 

Uma vez que o vulcanismo na Madeira é essencialmente do tipo fissural, todo o edifício vulcânico 
está intensamente cortado por filões subverticais, como se pode observar na figura seguinte, que, no 
caso de serem menos permeáveis do que o encaixante limitam e compartimentam o aquífero de 
base dando origem a variações bruscas de potencial entre compartimentos contíguos. Outra 
consequência da compartimentação do meio vulcânico, é a possibilidade de existirem, abaixo do nível 
de saturação regional, compartimentos ou células secas, localizados em zonas que não recebem 
recarga. 

 

                                                 
2 São águas com elevada variabilidade de tipos químicos e de magnitude de mineralização, e correspondem na maioria a descargas 
de aquíferos de altitude em vulcões ativos. 
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Figura 5.21 – Infografia do Modelo Hidrogeológico Conceptual para a Ilha da Madeira, adaptada de PRADA et al. 2002. 

 

As principais zonas de recarga situam-se nas zonas mais altas da ilha, principalmente nas de menor 
declive, onde a precipitação atinge valores elevados e as formações vulcânicas são mais recentes e, 
em geral, mais permeáveis. Nestas zonas, o fluxo é predominantemente descendente, não saturado, 
originando aquíferos suspensos em relação com níveis pouco permeáveis e de pequena extensão 
que, em certas condições morfológicas e estruturais favoráveis, originam nascentes. 

 
Fonte: SRAAC, Ficha de Inventariação do Geossítio 25 Fontes 

Figura 5.22 – Perfil geológico na zona das 25 Fontes. 

Quando os níveis pouco permeáveis são extensos e espessos, funcionam como aquitardos, 
exercendo drenagem descendente constante para os níveis mais profundos. A partir de uma certa 
profundidade, acima dos 1000 m de altitude (no maciço do Paul da Serra), entra-se na zona saturada 
limitada superiormente por uma superfície freática e inferiormente por uma interface (água doce/ 
água salgada), cuja posição depende da configuração da superfície freática. Quando o nível de 
saturação coincide com uma formação permeável, o nível é real, mas, quando coincide com uma 
formação impermeável, o nível é virtual, razão pela qual certas galerias não são imediatamente 
produtivas ao atravessarem o nível de saturação regional. Daqui resulta que a configuração da zona 
saturada possa, em função da heterogeneidade do meio vulcânico, vir a ser altamente irregular. 

 

5.3.3.2. Unidades Hidrogeológicas  

O comportamento hidrogeológico das formações vulcânicas da ilha da Madeira, encontra-se em 
estreita ligação com a idade dos complexos onde estão inseridas e, consequentemente, com o tipo 
de litologia nelas prevalecente. Outro fator importante prende-se com a ocorrência de estruturas 
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geotectónicas que sob a forma de fraturas ou de filões condicionam as diferentes unidades aquíferas, 
quer em dimensões e continuidade, quer nas condições de infiltração e permeabilidade. 

A percolação aquífera subterrânea torna-se, por vezes, de extrema complexidade, quando i) os 
fatores litológicos se encontram influenciadas por perturbações estruturais, ou ocorram alterações 
na sequência vulcânica e ii) os valores de permeabilidade e porosidade não permanecem constantes 
ao longo da mesma escoada ou dos materiais de projeção. 

A variabilidade da permeabilidade e porosidade poderá estar relacionada não só com o estado de 
alteração e compacidade das formações, mas também com a distribuição espacial de níveis de 
escórias, brechas de escórias e das escoadas lávicas e, ainda com a variação granulométrica dos 
materiais piroclásticos (DUARTE, 1998). 

Com base nestes conceitos foram estabelecidas quatro unidades hidrogeológicas na Ilha da Madeira, 
onde se encontram implantadas numerosas captações e que incluem:  

 
• Áreas favoráveis à infiltração com permeabilidade geralmente elevada 

De um modo geral, correspondem às áreas aplanadas, com materiais vulcânicos de elevada 
permeabilidade, ocorrendo um sistema de fraturação importante muitas vezes associado à 
ocorrência de aparelhos vulcânicos. Outro fator característico é a elevada pluviosidade e a presença 
de grande concentração de humidade atmosférica, o que contribui de forma decisiva para o aumento 
da percolação aquífera subterrânea e a acumulação de reservas.  

O Maciço do Paul da Serra, constitui uma extensa área caracterizada por escoadas de basaltos com 
disposição sub-horizontal, com vários níveis de escórias e raros tufos, ocorrendo superficialmente 
uma camada de cinzas possivelmente relacionadas com o episódio vulcânico mais recente. Nesta 
zona planáltica não existe uma rede hidrográfica bem definida e hierarquizada, devido à rápida 
infiltração da água das chuvas provocada pela elevada permeabilidade do maciço rochoso e pela 
topografia que não permite uma fácil escorrência superficial. Outro fator que contribui para a 
infiltração é a intensa fraturação predominantemente NW-SE, que desempenha um papel 
importante na recarga profunda, determinando uma produtividade mais elevada nas emergências 
situadas a cotas inferiores (DUARTE, 1995). 

Existe um grande número de nascentes que surgem entre as 1500 e 1600 m na Bica da Cana, Juncal, 
encontrando-se outra série entre as 1300 e 1400 m e as mais produtivas cerca da cota dos 1000 m, 
estas últimas parecendo relacionadas com um nível de base conglomerático, CONDE et al (1988) in 
DUARTE, 1998.  

Refere-se ainda as Vinte e Cinco Fontes com origem na intersecção de um aquífero suspenso com a 
superfície topográfica, no leito da Ribeira da Água Negra. Esta nasce no topo do planalto do Paul da 
Serra e é um afluente da Ribeira da Janela. Durante o Inverno, além da água subterrânea que brota 
das nascentes existe o escoamento superficial da linha de água. No Verão, apenas existe o 
escoamento subterrâneo proveniente dos aquíferos suspensos (Figura 5.22). 

As condições de infiltração estão em relação com o sistema estrutural aí instalado, pois a ocorrência 
de um aparelho vulcânico associado a diques favorecem mecanismos de percolação vertical e, 
consequentemente, a recarga profunda dos aquíferos (DUARTE, 1998). 
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• Aquíferos locais e descontínuos de elevada produtividade, com permeabilidade média a alta, 
geralmente variável 

Os aquíferos locais e descontínuos de elevada produtividade, poderão estar associados a escoadas 
lávicas de caráter essencialmente efusivo, com níveis de escórias, brechas, basaltos fragmentados e 
até vacuolares, têm alta permeabilidade apresentando quase sempre elevada produtividade. Quando 
se situam em áreas saturadas podem considerar-se como bons aquíferos. 

Os valores da permeabilidade são geralmente variáveis em função do grau de fraturação e da 
quantidade, tamanho e continuidade dos vazios existentes, podendo ocasionalmente adquirir 
menores valores devido à alteração do material rochoso. 

A ocorrência de tufos ou níveis argilosos origina aquíferos suspensos e se existem descontinuidades 
laterais devido à existência de diques, a água é armazenada em compartimentos ou “células” com 
pressões hidrostáticas diferentes, função das dimensões, posicionamento e localização destes 
aquíferos confinados. Nestes compartimentos a água poderá ainda circular através das zonas 
fraturadas verticais que se desenvolvem paralelamente aos diques. Quando atingem o nível de 
saturação, descarregam para outros compartimentos laterais ou na superfície topográfica. As 
manifestações deste tipo de aquífero foram observadas em várias galerias, nomeadamente nas 
constituídas por basaltos escoriáceos e vários diques, com produtividade que atingiu 200 l/s. 

• Aquíferos de moderada a elevada produtividade, com reservas somente locais, com 
permeabilidade média a fraca 

Os aquíferos de moderada a elevada produtividade, com reservas somente locais distinguem-se dos 
anteriores pelo comportamento hidrogeológico desta mancha ter menor predomínio e espessura das 
camadas lávicas, as quais se apresentam intercaladas por maior número de níveis de materiais 
piroclásticos diminuindo-lhes o valor médio da permeabilidade. A ocorrência de aparelhos vulcânicos 
e a manifestação de fenómenos de vulcanismo fissural com o aparecimento de massas filoneanas, 
origina a existência de reservas aquíferas locais, quando as condições de recarga são favoráveis.  

Os valores de transmissividade oscilam entre 3 x 103 m2/d e 4 x 103 m2/d, podendo proporcionar 
caudais de 40 a 90 l/s com rebaixamentos de 1,0 a 5,0 m. 

De modo a preservar a qualidade química e bacteriológica dos aquíferos captados, a zona não 
saturada foi isolada por cimentação, impedindo-se a passagem de água oriunda da escorrência 
superficial. 

• Aquíferos pouco produtivos  

Aquíferos pouco produtivos ou eventualmente de boa produtividade em zonas muito localizadas, 
tendo sido incluídas nesta mancha as formações da primeira fase eruptiva, de constituição muito 
heterogénea, com materiais de natureza piroclástica e com algumas lavas basálticas quase sempre 
em grande estado de alteração, originado à superfície produtos essencialmente argilosos. 

Os trabalhos de captação horizontal que atravessam em determinados troços esta mancha, têm-se 
mostrado com caudais extremamente reduzidos, muito embora a sua traçagem esteja implantada 
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por vezes em áreas com elevados valores de precipitação. Tal facto prende-se com a fraca 
permeabilidade dos materiais que compõem estas formações geológicas e necessariamente com a 
falta de infiltração necessária a criação dum fácil fluxo de percolação. 

Sempre que ocorram níveis de materiais grosseiros, é provável que sejam encontrados valores de 
boa produtividade, nomeadamente no caso de materiais de aspeto escoriáceo pouco argilosos e de 
lava basálticas muito fraturadas. 

As condições favoráveis de produtividade e a elevada carga piezométrica encontradas parece 
poderem atribuir-se a fenómenos de vulcanismo fissural de direção NNE-SSW e ENE-WSW que 
condiciona a percolação de zonas periféricas a cotas mais elevadas em direção ao vale, o que permite 
uma acumulação de reservas importantes. 

Na Figura 5.23 apresenta-se a delimitação das unidades hidrogeológicas na ilha da Madeira. Da 
observação deste desenho constata-se que o Projeto do Parque Eólico do Loiral III se localiza em 
áreas favoráveis à infiltração com permeabilidade geralmente elevada. 

 

 
Figura 5.23 – Unidades Hidrogeológicas. 
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5.3.3.3. Vulnerabilidade dos aquíferos à poluição 

A vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas pode ser definida como “a sensibilidade das 
águas subterrâneas a uma carga poluente, função apenas das características intrínsecas do aquífero” 
(Lobo-Ferreira & Cabral, 1991 in Lobo-Ferreira et al., 1995). Salienta-se que este conceito de 
vulnerabilidade é distinto do conceito de risco de poluição. O risco de poluição depende não só da 
vulnerabilidade mas também da existência de cargas poluentes significativas que possam entrar no 
ambiente subterrâneo.  

Para avaliar a vulnerabilidade dos aquíferos à poluição recorreu-se à informação constante do Plano 
Regional da Água da Região Autónoma da Madeira. 

 

• Metodologia EPPNA3 

A metodologia EPPNA faz atribuir a cada formação hidrogeológica uma classe de vulnerabilidade à 
poluição em função do tipo de litologias (ex: rochas sedimentares, rochas piroclásticas, rochas 
lávicas), grau de fraturação, preenchimento das fraturas ou alteração das rochas (fator fortemente 
dependente da idade das formações), estrutura interna das lavas (ex.: maciças ou tubos de 
lava/cavidades) e quando tal é conhecido, também em função da permeabilidade média das 
formações aquíferas, o tipo de circulação nestas formações, contacto ou não das formações aquíferas 
com corpos de água superficial.  

Dado o conjunto de litologias presentes nas ilhas do Arquipélago da Madeira foi feita uma adaptação 
a esta metodologia, tendo sido definidas cinco classes de vulnerabilidade respetivamente: baixo, 
médio, médio a alto, alto, muito alto. A classe “baixa” aplica-se a regiões muito alteradas e que se 
admitem de permeabilidade muito baixa enquanto a classe “muito alta” se aplica apenas a lavas com 
grande conjunto de cavidades interconectadas e tubos de lava dado o seu regime de funcionamento 
hidrogeológico as tornar meios de muito grande permeabilidade e muito fraca capacidade de 
depuração (um pouco ao modo dos ambientes cársicos existentes no Continente); as restantes 
classes estabelecem a gradação entre os meios de classe de vulnerabilidade “baixa” e os de classe 
“muito alta”. A descrição destas classes é apresentada no quadro seguinte. 

Quadro 5:14 – Vulnerabilidade dos aquíferos à poluição segundo a metodologia EPPNA 

Vulnerabilidade 
dos aquíferos 

Litologia das unidades produtivas 

Lavas Piroclastos Sedimentos 

Muito Alta 
Com tubos de lava ou 
cavidades abundantes 

- - 

Alta 
Muito fraturadas, pouco 
alteradas 

Não alterados, bem 
calibrados, não 
consolidados, muito 
fraturados 

Não consolidados 

Média-Alta 
Muito fraturadas, alteração 
média 

Alteração fraca, 
calibração média 

- 

                                                 
3 Equipa do Projeto do Plano Nacional da Água 
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Média 
Fraturação média, alteração 
média, fracturação alta, 
alteração elevada 

Alteração média, 
calibração média 

- 

Baixa 
Muito alteradas ou compactas 
(baixa fraturação) 

Muito alterados ou mal 
calibrados, consolidados, 
depósitos 
feratomagmáticos 

Calcários, detríticas 
muito consolidadas, 
mal calibradas, 
muito alteradas 

Na Figura 5.24 apresenta-se a Carta de Vulnerabilidade dos aquíferos à poluição segundo EPPNA 
(adaptado pelo LNEC para as ilhas atlânticas dos Açores e aplicado à Madeira). Da análise desta figura 
constata-se que o Projeto se localiza em zona onde a vulnerabilidade dos aquíferos à poluição é 
“alta”. 

 

 
Fonte: PGRH10 1º ciclo (2013) 
Figura 5.24 – Índice EPNA. 

 
• Metodologia DRASTIC4 

                                                 
4 D (depth), R (recharge), A (aquifer), S (soil), T (topography), I (impact), C (condutivity) 
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A metodologia DRASTIC baseia-se em características hidrogeológicas, morfológicas e outras formas 
de parametrização das propriedades dos aquíferos, de um modo bem definido. O índice DRASTIC 
corresponde ao somatório ponderado de sete valores em que cada um dos parâmetros é dividido em 
escalas, às quais é atribuído um índice.  

O valor do índice de vulnerabilidade de um aquífero indica a classe onde este se encontra, de acordo 
com os valores apresentados no quadro seguinte. 

 

Quadro 5:15 – Classes de vulnerabilidade do índice DRASTIC 
Índice de Vulnerabilidade DRASTIC Classes de Vulnerabilidade 

200-226 Elevada 

180-199 Elevada 

160-179 Elevada 

140-159 Intermédia 

120-139 Intermédia 

100-119 Baixa 

80-99 Baixa 

23-79 Baixa 

 

Na Figura 5.25 apresenta-se a aplicação do referido índice DRASTIC aos aquíferos existentes na área 
envolvente ao projeto.  
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Fonte: PGRH10 1º ciclo (2013) 
Figura 5.25 – Índice DRASTIC 

Como se pode observar da leitura desta figura, os aquíferos em presença foram classificados com 
uma Vulnerabilidade Elevada na zona do Paul da Serra  

5.3.4. Sismicidade 

Considera-se a neotectónica como o estudo dos movimentos tectónicos que ocorreram após a última 
reorganização significativa da tectónica regional. 

O território insular da Ilha da Madeira situa-se na placa Africana, a Sul da falha Açores-Gibraltar, que 
constitui a fronteira entre aquela placa e a placa Euro-Asiática (Figura 5.26) e, a leste da fronteira 
divergente da dorsal do oceano Atlântico. 
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Figura 5.26 – Infografia com a localização de Portugal no quadro da tectónica de placas (LNEC, 2005). Fronteiras 
divergentes (rift’s) são representadas a traço duplo, falhas transformantes a traço contínuo carregado e fronteiras 

convergentes a traço contínuo com pequenas linhas transversais. A seta indica o vetor de deslocamento 
 

Definem-se em seguida os mecanismos focais que caracterizam cada uma das zonas e, que a seguir 
se transcrevem: 

 a placa Norte Americana, a ocidente, na bifurcação da crista no meio do Atlântico, com 
sismos de relativa pequena magnitude, pouco profundos, em que um dos braços contém 
o arquipélago dos Açores e que constitui uma junção tripla no ponto de contacto das 
placas Euro-Asiática, Americana e Africana; 

 a placa Euro-Asiática, delimitada entre a parte oriental dos Açores até cerca de 300 km a 
Oeste do cabo de S. Vicente, mostrando a ocorrência duma falha transcorrente, com 
sentido de movimento direito; 

 a placa Africana, na interação dos dois blocos continentais da Península Ibérica e de 
Marrocos, que se inicia cerca de 12ºW e constitui a zona de maior sismicidade. 

O arquipélago da Madeira tem sismicidade fraca e, em regra, só tem sido abalado mais intensamente 
por sismos de grande magnitude, com epicentro nas regiões sísmicas do Atlântico ou nas regiões de 
fraturas marginais dos continentes europeu e africano que estão próximas. De acordo com o RSA 
(D.L. n.º 235/83, de 31 de Maio) todo o arquipélago da Madeira está incluído na mais baixa zona de 
intensidade sísmica, designada por zona D (fraco risco sísmico), cuja influência da sismicidade é 
traduzida por um coeficiente de sismicidade (α) cujo valor é de α = 0.3. 

De acordo com a Figura 5.17 - Carta Geológica, assinala-se uma falha provável no pico da Urze com 
orientação NW-SE localizada a cerca de 250 metros a SW da área de implantação do Projeto do 
Parque Eólico do Loiral III. 

Refere Silveira et al. 2010 na Notícia explicativa da Carta Geológica da Ilha da Madeira que as 
estruturas tectónicas referenciadas no decurso dos trabalhos de campo efetuados parecem afetar 
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apenas as unidades mais antigas, não apresentando quaisquer evidências de atividade neotectónica. 
Por esta razão, representam uma reduzida probabilidade de constituir fontes de risco sísmico para a 
região. 

5.4. Solos e Ocupação do solo  

5.4.1. Caracterização dos solos 

Para a caracterização dos solos na área de estudo recorreu-se à informação disponível no Plano de 
Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira (PGRH10 - 2016), designadamente na 
Carta de Solos. 

A classificação dos solos na Ilha da Madeira foi estabelecida segundo a classificação da FAO/UNESCO, 
a qual distingue os solos em dois níveis: primeiro nível – grupos de principais solos e segundo nível – 
unidades-solos em que aqueles grupos se encontram subdivididos. Na figura seguinte apresenta-se 
a representatividade dos solos na Ilha da Madeira, de acordo com informação do Plano Regional da 
Água da Madeira.  

 
Fonte: PRAM – 1ª Parte 

Figura 5.27 - Representatividade dos solos na Ilha da Madeira 

Constata-se que os solos mais representativos são os Andossolos com aproximadamente 308 km², 
cerca de 42% da área total, distribuindo-se por toda a ilha com exceção da zona central que é 
predominantemente ocupada pelas escarpas. Os terrenos acidentados vêm logo a seguir aos 
Andossolos com 282,2 km² de área ocupada. 

O Projeto do Parque Eólico do Loiral III localiza-se em Andossolos (Andossolos úmbricos - ANu). 

Os Andossolos úmbricos, derivam principalmente de rochas basálticas, podendo também originar-se 
a partir de tufos, embora em reduzida proporção, e além disso ainda se observam em 
correspondência com piroclastos grosseiros mas só acidentalmente. Apresentam um horizonte A 
úmbrico, com consistência untuosa e textura que é franco-arenosa ou mais fina, sem propriedades 
gleicas nesta mesma espessura do perfil, sem “permafrost” a menos de 200 cm de profundidade. Os 
Andossolos úmbricos existentes na Madeira são ricos em matéria orgânica, apresentando de uma 
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forma carácter humífero. São solos com fertilidade química natural relativamente fraca, não obstante 
a sua riqueza em matéria orgânica e a elevada reserva mineral que possuem, apresentam no entanto 
características físicas excecionalmente favoráveis. Observa-se neles com frequência erosão intensa, 
incluindo importantes movimentos de massa. Visto apresentarem rápida permeabilidade e fraco 
poder de retenção para a água possuem valor limitado agrícola. 

 
Fonte PGRH da RH10, Carta de Solos 

Figura 5.28 – Solos 

5.4.2. Ocupação do Solo 

Para a caracterização da ocupação do solo na área de estudo, utilizou-se a informação constante na 
Carta de Usos do Solo do PGRH10 - 2016, confrontando-se com a informação recolhido no trabalho 
de campo realizado e com a fotografia aérea da zona. 

Em termos gerais a zona de implantação e envolvente do projeto apresenta vegetação herbácea 
natural/vegetação esparsa, de acordo com a Carta de Uso do Solo, constituída por um mosaico de 
manchas formadas por ptéridofitos (fetos), prados de gramíneas, e matos. Não se regista a presença 
de casas de habitação nas imediações do projeto. As habitações mais próximas situam-se a mais de 
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1,5 km. No que respeita à ocupação do solo nas imediações da área de implantação do projeto 
salienta-se o Parque Fotovoltaico do Loiral, o PE Loiral I e Loiral II. 

 
Fonte PGRH10, Carta de Usos do Solo 

Figura 5.29 – Ocupação do solo (PGRH da RH10) 
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Figura 5.30 – Alguns aspetos particulares da ocupação do solo na envolvente da área de implantação do projeto 

 

ER 209 

ER 105 

PE Loiral I 

PE Loiral II 
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Na Figura 5.29 (acima) identificam-se alguns aspetos particulares da ocupação do solo na 
envolvente da área de implantação do Projeto, que se identificam e descrevem no quadro 
seguinte. 

Quadro 5:16 – Aspetos particulares do uso do solo na envolvente da área de implantação do Projeto 

Ref Designação e Fotos 

1 Barragem do Pico da Urze, a cerca de 1400m a nordeste da área do Projeto – À data de elaboração do 
presente EIA esta infraestrutura encontrava-se em fase avançada de construção. 

  

2 Zona de Recuperação Biofísica do Paul da Serra, a 
cerca de 950 m a norte da área do Projeto - Esta 
zona destina-se ao depósito das terras escavadas 
para a construção da barragem do Pico da Urze. À 
data de elaboração do presente EIA esta zona 
encontrava-se em fase de estabelecimento, 
apresentando já algumas plantações  

  

3 Parque Fotovoltaico do Loiral, a cerca de 600m para sudoeste da área do Projeto. Este parque foi 
construído em 2011. 

 

4 Pedreira da Malhadinha, a cerca de 1700m para 
sul da área do Projeto 

 

5 Hotel Pico da Urze (inclui restaurantes) localizado junto a ER110 a cerca de 600m da área de implantação 
do Projeto.  
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Ref Designação e Fotos 

 

6 Posto Florestal da Malhadinha, a cerca de 750 m a 
sul da área do Projeto. 

 

 Outros Parques Eólicos: Parque Eólico Loiral I (adjacente à área do Projeto) e Parque Eólico Loiral II (a 
cerca de 800m a sudeste da área do Projeto). 

    

 Rede viária: constituída pela ER 209 (a cerca de 400m a este da área do Projeto) e pela ER 105 (a cerca 
de 900m a norte da área do Projeto). 
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Figura 5.31 – Vista para Oeste na direção do Pico da Urze e do aerogerador 1 do Projeto do loiral III, vendo-se à 

esquerda o aerogerador do PE Loiral I localizado mais a Oeste  

 
Figura 5.32 – Vista a partir do local do aerogerador 2 do Projeto do Loiral III na direção sudoeste vendo-se 3 dos 

aerogeradores do PE Loiral I  
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5.5. Ecologia 

5.5.1. Enquadramento 

Este capítulo tem como objetivo caracterizar os valores naturais presentes na área de intervenção 
do Projeto bem como apresentar e avaliar os previsíveis impactes decorrentes das ações do 
Projeto sobre a flora e fauna. Face aos mesmos serão, também, apresentadas, sempre que 
necessário, as medidas de minimização ou compensação mais adequadas e eficazes.  

Tendo em conta a tipologia do Projeto em estudo, consideraram-se que os valores ecológicos 
potencialmente mais suscetíveis de serem afetados correspondem aos grupos da fauna voadora, 
flora e vegetação. Deste modo, é sobre estas condicionantes que recai a análise efetuada no 
presente capítulo. Será, no entanto, tida em consideração a ocorrência de outros grupos 
faunísticos caso sejam relevantes. 

5.5.2. Breve caracterização da área de implantação 

Os arquipélagos da Madeira e Canárias apresentam uma acentuada biodiversidade, a qual é 
caracterizada por muitas espécies endémicas e por uma elevada fragilidade, face às dimensões 
reduzidas de alguns habitats típicos de muitas dessas espécies. No que respeita à flora da ilha da 
Madeira, cerca de 165 espécies de plantas são endémicas (Jardim & Sequeira, 2008), existindo 
ainda 36 espécies de fungos (Melo & Cardoso, 2008) e 12 de líquenes (Carvalho et al., 2008), 
também endémicas. A fauna da Madeira, nomeadamente ao nível dos invertebrados é muito 
diversa e extremamente rica em endemismos, reunindo cerca de 1133 espécies endémicas. No 
que respeita ao grupo dos vertebrados, ocorrem cerca de 15 espécies endémicas, sendo grande 
parte desse valor correspondente a subespécies (Borges et al., 2008). 

A área de estudo localiza-se nos concelhos de Calheta (freguesias de Arco da Calheta, Calheta e 
Canhas) e Ponta do Sol (freguesia de Canhas), sendo ocupada por um mosaico de manchas 
formadas por ptéridofitos, prados de gramíneas, e matos. Na sua envolvente, pode observar-se 
uma diversidade de habitats importantes, como cursos de água de montanha com ausência de 
galeria ripícola ou com presença de manchas de urzal de altitude, e cursos de água de declives 
abruptos, com ausência de galeria ripícola ou com manchas de floresta mista de elevada 
complexidade e bastante húmidas. 

A ocupação humana é pouco expressiva na zona onde a área de estudo se insere, sendo que na 
parte mais montanhosa da área de estudo é caracterizada pela criação de gado e pelo turismo 
ecológico ao longo das levadas existentes na envolvente à área de estudo. A restante área de 
estudo é caracterizada por zonas agrícolas e residenciais, existindo ao longo dos cursos de água 
extensas áreas de produção florestal maioritariamente compostas por pinheiros e eucaliptos. 
 
De forma a proceder à caracterização da situação de referência, em especial do grupo da fauna, 
definiu-se como área de estudo a junção de buffers aos aerogeradores, acessos a construir e/ou a 
beneficiar e valas de cabos, considerando-se que esta área seria a área adequada para caracterizar 
a área circundante ao Projeto. A área de estudo definida, um buffer de 200m em torno de todos 
os elementos do Projeto, corresponde assim a uma área total de aproximadamente 73,6ha. 
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5.5.3. Metodologia 

5.5.3.1. Identificação de Áreas classificadas e Important Bird Areas (IBA´s) 

Para a identificação das principais condicionantes elaborou-se um Sistema de Informação 
Geográfica (SIG) onde se sobrepuseram os elementos vetoriais do projeto aos limites das Áreas 
Classificadas incorporadas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) definido no Decreto-
Lei (DL) n.º 142/2008, de 24 de julho. O SNAC engloba a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), 
as áreas classificadas que integram a Rede Natura 2000 e as demais áreas classificadas ao abrigo 
de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português. Verificou-se ainda se o local 
em estudo faz parte de alguma Área Importante para as Aves (IBA – estatuto atribuído pela BirdLife 
International aos locais mais importantes do planeta para a avifauna) (Costa et al., 2003). 

5.5.3.2. Flora e Vegetação 

Trabalho de campo 

Com o objetivo de caracterizar a flora e vegetação existente na área de estudo realizou-se uma 
visita de campo no dia 22 de novembro de 2019, trabalho que coincidiu com a cartografia de 
biótopos e Habitats. Durante esta visita percorreu-se toda a área de um modo geral e, em maior 
detalhe, a área de implantação do Sobreequipamento do PE de Loiral II, tendo-se sido registadas 
as diversas espécies vegetais identificadas no local. Para cada biótopo foram identificadas as 
espécies dominantes no mesmo. Foram ainda identificadas, sempre que possível, as espécies 
bioindicadoras dos Habitats da Rede Natura 2000 (Habitats listados no Anexo B-I do DL n.º 140/99, 
de 24 de abril, com a redação dada pelo DL n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo DL n.º 156-
A/2013 de 8 de novembro).  

Para realização da identificação em laboratório tomou-se como referência a Flora Ibérica 
(Castroviejo et al. 1998) e a Flora da Madeira (Press & Short, 1994). 

No total, foram realizados 12 inventários florísticos, que foram distribuídos pelos principais 
biótopos identificados consoante a sua representatividade na área de estudo (quadro e figura 
seguintes). 

Quadro 5:17 – Lista de locais de amostragem da flora, onde foram realizados inventários florísticos, e sua 
caracterização. 

Locais de Amostragem Biótopo 

PF01 Linha de água; matos 

PF02 Feiteira 

PF03 Feiteira 

PF04 Feiteira 

PF05 Matos 

PF06 Matos 
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Locais de Amostragem Biótopo 

PF07 Feiteira 

PF08 Feiteira 

PF09 Feiteira 

PF10 Feiteira 

PF11 Feiteira 

PF12 Feiteira 

PF13 Feiteira 

 

 
Figura 5.33 – Localização dos locais de amostragem de flora e vegetação. 

 

 

Pesquisa Bibliográfica 

Para complementar a listagem de espécies florísticas obtida durante o trabalho de campo, foi 
efetuada pesquisa bibliográfica na qual foram procurados os trabalhos mais relevantes sobre flora 
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e vegetação da região e que se encontram listados no quadro seguinte. 

 

Quadro 5:18 – Principais trabalhos consultados para a caracterização da flora e vegetação presente na área de estudo. 

Trabalho Autor 

Flora da Madeira – O interesse das plantas 
endémicas macaronésias 

Vieira, 1992 

Flora of Madeira Press & Short, 1994 

A paisagem vegetal da ilha da Madeira Aguiar et al., 2004 

Catálogo sintaxonómico e florístico das comunidades 
vegetais da Madeira e Porto Santo 

Costa et al., 1994a 

Catálogo florístico do Arquipélago da Madeira Costa et al., 1994b 

Lista Vermelha dos Briófitos da Península Ibérica Sérgio et al., 1994 

Guía de las orquídeas de España y Europa, Norte de 
África y Próximo Oriente 

Delforge, 2002 

Briófitos endémicos da Madeira Fontinha et al., 2002 

Listagem dos fungos, flora e fauna terrestre dos 
arquipélagos da Madeira e Selvagens 

Borges et al., 2008 

Las 100 especies amenazadas prioritárias de gestión 
europea biogeográfica de la Macaronesia 

Martín et al., 2008 

Relatório de Implementação da Diretiva Habitats ICNB, 2008 

Flora ibérica – Plantas vasculares de la Península 
Ibérica e Islas Baleares 

Real Jardín Botânico – 
CSIC, 2008 

The 2000 IUCN World Red List of Bryophytes IUCN, 2000 

Monitorização da Flora e Vegetação no Parque 
Eólico de Loiral II. Relatório I (Fase de Exploração – 

Ano 2019) 
Bioinsight, 2019a 

 

Identificação de espécies de flora de maior relevância ecológica  

No que respeita à valoração da flora e vegetação, sendo o arquipélago da Madeira um local 
extremamente rico e variado em espécies endémicas, algumas de elevada raridade e preocupação 
ao nível da conservação, optou-se por apresentar todo o elenco florístico endémico potencial da 
área de estudo tendo em conta parâmetros que reflitam essas características: 

 Endemismos da ilha da Madeira; 

 Diretiva Habitats (Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à 
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preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens transposta para o DL nº 
49/2005, de 24 de fevereiro) 

 Convenção de Berna (Convenção Relativa à Proteção da Vida Selvagem e do Ambiente 
Natural na Europa transposta para o DL n.º 316/89, de 22 de setembro); 

 CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora); 

 IUCN World Red List of Bryophytes; 

 Frequência de cada espécie na ilha da Madeira. 

Esta abordagem permite, assim, descrever de uma forma detalhada as principais características 
do ponto de vista legal, da conservação e raridade para todas as espécies endémicas de ocorrência 
potencial na área de estudo. 

No que respeita à frequência de cada espécie na ilha da Madeira recorreu-se ao trabalho de Press 
& Short, datado de 1994, que permitiu identificar o tipo de biótopo e a localização na ilha da 
Madeira em que cada espécie pode ser encontrada. 

Foi, ainda, criado o seguinte sistema de classificação para a probabilidade de ocorrência de cada 
espécie, baseado nos biótopos de ocorrência, raridade e localização da espécie na ilha da Madeira 
(Quadro 5.19). 

Quadro 5:19 – Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies da flora inventariadas para 
a área de estudo 

Tipo de Ocorrência Critérios 

Possível 
Biótopo é muito específico e/ou residual na área de estudo e a 

espécie é considerada rara 

Pouco provável 
Biótopo é residual na área de estudo ou a espécie é dada para a 

área envolvente à área de estudo 

Provável 
Biótopo é comum na área de estudo e a espécie é dada para a 

área de estudo 

Confirmada 
A espécie foi observada durante a realização do trabalho de 

campo e/ou trabalhos científicos recentes confirmam a espécie 
na área de estudo 

 

5.5.3.3. Fauna 

Trabalho de Campo 

O trabalho de campo relativo à fauna decorreu no dia 22 de novembro de 2019. Foram realizadas 
amostragens dirigidas à avifauna (pontos de avifauna), herpetofauna e mamofauna (transetos).  

Os locais de amostragem realizados foram distribuídos de modo a cobrir os principais biótopos 
cartografados (quadro e figura seguintes).  

Durante as deslocações efetuadas pela área de estudo registaram-se todas as observações diretas 
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e/ ou indiretas (e.g. indícios de presença) de espécies de fauna, incluindo vertebrados e, sempre 
que possível, invertebrados. 

No que concerne aos pontos de avifauna, refira-se que foram realizados um total de 10 pontos de 
escuta/ observação de aves com a duração de cinco minutos (Bibby et al., 1992). Durante este 
período o observador anotou todos os contactos com aves, visuais ou auditivos, especificando a 
espécie e o número de indivíduos detetados. 

 

Quadro 5:20 – Lista de locais de amostragem da fauna e sua caracterização. 

Grupo Locais de amostragem Biótopo 

Avifauna 

PA01 Feiteira 

PA02 Feiteira 

PA03 Feiteira 

PA04 Feiteira 

PA05 Feiteira 

PA06 Feiteira; Matos 

PA07 Feiteira 

PA08 Feiteira 

PA09 Feiteira 

PA10 Feiteira 

Herpetofauna e 
mamofauna 

T01 Feiteira 

T02 Feiteira, Matos 

T03 Feiteira, Matos 

T04 Feiteira 

T05 Feiteira 

 



 
    

Estudo de Impacte Ambiental para o Projeto 
de Sobreequipamento do Parque Eólico do 
Loiral III no Paul da Serra  

ENEREEM Refª: T021/19 

  Page 123 of 379 
 

 
Figura 5.34 – Localização dos locais de amostragem de fauna. 

 
Pesquisa Bibliográfica 

De forma a recolher o máximo de informação relevante para a área de estudo, foi consultada 
bibliografia específica e geral para cada um dos grupos em questão, e para espécies de maior 
relevância (quadro seguinte). Refira-se que os peixes ósseos não estão representados na área de 
estudo, dado que não existem linhas de água permanentes, o que impossibilita a existência de 
espécies deste grupo. 

Refere-se ainda que foram consultados os resultados preliminares da Monitorização das 
Comunidades de Avifauna e Quirópteros no PE de Loiral II (ano 2019), que se encontra a decorrer. 
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Quadro 5:21 – Principais trabalhos consultados para a caracterização da fauna na área de estudo. 

Grupo Título Referência 
Escala de apresentação 

da informação 

Herpetofauna 

Atlas dos Anfíbios e Répteis de 
Portugal 

Loureiro et al., 
2008 

Arquipélago da Madeira 

Vertebrados Terrestres 
Autóctones dos Arquipélagos da 

Madeira e Selvagens 
Jesus et al., 2009 Arquipélago da Madeira 

Aves 

Atlas das Aves nidificantes em 
Portugal 

Equipa Atlas, 
2008 

Quadrículas 10x10km 

Aves do Arquipélago da Madeira 
Biscoito & Zino, 

2002 
Arquipélago da Madeira 

A conservação e gestão das Aves 
do Arquipélago da Madeira 

Oliveira, 1999 Arquipélago da Madeira 

Mamíferos 

Vertebrados Terrestres 
Autóctones dos Arquipélagos da 

Madeira e Selvagens 
Jesus et al., 2009 Arquipélago da Madeira 

Os Morcegos dos Arquipélagos 
dos Açores e da Madeira: Um 

contributo para a sua 
conservação 

Rainho et al. 2002 Arquipélago da Madeira 

Mamíferos Terrestres de Portugal 
Continental, Açores e Madeira 

Mathias et al. 
1999 

Quadrículas 50x50km 

Invertebrados 

As borboletas de Portugal Maravalhas, 2003 Macaronésia 

Background information on 
invertebrates of the Habitat 

Directive and the Bern 
Convention 

Council of Europe, 
1996 

Arquipélago da Madeira 

The IUCN Species Survival 
Comission: The Conservation 

Biology of Molluscs 
Allison Kay, 1995 Arquipélago da Madeira 

European Red List of Dragonflies 
Kalkman et al., 

2010 
Arquipélago da Madeira 

European Red List of Butterflies 
Van Swaay et al., 

2010 
Arquipélago da Madeira 
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Grupo Título Referência 
Escala de apresentação 

da informação 

Todos os 
grupos 

Listagem de fungos, flora e fauna 
terrestre dos arquipélagos da 

Madeira e Selvagens 

Borges et al., 
2008 

Arquipélago da Madeira 

Livro Vermelho dos Vertebrados 
da Madeira  

Cabral et al, 2006 Arquipélago da Madeira 

 
Identificação das espécies de fauna de maior relevância ecológica 

No que respeita à valoração da fauna, regista-se que a fauna do arquipélago da Madeira é bastante 
peculiar, pois apresenta ao nível dos vertebrados terrestres uma lista relativamente escassa de 
espécies, embora quase todas elas endémicas. Ao nível dos invertebrados a situação é bastante 
diferente, apresentando o arquipélago da Madeira uma fauna extremamente rica e variada, com 
um número muito elevado de endemismos, sendo inclusive um dos “hotspots”, ao nível mundial, 
de espécies pertencentes ao Filo dos Moluscos, Ordem Pulmonata. 

Para caracterizar as espécies de cada grupo de vertebrados terrestres considerado – 
herpetofauna, avifauna, mamofauna e ictiofauna – foi selecionado um conjunto de variáveis que 
teve em consideração o facto de o conhecimento ao nível de distribuição e abundância das várias 
espécies na ilha da Madeira ser deficiente, mas que por outro lado permita refletir o seu grau de 
raridade e preocupações conservacionistas. Desta forma optou-se por valorizar as espécies cujo 
estatuto de conservação é preocupante e/ou que o desconhecimento acerca da ecologia e 
biologia da espécie na ilha da Madeira é limitado ou inexistente e os endemismos madeirenses 
passíveis de ocorrer na área de estudo: 

1. Endemismos da ilha da Madeira; 

2. Livro Vermelho dos Vertebrados da Madeira; 

3. Diretiva Habitats (Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à 
preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens transposta para o DL nº 
49/2005, de 24 de fevereiro). 

Foi criado o seguinte sistema de classificação para a probabilidade de ocorrência de cada espécie, 
baseado nos biótopos de ocorrência e trabalho de campo para a ilha da Madeira. 

 

Quadro 5:22 – Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies de vertebrados terrestres 
inventariadas para a área de estudo. 

Tipo de Ocorrência Critérios 

Improvável Biótopo de ocorrência é inexistente na área de estudo 

Pouco provável Biótopo é muito específico e/ou residual na área de estudo 

Provável Biótopo de ocorrência é comum na área de estudo 
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Tipo de Ocorrência Critérios 

Confirmada 
A espécie foi observada durante a realização do trabalho de 

campo e/ou trabalhos científicos recentes confirmam a espécie 
na área de estudo 

 

Em relação aos invertebrados presentes no arquipélago da Madeira são inúmeras as lacunas de 
conhecimento ao nível da sua distribuição, ecologia e biologia, principalmente por falta de estudos 
dirigidos para a maioria das espécies. Apesar da elevada riqueza específica da ilha e do elevado 
número de espécies endémicas, os recursos bibliográficos para estes grupos são ainda bastante 
limitados, muitas vezes fora do âmbito do que se pretende retratar neste relatório e por vezes até 
inexistentes. Inserida neste panorama, a caraterização dos invertebrados, presente neste 
relatório, limita-se exclusivamente a apresentar as espécies referidas na legislação portuguesa 
mais atual e pela IUCN como alvos de preocupações a nível conservacionista. 

Desta forma a valoração incide exclusivamente sobre as espécies cujo estatuto de conservação é 
preocupante e que podem potencialmente ocorrer na área de estudo, tendo-se recorrido ao: 

1. Livro Vermelho das Libélulas da Europa; 

2. Livro Vermelho das Borboletas da Europa; 

3. Diretiva Habitats (Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à 
preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens transposta para o DL nº 
49/2005, de 24 de fevereiro); 

4. Base de dados da IUCN. 

Foi criado o seguinte sistema de classificação para a probabilidade de ocorrência de cada espécie, 
baseado nos biótopos de ocorrência e na bibliografia da especialidade disponível, para a ilha da 
Madeira, como se apresenta no quadro seguinte. 

Quadro 5:23 – Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies de invertebrados 
inventariadas para a área de estudo. 

 

Tipo de Ocorrência Critérios 

Possível Biótopo é muito específico e/ou residual na área de estudo 

Provável Biótopo de ocorrência é comum na área de estudo 

 

5.5.3.4. Biótopos e Habitats 

Foram considerados dois tipos de unidades do ponto de vista ecológico, as quais se definem do 
seguinte modo: 

 Habitat – Termo utilizado estritamente para referir os Habitats da Rede Natura 2000 e que 
constam do DL 156-A/ 2013, de 8 de novembro. 
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 Biótopo – Região uniforme em termos de condições ambientais das espécies faunísticas e 
florísticas que aí ocorrem. É o espaço limitado em que vive uma biocenose, a qual é 
constituída por animais e plantas que se condicionam mutuamente e que se mantêm 
através do tempo num estado de equilíbrio dinâmico. O biótopo pode ser ecologicamente 
homogéneo ou consistir num agrupamento de diferentes entidades biológicas (Font Quer, 
2001). 

Um biótopo pode, por conseguinte, ser constituído por um ou mais Habitats da Rede Natura 2000. 
Por vezes a delimitação geográfica entre dois ou mais Habitats não é possível, quer por aspetos 
taxonómicos, quer por limitações de campo. 

5.5.3.5. Caracterização de biótopos e habitats 

A cartografia dos biótopos e habitats da área de estudo foi feita como base em ortofotomapas e 
no trabalho de campo. Através da fotointerpretação dos ortofotomapas foram delineados os 
polígonos correspondentes aos diversos tipos de ocupação do solo presentes na região. Durante 
o trabalho de campo, procedeu-se à identificação dos biótopos e/ou habitats existentes em cada 
polígono. Toda a informação obtida foi referenciada no SIG para o sistema de coordenadas UTM 
IGP Madeira, tendo sido a escala de digitalização das parcelas de 1:5000. 

Os habitats constantes do DL 156-A/ 2013, de 8 de novembro, considerados de interesse 
comunitário e cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação, foram 
identificados por: consulta bibliográfica (fichas do Plano Sectorial da Rede Natura 2000); e análise 
da listagem de espécies vegetais obtida durante o trabalho de campo ou confirmação direta in 
situ. 

Deste modo, considera-se que um habitat tem ocorrência confirmada na área de estudo quando 
foi observada durante o trabalho de campo, cumprindo os critérios da respetiva ficha do Plano 
Sectorial da Rede Natura 2000 (e.g. presença das espécies bioindicadoras); e potencial, quando 
apenas foi observada a presença de biótopo favorável, não tendo sido possível confirmar a 
presença das espécies bioindicadoras.  

5.5.3.6. Índice de Valorização dos Biótopos (IVB) 

O valor de cada biótopo identificado na área de estudo foi obtido através da aplicação de um 
Índice: Índice de Valorização de Biótopos – IVB (Costa et al., não publ.). Este é calculado através 
da média aritmética de 6 variáveis, cujos parâmetros variam de 0 a 10, sendo este último o valor 
máximo que cada biótopo pode apresentar (Anexo I). A sua importância conservacionista é 
atribuída através da comparação dos respetivos valores, verificando-se se a classificação obtida é 
congruente com a realidade ecológica, de modo a salvaguardar hierarquias ambíguas deste ponto 
de vista. As variáveis utilizadas são as seguintes: 

1. Inclusão no DL 156-A/ 2013, de 8 de novembro; 

2. Grau de raridade a nível nacional; 

3. Grau de naturalidade; 
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4. Tendência de distribuição a nível nacional; 

5. Capacidade de regeneração; 

6. Associação com espécies florísticas e faunísticas ameaçadas e/ou endémicas. 

 

5.5.3.7. Consulta a especialistas 

De modo a melhorar a qualidade e quantidade da informação obtida estabeleceram-se contactos 
com entidades relevantes, tendo sido contactada o Instituto de Florestas e Conservação da 
Natureza (IFCN) no sentido de obter dados relativos à presença de espécies florísticas e faunísticas 
relevantes na área de estudo. 

5.5.3.8. Identificação de áreas de maior relevância ecológica 

A delimitação de áreas de maior relevância ecológica (de maior interesse conservacionista) foi 
efetuada durante o trabalho de campo e através da análise detalhada das informações 
bibliográficas e carta de habitats e biótopos obtida. Foram definidos 3 critérios para a sua 
definição, os quais se incluem em dois níveis distintos. 

O primeiro nível corresponde às áreas consideradas ecologicamente “Muito Sensíveis” e que 
incluem os seguintes dois critérios: 

• Áreas com presença de habitats ou espécies de flora prioritárias de acordo com o DL n.º 
156-A/2013, de 8 de novembro; 

• Áreas que coincidam com os locais de reprodução ou abrigo de espécies animais com 
estatuto CR, EN ou VU na Madeira; 

O segundo nível inclui apenas um critério e corresponde às áreas consideradas “Sensíveis”:  

• Áreas com presença de habitats e espécies vegetais ou animais (que correspondam aos 
seus locais de abrigo e reprodução), as quais estejam incluídas no DL n.º 156-A/ 2013, de 
8 de novembro, sujeitas a legislação específica de proteção e consideradas raras na Ilha da 
Madeira. 

5.5.4. Resultados 

5.5.4.1. Áreas Classificadas e Important Bird Areas (IBA) 

A sobreposição da área de estudo com os limites das áreas classificadas incorporadas no SNAC, 
permitiu verificar que a área de estudo se sobrepõe às seguintes áreas classificadas (Figura 5.35): 

o Parque Natural da Madeira. A área de estudo abrange maioritariamente a chamada 
Reserva Geológica e de Vegetação de Altitude do Paul da Serra, e em menor medida a Zona 
de Transição;  

o Sítio de Interesse Comunitário do Maciço Montanhoso Central (PTMAD0002), da Rede 
Natura 2000, verificando-se coincidência apenas com a Zona Especial de Conservação. 
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Figura 5.35 – Localização das áreas classificadas na área de implantação do Projeto e sua envolvente. 

 

5.5.4.2. Flora e Vegetação 

5.5.4.2.1. Caracterização biogeográfica, bioclimática e fitossociológica 

A ilha da Madeira está enquadrada numa região fitogeográfica denominada Macaronésia, que 
engloba, para além das restantes ilhas da Região Autónoma da Madeira, os arquipélagos das 
Canárias, dos Açores, de Cabo Verde e ainda uma pequena área da costa noroeste de África. A 
ocorrência na madeira de comunidades específicas de plantas está fortemente correlacionada 
com as condições climáticas originadas pelos gradientes altitudinais, assim como com a própria 
geomorfologia da ilha. 

A vegetação natural da madeira pode ser dividida em quatro andares fitoclimáticos, que variam 
com a altitude. A área de estudo, localizada a cerca de 1400 metros de altitude, insere-se no andar 
fitoclimático Vegetação de Altitude, que ocorre a partir dos 1200 metros a Sul e 1300 metros a 
Norte. Esta região é completamente distinta da Laurissilva que a antecede, estando mais exposta 
a condições climáticas adversas, sem proteção contra ventos fortes e com temperaturas por vezes 
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muito baixas. Por esta razão, ao invés da vegetação luxuriante da floresta, esta zona é 
caracterizada por uma diversidade vegetal muito mais pobre e de menor porte. 

Neste nível fitoclimático, os espécimes maiores são geralmente espécies arbustivas e as poucas 
espécies arbóreas encontradas nestes locais têm um porte menor comparadas com os exemplares 
que crescem em zonas mais baixas ou menos expostas às condições atmosféricas extremas destas 
altitudes. 

Algumas das espécies características o nível fitoclimático Vegetação de Altitude, são a urze molar 
(Erica arborea), a urze das vassouras (Erica platycodon ssp. maderincola), a urze da Madeira (Erica 
maderensis) e a uveira da serra (Vaccinium padifolium). Espécies mais amplamente disseminadas, 
como as giestas (Cytisus scoparius ssp. maderincola, Cytisus multiflorus e Cytisus striatus) e os tojos 
(Ulex europaeus e Ulex minor) podem encontrar-se também com alguma abundância. As espécies 
arbóreas representadas nestas altitudes são essencialmente o loureiro (Laurus novocanariensis), 
o perado (Ilex perado ssp. perado) e algumas árvores exóticas introduzidas em projetos de 
reflorestação. 

A área de estudo é ocupada por um mosaico de manchas formadas por ptéridofitos, prados de 
gramíneas e matos (Figura 5.36). A ocupação humana é baixa na área considerada, resumindo-se 
à presença da estrada nº 110, que a atravessa, e a infraestruturas do PE de Loiral I. As principais 
atividades económicas nesta zona mais montanhosa são a criação de gado e o turismo ecológico 
ao longo das levadas existentes na envolvente à área de estudo. 

 

Figura 5.36 – Vista para área de estudo, onde se pode observar o mosaico de manchas formadas por ptéridofitos, 
prados de gramíneas e matos. 

5.5.4.2.2. Elenco Florístico 
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Como resultado do trabalho de campo e da pesquisa bibliográfica efetuada foram identificadas 
1133 taxa com potencial de ocorrência para a área de estudo, distribuídas por 135 famílias 
botânicas (ver elenco florístico no Anexo 2I).  

Durante o trabalho de campo realizado foi possível constatar que a maioria dos biótopos 
presentes na área de estudo não se encontra no seu melhor estado de conservação, dada a 
elevada presença de espécies invasoras (Ulex sp, Cytisus sp.) e a pressão humana que ocorre um 
pouco por toda a área. Foram identificadas apenas 8 espécies florísticas em resultado da visita 
efetuada, pertencentes a 7 famílias distintas.  

A área de estudo apresenta-se, assim, bastante pobre em diversidade florística e presença de 
espécies endémicas, considerando-se, ainda assim, que há possibilidade de ocorrência de algumas 
destas plantas. Todas as espécies observadas são comuns, destacando-se uma das espécies 
identificadas, Erica platycodon subsp. maderincola, pois corresponde a endemismo da Madeira. 

 

5.5.4.2.3. Espécies com maior relevância ecológica 

Com base na pesquisa bibliográfica, foram inventariadas 87 espécies de maior interesse para a 
conservação para a região onde a área de estudo se insere, todos endemismos da ilha da Madeira. 
Destas 87 espécies, 16 estão incluídas no anexo B-II e B-IV do DL n.º 156-A/ 2013, de 8 de 
novembro, considerando-se estas espécies como as mais relevantes do ponto de vista 
conservacionista, 1 espécie está incluída no anexo B-IV, 11 espécies no Anexo I da Convenção de 
Berna, 3 no anexo II do CITES e 10 espécies no “IUCN World Red List of Bryophytes” (Quadro 5.24).  

Relativamente ao número de endemismos da Madeira, dos 87 inventariados por pesquisa 
bibliográfica, um foi identificado durante o trabalho de campo - Erica platycodon maderincola, 25 
são dados como prováveis na área de estudo, 12 como pouco prováveis e 49 com ocorrência 
possível na área de estudo.    
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F a m í l i a  E s p é c i e  E n d e m i s m o  

D L  1 5 6 -

A / 2 0 1 3  

e m  q u e  

s e  i n c l u i  

Be
rn

a 
CI

TE
S I U C N  

( 2 0 0 0 )  

F r e q u ê n c i a  

n a  I l h a  d a  

M a d e i r a  

( P r e s s  &  

S h o r t ,  1 9 9 4 )  

P r o b a b i l i d a d e  

d e  o c o r r ê n c i a  

n a  á r e a  d e  

e s t u d o  

B i ó t o p o  d e  o c o r r ê n c i a  

Porellaceae Porella inaequalis Madeira    VU N/A Possível 

Em taludes, pequenas ravinas e árvores de vales 
profundos, sombrios e abrigados, normalmente 
associadas a Laurissilva e à zona norte da ilha da 

Madeira. 

Ricciaceae Ricia atlantica Madeira    VU N/A Possível 
Falésias expostas e áridas do litoral, até cerca de 

100 m de altitude, no solo erodido e em depósitos 
vulcânicos nas concavidades das rochas. 

Acrobolbaceae Tylimanthus 
madeirensis 

Madeira    VU N/A Possível 

Laurissilva, geralmente entre os 900-1250 m de 
altitude, em zonas abrigadas, e associada a outros 

endemismos. Desenvolve-se sobre diferentes 
substratos, quer como epifítica, quer em rochas. 

Brachytheciace
ae 

Brachythecium 
percurrens Madeira    VU N/A Possível 

Laurissilva, geralmente entre os 250-1350 m de 
altitude, abrigados e húmidos, mas também em 

zonas periodicamente secas, nas fendas e próximo 
da base de rochas e calhaus. 

Bryoxiphiaceae Bryoxiphium 
madeirense 

Madeira    EN N/A Possível 

Laurissilva, geralmente entre os 600-1500 m de 
altitude, em locais abrigados e sombrios, sobre 

rochas vulcânicas húmidas ou com água 
escorrente. Associada a outros endemismos de 

briófitos e plantas vasculares. 

Echinodiaceae 
Echinodium 
setigerum Madeira    EN N/A Possível 

Laurissilva, nas vertentes a norte, geralmente 
abaixo dos 900 m de altitude, em locais abrigados, 
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húmidos e sombrios, próximo de riachos, sobre 
rochas e calhaus. 

Fissidentaceae Fissidens 
microstictus 

Madeira    DD N/A Possível Sobre rochas basálticas húmidas. 

Fissidentaceae 
Fissidens 

nobreganus 
Madeira    VU N/A Possível 

Laurissilva, planta epifítica, específica do córtex do 
Til, geralmente a cerca de 1000 m de altitude. 
Associada a outros endemismos de briófitos e 

plantas vasculares. 
Brachytheciace

ae 
Nobregaea 
latinervis 

Madeira    DD N/A Possível 
Laurissilva, em vales profundos, próximos de 

cursos de água. 

Neckeraceae 
Thamnobryum 

fernandesii Madeira II* e IV I  EN N/A Possível 
Laurissilva e noutros habitats húmidos ou 

temporariamente húmidos, desde o nível do mar 
até cerca dos 1400 m de altitude. 

Aspleniaceae 
Asplenium 

trichomanes 
maderense 

Madeira    N/A Rara Provável 
Fendas de rochas entre os 1400 e os 1800 m de 

altitude. 

Aspidiaceae Arachniodes 
webbiana 

Madeira    N/A Incomum Possível Florestas em vales íngremes entre os 10 e os 1400 
m. 

Aspidiaceae 
Dryopteris 
aitoniana 

Madeira    N/A Comum Possível Bosques e ao longo de levadas. 

Aspidiaceae 
Polystichum 
falcinellum Madeira    N/A Comum Provável Terras altas em áreas abertas e secas. 

Cupressaceae 
Juniperus cedrus 

maderensis 
Madeira    N/A Rara 

Pouco 
provável 

Terras altas e florestas de Laurissilva. 

Polygonaceae 
Rumex 

bucephalophorus 
fruticescens 

Madeira    N/A Incomum Provável 
Junto a caminhos, levadas e rochas até 1600 m de 

altitude. 
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Plumbaginacea
e 

Armeria 
maderensis 

Madeira    N/A Rara Possível 
Terras altas e em ambientes secos junto a zonas 

rochosas ou arenosas. 

Brassicaceae 
Sinapidendron 

frutescens 
frutescens 

Madeira    N/A Comum Possível Fendas de faces rochosas verticais com sombra. 

Clethraceae Clethra arborea Madeira    N/A Comum Provável Terras altas e florestas de Laurissilva. 

Ericaceae Erica maderensis Madeira    N/A Incomum Provável 
Áreas de vegetação rasteira ou sobre rochas em 

altitudes entre os 1400 e os 1800m. 

Ericaceae Erica platycodon 
maderincola 

Madeira    N/A Comum Confirmada Matos 

Ericaceae 
Vaccinium 
padifolium 

Madeira    N/A Comum Provável 
Áreas abertas e charnecas entre os 800 e 1700m 

de altitude. 

Sapotaceae 
Sideroxylon 
mirmulans 

Madeira  I  N/A Incomum Possível 
Falésias ao longo do mar ou vales rochosos até 

750m. 

Pittosporaceae 
Pittosporum 
coriaceum 

Madeira II* e IV I  N/A Incomum Possível Bosques, florestas de Laurissilva e penhascos. 

Crassulaceae 
Aeonium 

glandulosum 
Madeira    N/A Comum Possível Penhascos, ravinas e rochas até 700 m de altitude. 

Crassulaceae 
Aeonium 

glutinosum Madeira    N/A Comum Possível 
Penhascos, ravinas e rochas até 1700 m de 

altitude. 

Crassulaceae 
Aichryson 

divaricatum 
Madeira    N/A Comum Provável 

Rochas ao longo de levadas, penhascos, paredes, 
ravinas e até como epífito em troncos de árvores. 

Crassulaceae 
Aichryson 
dumosum 

Madeira II e IV I  N/A Muito rara Possível Rochas e paredes. 

Crassulaceae Sedum farinosum Madeira    N/A Rara Possível Rochas em zonas montanhosas de altitudes entre 
os 900 e os 1800 m. 

Crassulaceae Sedum fusiforme Madeira    N/A Muito rara Possível 
Penhascos, rochas e paredes entre os 100 e os 

400 m de altitude. 
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Crassulaceae Sedum nudum Madeira    N/A Comum Possível 
Penhascos e áreas rochosas expostas até 300 m 

de altitude. 

Saxifragaceae 
Saxifraga 

maderensis Madeira    N/A Comum Possível 
Faces rochosas verticais húmidas e sombrias 

acima dos 600 m de altitude. 

Rosaceae 
Chamaemeles 

coriacea 
Madeira II* e IV I  N/A Comum 

Pouco 
provável 

Penhascos e ravinas até 400 m de altitude. 

Rosaceae Rosa mandonii Madeira    N/A Comum Provável 
Penhascos, ravinas, bosques, matos e ao longo de 

estradas entre 600 e 1600 m de altitude. 

Rosaceae Rubus 
grandifolius 

Madeira    N/A Incomum Pouco 
provável 

Florestas de Laurissilva, matos, rochas e zonas 
húmidas. 

Rosaceae 
Sorbus 

maderensis 
Madeira II e IV   N/A Muito rara 

Pouco 
provável 

Matos e socalcos rochosos a 1500 m de altitude. 

Fabaceae Genista tenera Madeira    N/A Comum 
Pouco 

provável 
Penhascos e ravinas expostos ao sol até 1700 m 

de altitude. 

Fabaceae Vicia capreolata Madeira    N/A Rara Possível 
Margens arborizadas de cursos de água de 

montanha, penhascos e ravinas até 1600 m de 
altitude. 

Aquifoliaceae 
Ilex perado 

perardo Madeira    N/A Incomum Possível 
Florestas de Laurissilva, cristas rochosas expostas, 
mas mais frequentemente em bosques húmidos. 

Euphorbiaceae 
Euphorbia 
piscatoria 

Madeira   II N/A Comum Possível 
Penhascos e encostas rochosas até 550 m de 

altitude. 

Geraniaceae 
Geranium 

maderense 
Madeira II* e IV I  N/A Incomum Possível Encostas rochosas húmidas das zonas altas. 

Geraniaceae 
Geranium 
palmatum 

Madeira    N/A Comum Provável 
Penhascos rochosos e ao longo de levadas em 
locais ensombrados e húmidos até 1500 m de 

altitude. 

Geraniaceae 
Geranium 
rubescens 

Madeira    N/A Comum Possível Bosques e ao longo de levadas. 
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Araliaceae 
Hedera 

maderensis 
maderensis 

Madeira    N/A Comum Provável Bosques, penhascos, paredes rochosas e muros. 

Apiaceae 
Bunium 

brevifolium 
Madeira  I  N/A Rara 

Pouco 
provável 

Zonas rochosas das terras altas. 

Apiaceae Monizia edulis Madeira II e IV I  N/A Muito rara Possível 
Fissuras até cerca de 300 m, em penhascos de 

altitude superior a 1500 m. 

Apiaceae 
Oenanthe 
divaricata Madeira II e IV   N/A Comum Possível Margens de cursos de água e levadas. 

Apiaceae 
Peucedanum 

lowei 
Madeira    N/A Incomum Possível 

Faces húmidas de paredes rochosas em zonas 
montanhosas. 

Solanaceae Solanum patens Madeira    N/A Rara Possível Leitos de rios e ravinas. 

Convolvulaceae 
Convolvulus 

massonii 
Madeira II* e IV I  N/A Incomum Possível 

Ravinas húmidas e penhascos entre os 400 e os 
1000 m de altitude. 

Boraginaceae 
Echium 

candicans 
Madeira II e IV   N/A Muito rara Possível 

Florestas de Laurissilva e matos de Erica em 
ravinas entre os 800 e os 1400 m. 

Boraginaceae Echium nervosum Madeira    N/A Comum Provável 
Penhascos, encostas rochosas e ao longo de 

caminhos. 

Lamiaceae 
Bystropogon 
maderensis Madeira    N/A Incomum Possível Zonas húmidas. 

Lamiaceae 
Bystropogon 

punctatus 
Madeira    N/A Incomum Provável 

Penhascos e encostas rochosas acima dos 500 m 
de altitude. 

Lamiaceae 
Micromeria 
thymoides 

cacuminicolae 
Madeira    N/A Comum Provável Zonas montanhosas de altitude. 

Lamiaceae 
Micromeria 
thymoides 
thymoides 

Madeira    N/A Comum Provável 
Penhascos, ravinas, bosques, matos, áreas abertas 

e ao longo de estradas. 
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Lamiaceae 
Sideritis 

candicans 
Madeira    N/A Comum Provável 

Áreas abertas entre os 600 e os 1700 m de 
altitude. 

Lamiaceae 
Teucrium 

betonicum Madeira II e IV   N/A Comum Possível 
Florestas de Laurissilva e em ravinas e áreas 

rochosas. 
Lamiaceae Thymus micans Madeira    N/A Incomum Provável Zonas montanhosas até 1850 m de altitude. 

Scrophulariace
ae 

Isoplexis 
sceptrum 

Madeira    N/A Incomum 
Pouco 

provável 
Florestas de Laurissilva, ao longo de levadas, 

caminhos e em penhascos e ravinas. 
Scrophulariace

ae 
Odontites 
holliana 

Madeira II e IV   N/A Muito rara 
Pouco 

provável 
Ao longo de levadas, socalcos rochosos e prados 
de montanha, entre os 800 e 1650 m de altitude. 

Scrophulariace
ae 

Scrophularia 
hirta 

Madeira    N/A Comum Provável 
Ao longo de levadas, caminhos, penhascos, rochas 

e muros, entre os 10 e os 1800 m de altitude. 
Scrophulariace

ae 
Scrophularia 

lowei 
Madeira    N/A Rara Possível 

Encostas rochosas, penhascos, muros e terrenos 
baldios. 

Scrophulariace
ae 

Scrophularia 
racemosa Madeira    N/A Comum Provável 

Encostas rochosas, penhascos, levadas e terrenos 
baldios. 

Scrophulariace
ae 

Sibthorpia 
peregrina 

Madeira II e IV   N/A Comum Provável 
Bosques, ao longo de levadas, terrenos baldios e 

zonas húmidas. 
Campanulacea

e 
Musschia aurea Madeira II e IV I  N/A Rara Possível 

Fendas de rochas em penhascos ou encostas de 
vales húmidos. 

Caprifoliaceae Sambucus 
lanceolata 

Madeira    N/A Comum Possível Bosques húmidos. 

Asteraceae 
Argyranthemum 

pinnatifidum 
pinnatifidum 

Madeira    N/A Incomum Provável 
Áreas montanhosas entre os 300 e os 1500 m de 

altitude. 

Asteraceae Cirsium latifolium Madeira II e IV   N/A Comum Possível Penhascos e encostas rochosas húmidas em 
ravinas. 

Asteraceae 
Crepis 

andryaloides 
Madeira    N/A Incomum Possível Penhascos e encostas rochosas. 
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Asteraceae Crepis divaricata Madeira    N/A Rara Possível Solos secos e ricos em cascalho. 

Asteraceae 
Helichrysum 
melaleucum 

Madeira    N/A Comum Possível 
Penhascos ensolarados e rochas escarpadas até 

aos 1700 m de altitude. 

Asteraceae Pericallis aurita Madeira    N/A Comum Possível Encostas escarpadas e ravinas acima dos 1000 m 
de altitude. 

Asteraceae 
Sonchus 

fruticosus 
Madeira    N/A Comum Possível 

Rochas escarpadas em ravinas húmidas entre os 
800 e os 1200 m de altitude. 

Asteraceae Sonchus pinnatus Madeira    N/A Comum 
Pouco 

provável 
Rochas escarpadas e penhascos entre os 1000 e 

os 1400 m de altitude. 

Asteraceae Tolpis macrorhiza Madeira    N/A Comum Provável 
Áreas rochosas e húmidas acima dos 700 m de 

altitude. 

Poaceae 
Agrostis 

obtusíssima 
Madeira    N/A Incomum Provável Áreas montanhosas. 

Poaceae 
Anthoxanthum 

maderense Madeira    N/A Comum Possível 
Encostas cobertas por bosques húmidos entre os 

1000 e os 1800 m de altitude. 

Poaceae 
Deschampsia 

argentea 
Madeira    N/A Comum Provável 

Encostas cobertas por bosques húmidos em zonas 
rochosas entre os 150 e os 1500 m de altitude. 

Poaceae Festuca donax Madeira    N/A Comum Provável 
Socalcos rochosos entre os 900 e os 1800 m de 

altitude. 

Poaceae Koeleria loweana Madeira    N/A Comum Pouco 
provável 

Encostas rochosas entre 1100 e 1200 m de 
altitude. 

Cyperaceae Carex lowei Madeira    N/A Comum Possível 
Entre rochas e ao longo de cursos de água em 

bosques húmidos. 

Liliaceae 
Autonoe 

madeirensis 
Madeira II e IV   N/A Rara Possível 

Penhascos verticais e encostas rochosas até 800 m 
de altitude. 

Liliaceae 
Ruscus 

streptophyllus 
Madeira    N/A Rara Possível 

Florestas de Laurissilva e socalcos ensombrados 
de ravinas. 
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Smilacaceae Smilax pendulina Madeira    N/A Comum 
Pouco 

provável 
Bosques e áreas rochosas. 

Orchidaceae 
Dactylorhiza 

foliosa Madeira   II N/A Comum Provável 
Bosques, matos, prados, zonas rochosas e 

musgosas. 

Orchidaceae 
Orchis 

scopulorum 
Madeira IV I II N/A Muito rara 

Pouco 
provável 

Socalcos e encostas húmidas de penhascos entre 
os 1100 e os 1850 m de altitude. 
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5.5.4.3. Fauna 

5.5.4.3.1. Elenco Faunístico 

A ilha da Madeira é uma região caracterizada por uma fauna terrestre muito diversa tendo em 
conta a área que ocupa. Estão identificados 3851 taxa na ilha da Madeira, sendo que 3799 são 
invertebrados e apenas 52 são vertebrados (Borges et al. 2008). Do número total de taxa 
identificado para a ilha da Madeira, 938 é endémico da ilha, o que significa que cerca de 25% 
da diversidade faunística que apresenta é exclusiva da ilha da Madeira.  

A esmagadora maioria das espécies que ocorrem na ilha são artrópodes, que representam 
cerca de 93% da diversidade faunística terrestre presente na ilha da Madeira, seguidos dos 
moluscos que representam cerca de 5% e dos vertebrados e nemátodos que representam 
cerca de 1,5% dessa diversidade, cada um. No que respeita ao número de endemismos, a 
situação é semelhante, representando os artrópodes cerca de 87% dos endemismos, os 
moluscos cerca de 12% e os restantes grupos cerca de 1%. 

Foram inventariadas 51 espécies de fauna vertebrada para a área de estudo, das quais 2 
espécies correspondem a herpetofauna (1 espécie de anfíbio e 1 espécie de réptil), 41 espécies 
de avifauna, e 8 espécies de mamíferos, dos quais 3 espécies correspondem a quirópteros. 

5.5.4.3.2. Herpetofauna 

Os anfíbios, Classe Amphibia, estão representados na Madeira por uma espécie introduzida, a 
rã-verde (Rana perezi). Uma vez que não existem linhas de água na área de estudo, considera-
se muito pouco provável que a espécie ocorra efetivamente. 

Em relação aos répteis, foi inventariada a lagartixa-da-Madeira (Lacerta duguesii) sendo a sua 
ocorrência na área de estudo considerada potencial. De acordo com o Livro Vermelho dos 
Vertebrados da Madeira, a espécie está classificada com “Pouco Preocupante” (LC), sendo 
incluída no Anexo B- IV do DL n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, tal como nos anexos da 
Convenção de Berna. Em resultado do trabalho de campo realizado, não foi confirmada a 
presença da espécie. Sendo uma espécie abundante e frequente no Paúl da Serra, considera-
se possível que ocorra na área de estudo.    

5.5.4.3.3. Avifauna 

As características do Paúl da Serra, nomeadamente orografia, altitude e o facto de estar 
rodeado, principalmente a Norte, por machas de urzais de altitude e Laurissilva, habitats bem 
conservados, fazem com que esta área seja atrativa e visitada por espécies que nidificam 
noutros locais, ocasionais e divagantes, para repousarem e/ ou se alimentarem nestas zonas 
de altitude. 

Foram inventariadas 41 espécies de aves para a ilha da Madeira, que podem ocorrer 
potencialmente na área de estudo, sendo este um valor elevado que se aproxima do número 
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de aves total dado para a Madeira. Efetivamente, a Madeira possui uma avifauna limitada a 43 
espécies de aves que nidificam no arquipélago (Biscoito e Zino, 2002), das quais 12 são 
marinhas e 3 são aquáticas. Do total de espécies inventariadas na área de estudo, destacam-se 
as seguintes, por constituírem endemismos da Ilha da Madeira e Selvagens:  

 Bis-bis (Regulus madeirensis): espécie associada a áreas florestais, ocorrendo em zonas 
de transição para vegetação de altitude e terrenos agrícolas. Considera-se que pode 
ocorrer pontualmente, de passagem, não se prevendo que tenha grande prevalência 
na zona. 

 Pombo-da-Madeira (Columba trocaz): espécie particularmente associada a Laurissilva. 
Considera-se que pode ocorrer pontualmente, de passagem, não se prevendo que 
tenha grande prevalência na zona. 

 Freira-da-Madeira (Pterodroma madeira): espécie marinha. Nidifica numa área restrita 
da Ilha da Madeira, na zona Oriental do Maciço Montanhoso Central, acima dos 1600m 
de altitude. Os ninhos são escavados no solo, em locais onde o coberto vegetal se 
encontra em bom estado de conservação. Sabendo-se que os locais de nidificação não 
são coincidentes com a área de estudo, considera-se que a espécie pode ocorrer na 
área de estudo pontualmente, de passagem, não se prevendo que tenha grande 
prevalência na zona.   

Refere-se ainda outras espécies, como é o caso do corre-caminhos (Anthus berthelottii 
maderensis) que é endémica da Macaronésia, sendo a subespécie endémica da Madeira, sendo 
identificada regularmente na área do atual PE de Loiral II (dados não publicados; Bioinsight, 
2019b). 

É de salientar que nem todas estas aves frequentam habitats como os do Paúl da Serra, já que 
muitas delas estão associadas a altitudes inferiores e a vegetação densa. Mesmo entre aquelas 
que frequentam o local, nenhuma tem o seu habitat confinado ao Paúl da Serra. 

No que diz respeito à nidificação, nenhuma das espécies tem apetência para nidificar em zonas 
abertas e com vegetação rasteira, à exceção da freira-da-Madeira. Contudo, e dado o que se 
conhece quer da presença, quer dos hábitos de nidificação destas espécies, apenas o melro-
preto (Turdus merula cabrerae) poderá ocasionalmente nidificar nos arbustos existentes. No 
entanto, mesmo essa possibilidade será baixa, uma vez que muito perto da área de estudo, nas 
encostas a Sul, existem locais mais seguros e apetecíveis para fazerem o ninho. 

Esta área poderá ser procurada por algumas destas e outras espécies, com mais ou menos 
frequência para se alimentarem. Há que chamar a atenção para o facto de o Paul da Serra ser 
uma área relativamente extensa e que compreende vários tipos de habitats, o que significa que 
a área de implantação do Projeto não oferece as condições adequadas para todas as espécies 
descritas. 

O Arquipélago da Madeira fica fora das rotas migratórias normalmente seguidas pelas espécies 
que repartem o seu ciclo anual entre a Europa e a África, não apresentando populações muito 
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representativas de aves invernantes (Oliveira & Menezes, 2004). Devido às características 
topográficas e ecológicas do Paul da Serra (zona planáltica com charcos temporários), torna-se 
atrativa para aves divagantes, constituindo um local para espécies acidentais. 

Outras aves são referidas na bibliografia (Biscoito & Zino 2002), como é o caso do grupo das 
Procelariformes, que poderão, apesar de pouco provável, atravessar a área de estudo em voos 
noturnos quando voltam aos seus locais de nidificação, que ficam em vales das ribeiras a 
jusante do Paul da Serra. 

Refere-se ainda que existem alguns dados acerca da mortalidade de aves em Parques Eólicos 
(Bioinsight, 2019b), sabendo-se que a manta (Buteo buteo harterti) e francelho (Falco 
tinnunculus canariensis), que são subespécies endémicas no Arquipélago e na Macaronésia, 
registam mortalidade significativa, em especial a segunda espécie referida (Bioinsight, 2019b). 
Ainda assim, salienta-se que as espécies não apresentam estatuto de conservação 
desfavorável. 

De acordo com os resultados do trabalho de campo, foram registadas 7 espécies de aves na 
área de estudo (Quadro 5.25). De um modo geral as espécies observadas são comuns na ilha 
da Madeira, destacando-se o cigarrinho (Sylvia conspicillata orbitalis), por ter estatuto de 
conservação desfavorável, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados da Madeira 
(Cabral et al, 2006). Esta espécie é característica de áreas de matos e arbustos. A listagem de 
espécies registadas em cada local de amostragem pode ser consultada no Anexo 2 - Ecologia 
(Anexo V). 

 

Quadro 5:25 – Lista de espécies de aves detetadas durante o trabalho de campo, estatuto de conservação de 
acordo com o Livro Vermelho de Vertebrados da Madeira (Cabral et al, 2006) e habitat preferencial. 

Família 
Nome 

comum 
Espécie 

LVV 
Madeira 

Habitat preferencial 

ACCIPITRIDAE Manta 
Buteo butreo 

harterti 
LC 

Ocorre num vasto leque de habitats, como 
zonas florestais indígenas e exóticas, zonas 
com pouca vegetação ou com vegetação 
rasteira, áreas agrícolas e zonas 
suburbanas. 

FALCONIDAE 

 

Francelho 

 

Falco 
tinnunculus 
canariensis 

LC 

Ocorre num vasto leque de habitats, tais 
como em zonas florestais indígenas e 
exóticas, zonas com pouca vegetação ou 
com vegetação rasteira, áreas agrícolas e 
zonas suburbanas. Contudo é uma ave que 
prefere essencialmente áreas abertas. 
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Família 
Nome 

comum Espécie 
LVV 

Madeira Habitat preferencial 

PASSERIFORMES 
Corre-

caminhos 

Anthus 
berthelottii 
maderensis 

LC 

Procura zonas abertas com pouca 
vegetação, ou vegetação rasteira, ao longo 
de um vasto gradiente altitudinal, que vai 
desde a beira-mar até aos picos mais altos 
da Ilha da Madeira. Nas Selvagens ocorre 
preferencialmente nas zonas de planalto, 
sendo as falésias menos utilizadas. 

PASSERIFORMES Papinho 
Erithacus 
rubecula 
rubecula 

LC 

Pode ser encontrada em qualquer zona 
com um coberto vegetal composto por 
árvores e/ou arbustos, nomeadamente 
floresta indígena, floresta exótica, floresta 
de transição, urzais, zonas agrícolas e 
jardins urbanos. 

PASSERIFORMES Melro-preto 
Turdus merula 

cabrerae 
LC 

Ocorre ao longo de um vasto leque de 
habitats, desde áreas cobertas por floresta 
indígena até zonas urbanas, passando por 
zonas de cultivo, de floresta exótica e de 
vegetação de altitude. Pode ser vista 
praticamente ao longo de toda a Ilha da 
Madeira, excetuando as cotas mais baixas 
e as zonas mais áridas. 

PASSERIFORMES Cigarrinho 
Sylvia 

conspicillata 
orbitalis 

VU Áreas de matos e arbustos. 

PASSERIFORMES Tentilhão 
Fringilla 
coelebs 

maderensis 
LC 

Florestas e bosques, áreas agrícolas e 
rurais. 

5.5.4.3.4. Mamofauna 

No que se refere a mamíferos, é conhecida a presença de algumas espécies comuns, todas 
comuns e introduzidas na Ilha da Madeira, e descritas para o Paul da Serra, como o coelho 
bravo (Oryctolagus cuniculus), a ratazana-preta (Rattus rattus) ou o murganho (Rattus 
norvegicus).  

Em relação a mamíferos voadores, estão descritas três espécies de morcegos, nomeadamente, 
o morcego-da-Madeira (Pipistrellus maderensis), morcego-arborícola-da Madeira (Nyctalus 
leisleri ssp. verrucosus) e o morcego-orelhudo (Plecotus austriacus), todos sob proteção legal, 
estando incluídos no anexo B-IV do DL n.º 156-A/ 2013, de 8 de novembro, e classificados com 
“Criticamente em Perigo” (CR) pelo Livro Vermelho de Vertebrados da Madeira. Destas 
espécies, as duas primeiras têm ocorrência Confirmada para a área de estudo e envolvente 
próxima e o morcego-orelhudo tem ocorrência Pouco provável.  
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No que diz respeito à sua abundância e distribuição, os dados são escassos, sendo, contudo, 
conhecidos os seus hábitos e biologia. O morcego-da-Madeira (Pipistrellus maderensis) gosta 
de locais pouco expostos, mas caça perto de casas e iluminação pública, o morcego-arborícola-
da Madeira (Nyctalus leisleri ssp. verrucosus) tem como habitat a floresta e locais arborizados, 
já que se abriga em cavidades de árvores, mas também pode ser encontrado em edifícios, e o 
morcego-orelhudo (Plecotus austriacus) pode viver a baixa altitude, mas prefere áreas 
agrícolas. Refira-se ainda que não é conhecida a presença de abrigos de quirópteros na área de 
estudo ou na sua envolvente mais alargada.  

De acordo com resultados preliminares da Monitorização das Comunidades de Morcegos no 
PE de Loiral II (a decorrer; Bioinsight, 2019b, c) sabe-se que o morcego da Madeira (Pipistrellus 
maderensis) utiliza efetivamente a área, sendo uma espécie afetada, em termos de 
mortalidade, pelo PE de Loiral II.    

 

5.5.4.3.5. Invertebrados 

A falta de conhecimento e estudos dirigidos para aferir a situação das populações das várias 
espécies endémicas de invertebrados da ilha, ao nível da biologia, ecologia, distribuição e 
estado das populações, é muito elevada, agravando-se a situação quando se alarga o leque 
para todas as espécies que ocorrem na ilha. No entanto apenas 31 espécies, que correspondem 
a 0,8% do total das espécies de invertebrados possuem estatuto de conservação, sendo que 
apenas 29 dessas espécies são referenciadas pela IUCN (Quadro 2 do Anexo IV). 

No que se refere aos invertebrados, a pesquisa bibliográfica permitiu inventariar 31 espécies 
com estatuto de conservação desfavorável, com ocorrência potencial na região de implantação 
da área de estudo. De acordo com os critérios da ocorrência das espécies, deste conjunto de 
espécies, 11 têm ocorrência Provável e 20 têm ocorrência Possível. 

 

5.5.4.3.6. Espécies com maior relevância ecológica 

No que diz respeito a espécies com maior relevância ecológica, a aplicação dos critérios 
definidos no capítulo da metodologia permitiu definir 13 espécies como sendo mais relevantes 
em termos da conservação da biodiversidade, 4 delas confirmadas para a área de estudo ou na 
sua envolvente (Quadro 5.25).  

Foram identificadas 13 espécies de vertebrados (1 espécie de réptil, 9 espécies de aves, 3 
espécies de morcegos) e 31 espécies de invertebrados como sendo mais relevantes em termos 
conservacionistas, perfazendo um total de 44 espécies faunísticas, das quais 4 estão 
confirmadas na área de estudo. Neste quadro estão listadas as espécies de vertebrados, 
consideradas para a área de estudo e relevantes ao nível conservacionista.  

O grupo das aves reúne 13 espécies, consideradas relevantes pelo facto de serem endémicas 
e/ou constarem no DL nº 156-A/2013, de 8 de novembro ou no Livro Vermelho dos 
Vertebrados da Madeira (Cabral et al., 2006). No caso dos endemismos, são listadas 2 espécies, 
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das quais a Freira-da-Madeira (Pterodroma madeira) é referenciada como Em Perigo (EN) e o 
pombo-da-Madeira (Columba trocaz) como Vulnerável (VU) no Livro Vermelho dos 
Vertebrados da Madeira (Cabral et al., 2006) e constando do Anexo A-I* do DL nº 156-A/2013, 
de 8 de novembro, como espécies prioritárias. As restantes espécies não endémicas da Madeira 
são referenciadas no Livro Vermelho dos Vertebrados da Madeira (Cabral et al., 2006), como 
“Vulnerável” (VU) ou como “Informação Insuficiente” (DD). 

No grupo dos mamíferos são referenciadas 3 espécies de quirópteros, todas elas referenciadas 
no Livro Vermelho dos Vertebrados da Madeira (Cabral et al., 2006) como Criticamente em 
Perigo (CR) e constando do Anexo B-IV do DL nº 156-A/2013, de 8 de novembro 

No que respeita as espécies de invertebrados, consideradas para a área de estudo e relevantes 
ao nível conservacionista foram listados 5 artrópodes pertencentes a 3 Ordens diferentes, 
todos eles com estatutos de conservação preocupantes (Anexo IV). No caso da Ischnura 
hastata, esta aparece referenciada como “Vulnerável” (VU) no Livro Vermelho das Libélulas da 
Europa (Kalkman et al., 2010). No caso das borboletas, duas espécies estão referenciadas como 
“Em Perigo” (EN) no Livro Vermelho das Borboletas da Europa (Van Swaay et al., 2010) e a Pieris 
brassicae wollastoni como “Criticamente em Perigo” (CR) na base de dados do IUCN 2010. No 
caso dos coleópteros, apenas a espécie Meladema lanio é referenciada, constando na de dados 
do IUCN 2010 como “Vulnerável” (VU).  

No Anexo 2 - Ecologia estão listadas as espécies de invertebrados, consideradas para a área de 
estudo e relevantes ao nível conservacionista. 
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B i ó t o p o  d e  o c o r r ê n c i a  

Répteis Lacerta dugesii 
Lagartixa da 

Madeira 
Madeira 

Anexo 
B-IV 

LC Provável 
Áreas urbanas, bosques, matos e áreas 

rochosas. 

 
Aves 

Pterodroma 
madeira 

Freira-da-
madeira 

Madeira 
Anexo 

A-I* 
EN Provável 

Nidifica numa área restrita da Ilha da Madeira, 
na zona Oriental do Maciço Montanhoso 
Central, acima dos 1600m de altitude. Os 

ninhos são escavados no solo, em locais onde o 
coberto vegetal se encontra em bom estado de 

conservação. Em 2003 foram encontrados 
ninhos em áreas dominadas por gramíneas, o 
que constituiu um dado novo para a definição 

das áreas potenciais para a nidificação da 
espécie. 

Scolopax 
rusticola Galinhola - - VU Confirmada 

Vegetação arbustiva densa e bem 
desenvolvida. 

Columba trocaz 
Pombo-da-

Madeira 
Madeira 

Anexo 
A-I* 

VU Provável 
Florestas indígenas de Laurissilva e bosques e 

terrenos agrícolas envolventes. 

Anthus 
berthelottii 
berthelotti 

Corre-caminhos 

Espécie 
endémica da 
Macaronésia 
Subespécie 

endémica das 

- VU 
Pouco 

Provável 

Procura zonas abertas com pouca vegetação, 
ou vegetação rasteira, ao longo de um vasto 

gradiente altitudinal, que vai desde a beira-mar 
até aos picos mais altos da Ilha da Madeira. Nas 
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B i ó t o p o  d e  o c o r r ê n c i a  

Canárias e 
Selvagens 

Selvagens ocorre preferencialmente nas zonas 
de planalto, sendo as falésias menos utilizadas. 

Sylvia 
conspicillata 

orbitalis 
Cigarrinho - -  VU Confirmada Áreas de matos e arbustos. 

Passer 
hispaniolensis 

Pardal-espanhol -  -  VU 
Pouco 

Provável 
Áreas urbanas e terrenos agrícolas. 

Petronia 
petronia 

Pardal-francês  -  - VU 
Pouco 

Provável 
Áreas de vegetação rasteira, falésias à beira 

mar e áreas cultivadas. 

Mamífero
s 

Pipistrellus 
maderensis 

Morcego da 
Madeira 

 
Anexo 
B-IV 

CR Confirmada 
Abriga-se em fendas de rochas, caçando em 
todo o tipo de habitats desde florestas até 

áreas urbanas. 

Nyctalus leisleri 
verrucosus 

Morcego-
arborícola-
pequeno 

  
Anexo 
B-IV 

CR Confirmada 
Habita florestas e bosques, procurando 

margens de cursos de água e pastagens para se 
alimentar. 

Plecotus 
austriacus 

Morcego-
orelhudo-
cinzento 

  
Anexo 
B-IV 

CR Possível 
Procura habitações humanas em áreas rurais 

para se abrigar, caçando em bosques e 
florestas. 
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5.5.4.4. Biótopos e Habitats 

A realização do trabalho de campo e posterior digitalização de toda a informação recolhida 
permitiu identificar a presença de 3 biótopos distintos: feteira, matos e humanizado (Quadro 
5.27.). Não foram registadas linhas de água com expressão na área de estudo, tendo sido 
identificada apenas uma levada (Levadinha da Serra) no extremo Este da área de estudo. 

Os biótopos feiteira e matos são os que têm maior representação na área estudada, ocupando 
respetivamente 77,4% e 20,3% da área total cartografada (Quadro 5.27). De um modo geral, toda 
a área se encontra bastante degradada, caracterizando-se por uma elevada cobertura de espécies 
exóticas invasoras (e.g. Ulex spp., Cytisus spp.). Foi ainda registado um fator de perturbação na 
área de estudo, como é o caso de pastoreio por gado bovino. 

Foram ainda identificados habitats presentes no Anexo I do DL n.º 156-A/ 2013, de 8 de novembro, 
nomeadamente, o habitat 4050* (Charnecas secas macaronésicas endémicas), associado ao 
biótopo Matos, e habitat 6180 (Prados mesófilos macaronésicos), associado ao biótopo Feiteira.  

No que diz respeito ao biótopo Matos, considera-se que apenas uma mancha pode apresentar 
correspondência ao Habitat 4050* - Charnecas secas macaronésicas endémicas, nomeadamente 
na zona sudeste da área de estudo, que se apresenta declivosa. Dado que não foi possível 
confirmar a presença do habitat no terreno, considera-se a sua ocorrência como potencial. 

No âmbito do trabalho de campo foi possível constatar que o biótopo Feiteira se apresenta muito 
degradado, de um modo geral, não tendo sido observados os bioindicadores do Habitat 6180 
(Prados mesófilos macaronésicos. Ainda assim, considera-se que localmente o Habitat 6180 
(Prados mesófilos macaronésicos), poderá estar potencialmente presente. 

Quadro 5:27 – Área (hectares) dos biótopos presentes na área de estudo e respetiva percentagem (%) face ao total de 
cada uma das estruturas estudadas 

Biótopo 
Habitats do DL 

156-A/2013 que 
inclui 

Área (ha) Percentagem (%) 

Feiteira 6180 (potencial) 57.0 77.4 

Matos 
4050* (potencial); 
6180 (potencial) 

15.0 20.3 

Humanizado - 1.7 2.3 

Total 73.6 100.0 

No Quadro 5.28 é feita uma descrição dos biótopos e habitats identificados para a área de estudo, 
quais os bioindicadores utilizados na sua identificação e quais as suas características ecológicas na 
área estudada. Dentro das características ecológicas referem-se também algumas das espécies de 
fauna que fazem uso destes habitats. Inclui ainda o respetivo IVB e uma fotografia que pretende 
retratar cada biótopo. 
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Q u a d r o  5 : 2 8  –  C a r a c t e r i z a ç ã o  d o s  b i ó t o p o s  p r e s e n t e s  n a  á r e a  d e  e s t u d o  e  I V B  a t r i b u í d o  

B i ó t o p o  

H a b i t a t s  d o  D L  1 5 6 -

A / 2 0 1 3  q u e  

p o t e n c i a l m e n t e  

p o d e  i n c l u i r  

P r i n c i p a i s  

e s p é c i e s  

f l o r í s t i c a s  

P r i n c i p a i s  

e s p é c i e s  

f a u n í s t i c a s  

C a r a c t e r í s t i c a s  I V B  F o t o  

Matos 

4050* – Charnecas 
secas 

macaronésicas 
endémicas 
(presença 
potencial) 

 
6180 – Prados 

mesófilos 
macaronésicos 

(presença 
potencial) 

Erica 
platycodon 

maderincola, 
Cytisus 

scoparius, 
Ulex 

europaeus 

Lacerta 
dugesii, 
Sylvia 

conspicillata 
orbitalis, 

Sylvia 
atricapilla 
heinecken 

As áreas de matos presentes na área de estudo ocorrem 
de forma intercalada com áreas de feiteira e prados 
mesófilos. Estas formações vegetais são dominadas por 
giesta e tojo, sendo aparentemente utilizados como 
pastagens para gado. 
Na parte sudeste da área de estudo, numa encosta de 
maior declive, ocorrem potencialmente matos 
autóctones dominados por urzes. Os urzais de altitude, 
que apresentam correspondência ao habitat prioritário 
4050*, são formados por espécies autóctones e 
apresentam um elevado grau de desenvolvimento e 
complexidade, representado a vegetação climácica das 
zonas onde ocorre. A sua importância, além dos 
serviços dos ecossistemas que prestam de retenção e 
formação de solo, regulação do ciclo de nutrientes, 
reside na sua função de habitat de fauna. Os urzais de 
altitude possuem uma elevada importância para a 
comunidade avifaunística e para espécies como a 
lagartixa da Madeira. 

6,8 
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p o d e  i n c l u i r  

P r i n c i p a i s  

e s p é c i e s  

f l o r í s t i c a s  

P r i n c i p a i s  

e s p é c i e s  

f a u n í s t i c a s  

C a r a c t e r í s t i c a s  I V B  F o t o  

Feteira 
6180 – Prados 

mesofilos 
macaronésicos 

Pteridium 
aquilinum, 

Ulex 
europaeus. 
Plantago 

coronopus  

Buteo buteo, 
Anthus 

bertheloti 
madeirensis, 

Pararge 
xiphia 

Neste biótopo são incluídas áreas dominadas por 
Pteridum aquilinum, de solos húmidos muitos vezes 
povoados por briófitos e ainda zonas onde a cobertura 
do feto é mais esparsa, correspondendo a prados de 
gramíneas em zonas de altitude. 
A diversidade florística é maior em pequenos mosaicos 
ocupados por rochas soltas, nos quais a abundância de 
fetos ou gramíneas é menor. 
Sobretudo nas áreas em que a cobertura de Pteridium 
aquilinum é mais esparsa, este biótopo corresponde a 
pastagens, essencialmente, para gado bovino. 
As áreas com maior grau de naturalidade contribuem 
para a retenção e formação de solo e para a regulação 
do ciclo de nutrientes. 
Áreas potencialmente importantes para algumas 
espécies de caracóis terrestres e passeriformes. 

4,8 

 

Humaniz
ado 

- 

Plantago 
coronopus; 

Rubus 
ulmifolius 

Turdus 
merula, 
Lacerta 
dugesii, 

Erithacus 
rubecula 

Inclui todas as áreas humanizadas, como estradas e 
caminhos, bem como o atual Parque Eólico de Loiral I. 

0,0 
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Figura 5.37 –Cartografia de biótopos e Habitats naturais incluídos no DL 156-A/2013, de 8 de novembro 

 

5.5.4.5. Áreas de maior relevância ecológica 

A área de estudo apresenta apenas um biótopo que deve ser considerado como área “Muito 
sensível”, com base nos critérios definidos na metodologia anteriormente descrita, 
nomeadamente, Matos, quando em presença de matos autóctones, onde possui correspondência 
potencial a um habitat prioritário 4050* – Charnecas secas macaronésicas endémicas (Figura 
5.38). Este habitat além de ser raro e extremamente localizado, favorece ainda a ocorrência de 
um elevado número de espécies de fauna e flora raras, endémicas e/ou com estatuto de 
conservação. 
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Figura 5.38 – Localização das Áreas de Maior Relevância Ecológica, na área de estudo  

 
5.6. Recursos Hídricos  
5.6.1. Enquadramento da Região Hidrográfica da Região Autónoma da Madeira (RH10) 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 112/2002, de 17 de Abril, o território nacional foi subdividido em 
10 regiões hidrográficas, 8 em Portugal Continental e 2 correspondentes às Regiões Autónomas. 
A RH10 corresponde à Região Autónoma da Madeira (RAM) e integra todas as bacias hidrográficas 
de todas as ilhas do arquipélago, incluindo as respetivas águas subterrâneas e águas costeiras. 

No âmbito do PGRH10 (DROTA, 2017), a Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira (RH10) é 
definida como tendo uma área de 2.248 km2. Compreende o território das ilhas da Madeira e do 
Porto Santo e dois grupos de ilhas sem população permanente, as Desertas e as Selvagens. A área 
da RH10 corresponde às ilhas (801,1 km2) e à área correspondente às águas costeiras (1.446,9 
km2).  
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No âmbito da Diretiva Quadro da Água (Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de outubro de 2000) e da Lei da Água (Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, 
republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012 de 22 de junho), o planeamento da gestão dos recursos 
hídricos estrutura-se em ciclos de seis anos. O primeiro ciclo de planeamento correspondeu ao 
período entre 2009-2015.  

Na Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira (RH10), a 2.ª Geração do Plano de Gestão da 
Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira (PGRH-Madeira), vigente entre 2016-2021, foi 
aprovada e publicada através da Resolução do Governo Regional n.º 945/2016 de 16 de dezembro 
de 2016, publicada na I série, número 221, do Jornal Oficial da Madeira da Região Autónoma da 
Madeira, de 16 de dezembro de 2016. 

5.6.2. Recursos Hídricos Superficiais 

5.6.2.1. Delimitação das massas de água superficiais  

No Plano de Gestão de Região Hidrográfica da RH10 (1.º ciclo de planeamento) foram delimitadas 
as massas de água superficiais naturais e artificiais. No total foram identificadas 102 massas de 
água naturais: 94 massas de água com a designação de rios e 8 massas de água costeiras e 43 
massas de água artificiais5. Com a revisão para o 2.º ciclo mantiveram-se as 102 massas de água 
naturais. 

O Projeto do Parque Eólico Loiral III localiza-se no limite entre a bacia hidrográfica da Rib. da 
Madalena, (que inclui 4 massas de água da categoria rios), e a bacia hidrográfica da Rib. da Janela 
(que inclui 5 massas de água da categoria rios).  

Na figura seguinte apresenta-se o enquadramento do Projeto relativamente às massas de água de 
naturais delimitadas para a ilha da Madeira. 

 

                                                 
5 De acordo com o PGRH, o artigo 2º da DQA define massa de água artificial como uma massa de água criada pela atividade humana, 
onde antes não existia plano de água. Na RH10 as “levadas” existentes na ilha da Madeira, construídas para transporte de água 
doce para uso agrícola, enquadram-se nesta definição, constituindo massas de água artificiais. As levadas constituem uma extensa 
rede através de toda a ilha com um comprimento estimado de 1400 km 
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Figura 5.39 – Delimitação das massas de água superficiais na RH10 e respetivas bacias hidrográficas na área do projeto 
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5.6.2.2. Enquadramento regional da rede hidrográfica 

A rede hidrográfica da Ilha da Madeira encontra-se fortemente encaixada, apresentando os cursos 
de água principais uma orientação geral radial e mantendo um alinhamento retilíneo 
praticamente desde a nascente até à foz, no mar. Constituem alteração a estas direções 
predominantes a ribeira da Janela, a ribeira do Seixal e um trecho de montante da ribeira dos 
Socorridos. 

Os leitos dos cursos de água são rochosos, de declive muito acentuado, raramente se observando 
deposição de sedimentos finos no leito. Em alguns dos cursos de água verificam-se grandes 
enxurradas por ocasião de precipitações abundantes, o que reflete a importância dos processos 
de evolução geomorfológica atual. Em alguns trechos observam-se mudanças de declives 
importantes, propiciado pelo caráter montanhoso do relevo. São frequentes as quedas de água, 
algumas das quais aproveitadas para produção de energia elétrica.  

As bacias hidrográficas dos principais cursos de água são muito estreitas e alongadas e de reduzida 
área, com as maiores rondando 65 km2 (ribeira dos Moinhos com 66,92 km2). A altitude média 
das bacias é muito elevada, na maior parte dos casos entre 500 m e 800 m, revelando que uma 
grande parte da área das bacias se encontra a altitudes elevadas. 

De uma forma geral a vertente norte da Ilha da Madeira apresenta, comparativamente com a 
vertente sul, um potencial hídrico significativamente superior, o que levou à construção de uma 
vasta rede de levadas que permitem a transferência de água para as sub-bacias onde os recursos 
hídricos são mais escassos e as solicitações são manifestamente superiores. 
 

5.6.2.3. Caracterização da rede hidrográfica local 

Como referido anteriormente o Projeto do PE do Loiral III localiza-se no limite entre as bacias 
hidrográficas da ribeira da Madalena e da Janela. O Aerogerador 1 localiza-se na bacia hidrográfica 
da ribeira da Madalena e o Aerogerador 2 na bacia hidrográfica da ribeira da Janela.  

A Norte da área de implantação do Projeto localiza-se a ribeira do Alecrim, afluente da ribeira da 
Janela. Para sul, na bacia hidrográfica da ribeira da Madalena, desenvolve-se um conjunto de 
linhas de água (ribeira do Poço da Urze, ribeira do Caldeirão, ribeira do Curral e ribeira do Cova 
Grande) que formam a jusante a ribeira da Madalena. 

Na Figura 5.40 representam-se as principais linhas de água existentes nas imediações do Projeto, 
que são descritas seguidamente. 
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Fonte: DROTA. IGEOE, Cartas Militares nº 4 e 5 

Figura 5.40 – Rede Hidrográfica local 

 

 Ribeira do Alecrim, a norte do Projeto 

Esta linha de água com um alinhamento este/oeste e drenagem na direção oeste é afluente da 
Ribeira da Janela, inserindo-se portanto na bacia hidrográfica da Ribeira da Janela com uma área 
de 62,52 km2 e um perímetro de 50,314 km. O trecho mais a montante da ribeira da Janela assume 
o nome de ribeira Grande e ribeira do Lajeado. 

A ribeira do Alecrim domina uma bacia hidrográfica com 3,64 km2 de área e com um perímetro de 
11882 m e a sua bacia hidrográfica apresenta uma forma alongada6, em que a ocupação do solo 
é constituída, essencialmente, por terrenos não cultivados. Esta ribeira nasce no planalto do Paul 
da Serra, sensivelmente à cota 1510 e apresenta um comprimento de 4,82 km. No PGRH da RH10 

                                                 
6 Coeficiente de compacidade (ou índice de Gravelius) igual a 1,76 e fator de forma de 0,16. 
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1º ciclo a ribeira do Alecrim encontrava-se classificada com o código RJ21. No 2º ciclo deixa de 
haver referência expressa à ribeira do Alecrim mas o código atrás referido atribuído à ribeira da 
Janela também é atribuído à ribeira do Alecrim. 

A futura barragem/albufeira do Pico da Urze, que à data de elaboração do presente EIA, se 
encontra em fase final de concretização, é implantada na ribeira do Alecrim, obrigando ao desvio 
desta linha de água, no trecho correspondente ao corpo da barragem e albufeira, e à modificação 
das suas características no trecho a jusante, que adquirirá características de massa de água 
modificada. 

 Ribeira da Madalena, a sul do Projeto 

A ribeira da Madalena forma-se na confluência da ribeira do Poço da Urze, ribeira do Caldeirão, 
ribeira do Curral e ribeira do Cova Grande com uma direção de drenagem norte/sul. No PGRH da 
RH10A a ribeira da Madalena é constituída por 2 massa de água superficial naturais, Rmad11 e 
RMad21 esta ultima correspondente ao trecho de montante da ribeira do Cova Grande. A bacia 
hidrográfica da ribeira da Madalena apresenta uma área de 16,3 km2 e um perímetro de 21,4 km. 
O comprimento do curso de água principal é de 6,5 km. 

 

Levadas 

As levadas são identificadas no PGRH10 como massas de água fortemente artificiais (AWB) (artigo 
4º da DQA) constituindo todas as massas de água criadas pela atividade humana. No âmbito do 
PGRH10 foi considerada apenas a rede de levadas que compõem a rede de regadio hidroagrícola 
sob gestão da ARM, S.A., nomeadamente os canais principais ou “adutores” da rede, não tendo 
sido consideradas as levadas classificados pela entidade gestora como de distribuição. Outro dos 
critérios que contribuíram para esta identificação das levadas foi o comprimento dos canais, tendo 
sido selecionados os canais adutores que apresentavam comprimento igual ou superior a um 
quilómetro. 

Na proximidade da área de implantação do Projeto do PE verifica-se a existência de uma rede 
importante de levadas que não foram consideradas no âmbito do PGRH identificando-se 
seguidamente as mais próximas (ver Figura 5.40). 

 Levada do Paul II, 400 m a sul do Projeto 

A Levada do Paul II desenvolve-se ao longo de cerca de 10,6 km, com captação na zona da Fonte 
do Juncal, na Ribeira da Ponta do Sol (à cota 1407.93m) e a restituição junto da câmara de carga 
do Paul (à cota 1280.59m). A água transportada nesta levada destina-se exclusivamente à 
produção de energia elétrica na Central da Calheta I, inaugurada em 1953. 

Com a concretização do Projeto de Ampliação do Aproveitamento Hidroelétrico da Calheta, o 
caudal proveniente desta levada será elevado para a futura barragem do Pico da Urze, 
alimentando a nova central hidroelétrica da Calheta III. 

 Levadinha da Serra, 150 m a este do Projeto 

A Levadinha da Serra (ou Levada do Cabral) capta água nas vertentes da zona do Paul da Serra a 
este da zona da Fonte do Juncal, atravessa as cabeceiras da ribeira do Lajeado, passa a jusante do 
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açude do Bezerro, atravessa a zona de infiltração do Campo Grande e rejeita na Levada do Paul II. 
A Levada da Serra encontra-se implantada em posição adjacente à ribeira da Ponta do Sol.  

 

5.6.2.4. Escoamentos 

Como referido no PGRH10, o escoamento superficial canalizado, através da rede hidrográfica até 
ao mar, consiste na composição de duas parcelas: o escoamento que se dá à superfície do terreno 
(runoff) e o que aflui à rede hidrográfica abaixo da superfície através da camada subterrânea 
superficial. O primeiro pode ser definido como “escoamento superficial” e o segundo como 
“escoamento de base” (baseflow). 

Para a caracterização dos escoamentos na área de estudo recorreu-se ao PGRH10 verificando-se 
que nas bacias hidrográficas onde se insere o Projeto não existem estações hidrométricas.  

O PGRH10 apresenta valores médios anuais de escoamento, modelados com base no modelo 
SWAT no âmbito do PGRH10 de 2014, considerando cada uma das 4 vertentes da ilha da Madeira, 
apresentando igualmente os valores médios anuais de escoamento considerando a totalidade da 
ilha. No Quadro seguinte apresentam-se os valores obtidos para a vertente Norte, considerando-
se que são os que melhor representam o escoamento na área de estudo tendo em conta os valores 
de precipitação média anual registados na Estação Meteorológica Bica da Cana e no posto 
udométrico da ribeira do Alecrim. 
Quadro 5:29 – Precipitação média anual, escoamento e evapotranspiração por zonas da RH10 para os anos húmidos, 

médios e secos 

Tipo de ano 
hidrológico 

Precipitação 
média anual 

(mm) 

Escoamento 
superficial 

médio anual 
(mm) 

Escoamento 
de base médio 

anual (mm) 

Evapotranspir
ação média 
anual (mm) 

Húmido 2324 933 436 508 
Médio 1786 631 316 511 
Seco 1224 348 184 497 

5.6.2.5. Usos da Água 

As captações de água superficial de que se tem registo na ilha da Madeira referem-se à captação 
de água em levadas usada quer para consumo humano quer para a rega e pecuária quer para a 
produção de energia elétrica.  

Relativamente à área de implantação do Projeto, as captações de água superficial associadas a 
sistemas adutores de abastecimento público mais próximas localizam-se no concelho da Calheta 
(Sistema Adutor da Calheta). Na Figura seguinte mostra-se o mapa da Madeira parcial com os 
sistemas de abastecimento da ilha da Madeira que se localizam nos concelhos da Calheta, Ponta 
do Sol e São Vicente.  
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Fonte: ARM – Águas e Resíduos da Madeira 

Figura 5.41 – Sistemas de abastecimento na ilha da Madeira 

 

No quadro seguinte apresentam-se as captações de água superficial em levadas associadas ao 
abastecimento público na RH10, que se localizam no concelho da Calheta, mais concretamente na 
Levada Calheta – Ponta do Pargo. Esta levada alimenta a rede pública de abastecimento de água 

Localização do 
PE do Loiral III 
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potável das freguesias do Estreito da Calheta, Prazeres, Fajã da Ovelha e Ponta do Pargo, através 
de quatro estações de tratamento de água e beneficia, em termos de abastecimento de água de 
rega, as freguesias da Calheta, Estreito da Calheta, Fajã da Ovelha, Jardim do Mar, Paul do Mar, 
Prazeres e Ponta do Pargo. 

 
Quadro 5:30 – Captações de água superficial associadas aos sistemas adutores de abastecimento público na RH10 

localizadas na Calheta 

Nome Sistema adutor de abastecimento público Concelho 
 

ETA Calheta Levada Calheta – Ponta do Pargo Calheta 
ETA Prazeres Levada Calheta – Ponta do Pargo Calheta 
ETA Fajã da Ovelha Levada Calheta – Ponta do Pargo Calheta 
ETA Ponta do Pargo Levada Calheta – Ponta do Pargo Calheta 

Fonte: PGRH RH10 

 
5.6.3. Recursos Hídricos Subterrâneos 

5.6.3.1. Delimitação das massas de água subterrâneas 

No âmbito do PGRH da RH10 (1.º Ciclo) foram delimitadas 4 massas de água subterrâneas na RAM: 
1 massa de água na ilha de Porto Santo e 3 massas de água subterrâneas na ilha da Madeira: 

 Paul da Serra (código PTMDPS) 

 Maciço Central (código PTMDMC) 

 Caniçal (código PTMDCC) 

A delimitação das três massas de água subterrânea da ilha da Madeira foi efetuada tendo por base 
critérios como as grandes unidades morfológicas, os tipos e a extensão dos complexos vulcânicos, 
bem como as correspondentes características hidrogeológicas. Com a revisão para o 2.º ciclo não 
foram delimitadas novas massas de água subterrâneas, mantendo-se as 3 massas de água 
identificadas no 1.º ciclo. 
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Fonte: DROTA 

Figura 5.42 – Enquadramento do Projeto nas massas de água subterrâneas delimitadas na RH10 (PGRH10) 

A área de implantação do Projeto localiza-se na massa de água subterrânea do Paul da Serra 
(PTMDPS). A massa de água subterrânea do Paul da Serra apresenta uma área de 300,27 km2, 
localizando-se na parte ocidental da ilha da Madeira e abrangendo a globalidade dos concelhos 
de Porto Moniz, Calheta, Ponta do Sol e parcialmente da Ribeira Brava e S. Vicente. Confronta a 
oeste, norte e sul com o Oceano Atlântico e a leste com a massa de água subterrânea Maciço 
Central, sendo a fronteira entre ambas definida pelo vale das ribeiras de S. Vicente e da Brava. 

 
Devido às suas características morfológicas, geológicas e climáticas, a zona do planalto do Paul da 
Serra é considerado uma zona de recarga subterrânea por excelência. Nesta massa de água 
individualizaram-se aquíferos com diferentes produtividades, fruto das condições geológicas e 
hidrogeológicas locais (ver ponto 5.3.). 
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Na ilha da Madeira, as zonas de infiltração máxima correspondem a um conjunto de áreas 
aplanadas, localizadas a cotas elevadas, onde ocorrem terrenos vulcânicos de elevada 
permeabilidade e aos quais, em muitos casos, está associado um importante sistema de 
fracturação. Nestas zonas, para além das características fisiográficas e hidrogeológicas locais, as 
condições climatéricas e os intensos e persistentes nevoeiros contribuem para o aumento da 
recarga das massas de água subterrânea.  

Entre as principais zonas favoráveis à infiltração destacam-se:  

 Planalto do Paul da Serra: extensa área de afloramentos de escoadas basálticas com vários 
níveis de escórias e raros tufos, coberta superficialmente por uma camada de cinzas. 
Devido às características fisiográficas, geológicas e hidrogeológicas locais verifica-se uma 
rápida infiltração da precipitação incidente, não permitindo uma rede hidrográfica bem 
definida e hierarquizada. A intensa fracturação a que as formações vulcânicas estão 
sujeitas desempenha um papel essencial na alimentação profunda e a significativa 
produtividade das nascentes localizadas a cotas inferiores. Também pela sua importância 
hidrogeológica grande parte desta zona favorável à infiltração está classificada como 
Reserva Geológica e de Vegetação de Altitude do Parque Natural da Ilha da Madeira;  

 Santo da Serra: nesta zona desenvolve-se uma caldeira vulcânica de subsidência que, 
associada aos filões subhorizontais a sul e este, favorecem a percolação vertical. De acordo 
com Duarte (1995) esta área será responsável pela alimentação da Galeria das Fontes 
Vermelhas e dos furos da Ribeira de Santa Cruz e de Machico;  

 Chão dos Balcões/João do Prado; Cedro - Pico do Areeiro: área de afloramento de lavas 
escoriáceas e basálticas fragmentadas do complexo vulcânico principal e posteriores.  

Nestas áreas ocorrem diversas estruturas filoneanas em posição favorável de conexão hidráulica 
entre a superfície e os complexos vulcânicos subjacentes. A esta zona de recarga deverá estar 
associada a produtividade da Galeria dos Tornos e, em parte, da Galeria do Porto Novo, bem como 
de algumas nascentes que ocorrem ao longo das ribeiras envolventes. Estas áreas favoráveis à 
infiltração ocorrem essencialmente sobre as massas de água subterrânea Maciço Central e Paul 
da Serra, sendo que na do Caniçal não existe nenhuma área delimitada. 

 

5.6.3.2. Captações de Água Subterrânea 

As águas subterrâneas desempenharam desde sempre um papel principal no abastecimento 
público e na rega agrícola da ilha da Madeira, assumindo-se ao longo de vários anos como a única 
origem de água para garantir as diferentes necessidades das populações. A água subterrânea é, 
ainda, aproveitada nas centrais hidroelétricas da ilha da Madeira para a produção de energia 
elétrica, sem que esse uso implique um consumo efetivo.  

A captação de água subterrânea na ilha da Madeira é normalmente feita através de galerias, 
túneis, furos e do aproveitamento de um significativo conjunto de nascentes.  

Na Figura seguinte apresenta-se a localização das captações de águas subterrâneas identificadas 
no PGRH10. 
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Figura 5.43 – Captações de água subterrânea destinadas à produção de água para consumo humano existentes na 

RH10 (Fonte: PGRH10) 
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De forma geral, o recurso a água subterrânea na RH10 reparte-se maioritariamente por duas 
utilizações principais: o abastecimento público e a rega. De acordo com o PGRH da RH10 (...) dos 
cerca de 74,20 hm3 de água subterrânea que foram captados em 2015, 63,4% tiveram como 
destino a rega e 33,2% o abastecimento público. Refira-se que 3,4% dos volumes captados nesse 
ano foram utilizados para outros fins como a indústria, a pecuária ou outras utilizações, por 
exemplo, particulares (...).  

Do universo das captações de abastecimento público da ilha da Madeira, 129 correspondem a 
nascentes, ou seja, não são extrações diretas a partir das massas de água subterrânea, mas antes 
o aproveitamento das descargas naturais destes reservatórios. A rega agrícola é a principal 
utilizadora de água captada em nascentes, estimando-se que cerca de 81% seja aproveitada para 
este fim, 15% para o abastecimento público e 4% para o conjunto das utilizações que incluem a 
indústria, a pecuária e outras utilizações, por exemplo particulares. 

No caso do recurso a água subterrânea para rega, importa considerar que a maioria é captada nas 
levadas, alimentadas sobretudo a partir de nascentes, e que uma fração dos volumes 
considerados para este fim, ainda que reduzida, poderá ter uma contribuição que não 
exclusivamente subterrânea. 

No Quadro e figura seguintes resumem-se os volumes de água captada por massa de água 
subterrânea e a sua relação relativamente à recarga média anual a longo prazo. 

Nas massas de água subterrânea delimitadas na RH10 estão atualmente inventariadas 184 
captações, das quais 89% são utilizadas para o abastecimento público.  

 

Quadro 5:31 – Captações de água subterrânea associadas aos sistemas adutores de abastecimento público na RH10 

Massa de água 
subterrânea 

Furos Galerias e túneis  
 

Nascentes7 Poços 

Paul da Serra 1 3 72 -- 
Maciço Central 23 4 57 -- 
Caniçal 1 -- -- -- 
Porto Santo 4 4 42 20 
Total 29 11 129 20 

Fonte: PGRH RH10, Volume I- Relatório, Parte 2, 2014 e ARM, SA, 2016 

De acordo com o PGRH da RH10 (...) a rega agrícola é a principal utilizadora de água captada em 
nascentes, estimando-se que cerca de 81% seja aproveitada para este fim, 15% para o 
abastecimento público e 4% para o conjunto das utilizações que incluem a indústria, a pecuária e 
outras utilizações, por exemplo particulares. No caso do recurso a água subterrânea para rega, 
importa considerar que a maioria é captada nas levadas, alimentadas sobretudo a partir de 
nascentes, e que uma fração dos volumes considerados para este fim, ainda que reduzida, poderá 
ter uma contribuição que não exclusivamente subterrânea (...) 

                                                 
7 As nascentes não são extrações diretas a partir das massas de água subterrânea, mas antes o aproveitamento das descargas 
naturais destes reservatórios 
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No quadro seguinte resumem-se os volumes de água captada por massa de água subterrânea e a 
sua relação relativamente à recarga média anual a longo prazo.  

 

Quadro 5:32 – Relação entre a recarga média anual a longo prazo, por massa de água subterrânea e os consumos por 
tipologia de captações 

Massa de 
água 

subterrânea 

Recarga 
anual a 
longo 
prazo 

(hm3/ano) 

Abastecimento público 
(hm3/ano) 

 

Rega (hm3/ano) Outros fins 
(hm3/ano) 

Furos, 
galerias e 

túneis 

Nascentes Poços Nascentes/levadas 

Paul da Serra 147,88 0,008 1,32 -- 19,20 0,92 
Maciço 
Central 

159,52 19,16 6,90 -- 24,65 1,43 

Caniçal 7,32 0,49 -- --  -- 
Porto Santo 0,86 -- -- 0,07  20 
Total 315,58 19,73 8,22 0,07 43,85 2,35 

Fonte: PGRH RH10, Volume I- Relatório, Parte 2, 2014 e ARM, SA, 2016 

Embora afastada da área de estudo, há a referir a existência do Sistema Adutor da Galeria de 
Rabaças (infraestrutura mais próxima do projeto em análise). 

O Sistema Adutor da Galeria de Rabaças é constituindo, por duas captações (galeria de Rabaças e 
uma nascente), duas estações de cloragem e nove reservatórios de armazenagem. As captações, 
ou galerias de águas subterrâneas para consumo humano são: 

 A Galeria do Rabaçal (à cota 1020), designada por sistema 44CA – Galeria do Rabaçal, com 
uma extensão de 600 m, com um caudal de 60 l/s). 

 A Galeria das Rabaças (à cota 1010, com uma extensão de 1500 m e um caudal de 
8640 m3/dia).  

A conduta adutora das Rabaças (PVCØ315) liga a galeria das Rabaças à Levada das Rabaças. A água 
captada nesta galeria é proveniente da bacia de infiltração do Campo Grande. 

 

Na figura seguinte apresenta-se um esquema do Sistema Adutor da Galeria de Rabaças  
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Fonte: ARM – Águas e Resíduos da Madeira 

Figura 5.44 – Sistema adutor de Rabaças 

5.6.4. Zonas Protegidas (DQA) 

No Quadro e Figura seguintes apresentam-se as zonas protegidas, definidas nos termos da alínea 
jjj) do artigo 4.º da Lei da Água, identificadas na RH10, assinalando-se no Quadro as zonas 
protegidas abrangidas pela área de estudo.  
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Quadro 5:33 – Zonas Protegidas identificadas na RH10 e área de estudo (PGRH-RH10) 

 Designação RH10 
 

Área de 
estudo e 

envolvente 
 
Zonas de captação de água para a produção de água para consumo humano 
 
Massas de água 
superficial 

 
 
 
 
No âmbito do n.º 1 do artigo 7º (Águas 
utilizadas para captação de água potável) 
da DQA, devem ser identificadas, em cada 
região hidrográfica, as massas de água 
destinadas à captação de água para 
consumo humano que forneçam mais de 
10m3 /dia em média ou, que sirvam mais 
de 50 pessoas, bem como as massas de 
água previstas para esse fim. 

Não foram identificadas massas de 
água superficiais que constituam 
zonas protegidas por normativo 
próprio para a captação de água 
destinada ao consumo humano.  
 
Adicionalmente não foram 
identificadas massas de água 
superficiais que forneçam mais de 
10m3 por dia, em média, ou que 
sirvam mais de 50 pessoas, no 
âmbito do DL 236/98, de 1 de 
agosto.  
 

 
 
 
 

Não 
identificado 

Massas de água 
subterrâneas 

As três massas de água subterrânea 
da ilha da Madeira possuem 
captações que fornecem mais de 10 
m3 por dia em média ou servem 
mais de 50 pessoas.  
Foram identificadas 164 captações 
subterrâneas. Dessas, 103 
captações fornecem mais de 
10m3/dia de água e 96 captações 
fornecem mais do que 50 pessoas. 

Massa de 
água 

subterrânea 
do Paul da 

Serra 

 
Zonas designadas para proteção de espécies aquáticas de interesse económico 
 
Águas piscícolas A Diretiva 78/659/CE do Conselho, de 18 

de julho Diretiva 78/659/CEE relativa à 
qualidade das águas doces superficiais 
para fins aquícolas – águas piscícolas, foi 
transposta para o direito nacional através 
do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 
agosto. O seu artigo 33º determina que 
sejam classificadas as águas piscícolas, 
divididas em águas de salmonídeos, águas 
de ciprinídeos e de transição (onde 
ocorrem simultaneamente salmonídeos e 
ciprinídeos que deverão ser consideradas 
como águas de salmonídeos para efeitos 
da fixação de normas de qualidade) tendo 
o Aviso n.º 12677/2000 -2ª série-, de 17 
de julho, procedido a essa classificação.  
 

Não existem zonas protegidas nesta 
categoria. 
. 

 
 
 
 
 

Não 
identificado 

Zonas designadas A Diretiva 2006/7/CE do Parlamento Foram identificadas 45 zonas  
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 Designação RH10 
 

Área de 
estudo e 

envolvente 
como águas de 
recreio 

Europeu e do Conselho, de 15 de 
fevereiro, relativa à gestão da qualidade 
das águas balneares, transposta para o 
direito nacional através do Decreto-Lei 
n.º 135/2009, de 3 de junho, estabelece o 
regime jurídico de identificação, gestão, 
monitorização e classificação da 
qualidade das águas balneares e de 
prestação de informação ao público sobre 
as mesmas. Determina no seu artigo 4.º 
que se proceda à identificação das águas 
balneares.  
 

designadas como águas de recreio 
na RH10.  
 

 
 
 

Não 
identificado 

Zonas designadas 
como zonas 
sensíveis em 
termos de 
nutrientes 

A Diretiva 91/271/CEE do Conselho, de 21 
de maio, relativa ao tratamento das águas 
residuais urbanas, alterada pela Diretiva 
98/15/CE da Comissão, de 27 de 
fevereiro, foi transposta para o direito 
nacional, respetivamente, pelo Decreto-
Lei n.º 152/97, de 19 de junho (alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 348/98, de 9 de 
novembro, Decreto-Lei n.º 149/2004, de 
22 de junho, Decreto-Lei n.º 198/2008 de 
8 de outubro e pelo Decreto-Lei n.º 
133/2015 de 13 de julho).  
 

Não existem zonas protegidas nesta 
categoria. 
 

 
 
 
 
 

Não 
identificado 

Zonas designadas 
como zonas 
vulneráveis 

A Diretiva 91/676/CEE do Conselho, de 12 
de dezembro, relativa à proteção das 
águas contra a poluição causada por 
nitratos de origem agrícola, foi transposta 
para o direito nacional através do 
Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 setembro, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/99, de 
11 março.  
 

A RH10 não tem até à data definida 
quaisquer Zonas Vulneráveis, não 
tendo sido registadas concentrações 
de nitratos que justificassem a 
proposta de uma delimitação nos 
termos do Decreto-Lei n.º 235/97 de 
3 de setembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 68/99 de 11 de 
março. 
 

 
 
 

Não 
identificado 

Zonas designadas 
para a proteção de 
habitats e da fauna 
e flora selvagens e a 
conservação das 
aves selvagens 

O Decreto-Lei n.º 142/2009, de 24 de 
julho, estabelece o regime jurídico da 
conservação da natureza e da 
biodiversidade e cria o Sistema Nacional 
de Áreas Classificadas (SNAC), constituído 
pela Rede Nacional de Áreas Protegidas 
(RNAP), pelas Áreas Classificadas que 
integram a Rede Natura 2000 e pelas 
demais áreas classificadas ao abrigo de 
compromissos internacionais assumidos 
pelo Estado Português. 
 

Na RH10 é possível existem 20 áreas 
classificadas no âmbito da Rede 
Nacional de Áreas Protegidas e da 
Rede Natura 2000: 11 Zonas de 
Proteção Especial (ZEC); 5 Zonas de 
Proteção Especial (ZPE); 7 Sítios de 
Importância Comunitária (SIC) e 6 
Áreas Classificadas na Rede Nacional 
de Áreas Protegidas. 
 

SIC e Parque 
Natural  

 A Lei da Água define zona de infiltração  Paul da Serra 
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 Designação RH10 
 

Área de 
estudo e 

envolvente 
Zonas de máxima 
infiltração 

máxima como a área em que, devido à 
natureza do solo e do substrato geológico 
e ainda às condições de morfologia do 
terreno, a infiltração das águas apresenta 
condições especialmente favoráveis, 
contribuindo assim para a alimentação 
dos lençóis freáticos. A proteção destas 
zonas de infiltração preferencial assume 
particular relevância na proteção da 
qualidade e quantidade da água 
subterrânea.  
 

Massa de água subterrânea do Paul 
da Serra – 31,75 km2 da massa de 
água é classificada como favorável à 
infiltração (11% da área total). 
Massa de água subterrânea do 
Maciço Central – 12,71 km2 da 
massa de água é classificada como 
favorável à infiltração (3% da área 
total) 
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Figura 5.45 – Zonas Protegidas para as Águas Superficiais e para as Águas Subterrâneas na RH10 (Fonte: PGRH10) 
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5.7. Qualidade da água 

5.7.1. Águas subterrâneas 

5.7.1.1. Estado das massas de água  

A avaliação do estado global das massas de água subterrânea resulta da combinação da avaliação 
do estado quantitativo e do estado químico. 

Na Figura 5.46 apresenta-se o extrato da Carta de Pressões sobre as Águas Subterrâneas elaborada 
no âmbito do PGRH10 – 2º ciclo. Nas bacias hidrográficas onde se insere o Projeto apenas se 
assinala uma lixeira bacia hidrográfica da Janela e outra na bacia hidrográfica da Madalena. 

De acordo com a informação constante do PGRH da RH10, o estado quantitativo e o estado 
químico da massa de água subterrânea do Paul da Serra é classificado como bom sendo portanto 
o estado global da massa de água classificado como bom. 
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Fonte: PGRH10 

Figura 5.46 – Principais pressões sobre as massas de água subterrâneas na área envolvente ao projeto  
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5.7.2. Águas superficiais 

5.7.2.1. Estado das massas de água  

A avaliação do estado global das águas de superfície naturais inclui a avaliação do estado ecológico 
e do estado químico. A avaliação do estado global das massas de água artificiais ou fortemente 
modificadas é realizada através da avaliação do potencial ecológico e do estado químico. 

O estado ecológico das massas de água, traduz a qualidade estrutural e funcional dos ecossistemas 
aquáticos associados às águas de superfície, e é definido com base no desvio relativamente às 
condições de referência, ou seja, relativamente às condições existentes em massas de água 
pertencentes ao mesmo tipo e que evidenciam ausência de pressões antropogénicas 
significativas. 

O estado químico está relacionado com a presença de substâncias químicas no ambiente aquático 
que, em condições naturais não estejam presentes ou estariam presentes em concentrações 
reduzidas, e que são suscetíveis de causar danos significativos para ou por intermédio do ambiente 
aquático, para a saúde humana e para a flora e fauna, pelas suas características de persistência, 
toxicidade e bioacumulação. Os elementos de qualidade para avaliar o estado químico das águas 
superficiais são 

• Substâncias prioritárias (Diretiva 2013/39/UE, de 12 de agosto, transposta para o regime 
jurídico nacional pelo Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de outubro), para as quais foram 
estabelecidas ao nível da Comunidade Europeia normas de qualidade ambiental (NQA); 

• Outras substâncias perigosas para as quais foram estabelecidas, a nível nacional ou 
comunitário, normas de qualidade ambiental (NQA). 

A classificação do Estado Químico das massas de água superficiais foi determinada tendo em conta 
as normas de qualidade ambiental (NQA) definidas nas respetivas Diretivas. 

Uma massa de água superficial está em conformidade com os requisitos de qualidade quando, em 
cada local de monitorização, a média aritmética das concentrações monitorizadas em diferentes 
épocas do ano não ultrapassam as NQA definidas, nem se verifica nenhum incumprimento 
individual para a concentração máxima admissível. 

Na Figura 5.47 apresenta-se o extrato do desenho do estado global das massas de água superficiais 
naturais do PGRH10 com a localização do Projeto. 

De acordo com a leitura da referida figura, é possível constatar a seguinte classificação das massas 
de água das bacias hidrográficas onde se localiza o Projeto: 

 Ribeira da Janela – Código RJ21  – Estado excelente; 

 Ribeira do Alecrim – Código RJ21 – Estado excelente; 

 Ribeira da Madalena – Código RMad21 – Estado excelente; 

 Ribeira da Madalena – Código RMad11 – Estado razoável. 
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Figura 5.47 – Estado das massas de água superficiais (Fonte: PGRH10) 

 

A Figura seguinte é um extrato do desenho do PGRH10 mostrando as pressões qualitativas com 
origem pontual com descargas nas massas de água de superfície. 
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Figura 5.48 – Pressões qualitativas com origem pontual com descargas nas massas de água de superfície (Fonte: 

PGRH10) 
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5.8. Ambiente sonoro 

5.8.1. Enquadramento legal 

O Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, 
alterado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, 16 de Março e pelo Decreto-Lei n.º 
278/2007, 1 de Agosto, estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando 
a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações. 

O Projeto em estudo integra-se no art.º 13º do RGR, onde é referido que a instalação e o exercício 
de atividades ruidosas permanentes devem ser sujeitos à apreciação do cumprimento do 
estabelecido no RGR e, consequentemente, sujeitos ao respeito pelos limites de ruído definidos, 
quer no que se refere aos limites de incomodidade sonora quer aos limites de exposição sonora. 

Por outro lado, o projeto, para além da fase de exploração, envolve uma fase de construção, a 
qual é, de acordo com este documento legal, entendida como atividade ruidosa temporária para 
a qual há determinações legais (Artº 14º), bem como para os equipamentos envolvidos nas 
atividades de construção, objeto de legislação específica. Em qualquer dos casos, as atividades de 
construção ou equipamentos em laboração estão sujeitos ao respeito pelos limites de ruído. A 
fase de obra deverá, também, atender ao previsto no Decreto – Lei nº 221/2006 de 8 de 
Novembro, Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente de Equipamentos para Utilização 
no Exterior. 

De acordo com o atual regime legal, RGR, são definidos três períodos de referência (alínea p) do 
art.º 3º): 

 período diurno, das 7 às 20 horas; 

 período de entardecer, das 20 às 23 horas; 

 período nocturno, das 23 às 7 horas. 

O RGR define que são dois os tipos de zonas que deverão verificar requisitos relativamente à 
componente ruído (Zonas Sensíveis e Zonas Mistas), e que a distribuição no território nacional das 
zonas referidas é da competência das Câmaras Municipais (n.º 2 do artigo 6º do RGR), e deve ser 
baseada no estabelecido nas alíneas v) e x) do Artigo 3º do RGR. 

Os valores limite de exposição de Ruído Ambiente definidos no Artigo 11.º e que devem ser 
verificados são: 

 Zonas Mistas8: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A) 

 Zonas Sensíveis9: Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A) 

                                                 
8 área definida em plano municipal de ordenamento do território cuja ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, 
para além dos referidos na definição de zona sensível 
9 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 destinados a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno 
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 Até à classificação das Zonas Sensíveis e Mistas: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A). 
 
É da competência das Câmaras Municipais a classificação, delimitação e disciplina destas zonas 
acústicas, tal como é referido no nº 2 do Artigo 6º. No caso em apreço, de acordo com a 
informação disponibilizada pelo cliente, o concelho da Calheta ainda não possui Classificação 
Acústica, pelo que, os limites legais a verificar no seu território são: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A). 

Para além dos limites anteriores de valor absoluto, as atividades ruidosas permanentes, que não 
infraestruturas de transporte, localizadas na envolvente das zonas sensíveis ou mistas ou na 
proximidade dos recetores sensíveis isolados estão ainda sujeitas, de acordo com o Artigo 13º do 
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de aneiro, ao cumprimento do Critério de Incomodidade: 

 Período diurno: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 5 + D 

 Período do entardecer: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 4 + D 

 Período noturno: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 3 + D 
 
O exercício de atividades ruidosas temporárias, tais como obras, é proibido na proximidade de 
(artigo 14º do RGR): 

 Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 
8 horas; 

 Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento; 

 Hospitais ou estabelecimentos similares. 
 
Segundo o n.º 1 do artigo 15º do RGR, o exercício de atividades ruidosas temporárias pode ser 
autorizado pelo respetivo município, em casos excecionais e devidamente justificados, mediante 
emissão de Licença Especial de Ruído (LER), que fixa as condições de exercício da atividade. A 
licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada 
ao respeito do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no período do 
entardecer e de 55 dB(A) no período noturno, calculados para a posição dos recetores sensíveis. 

5.8.2. Caracterização do ambiente sonoro de referência 

5.8.2.1. Metodologia 

5.8.2.1.1. Medições acústicas e identificação de recetores sensíveis  

De forma a avaliar o ambiente sonoro na área de potencial influência do Projeto do Parque Eólico 
do Loiral II foi efetuada a caracterização do ambiente sonoro nos três períodos de referência 
[período diurno (7h-20h), entardecer (20h-23h) e noturno (23h-7h)] para os conjuntos de 
recetores existentes, e que se enquadram no estabelecido na alínea q) do Artigo 3.º do DL 9/2007, 
que define como “Recetor sensível” – todo o edifício habitacional, escolar, hospitalar, com 
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utilização humana”. O recetor considerado corresponde ao P1 – Hotel Pico da Urze. 

Nas figuras seguintes apresenta-se a localização dos 2 aerogeradores previstos no Projeto alvo de 
avaliação, e do ponto de medição junto ao recetor sensível existente, o Hotel Pico da Urze (P1). 

Foi avaliado o ruído proveniente da referida atividade no recetor sensível mais próximo P1, a cerca 
de 615 metros do parque eólico. Para tal foram realizadas medições durante o funcionamento de 
equipamentos da atividade em avaliação.   

A caracterização acústica experimental foi efetuada através de medições acústicas experimentais, 
por laboratório de acústica com acreditação segundo a norma NP EN ISO/ IEC17025:2005, pelo 
Instituto Português de Acreditação (relatório acreditado em anexo). Na realização das medições 
dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 1996, Partes 1 e 2 (2011), e no Guia 
de Medições de Ruído Ambiente, da Agência Portuguesa do Ambiente (2011), sendo os resultados 
interpretados de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído, Decreto-
Lei n.º 9/2007, em vigor desde Fevereiro de 2007. 

 

 

Figura 5.49  – Localização do ponto de medição de ruído e do recetor avaliado  
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Figura 5.50  – Localização e apontamento fotográfico do Ponto P1 e dos recetores sensíveis 

5.8.2.1.2. Instrumentação e Medições  

As medições foram efetuadas com recurso a equipamento de medição e ensaio adequado, 
nomeadamente:  

- Sonómetro Analisador, de classe de precisão 1, Marca Solo 01 dB, Modelo Solo Master, nº de 
Série 61134 e respetivo calibrador acústico Rion NC-74 nº de Série 34683822: - Data da Última 
Verificação Periódica: Maio de 2019; - Certificado de Verificação Número 245.70 / 19.406762  

- Termo-anemómetro Marca Kestrel, Modelo 5500, SN 2154674, Certificados de Calibração 
AEROMETROLOGIE T17-103627 de 23-03-2017 e A17-103627 de 24-03-2017 (termómetro e 
anemómetro, respetivamente).  

Previamente ao início das medições, foi verificado o bom funcionamento do sonómetro, bem 
como os respetivos parâmetros de configuração. No início e no final de cada série de medições 
procedeu-se à calibração do sonómetro. O valor obtido no final do conjunto de medições não 
diferiu do inicial mais do que 0,5 dB(A). Quando este desvio é excedido o conjunto de medições 
não é considerado válido e é repetido com outro equipamento conforme ou depois de identificado 
e devidamente corrigida a causa do desvio, de acordo com os procedimentos definidos no Manual 
da Qualidade do Laboratório.  

No ponto exterior as medições de longa duração foram realizadas com o microfone do sonómetro 
situado a uma altura de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, ou a 1,5 m acima da cota do recetor sensível 
avaliado.  

As considerações expressas neste estudo seguem o estipulado no Regulamento Geral do Ruído, 
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, pelo que o principal parâmetro a considerar é o LAeq 
(nível sonoro contínuo equivalente).  

No presente caso as amostragens foram efetuadas em conformidade com o Procedimento Interno 
do Laboratório, 2 amostragens de 15 minutos cada, em 1 dia, e uma amostragem de 15 minutos 
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em outro dia, e a realização de uma amostragem acrescida quando ocorrem diferenciais 
superiores a 5 dB entre amostras. 

5.8.2.2. Resultados  

Apresentam-se seguidamente os resultados obtidos nas medições realizadas nos dias 4 e 20 de 
dezembro de 2019 (constantes do relatório acreditado apresentado no Anexo 3) para os três 
períodos legalmente definidos. 

 
Figura 5.51  – Medições de ruído ambiente em P1 (período diurno) 

 
Figura 5.52  – Medições de ruído ambiente em P1 (período entardecer) 
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 Figura 5.53  – Medições de ruído ambiente em P1 (período noturno) 

5.8.2.3. Avaliação dos Valores Limite de Exposição (verificação do artigo 11º, do Regulamento 
Geral do Ruído)  

O resultado das medições é apresentado na forma de média logarítmica, das medições efetuadas 
nos dias 4 e 20 de Dezembro de 2019.   

 
Figura 5.54  – Avaliação dos Valores Limite de Exposição  

 

Os indicadores resultantes foram os seguintes: 

Exterior: Ld = 46.0 dB(A) ; Le = 43.7 dB(A); Ln = 42.7 dB(A); Lden = 49.7 dB(A)  

 

De forma a efetuar uma extrapolação de medições a longa duração, para cada ponto de medição 
ou recetor avaliado foram efetuadas as correções Cmet:  

Ld de Longa Duração = Ld - Cmet diurno  

Le de Longa Duração = Le - Cmet Entardecer   

Ln de Longa Duração = Ln - Cmet noturno  
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Nota :   

Onde: hs – Altura relativa da(s) fonte(s) em metros.  
hr – Altura relativa do microfone em metros.  
dp – Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o recetor) em metros.  
C0 – Fator que depende das estatísticas meteorológicas locais, da velocidade e direção do vento e dos gradientes de 
temperatura, em dB(A); para o território nacional considera-se C0 diurno = 1.47 dB(A), C0 do Entardecer = 0.7 dB(A) 
e  C0 noturno = 0 dB(A)  
  

No caso concreto, todas as medições foram efetuadas em condições favoráveis de propagação, a 
fonte dominante era o tráfego rodoviário da ER105, pelo que hs = 0.5 metros; o microfone 
encontrava-se a 4.0 metros = hr e a distância do microfone à via ou fonte dominante (dp) em 
causa é de aproximadamente de 10 metros, pelo que Cmet Diurno = 0.0 dB (A); Cmet Entardecer = 
0.0 dB (A) e Cmet Noturno = 0 dB(A).   O que resulta então nos seguintes indicadores de longa 
duração:  

Níveis Sonoros medidos: Ld ≈ 46.4 dB(A); Le ≈ 43.7 dB(A); Ln = 42.4 ≈ 42 dB(A); Lden = 49.6 ≈ 50 
dB(A). 
 

Os indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos são 50 e 43 dB (A) respetivamente (tendo em 
conta as regras de arredondamento aplicáveis), não excedem os limites aplicáveis qualquer que 
seja a classificação definida por parte da autarquia.  

 

5.8.2.4. Interpretação dos Resultados e Conclusões   

O ambiente sonoro dos recetores sensíveis existentes é moderadamente perturbado, típico de 
meio rural pouco humanizado, sendo a principal fonte o pouco tráfego rodoviário na ER110 e o 
ruído associado à aerodinâmica vegetal (campos cobertos por matos e floresta). De referir ainda 
que os aerogeradores existentes nos parques eólicos localizados na envolvente (sudeste), são 
humanamente percetíveis, ainda que em termos médios a principal fonte sonora relevante 
corresponda ao tráfego rodoviário e à aerodinâmica vegetal. 

Perante os resultados obtidos, conclui-se que relativamente ao funcionamento do Parque Eólico 
do Loiral III, localizado no Planalto do Paul da Serra, nos Períodos Diurno, Entardecer e Noturno 
(onde ocorre a atividade), no local analisado e nas condições verificadas nos dias de ensaio, os 
níveis sonoros de longa duração, analisados no âmbito dos Valores Limite de Exposição no exterior 
(artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído) no ponto P1 não são excedidos os limites aplicáveis 
qualquer que seja a classificação definida por parte da autarquia.   

De acordo com os resultados apresentados anteriormente, considerados respetivos da média 
anual, os indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos cumprem os limites aplicáveis, qualquer 
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que seja a classificação acústica [artigo 11º do RGR – Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A), para ocupação 
sensível, a mais exigente]. 

Os resultados são válidos nas condições de funcionamento dos equipamentos do parque eólico, 
verificados nos dias em que decorreram as medições. 

 

5.9. Qualidade do ar 

5.9.1. Enquadramento Legal 

O regime de avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente é atualmente enquadrado pelo 
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro. O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro 
transpôs para o direito interno a Diretiva 2008/50/CE, de 21 de maio, relativa à qualidade do ar 
ambiente e a um ar mais limpo na Europa, e a Diretiva 2004/107/CE, de 15 de dezembro, relativa 
ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar 
ambiente. Este diploma estabelece objetivos de qualidade do ar, tendo em conta as normas, as 
orientações e os programas da Organização Mundial de Saúde, para os poluentes dióxido de 
enxofre, dióxido de azoto, óxidos de azoto, partículas PM10 e PM2,5, chumbo, benzeno, 
monóxido de carbono, ozono, arsénio, cádmio, níquel, mercúrio e hidrocarbonetos aromáticos 
policíclicos, com o fim de prevenir ou reduzir os efeitos nocivos para a saúde humana e para o 
ambiente. 

Este documento foi entretanto alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março, com vista 
a melhor traduzir os princípios e objetivos fixados na Diretiva 2008/50/CE e visando também a 
adaptação às regras respeitantes ao intercâmbio reciproco e à comunicação de informação sobre 
a qualidade do ar ambiente, estabelecidas pela Decisão de Execução da Comissão n.º 
2011/850/UE, de 12 de dezembro de 2011 e pelo Decreto-Lei nº 43/2015, de 27 de março e pelo 
Decreto-Lei n.º 47/2017 de 10 de maio que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 
2015/1480 da Comissão, de 28 de agosto de 2015, que altera vários anexos das Diretivas 
2004/107/CE e 2008/50/CE que estabelecem as regras relativas aos métodos de referência, à 
validação dos dados e à localização dos pontos de amostragem para a avaliação da qualidade do 
ar ambiente. O Decreto-Lei n.º 47/2017 de 10 de maio procede igualmente à republicação do 
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro para facilidade de leitura consolidada dada a 
extensão das alterações técnicas efetuadas em vários dos anexos do diploma. 

As Diretivas 2008/50/CE e 2004/107/CE da Qualidade do Ar estabelecem limites juridicamente 
vinculativos para as concentrações de poluentes no ar ambiente, ao nível do solo. Os elementos-
chave da legislação da qualidade do ar da UE são: 

• Valores limite: os valores limite da UE são limites de concentração juridicamente 
vinculativos que não devem ser ultrapassados. Os valores limite são estabelecidos para 
cada poluente: um limite de concentração, um tempo médio durante o qual um poluente 
é medido ou estimado, um número de excedências permitidas por ano (se aplicável), e 
uma data na qual o valor limite deve ser alcançado. Alguns poluentes têm mais de um valor 
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limite (abrangendo diferentes períodos de integração). Os valores limite são juridicamente 
vinculativas nos Estados Membros da EU; 

• Valores alvo: devem ser atingidos, sempre que possível, tomando todas as medidas 
necessárias que não impliquem custos desproporcionados. Os valores alvo não são 
juridicamente vinculativos; 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 102/2010 foi revogado todo o quadro legislativo em vigor 
desde a publicação do Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de julho, procedendo assim à consolidação 
do regime jurídico relativo à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, o qual se encontrava 
disperso por vários diplomas. 

No quadro seguinte apresentam-se os objetivos de qualidade do ar definidos no Decreto-Lei n.º 
102/2010 de 23 de setembro alterado pelo Decreto-Lei nº 43/2015 de 27 de março e pelo 
Decreto-Lei n.º 47/2017 de 10 de maio, para a proteção da saúde humana e para a proteção da 
vegetação para os poluentes, NO2, SO2, PM10, PM2,5, CO e O3. 

 
Quadro 5:34 – Objetivos ambientais em matéria de qualidade do ar definidos no Decreto-Lei nº 102/2010 para os 

poluentes NO2, SO2, PM10, PM2,5, CO e O3 

Poluente 
Objetivo de 

proteção 

Tipo de 

objetivo 

ambiental a) 

Período de 

referência das 

avaliações 

Unidades do objetivo ambiental 

Valores numéricos do objetivo 

ambiental (número de excedências 

autorizadas) 

NO2 Saúde 

VL e VLMT Uma hora Horas de excedência num ano civil 200 µg/m3 (18) 

VL e VLMT Um ano civil Média anual 40 µg/m3 

LAlerta Uma hora 

Três horas consecutivas em excesso (em 

locais representativos da qualidade do ar 

numa área mínima de 100 km2 ou na 

totalidade de uma zona ou aglomeração 

consoante o que for menor) 

400 µg/m3 

SO2 

Saúde 

LAlerta Uma hora 

Três horas consecutivas em excesso (em 

locais representativos da qualidade do ar 

numa área mínima de 100 km2 ou na 

totalidade de uma zona ou aglomeração 

consoante o que for menor) 

500 µg/m3 

VL Um dia Dias de excedência num ano civil 125 µg/m3 (3) 

VL Uma hora Horas de excedência num ano civil 350µg/m3 (24) 

Vegetação Nível Crítico 

Ano civil e 

inverno (de 1 de 

outubro a 31 de 

março 

Média anual, calculada a partir das médias 

horárias 
20 µg/m3 

PM10 Saúde 

VL Um dia Dias de excedência num ano civil 50 µg/m3 (35) 

VL Um ano civil Média anual 40 µg/m3 

NAT b) 
Um dia 

Dias deduzidos de excedência num ano 

civil 
n.d. 

Um ano civil Dedução da média anual n.d. 
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Poluente 
Objetivo de 

proteção 

Tipo de 

objetivo 

ambiental a) 

Período de 

referência das 

avaliações 

Unidades do objetivo ambiental 

Valores numéricos do objetivo 

ambiental (número de excedências 

autorizadas) 

PM2,5 Saúde 
VL Um ano civil Média anual 25 µg/m3 

VL Um ano civil Média anual 20 µg/m3 c) 

O3 

Saúde 

VA 

Média máxima 

por períodos de 

8 horas 

Dias em que a média diária máxima de 8 

horas ultrapassou o valor de referência 

médio ao longo de três anos 

120 µg/m3 (25) 

OLP 

Média máxima 

por períodos de 

8 horas 

Dias em que a média diária máxima de 8 

horas ultrapassou o objetivo a longo prazo 

num ano civil 

120 µg/m3 

LInfo Uma hora Horas de excedência num ano civil 180 µg/m3 

LAlerta Uma hora Horas de excedência num ano civil 240 µg/m3 

Vegetação 

VA 
1 de Maio a 31 

de Julho 

AOT40 (cálculo - ver Diretiva 2008/50/CE 

anexo VII) 
18 000 µg/m3.h 

OLP 
1 de Maio a 31 

de Julho 

AOT40 (cálculo - ver Diretiva 2008/50/CE 

anexo VII) 
6 000 µg/m3.h 

CO Saúde VL 

Média máxima 

por períodos de 

8 horas 

Dias em que a média diária máxima de 8 

horas ultrapassou o valor-limite 
10 mg/m3 

a) VL: valor limite, VLMT: valor limite acrescido da margem de tolerância, VA: valor alvo, 

OLP: objetivo a longo prazo, LInfo: Limiar de informação, LAlerta: Limiar de alerta, CL: Nível crítico, NAT: Avaliação da contribuição natural, ORE: 

Objetivo de redução da exposição, OCE: Obrigação em matéria de concentrações de exposição 

b) Não é necessário comunicar dados atualizados n.d. não definido 

c) Em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2020 

 

5.9.2. Fontes e Emissões de Poluentes Atmosféricos 

Na região Autónoma da Madeira as principais fontes de emissão de poluentes atmosféricos são o 
tráfego automóvel e a produção de energia elétrica, seguindo-se as fontes de combustão fixas 
associadas ao sector residencial e serviços, a aviação e navegação. 

No que respeita à distribuição das emissões por concelho ao nível da ilha da Madeira, verifica-se 
que o concelho do Funchal é o principal responsável pela emissão de poluentes atmosféricos, 
seguindo-se o Machico e Santa Cruz. 

Os concelhos da Calheta e da Ponta do Sol têm um contributo muito reduzido para o global das 
emissões na RAM. Na zona onde se desenvolve o projeto, o tráfego automóvel que se circula na 
ER105 e ER209 constitui a única fonte de emissão de poluentes atmosféricos. 

Na Ilha da Madeira existem duas centrais termoelétricas, uma pertença da EEM (no Funchal) e 
outra gerida pela Atlantic Islands Electricity, S.A. (no Machico). Até ao ano 2013 ambas as centrais 
queimavam essencialmente fuelóleo. Com a construção da terceira nave na central térmica da 
Vitória (CTV) – Vitória III, a qual foi dotada de motores dual-fuel, foi possível, a partir de 2014, 
passar a utilizar gás natural, em vez do fuelóleo na CTV. No setor de produção de energia com 
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responsabilidade na emissão de poluentes atmosféricos refira-se ainda a Instalação de Incineração 
de Resíduos Sólidos Urbanos localizada em Santa Cruz. Na Ilha do Porto Santo, existe uma central 
termoelétrica, pertença da EEM, baseada na queima de fuelóleo. 

Nas Figuras seguintes apresentam-se as emissões totais de SOx, NOx e PM10 por concelho da Ilha 
da Madeira para o ano 2017 e as emissões de SOx, NOx e PM10 na ilha da Madeira por tipo de 
fonte. 
 

 
Figura 5:55 – Emissões totais de SOx por concelho na Ilha da Madeira em 2017 (toneladas) 

 

 
Figura 5:56 – Emissões de SOx na Ilha da Madeira por tipo de fonte em 2017 (toneladas) 
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Figura 5:57 – Emissões totais de NOx por concelho na Ilha da Madeira em 2017 (toneladas) 

 

 
Figura 5:58 – Emissões de NOx na Ilha da Madeira por tipo de fonte em 2017 (toneladas) 
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Figura 5:59 – Emissões totais de PM10 por concelho na Ilha da Madeira em 2017 (toneladas) 

 

 
Figura 5:60 – Emissões de PM10 na Ilha da Madeira por tipo de fonte em 2017 (toneladas) 
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Relativamente a potenciais recetores sensíveis em termos de qualidade do ar (tendo em mente 
identificar potenciais recetores face às atividades de construção do projeto) há a referir as 
seguintes situações: 

 Hotel Pico da Urze e restaurante. 

 Levada Paúl II 

 Capela de Nossa Senhora de Fátima e zona de estacionamento turístico 

5.9.4. Caracterização da qualidade do ar  

Para a caracterização da qualidade do ar na ilha da Madeira foram utilizados os dados de qualidade 
do ar medidos na Rede de Monitorização da Qualidade do Ar da Região Autónoma da Madeira, 
tendo sido consultada a base de dados QualAr disponível no site da APA, bem como o Relatório 
de Qualidade do Ar na RAM - Ano 2017 elaborado pela Direção Regional do Ordenamento do 
Território e Ambiente (DROTA). 

Dado que o Projeto do PE do Loiral III tem como objetivo substituir uma parte da energia elétrica 
produzida a partir da utilização de combustíveis fósseis ao nível da RAM, os impactes na qualidade 
do ar resultantes do Projeto têm uma abrangência que ultrapassa o âmbito local, pelo que a 
caracterização da qualidade do ar efetuada incidiu sobre a totalidade da RAM. 

De acordo com as especificações do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro e alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
47/2017 de 10 de maio, e para efeitos da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, a RAM 
foi dividida em duas zonas, tendo sido considerada a Zona Madeira/Porto Santo e a Aglomeração 
Funchal. Nos termos da legislação em vigor atrás referida, “Zona” é uma área geográfica de 
características homogéneas, em termos de qualidade do ar, ocupação de solo e densidade 
populacional delimitada para fins de avaliação e gestão da qualidade do ar. “Aglomeração” é uma 
zona que constitui uma conurbação caracterizada por um número de habitantes superior a 250 
000 ou em que o número de habitantes se situe entre os 250 000 e os 50 000 e tenha uma 
densidade populacional superior a 500 hab./km2. 

A área de estudo localiza-se na zona Madeira/Porto Santo que integra a estação de monitorização 
de Santana, uma estação rural de fundo localizada em Santana que é representativa da qualidade 
do ar desta zona. A Aglomeração do Funchal dispõe de duas estações de monitorização: São 
Gonçalo (urbana de fundo) e São João (urbana com influencia do tráfego rodoviário).  

Na Figura 5.59 - apresenta-se a delimitação das zonas e aglomerações na ilha da Madeira bem 
como a localização das estações de monitorização. 
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Figura 5.61 - Localização das estações de monitorização da qualidade do ar 

 

Nos quadros e figuras seguintes apresentam-se os valores registados nas estações de São João, 
São Gonçalo e de Santana para 2018 relativamente aos poluentes partículas inaláveis de diâmetro 
inferior a 10 e 2,5 micrómetros (PM10 e PM2,5), dióxido de azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2) e 
ozono (O3). Os poluentes PM10, PM2,5 e NO2 são medidos nas três estações. O SO2 e o O3 são 
medidos apenas nas estações de São Gonçalo e Santana.  

 

Quadro 5:35 – Valores de Concentração de PM10 (2018) 

Estação Eficiência 
Média Anual 

(μg/m3) 

Máx. diário 

(μg/m3) 
Nº dias > VL 

Valor  Limite 

(μg/m3) 

Um dia 

Valor  Limite 

(μg/m3) 

Ano civil 

São Gonçalo 98,9 15,7 130,9 7 

50 40 São João 99,5 21,3 182,9 7 

Santana 98,1 14,1 82,3 3 
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Figura 5.62 - Evolução das médias horárias das concentrações de PM10 em 2018 (estação do São Gonçalo) 

 

 
Figura 5.63 - Evolução das médias horárias das concentrações de PM10 em 2018 (estação do São João) 
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Figura 5.64 - Evolução das médias horárias das concentrações de PM10 em 2018 (estação de Santana) 

 
Quadro 5:36 – Valores de Concentração de PM2,5 (2018) 

Ano Eficiência 
Média Anual 

(μg/m3) 

Máx. diário 

(μg/m3) 

Valor  Limite 

(μg/m3) 

Ano civil 

Obj. de Longo 

Prazo (μg/m3) 

Ano civil 

São Gonçalo 99,2 2,9 24,6 

25 20 São João 98,6 6,6 24,4 

Santana 97,8 3,4 19,5 

 

 
Figura 5.65 - Evolução das médias horárias das concentrações de PM2,5 em 2018 (estação do São Gonçalo) 
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Figura 5.66 - Evolução das médias horárias das concentrações de PM2,5 em 2018 (estação do São João) 

 

 
Figura 5.67 - Evolução das médias horárias das concentrações de PM2,5 em 2018 (estação de Santana) 

 

Quadro 5:37 – Valores de Concentração de NO2 (2018) 

Ano Eficiência 
Média Anual 

(μg/m3) 

Máx. Horário 

(μg/m3) 

Nº horas > 

VL 

Valor  

Limite 

(μg/m3) 

Uma hora 

Valor  

Limite 

(μg/m3) 

Ano Civil 

São 

Gonçalo 
41,8 12,8 81,8 0 200 40 
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Ano Eficiência 
Média Anual 

(μg/m3) 

Máx. Horário 

(μg/m3) 

Nº horas > 

VL 

Valor  

Limite 

(μg/m3) 

Uma hora 

Valor  

Limite 

(μg/m3) 

Ano Civil 

São 

João 
98,3 36,1 141,8 0 

Santana 99,5 2,1 74,9 0 

VL – Valor Limite 
 

 
Figura 5.68 - Evolução das médias horárias das concentrações de NO2 em 2018 (estação do São Gonçalo) 

 
Figura 5.69 - Evolução das médias horárias das concentrações de NO2 em 2018 (estação do São João) 
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Figura 5.70 - Evolução das médias horárias das concentrações de NO2 em 2018 (estação de Santana) 

 
Quadro 5:38 – Valores de Concentração de SO2 (2018) 

Anos Eficiência 

Média 

Anual 

(μg/m3) 

Máx. 

Horário 

(μg/m3)  

Nº 

horas > 

VL 

Máx. 

Diário 

(μg/m3) 

Nº dias 

> VL 

Valor  

Limite 

(μg/m3) 

Uma 

hora 

Valor  

Limite 

(μg/m3) 

Um dia 

Limiar de 

Alerta 

(μg/m3) 

Uma 

hora 

São 

Gonçalo 
99,9 2,6 85,3 0 12,1 0 

350 125 500 
São João - - - - - - 

Santana 44,8 1,7 4,0 0 3,8 0 
VL – Valor Limite. 
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Figura 5.71 - Evolução das médias horárias das concentrações de SO2 em 2018 (estação de São Gonçalo) 

 
Quadro 5:39 – Valores de Concentração de O3 (2018) 

Ano Eficiência 

Máx. 
Horário 

(μg/m3) 

Máx. médias 
8 horas 

(μg/m3) 

Excedências do 
limiar de alerta 

à população 
(240 μg/m3) 

Excedências do 
limiar de 

informação à 
população (180 

μg/m3) 

Excedências do valor 
alvo (120 μg/m3) 
para proteção da 
saúde humana(a) 

São 
Gonçalo 

99,7 127,3 122,5 0 0 1 

São 
João 

- - - - - - 

Santana 99,5 117,1 109,2 0 0 0 

 (a)-nº de excedências permitidas (25): a não exceder mais de 25 vezes por ano 
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Figura 5.72 - Evolução das médias horárias das concentrações de O3 em 2018 (estação de São Gonçalo) 

 

 
Figura 5.73 - Evolução das médias horárias das concentrações de O3 em 2018 (estação de Santana) 

 

Pela análise dos quadros e gráficos apresentados, verifica-se o cumprimento dos limites horários, 
octo-horários, diários e anuais definidos para os poluentes analisados, tendo em vista a proteção 
da saúde humana bem como o cumprimento dos níveis críticos, definidos para a proteção da 
vegetação e ecossistemas naturais e o cumprimento dos valor alvo e objetivos a longo prazo tendo 
em vista a proteção da saúde humana em todas as estações de monitorização. 

Registaram-se contudo, algumas ultrapassagens do valor limite relativamente às PM10, e uma 
excedência do valor alvo para o Ozono embora num número de vezes inferior ao limite permitido, 
cumprindo os valores regulamentares.  
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Os valores registados de NO2 e SO2 relacionados com a proximidade às fontes de emissão (tráfego 
rodoviário, CTV, etc) são mais elevados nas estações urbanas de São Gonçalo e São João. A estação 
de Santana revela claramente valores de concentração dos diversos poluentes, típicos de uma 
zona rural e são representativos da qualidade do ar na área onde se localiza o projeto em análise. 

 

5.10. Gestão de resíduos 

5.10.1. Principais infraestruturas 

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. é uma empresa de capitais exclusivamente públicos 
que tem por objeto a exploração e a gestão do sistema multimunicipal de águas e de resíduos da 
Região Autónoma da Madeira, bem como a conceção e construção das infraestruturas e 
equipamentos necessários à sua plena implementação, concedidas em regime de serviço público 
e de exclusividade. O sistema multimunicipal de águas e de resíduos da Região Autónoma da 
Madeira foi criado e definido pelo Decreto Legislativo Regional n.º 17/2014/M10, de 16 de 
dezembro. 

Na área dos resíduos a ARM é responsável por: 

 Gestão de resíduos em alta em toda a Região Autónoma da Madeira, incluindo tratamento, 
triagem e valorização de resíduos sólidos com aproveitamento energético e envio a 
destino final; 

 Gestão de resíduos em baixa nos cinco municípios aderentes - Câmara de Lobos, Machico, 
Porto Santo, Ribeira Brava e Santana - incluindo recolha seletiva e indiferenciada e 
transferência de recicláveis. 

A ARM gere em alta os resíduos da Região Autónoma da Madeira, designadamente o Sistema de 
Transferência, Triagem, Tratamento e Valorização de Resíduos. Este sistema integrado de gestão 
de resíduos integra quatro instalações, situadas nos concelhos da Ribeira Brava, Santa Cruz e Porto 
Santo. Na ilha da Madeira existem: 

 Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra,  concelho de Santa Cruz. 
Integra soluções de valorização, tratamento e destino final dos resíduos da Região. A 
valorização energética efetuada na Instalação de Incineração de Resíduos Sólidos Urbanos 
(IIRSU) é um processo controlado e automatizado que, para além de tratar os resíduos 
indiferenciados termicamente, possibilita a produção de energia elétrica, a qual é 
direcionada para a rede de distribuição pública. 

 Estação de Transferência da Zona Leste e de Triagem da Madeira ( ETZL/ET), concelho de 
Santa Cruz. Consiste numa solução integrada de: i) receção triagem, acondicionamento e 
encaminhamento para o Continente, dos materiais recicláveis recolhidos seletivamente 

                                                 
10 As sociedades de capitais exclusivamente públicos denominadas IGSERV- Investimentos, Gestão e Serviços, S.A., IGA - 
Investimentos e Gestão da Água, S.A., Valor Ambiente - Gestão e Administração de Resíduos da Madeira, S.A. e IGH - Investimentos 
e Gestão Hidroagrícola, S.A. são fundidas por incorporação na sociedade de capitais exclusivamente públicos denominada ARM - 
Águas e Resíduos da Madeira, S.A., adiante designada por ARM, S.A 

http://www.aguasdamadeira.pt/Portals/0/Documentos/Instala%C3%A7%C3%B5es/ETZL-ET%20do%20Porto%20Novo.pdf
http://www.aguasdamadeira.pt/Portals/0/Documentos/Instala%C3%A7%C3%B5es/ETZL-ET%20-%20Triagem.pdf
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(embalagens de vidro, papel/cartão, plástico e metal); ii) receção no Ecocentro, 
acondicionamento e encaminhamento para operadores licenciados (valorização) ou para 
destino final, de outros fluxos de resíduos; iii) receção dos resíduos sólidos urbanos 
provenientes da recolha indiferenciada nos concelhos de Machico, Santa Cruz e Santana 
e  transferência até à ETRS. 

 Estação de Transferência da Zona Oeste (ETZO), concelho da Ribeira Brava. Visa a 
otimização do transporte dos resíduos urbanos dos concelhos de Calheta, Ponta do Sol, 
Porto Moniz, Ribeira Brava e São Vicente para valorização ou destino final. Como principais 
instalações conta com: i) edifício de Transferência para receção e transferência até à ETRS 
dos resíduos sólidos urbanos provenientes da recolha indiferenciada; ii) ecocentro para 
receção, acondicionamento e encaminhamento para operadores licenciados (valorização) 
ou para destino final, de vários fluxos de resíduos e iii) estação de Tratamento de Águas 
Residuais e outras instalações de apoio. 

 Centro de Receção de Resíduos Especiais (CRRE) - tem por objeto efetuar a receção e 
armazenamento de resíduos industriais perigosos, para os quais, até à presente data, não 
existe solução na Região. 

 

A recolha dos resíduos urbanos provenientes da recolha indiferenciada é da competência da ARM 
(no caso de Câmara de Lobos, Machico, Porto Santo, Ribeira Brava e Santana) e dos restantes 
municípios. Estes resíduos são habitualmente enviados para as Estações de Transferência (ETZO, 
ETZL ou CPRS, consoante o concelho onde são recolhidos), onde são compactados, antes de serem 
encaminhados para a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra, onde são 
objeto de valorização energética.  

Os resíduos de recolha seletiva, depositados nos Ecocentros e Ecopontos são encaminhados para 
a Estação de Triagem da Madeira (ET), para posterior encaminhamento para o Continente, 
conjuntamente (resíduos de embalagens, pilhas e acumuladores, óleos lubrificantes usados, 
pneus usados, REEE e sucata).  

5.10.2. Produção de resíduos  

No quadro e figura seguintes apresentam-se as quantidades de resíduos produzidos na ilha da 
Madeira e respetivos concelhos em 2015, 2016 e 2017. Pode verificar-se que o reduzido 
contributo dos concelhos da Calheta e da Ponta do Sol no contexto da produção de resíduos da 
ilha, representando cada um cerca de 3% do valor total. O concelho do Funchal apresenta a maior 
contribuição, de cerca de 50%, seguindo-se os concelhos de Santa Cruz e Câmara de Lobos. 
 

Quadro 5:40 – Produção de resíduos na ilha da Madeira e respetivos concelhos em 2015, 2016 e 2017 

  
Tipo de recolha 

Total Recolha indiferenciada Recolha seletiva 

Anos 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Ilha da Madeira 106.629  114.548  119.432 91.506  88.973  87.903 15.122  25.577  31.530 
Calheta [R.A.M.] 3.645  3.836  4.191   3.346  3.492  3.740 299  344  451 

http://www.aguasdamadeira.pt/Res%C3%ADduos/Recolhaderes%C3%ADduos/Ecocentros.aspx
http://www.aguasdamadeira.pt/Portals/0/Documentos/Instala%C3%A7%C3%B5es/ETZL-ET%20-%20Transfer%C3%AAncia.pdf
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Tipo de recolha 

Total Recolha indiferenciada Recolha seletiva 

Anos 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Câmara de Lobos 10.194  10.860  11.324   9.560  9.667  9.995 635  1.193  1.329 
Funchal 55.270  61.516  63.204 45.957  44.030  41.464 9.313  17.486  21.740 
Machico 8.930  9.475  8.842 7.952  7.764  7.650 978  1.711  1.193 
Ponta do Sol 3.069  3.109  3.326   2.804  2.831  3.002 264  278  324 
Porto Moniz 1.102  960  1.040 816  798  853 286  162  188 
Ribeira Brava 4.626  5.205  5.199 4.048  3.725  3.930 578  1.480  1.269 
Santa Cruz 15.920  15.479  18.056 13.529  13.127  13.642 2.390  2.353  4.414 
Santana 2.201  2.343  2.437 2.018  2.054  2.095 183  289  342 
São Vicente 1.672  1.765  1.813 1.476  1.485  1.532 196  281  280 

 
  
Resíduos urbanos: total e por tipo de recolha 
Fontes de Dados: INE (até 2001) | INE; APA/MA (a partir de 2002) - IACSB (até 2001) | Estatísticas dos Resíduos 
Municipais (a partir de 2002) 
Fonte: PORDATA 
Última atualização: 2019-01-08 

 

 

 
Figura 5:74 – Quantidades de resíduos sólidos urbanos produzidos nos concelhos da Ilha da Madeira e 

concelhos em 2015, 2016 e 2017 

No Anuário Estatístico da RAM são publicados dados relativamente aos resíduos produzidos e 
geridos na região por tipo de recolha e tipo de destino. No quadro seguinte apresentam-se os 
dados referentes a 20016 e na figura seguinte apresenta-se a percentagem de resíduos recolhidos 
por recolha seletiva na ilha da Madeira, constatando-se que a esta percentagem tem vindo a 
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aumentar desde 2015 (14,2%) até 2017 (26,4%). Este padrão é similar nos concelhos que 
constituem a ilha da Madeira. 
 

Quadro 5:41 – Resíduos sólidos urbanos (RSU) geridos por tipo de recolha e tipo de destino na RAM em 2016 

 
RSU recolhidos por tipo de 

recolha (ton) RSU geridos por tipo de destino (ton) 

Técnico 
Total Recolha 

indifer. 
Recolha 
seletiva 

Total 
Aterro Valorização 

energética 
Valorização 

orgânica 
Valorização 

Multimaterial 

RAM 118696 91741 26955 117300 1784 104684 0 10832 

Calheta 3836 3492 344 3843 41 3561 0 240 

Câmara de 
Lobos 

10860 9667 
1193 10803 

89 10057 0 658 

Funchal 61516 44030 17486 61526 742 53898 0 6886 
Machico 9475 7764 1711 9368 45 8878 0 446 
Ponta do Sol 3109 2831 278 3103 5 2877 0 222 
Porto Moniz 960 798 162 955 32 812 0 111 
Ribeira Brava 5205 3725 1480 4948 324 4344 0 280 
Santa Cruz 15479 13127 2353 15405 119 14043 0 1243 
Santana 2343 2054 289 2323 26 2096 0 201 
São Vicente 1765 1485 281 1759 49 1544 0 166 
Porto Santo 4147 2768 1379 3267 313 2574 0 380 

Fonte: Anuário Estatístico da RAM, 2017 
 

 
Figura 5:75 – Percentagem de resíduos recolhidos por recolha seletiva na ilha da Madeira  

 
No quadro e figuras seguintes apresenta-se a informação percentual dos destinos finais dos 
resíduos produzidos na ilha da Madeira e respetivos concelhos. Constata-se que a valorização 
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energética é dominante, com percentagens acima dos 80% na generalidade dos concelhos. Porto 
Santo regista a menor percentagem, com 78,8%. A valorização multimaterial é o segundo tipo de 
tratamento com maior quantidade de resíduos. 
 

Quadro 5:42 – Resíduos sólidos urbanos (RSU) geridos por tipo de destino na RAM em 2016 (%) 

Unidade geográfica 
Aterro Valorização 

energética 
Valorização 
orgânica 

Valorização 
Multimaterial 

RAM 1,5 89,2 0,0 10,3 
Calheta 1,1 92,7 0,0 6,7 

Câmara de Lobos 0,8 93,1 0,0 0,0 

Funchal 1,2 87,6 0,0 11,2 
Machico 0,5 94,8 0,0 5,0 
Ponta do Sol 0,2 92,7 0,0 7,2 
Porto Moniz 3,4 85,0 0,0 11,6 
Ribeira Brava 6,5 87,8 0,0 5,7 
Santa Cruz 0,8 91,2 0,0 8,1 
Santana 1,1 90,2 0,0 8,7 
São Vicente 2,8 87,8 0,0 9,4 
Porto Santo 9,6 78,8 0,0 11,6 

 
 

 
 

Figura 5:76 – Resíduos produzidos em 2016 por destino final na ilha da Madeira e concelhos 
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5.11. Paisagem 

5.11.1. Metodologia 

A abordagem que se faz a este descritor pretende identificar as particularidades do território em 
termos de valor paisagístico, identificar os veículos de observação e localizar os principais 
potenciais observadores de modo a definir as bacias visuais do projeto. Para o efeito, a 
caracterização da paisagem da área de estudo foi realizada a partir do conhecimento dos 
elementos estruturantes do território e da participação de cada um deles no espaço, 
nomeadamente da fisiografia, uso do solo e presença de elementos de valoração paisagística. 
Partindo da estrutura da paisagem é realizada a caracterização do valor e da fragilidade da 
paisagem de modo a obter uma carta de sensibilidade paisagística. 

Esta abordagem constitui uma etapa de grande importância em termos da posterior identificação 
e avaliação dos potenciais impactes a serem induzidos pelo projeto. 

Para a concretização da referida caracterização foram desenvolvidas diversas atividades que se 
passam e enunciar: 

 Análise da cartografia militar para determinação das características primordiais do 
território, nomeadamente das linhas de cumeada e de talvegue e do respetivo 
desenvolvimento altimétrico do terreno, traduzindo-se na Figura 5:77 a síntese fisiográfica 
da área de estudo; 

 Trabalho de campo para identificação das unidades de paisagem, avaliação direta de 
relações visuais, identificação dos elementos singulares presentes e realização de 
levantamento fotográfico;  

 Consulta da caracterização de outros descritores, nomeadamente da ocupação do solo, 
ecologia e património, para confirmação de dados. 

Como fonte bibliográfica recorreu-se, em particular, ao Estudo de Impacte Ambiental da 
Ampliação do Aproveitamento Hidroelétrico da Calheta, datado de 2014 e elaborado pela Atkins, 
seguindo-se o mesmo tipo de bordagem e utilizando-se os mesmos critérios de avaliação da 
qualidade visual e de fragilidade paisagística. 

A área de estudo do para a caracterização do presente descritor corresponde à área definida por 
um buffer de 3km a partir dos aerogeradores propostos. 
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5.11.2. Enquadramento 

Entende-se por paisagem “uma parte do território, tal como é compreendida pelas populações, 
cujo caráter resulta da ação e da interação de fatores naturais e humanos”11. O atual conceito de 
paisagem considera, assim, tanto os aspetos naturais como os culturais, uma vez que a maioria 
das paisagens mais apreciadas e os ecossistemas mais interessantes, são fruto da ação muito 
antiga das comunidades humanas sobre o ambiente natural (in Contributo para a Identificação e 
Caracterização da Paisagem em Portugal Continental – Universidade de Évora, DGOTDU – Lisboa, 
2002).  

Em termos gerais, a Ilha da Madeira caracteriza-se por apresentar uma paisagem de relevo 
vigoroso, com vales muito penetrantes e encaixados, uma linha de costa de sucessivas arribas 
abruptas e uma zona central onde se destaca o único setor plano e extenso da ilha que é o paul 
da Serra. 

A ocupação humana segue a morfologia da ilha, desenvolvendo-se o povoamento e as culturas 
agrícolas, nitidamente mais concentradas na vertente sul, até à cota 600 – 800, deixando as cotas 
superiores para a vegetação florestal e natural. A edificação e o esculpido dos terraços agrícolas 
nas encostas, associados às levadas e veredas, são imagem de marca da Ilha da Madeira e 
traduzem uma paisagem impar de grande valor cénico e patrimonial. 

5.11.3. Caracterização Local da Paisagem 

5.11.3.1. Análise fisiográfica 

A área onde se implanta o projeto desenvolve-se a cotas próximas dos 1400 m de altitude, numa 
zona de relevo aplanado, onde as linhas de festo e as linhas de água se esbatem na morfologia da 
zona. Com a localização no planalto do Paul da Serra, unidade de dimensões únicas na Ilha da 
Madeira, o relevo surge num ondulado suave de cabeceira, de transição para as vertentes 
acidentadas da envolvente próxima onde se identificam os “lombos” e se iniciam os vales 
encaixados que descem até ao litoral. Na área de implantação do Projeto o declive é muito suave, 
variando entre 0 e 6º, e a exposição dominante é do quadrante norte.  

                                                 
11 Convenção Europeia da Paisagem (Decreto n.º 4/ 2005, de 14 de fevereiro). 



 
    

Estudo de Impacte Ambiental para o Projeto 
de Sobreequipamento do Parque Eólico do 
Loiral III no Paul da Serra  

ENEREEM Refª: T021/19 

  Page 205 of 379 
 

 
Figura 5:77 – Síntese Fisiográfica 
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5.11.3.2. Unidades de paisagem 

A interpretação da paisagem local para a identificação das áreas homogéneas ou unidades de 
paisagem recorreu à análise dos elementos estruturantes do território, definidores do padrão 
organizacional do espaço, e à identificação do tipo de uso e ocupação do solo, reflexo da vivência 
humana no mesmo território. 

As características anteriormente referidas surgem como condicionantes ao uso e ocupação do 
solo, o que reflete a caracterização de enquadramento, verificando-se uma ocupação dominante 
de matos e herbáceas, ”com forte presença de espécies de carácter invasor como a carqueja (Ulex. 
sp.) e a giesta (Cytisus sp.)”12, onde ainda ocorre alguma pastorícia. A ausência de aglomerados 
urbanos é outra característica geral do povoamento da ilha.  

Os acessos viários também traduzem esta diferenciação, sendo que na zona de planalto o 
desenvolvimento da ER209 e da ER110 é retilíneo e de inclinação suave enquanto na zona de 
aproximação, de vertentes acidentadas, as vias apresentam grandes inclinações e um 
desenvolvimento curvilíneo para vencer as diferenças de altitude. Estas vias constituem 
importantes acessos à visualização da área de implantação do projeto, sendo regular a presença 
de turistas que percorrem as estradas regionais como forma de apreensão e desfrute da paisagem 
natural da Ilha da Madeira.  

A configuração morfológica do território em estudo permite, ainda, diferenciar a estrutura visual 
da área de estudo, a qual é determinada por cones visuais de grandes amplitudes panorâmicas na 
zona de planalto do Paul da Serra, que se vão fechando à medida que se desce em altitude na 
zona de vertente, ficando limitados à visualização da encosta fronteira. 

  
Vista da ER209 para oeste na zona de planalto Vista da ER209 para o parque eólico do Loiral na zona 

de vertente 
 

 

 

                                                 
12 IFCN, IP-RAM (2018) – “Plano de Gestão Florestal. Perímetros Florestais do Paul da Serra e do Lombi do Mouro, Montado do 
Rabaçal e Montado da Bica da Cana”. 
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Como elementos singulares da paisagem na área de estudo salientam-se: 

 Os aerogeradores do Parque Eólico do Loiral e de outros parques eólicos localizados na 
vizinhança, os postes das linhas elétricas e as antenas de telecomunicação no Pico da Urze, 
por se individualizarem como elementos verticais na paisagem planáltica. 

  

 Os painéis fotovoltaicos que se destacam no topo da vertente pela dimensão da área 
“espelhada” e contraste com a paisagem natural da envolvente; 

 

 As diferentes edificações de carácter religioso e os edifícios do Posto Florestal Cova Grande 
e o Hotel Pico da Urze, por representarem a ocupação “urbana” numa paisagem sem 
povoamento; 
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 A barragem do Pico da Urze, pela sua dimensão e pelo movimento que gera na atual fase 
de construção; 

 

 A área do projeto de recuperação paisagística associada à obra de Ampliação do Sistema 
Hidroelétrico da Calheta, por se encontrar a ser alvo de intervenção, evidenciando-se pela 
dimensão da área desmatada e aplanada apesar das plantações já efetuadas. 

Ainda dentro de buffer da área de estudo identifica-se uma exploração de inertes que, apesar da 
dimensão, pela sua localização em encosta não é percetível. 

Com base na caracterização efetuada, na área de estudo podem-se identificar duas unidades de 
paisagem, distintas entre si pelo relevo e pela sua ocupação: a zona do paul e a zona de vertente 
(Figura 5:78). 
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Quadro 5:43 – Unidades de Paisagem 

Unidade Geomorfologia Uso do solo 

Zona do Paul Zona de planalto 

Zona coberta de vegetação rasteira, essencialmente 
carqueja e giesta, onde sobressaem os elementos 
verticais das infraestruturas elétricas e de 
telecomunicação e onde os acessos viários se 
desenvolvem em linhas retas 

Zona de Vertente 
Zona de relevo vigoroso, de 
cumes arredondados e vales 
encaixados 

Zona onde predomina o uso florestal, sem povoamento 
e onde os acessos viários apresentam grandes 
inclinações e curvas para vencerem o declive 
acentuado. 

 

5.11.3.3. Qualidade visual 

A avaliação da qualidade visual da paisagem é o resultado da manifestação cénica do território 
determinada pela presença dos principais fatores estruturais do espaço e pela dinâmica que estes 
fatores, quando inter-relacionados e interrelacionados, proporcionam. 

O método adotado para contrariar a avaliação direta, com recurso a considerações de natureza 
estética, seguramente carregadas de subjetividade, identifica parâmetros de valoração, em 
número restrito e de natureza simples e objetiva.  

Os parâmetros selecionados para a avaliação em curso são os que se descrevem em seguida: 

 Escala visual e percetiva – valoração da amplitude visual e da existência ou não de 
elementos territoriais que contribuem para uma leitura mais abrangente e referenciada 
das características do espaço em análise; 

 Raridade/singularidade – valoração em função da raridade de um determinado sistema 
paisagístico, considerando um determinado horizonte espacial, no presente caso a bacia 
visual definida pelas linhas fundamentais de relevo; 

 Integridade – valoração em função da integridade formal e funcional do sistema 
paisagístico e da sua adequabilidade em termos de uso; 

 Riqueza imagética – valoração em função da diversidade formal, cromática e textural. 

A escala de valoração utilizada procede a uma hierarquização qualitativa simples, composta por 
três classes de valor: (1) fraco; (2) médio e (3) elevado. 
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Figura 5:78 – Unidades de Paisagem 
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No quadro seguinte apresentam-se os resultados decorrentes da metodologia descrita. 

Quadro 5:44 – Avaliação da qualidade visual da paisagem 

Parâmetros de valoração 

Unidades de paisagem 

Zona do paul Zona de vertente 

Escala visual e percetiva 3 1 
Raridade/singularidade 3 1 
Integridade 3 3 
Riqueza imagética 2 2 
Valor final 11 7 

 

A valoração da unidade de paisagem “zona do paul” deve-se à sua morfologia singular no contexto 
da Ilha da Madeira de zona de planalto, em contraponto com as usuais vertentes declivosas, e às 
amplitudes visuais que a planura do local permite.  

5.11.3.4. Fragilidade paisagística 

A fragilidade paisagística ou sensibilidade visual mede a capacidade de suporte e a vulnerabilidade 
visual relativamente a eventuais intervenções na paisagem. A fragilidade de uma paisagem será 
tanto mais elevada quanto menor for a sua capacidade para absorver modificações sem 
detrimento da sua qualidade paisagística. 

Seguindo uma metodologia idêntica à utilizada para a avaliação da qualidade visual da paisagem, 
identificam-se seguidamente os parâmetros agora utilizados, indicando-se a forma do seu 
relacionamento com a fragilidade paisagística: 

 Contraste cromático – a fragilidade visual de uma unidade de paisagem será tanto maior 
quanto maior for o contraste cromático entre os seus elementos; 

 Dimensão da bacia visual – a fragilidade do ponto de vista varia na razão direta da 
dimensão da sua bacia visual; 

 Acessibilidade para a observação – a fragilidade de uma unidade de paisagem é tanto 
maior quanto mais frequente e mais próxima for a oportunidade para a sua observação. 

A escala de valoração utilizada é a mesma aplicada para a qualidade visual. 
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Quadro 5:45 – Avaliação da fragilidade visual da paisagem 

Parâmetros de valoração 

Unidades de paisagem 

Zona do paul Zona de vertente 

Contraste cromático 3 1 
Dimensão da bacia visual 3 1 
Acessibilidade para a observação 3 2 
Valor final 9 4 

 
A fragilidade visual, ou capacidade para absorver a intervenção, da unidade de paisagem “zona do 
paul” resulta, à semelhança do que já foi referido em termos de qualidade, do facto de se estar 
num planalto com grande acessibilidade para a observação pela presença das vias rodoviárias e 
pela própria orografia do terreno que permite obter panorâmicas mais abrangentes sobre a área 
a intervencionar.  

Na figura seguinte identificam-se os principais pontos de observação para a área de implantação 
do projeto, os quais foram selecionados em função dos principais acessos à observação e da 
presença de observadores. 

 

Figura 5:79 – Visualizações de enquadramento 
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5.11.3.5. Sensibilidade paisagística 

A sensibilidade paisagística de um território corresponde à tradução da relação entre a qualidade 
cénica da paisagem e a fragilidade da mesma em termos de capacidade de absorção da alteração 
a efetuar, assumindo-se que a sensibilidade de uma paisagem é tanto mais elevada quanto maior 
o seu valor cénico e maior a sua fragilidade visual. 

No presente caso, recorde-se, que a unidade de paisagem “zona do paul” é aquela que maior 
qualidade cénica apresenta e que, em simultâneo, também apresenta maior fragilidade para 
absorver alterações na paisagem. Nesta unidade podemos assumir que se está perante uma 
paisagem de elevada sensibilidade para absorver o Projeto. 

5.12. Património 

5.12.1. Metodologia 

O estudo patrimonial desenvolvido no âmbito do presente EIA considerou as linhas de orientação 
constantes da Circular Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em 
Estudos de Impacte Ambiental de 2004 do então Instituto Português de Arqueologia, atualmente 
Direção Geral do Património Cultural. Assim, procedeu-se à prospeção da área de implantação 
dos dois aerogeradores e sua envolvente 

De uma forma geral, os trabalhos foram divididos em duas fases: pesquisa documental e 
prospeção sistemática (trabalho de campo). 

A Pesquisa Documental correspondeu, essencialmente, à compilação da informação constante no 
EIA e atualização da documentação bibliográfica disponível em matéria de representação 
patrimonial da zona, com o objetivo de caracterizar a “área de incidência” projeto. Para tal 
consultou-se: 

 Bibliografía especializada; 

 Base de dados SIG da DGPC;  

 Base de dados on-line do DGPC; 

 Base de dados on-line do IHRU; 

 Cartografia variada; 

 Plano Diretor Municipal. 

Na fase de Pesquisa Documental procedeu-se à definição da área de estudo (AE), e área de 
incidência direta (AID). A primeira corresponde a uma evolvente de 500m em torno dos 
aerogeradores. No que se refere à AID, esta consiste na área de implantação dos aerogeradores, 
valas de cabos e acessos. 
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A Prospeção de Campo, relativamente ao perímetro assinalado dos futuros aerogeradores, 
determinou a realização uma prospeção arqueológica sistemática do interior da área de projeto. 
Os trabalhos tiveram a seguinte orientação: 

 Prospeção de campo sistemática, com vista à identificação de ocorrências de interesse 
patrimonial inéditas; 

 Localização cartográfica (GPS) registo fotográfico e documental das ocorrências 
patrimoniais identificadas não referidas na pesquisa documental; 

 Realização de uma Carta de Caracterização das Condições de Visibilidade; 

 Preenchimento de uma ficha de inventário individualizada para cada uma das ocorrências 
observadas (pesquisa documental e inéditas), com uma breve descrição do sítio, 
implantação, localização relativamente à área de incidência do projeto, estruturas 
impactantes, registo fotográfico e cartográfico. 

Para a realização do inventário patrimonial foram considerados os elementos culturais integráveis 
na categoria de Património Cultural, segundo a legislação em vigor. Assim, subdividiram-se os 
elementos patrimoniais em 3 categorias distintas: 

Arquitetónico – Corresponde a edificações com valor patrimonial e histórico-cultural, com ou sem 
especial valor arquitetónico e com alguma especificidade, raridade, marcado regionalismo, que 
merecem ser destacadas da arquitetura comum (casas de habitação, casais rurais, arquitetura 
popular, religiosa e civil, pública e privada); 

Etnográfico – Trata-se de elementos patrimoniais sem um valor patrimonial histórico-cultural 
relevante, mas que são caracterizadores de uma vivência regional, sendo caracterizadora desta 
(fontes, estruturas de apoio a atividades agrícolas e pastoris, vias, levadas, zonas extrativas); 

Arqueológico – Enquadra-se aqui a categoria de bens móveis e imóveis que, pela sua natureza, se 
inscrevem na alínea n.º 2 do artigo 74º da Lei de Bases do Património Cultural: “O património 
arqueológico íntegra depósitos estratificados, estruturas, construções, agrupamentos 
arquitetónicos, sítios valorizados, bens móveis e monumentos de outra natureza, bem como o 
respetivo contexto, quer estejam localizados em meio rural ou urbano, no solo, subsolo ou em meio 
submerso, no mar territorial ou na plataforma continental”. 

Para atribuição de classificação tipológica seguiu-se genericamente a nomenclatura constante no 
Thesaurus da base de dados Endovélico da Direção Geral do Património Cultural. Para as 
ocorrências não referidas na tipologia optou-se por utilizar a designação corrente, sempre que 
possível recorrendo ao termo regional. 

No contexto de valoração cultural optou-se por utilizar uma versão muito modificada e 
simplificada dos critérios de inventariação de bens patrimoniais (artigo 17 da Lei de Bases do 
Património Cultural). Esta opção justifica-se pelo facto de muitas ocorrências, sobretudo 
etnográficas, não se enquadrarem completamente nesses critérios. Assim definiu-se uma 
hierarquização de 0 a 5: 
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Muito-Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou 
ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitetónico ou 
arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a 
nível nacional; 

Elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitetónica) 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 
arquitetónica) 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): As fontes de informação indiciam uma ocorrência de interesse patrimonial que se verifica 
ter sido totalmente destruída; 

Indeterminado: Quando as condições de acesso ao local, a cobertura vegetal ou outros fatores 
impedem a observação da ocorrência (interior e exterior no caso das construções). 

5.12.2. Pesquisa Documental 

Para a inventariação das ocorrências patrimoniais, procedeu-se à consulta e respetiva triagem, da 
principal bibliografia arqueológica disponível para o concelho da Calheta e de Ponta do Sol, bem 
como de instrumentos de planeamento, nomeadamente os Planos Diretores Municipais. Foram 
ainda consultadas as bases de dados Endovélico e Ulysses, ambas, responsabilidade da DGPC, 
ainda o SIPA do IHRU e, naturalmente, documentação especializada relativa ao território visado. 
Registam-se ainda contatos com o Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea. 

Assim, partindo de uma seleção criteriosamente recolhida, foi realizada uma pesquisa documental 
com vista à compilação de informação sobre elementos patrimoniais situados na Área de Estudo, 
cuja descrição se apresenta no quadro seguinte. 

Quadro 5:46 – Síntese dos elementos patrimoniais inventariados em Pesquisa Documental 
 

Nº Nome Tipo Cronologia Categoria Localização 

1 Levada Levada Contemporânea Etnográfica 

No exterior da AP. 
No interior da AE a cerca de 315m do 
elemento de projeto mais próximo 
(acesso) 

2 Muro Muro Contemporânea Etnográfica 

No exterior da AP. 
No interior da AE a cerca de 315m do 
elemento de projeto mais próximo 
(Aerogerador 2) 

 
No decorrer desta fase de investigação verificou-se: 

 Área de Incidência do Projeto: Ausência de elementos patrimoniais.  
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 Área de Estudo (polígono mais alargado de 500m): no interior deste polígono mais 
alargado foi possível identificar duas estruturas etnográficas, ambas identificadas no 
âmbito do EIA da Ampliação do Aproveitamento Hidroelétrico da Calheta. A primeira 
corresponde a uma levada situada a cerca 360m do Aerogerador 2. Já o elemento 
patrimonial 2 corresponde a um muro localizado a cerca de 350m do mesmo aerogerador.  

 Exterior da Área de Estudo: regista-se a presença de outros elementos patrimoniais como 
o conjunto monumental do senhor da Montanha ou os casos do Posto Florestal (Foto 5.6), 
o monumento das Bem-Aventuranças (estátua) (Foto 5.7), o cruzeiro junto do Posto 
Florestal (Foto 5.9) e a Capela de Nossa Senhora dos Caminhos (Foto 5.10). 

 
Fotografia 5.1 – Posto Florestal 

 

 
Fotografia 5.2 – Monumento das Bem-Aventuranças 
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Fotografia 5.3 – Cruzeiro junto do Posto Florestal 
 

 
Fotografia 5.4 – Capela de Nossa Senhora dos Caminhos 

 
 

5.12.3. Trabalho de campo 

O trabalho de campo consistiu na prospeção sistemática da área de implantação dos dois 
aerogeradores que compõem o projeto do sobreequipamento bem como a área prevista para 
acesso aos mesmos. Neste caso o acesso previsto ao AE2 faz-se a partir do caminho existente do 
atual parque eólico e o acesso ao AE1 faz-se a partir do AE2.  

O trabalho de campo foi executado por arqueólogo, em condições climatéricas aceitáveis ao bom 
desenvolvimento dos trabalhos de campo. A acessibilidade ao terreno foi favorável e a circulação 
efetuou-se sem condicionantes significativas, porém, por vezes, a vegetação revelou-se uma 
condicionante revelante no que concerne à observação do solo. De uma forma geral a área de 
projeto é composta por terrenos pouco antropizados matizada na presença de vegetação 
herbácea e arbustiva característica da região, por vezes bastante densa. 
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No decorrer dos trabalhos de prospeção arqueológica não foram assinaladas ocorrências 
patrimoniais na área de afetação dos diferentes elementos de projeto. Na figura seguinte 
apresentam-se as ocorrências patrimoniais identificadas na maior proximidade da área de 
intervenção. Estas correspondem a ocorrências referidas na pesquisa documental já que no 
âmbito do trabalho de campo não foram assinaladas ocorrências patrimoniais. 

 
Figura 5:80 – Ocorrências patrimoniais e condições de visibilidade 

O trabalho de campo foi zonado no que concerne às características da ocupação do terreno e de 
visibilidade do solo para deteção de estruturas e materiais arqueológicos, considerando-se as suas 
características como homogéneas, tal como descrito no quadro seguinte e representado na Figura 
acima. 

Quadro 5:47 – Caracterização das condições de visibilidade 
 

Zona VE VA Caracterizaçao Categoria 

A M M 

 
Características da paisagem: Zona 
de características serranas com 
vegetação herbácea e arbustiva 
característica da região que 
conferem condições de visibilidade 
aceitáveis quer para estruturas, 
quer para artefactos. 
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5.12.4. Análise Toponímica 

A avaliação da toponímia, pode revelar-se uma preciosa ferramenta, enquanto auxiliar do trabalho 
da prospeção arqueológica, uma vez que concede indicadores de potenciais sítios de interesse 
patrimonial. Na análise realizada no interior da área de implantação do projeto não se identificam 
designações de carácter vincadamente arqueológico, da mesma forma a envolvente 
correspondente à Área de Estudo (área circundante de 500m), não revelou topónimos 
arqueológicos. 

5.13. Ordenamento do Território 

5.13.1. Planos Regionais, Setoriais e Especiais 

5.13.1.1. Plano de Ordenamento do Território da Região Autónoma da Madeira (POTRAM) 

Em vigor desde 1995, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/95/M, de 24 de junho, o 
POTRAM estabelece as orientações gerais de planeamento e desenvolvimento das intervenções 
respeitantes ao uso e ocupação do solo, defesa e proteção do ambiente e do património histórico, 
distribuição da população no território e estruturação da rede urbana, apresentando como 
objetivos estratégicos: 

a) A estruturação do território, tendo em vista o equilíbrio no funcionamento das grandes 
zonas homogéneas regionais e a preservação do ambiente e da qualidade de vida; 

b) O estabelecimento de condições espaciais para a modernização da economia, visando a 
elevação do nível de rendimento e qualidade de vida da população e a redução das 
assimetrias intra-regionais. 

 
Para efeitos de ordenamento do território o POTRAM aponta o respetivo zonamento, em função 
da categoria de uso dominantes do solo, verificando-se que a área objeto de estudo insere-se na 
classe de espaço “Espaços naturais e de proteção ambiental - zonas naturais de uso muito 
condicionado”. 
 
De acordo com o respetivo regulamento, “constituem espaços naturais e de proteção ambiental 
as áreas determinantes para a estabilidade e perenidade dos sistemas naturais e a qualidade do 
ambiente em geral”, sendo “proibidos usos que diminuam ou destruam as suas funções e 
potencialidades, sem prejuízo do regime legal específico das áreas classificadas e dos baldios” 
(artigo 27.º). Por sua vez, “são zonas naturais de uso muito condicionado as área com valor 
ecológico, vulnerabilidade à pressão humana ou reduzida capacidade de regeneração, onde 
apenas se podem desenvolver atividades de conservação da natureza e, em percursos e locais 
restrito devidamente selecionados, usos de lazer e recreio, bem como, no respeito pela função 
dominante de regeneração e proteção, usos de silvicultura.” (artigo 35.º) 
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Figura 5:81 – Extrato da Planta de Ordenamento do POTRAM 

 
A alteração do POTRAM promovida em 1997 (Decreto Legislativo Regional n.º 9/97/M de 18 de 
julho) criou condições para que certos usos do solo pudessem ser viabilizados mesmo que 
contrariassem o disposto nesse instrumento. Para este efeito, foram consideradas exceções, 
desde que devidamente fundamentadas, as seguintes intervenções: grandes infraestruturas, 
obras com fins exclusivamente agrícolas ou florestais, vias de comunicação e seus acessos, obras 
de defesa do património cultural, empreendimentos habitacionais de promoção direta ou indireta 
de entidades públicas e, ainda, as intervenções de índole turística de impacto económico e social 
relevante. 
 

Localização do projeto 
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A alteração do POTRAM veio, ainda, remeter para os PDM a identificação e classificação das 
categorias de uso dominante do solo, constantes da planta de ordenamento do plano, delimitando 
com maior rigor cartográfico a definição do zonamento do POTRAM. 
 

5.13.1.2. Plano de Ordenamento do Turismo da Região Autónoma da Madeira (POT) 

O Plano de Ordenamento do Turismo da Região Autónoma da Madeira (POT), aprovado pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 15/2017/M, de 6 de junho, contém uma estratégia de 
desenvolvimento turístico para Região e o modelo territorial a adotar. 
 
Segundo o POT, o destino Madeira é entendido como “um destino para todo o ano, de beleza 
natural ímpar, seguro, de fácil acesso, cosmopolita, reconhecido como um «must visit» da Europa, 
com sol e clima ameno, forte tradição de bem receber e vasta oferta de experiências, capaz de 
superar as expetativas mais exigentes”. Neste contexto, é definida como missão do POT - 
consolidar a Região como um destino turístico diferenciado, pela autenticidade da oferta, baseada 
no genuíno e na qualidade do serviço, visando a sustentabilidade económica, social e ambiental. 
 
O POT é constituído por um conjunto de normas de execução (gerais e específicas) e pelos 
programas e ações que visam a concretização dos objetivos e do modelo territorial que se traduz 
nas respetivas peças desenhadas as quais estão sistematizadas em três folhas: zonas e subzonas 
de cruzeiros do espaço marítimo da RAM, modelo territorial para a ilha da Madeira (Zona 2) e 
modelo territorial da ilha do Porto Santo (Zona3). 
 
Da leitura da planta do Modelo Territorial da Ilha da Madeira, apresentado na figura seguinte, 
constata-se que a área em estudo se insere nos limites da Zona de Transição do Parque Natural 
da Madeira, e no Maciço Montanhoso Central, área classificada na Rede Natura 2000. 
 
De acordo com o disposto na Norma 1, das normas gerais (Anexo I), a área em apreço insere-se 
nos “Espaços Naturais e Áreas Protegidas”, referindo a Norma 3, no que respeita às atividades 
turísticas neste espaços, que “caberá aos restantes instrumentos de gestão do território, 
nomeadamente o POTRAM e PDM, no âmbito dos respetivos objetivos e conteúdos, especificarem 
as condições de uso do território para estes fins”. 
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Figura 5:82– Extrato da planta do Modelo territorial da Ilha da Madeira do POT 

 

5.13.1.3. Plano Regional de Ordenamento da Floresta da Região Autónoma da Madeira (PROF) 

O Plano Regional de Ordenamento Florestal da Região Autónoma da Madeira (PROF-RAM), 
aprovado pela Resolução n.º 600/2015, de 11 de agosto, constitui um instrumento de política 
sectorial que incide sobre os espaços florestais e que visa enquadrar e estabelecer normas 
específicas de uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, por forma a promover e garantir 
a produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços. 
 
O PROF-RAM tem por base uma abordagem multifuncional dos espaços florestais, integrando as 
seguintes funções: i) conservação; ii) proteção; iii) suporte ao recreio e valorização da paisagem; 
iv) produção e v) suporte à caça, pesca, apicultura e atividade silvo-pastoril. 
 
As orientações estratégicas florestais constantes no PROF-RAM, principalmente as relativas à 
ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais, serão integradas nos planos 
municipais e nos planos especiais de ordenamento do território. As normas constantes do PROF-
RAM vinculam diretamente todas as entidades públicas e enquadram todos os projetos e ações a 
desenvolver nos espaços florestais públicos e privados. 
 
No quadro seguinte apresentam-se os objetivos gerais do PROF-RAM. 
 
 



 
    

Estudo de Impacte Ambiental para o Projeto 
de Sobreequipamento do Parque Eólico do 
Loiral III no Paul da Serra  

ENEREEM Refª: T021/19 

  Page 223 of 379 
 

Quadro 5:48 – Objetivos Gerais do PROF-RAM 

Objetivos gerais 

1. Promover e garantir o desenvolvimento sustentável dos espaços florestais;  

2. Fomentar e garantir o acesso à utilização da floresta pelas populações, promovendo a harmonização das múltiplas 
funções que ela desempenha e salvaguardando os seus aspetos paisagísticos, recreativos, científicos e culturais;  

3. Constituir um diagnóstico integrado e atualizado periodicamente da realidade florestal da RAM;  

4. Estabelecer a aplicação das diretrizes estratégicas regionais e nacionais de política florestal nas diversas utilizações 
dos espaços florestais, tendo em vista o desenvolvimento sustentável;  

5. Estabelecer a interligação com outros instrumentos de gestão territorial, bem como com planos e programas de 
interesse relevante, nomeadamente os relativos à manutenção da paisagem rural, à conservação do solo e luta 
contra a desertificação, à conservação dos recursos hídricos e à estratégia nacional de conservação da natureza e 
da biodiversidade;  

6. Definir normas florestais ao nível regional e a classificação dos espaços florestais de acordo com as suas 
potencialidades e restrições;  

7. Potenciar a contribuição dos recursos florestais na fixação das populações ao meio rural. 

Fonte: Resolução n.º 600/2015, de 11 de agosto 
 
A RAM compreende 10 sub-regiões homogéneas para as quais define objetivos específicos e 
medidas de intervenção, inserindo-se a área de estudo do Projeto na sub-região homogénea 
“Laurissilva e Maciço Montanhoso”.  
 
Da leitura da Carta dos Espaços Florestais verifica-se a que área em estudo se sobrepõe a uma 
área de matos e herbáceas e, de acordo com a Carta Síntese da Ilha da Madeira a área em apreço 
surge classificada de “zonas sensíveis para a conservação” (Rede Natura 2000) e “zonas florestais 
relevantes” (Perímetro florestal do Paul da Serra), tal como se pode observar na figura seguinte. 
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Figura 5:83 – Extrato de Cartas do PROF 

5.13.1.4. Plano de Ordenamento e Gestão do Maciço Montanhoso Central 

Aprovado pela Resolução n.º 1411/2009, de 19 de novembro, com a Declaração de Retificação n.º 
13/2009, de 27 de novembro, o Plano de Ordenamento e Gestão do Maciço Montanhoso Central 
da Ilha da Madeira (POGMMC), tem natureza de regulamento administrativo e com ele se devem 
conformar os planos municipais e intermunicipais de ordenamento do território, bem como os 
programas e projetos, de iniciativa pública ou privada, a realizar na sua área de intervenção. 
 
O POGMMC, abrange uma área de aproximadamente 6200ha classificada como Sítio de 
Importância Comunitária (PTMAD0002) e integrada na Rede Natura 2000, incidindo sobre parte 
do território de todos os concelhos que compõem a Ilha da Madeira. O POGMMC estabelece 
regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais e ações e atividades a promover na sua área 
de intervenção, com vista a garantir a conservação da natureza e da biodiversidade, bem como a 
manutenção e valorização das características das paisagens naturais.  
 
Os objetivos do POGMMC são os que se apresentam no quadro seguinte. 
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Quadro 5:49 – Objetivos Gerais e Específicos do POGMMC 

Objetivos gerais 

1. Assegurar a conservação da natureza e valorização do ambiente; 

2. Fomentar a participação ativa da população e dos visitantes na fruição, divulgação e preservação do espaço 
natural.3. Constituir um diagnóstico integrado e atualizado periodicamente da realidade florestal da RAM. 

Objetivos específicos 

1. Manter os ecossistemas existentes em equilíbrio e em bom estado de conservação; 

2. Conservar e proteger espécies raras e ameaçadas; 

3. Recuperar o coberto vegetal; 

4. Proteger a biodiversidade e a paisagem; 

5. Conservar os valores fundamentais como o solo e a água; 

6. Promover a partilha de conhecimentos e o intercâmbio técnico através do desenvolvimento de projetos científicos; 

7. Diminuir o impacte dos fenómenos erosivos na paisagem; 

8. Diminuir o risco e perigo de incêndios, principalmente na zona do Paul da Serra; 

9. Aumento do Investimento em produção de energias renováveis e captação de água; 

10. Controlar a introdução e proliferação de espécies invasoras; 

11. Controlar as pressões decorrentes da atividade humana; 

12. Fomentar adequada articulação da atividade económica com a defesa e valorização do património natural; 

13. Acompanhar e avaliar a concretização das medidas de gestão propostas. 

Fonte: Declaração de retificação n.º 13/2009, de 27 de novembro 
 
O POGMMC apresenta os seguintes eixos estratégicos de atuação: i) salvaguarda do património 
natural do SIC; ii) valorização de recursos e valores naturais provendo a sua utilização de forma 
sustentada; iii) promoção das oportunidades de recreio e lazer e da atividade turística associada 
à salvaguarda do Património natural. 
 
No nº 4 do artigo 2º é referido que “os objetivos do POGMMC devem ser atingidos através da 
concretização das medidas expressas nos programas de ação que acompanham o Plano”. 
 
No artigo 10º são listadas as ações interditas e no artigo 11º as atividades condicionadas. De 
acordo com o disposto no artigo 11º, as atividades condicionadas “sem prejuízo da legislação 
aplicável e das disposições específicas previstas para as áreas sujeitas a regimes de proteção, bem 
como dos pareceres, autorizações ou aprovações legalmente exigíveis, ficam sujeitas a parecer 
vinculativo da estrutura de gestão deste espaço natural.” 
 
Entre as ações consideradas como condicionadas destacam-se: 

a) “Alterações à morfologia do solo ou do coberto vegetal, com a exceção das ações 
decorrentes da normal gestão florestal; 

(…) 
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d) Alteração da rede de drenagem natural das águas, abertura de poços, furos e instalação 
de captações de água superficial ou subterrâneas; 

(…) 
g)  A realização de quaisquer obras de construção, reconstrução, ampliação ou demolição, 

com exceção das que estão isentas de licença ou autorização nos termos da legislação em 
vigor; 

h) A abertura de estradas, caminhos e acessos, bem como a beneficiação, ampliação ou 
modificação das vias existentes, com exceção das obras de conservação periódicas e 
correntes e que não impliquem a alteração da plataforma das estradas e dos caminhos 
existentes, bem como dos acessos de carácter agrícola e florestal;  

(...) 
j) A instalação de infraestruturas de distribuição e transporte de energia elétrica de 

telecomunicações, de saneamento básico ou de aproveitamento energético. 
(...)” 
 

Segundo o artigo 20.º (Edificações e infraestruturas), o licenciamento de edificações e 
infraestruturas na área de intervenção do Plano, depende do cumprimento de regras, das quais 
se destacam: 

b) “ (...) no decurso da execução dos projetos devem ser tomadas as medidas cautelares 
necessárias para minimizar as perturbações ambientais e reduzir os impactes negativos 
correspondentes. (...)” 

 
De acordo com a Planta de Síntese e Condicionantes do POGMMC na área de estudo do Projeto 
há a referir a “reserva geológica e de vegetação de altitude”. 
 

5.13.2. Planos Municipais 

5.13.2.1. PDM da Calheta 

Como anteriormente referido, parte do Projeto em estudo desenvolve-se em território do 
concelho da Calheta, o qual possui o seu Plano Diretor Municipal aprovado pela Resolução n.º 
16/2013, de 16 de janeiro. 

Na figura seguinte apresenta-se um extrato da Planta de Ordenamento, sendo possível verificar 
que os aerogeradores, respetivos acessos e parte dos cabos subterrâneos de média tensão 
incidem em área qualificada de “Solo Rural”, sobrepondo-se à classe de espaço “Espaço Natural - 
Áreas  
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Da análise do regulamento do PDM “são qualificadas como Espaços Naturais as áreas de 
reconhecido e elevado valor paisagístico e ambiental, privilegiando-se a salvaguarda das suas 
características essenciais e fundamentais para a conservação da natureza e diversidade biológica 
e paisagística.” (artigo 55º). 

 “Na subcategoria áreas protegidas (…) apenas são permitidas as seguintes construções e 
ocupações, sujeitas a parecer das entidades competentes e sem prejuízo de legislação em vigor: 
(...)  

e) Infraestruturas de saneamento, tratamento de resíduos sólidos urbanos, abastecimento 
de água, obras hidráulicas, infraestruturas elétricas e de telecomunicações, 
aproveitamento de energias renováveis e rede viária (...)”. (artigo 56º) 

 
Fonte: https://www.cmcalheta.pt/pt/atividade-municipal/urbanismo/plano-diretor-municipal 

Figura 5:84 – Extrato da Planta de Ordenamento do PDM da Calheta  

 

 

 

https://www.cmcalheta.pt/pt/atividade-municipal/urbanismo/plano-diretor-municipal
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A análise da Planta de Condicionantes do concelho da Calheta é analisada no capítulo seguinte. 

Ainda da análise do PDM da Calheta importa realçar que de acordo com a Carta Indicativa do Risco 
e no que se refere aos riscos naturais, a área de estudo no concelho da Calheta insere-se em área 
classificada de “Suscetibilidade baixa”. 

  

Fonte: https://www.cmcalheta.pt/pt/atividade-municipal/urbanismo/plano-diretor-municipal 

Figura 5:85 – Extrato da Carta de Risco do PDM da Calheta 

 

 

https://www.cmcalheta.pt/pt/atividade-municipal/urbanismo/plano-diretor-municipal
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5.13.2.2. PDM da Ponta do Sol 

Na sequência do subcapítulo anterior, os restantes elementos do projeto em avaliação – restante 
parte dos cabos subterrâneos de média tensão e ampliação do posto de corte – localizam-se no 
concelho da Ponta do Sol, o qual possui o seu Plano Diretor Municipal ratificado pela Resolução 
n.º 464/2013, de 22 de maio. 

De acordo com o extrato da Planta de Ordenamento, que se apresenta na figura seguinte, verifica-
se que a parte do projeto inserida no concelho da Ponta do Sol incide em área qualificada de “Solo 
Rural”, sobrepondo-se à classe de espaço “Espaços Naturais – Áreas Protegidas”. Da análise do 
regulamento do PDM “são qualificadas como Espaços Naturais as áreas de reconhecido e elevado 
valor paisagístico e ambiental, privilegiando-se a salvaguarda das suas características essenciais e 
fundamentais para a conservação da natureza e diversidade biológica e paisagística.” (artigo 56º). 

“Na subcategoria áreas protegidas (…) apenas são permitidas as seguintes construções e 
ocupações, sujeitas a parecer das entidades competentes e sem prejuízo de legislação em vigor: 
(...)  

e) Infraestruturas de saneamento, tratamento de resíduos sólidos urbanos, abastecimento 
de água, obras hidráulicas, infraestruturas elétricas e de telecomunicações, 
aproveitamento de energias renováveis e rede viária (...)”. (artigo 57º). 

 
Fonte: https://www.cm-pontadosol.pt/pt/viver/camara/documentos/informacoes-institucionais/ds10-urbanismo/pdm-plano-

diretor-municipal/legislacao/planta-de-ordenamento 
Figura 5:86 – Extrato da Planta de Ordenamento do PDM da Ponta do Sol 

https://www.cm-pontadosol.pt/pt/viver/camara/documentos/informacoes-institucionais/ds10-urbanismo/pdm-plano-diretor-municipal/legislacao/planta-de-ordenamento
https://www.cm-pontadosol.pt/pt/viver/camara/documentos/informacoes-institucionais/ds10-urbanismo/pdm-plano-diretor-municipal/legislacao/planta-de-ordenamento
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A análise da Planta de Condicionantes da Ponta do Sol é efetuada no capítulo seguinte. 

Ainda da análise do PDM da Ponta do Sol importa realçar que de acordo com a Carta Indicativa 
do Risco e no que se refere aos riscos naturais, a área de estudo insere-se em área classificada 
de “Suscetibilidade baixa”, tal como acontece no concelho da Calheta. 

 

 
Fonte: https://www.cm-pontadosol.pt/pt/viver/camara/documentos/informacoes-institucionais/ds10-urbanismo/pdm-plano-

diretor-municipal/formularios/189-carta-indicativa-do-risco-2012-pdm-cmpsol/file 

Figura 5.87 – Extrato da Carta Indicativa do Risco do PDM da Ponta do Sol 

 
 
 

https://www.cm-pontadosol.pt/pt/viver/camara/documentos/informacoes-institucionais/ds10-urbanismo/pdm-plano-diretor-municipal/formularios/189-carta-indicativa-do-risco-2012-pdm-cmpsol/file
https://www.cm-pontadosol.pt/pt/viver/camara/documentos/informacoes-institucionais/ds10-urbanismo/pdm-plano-diretor-municipal/formularios/189-carta-indicativa-do-risco-2012-pdm-cmpsol/file
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5.14. Condicionantes e Servidões 

5.14.1. Metodologia 

Apresentam-se seguidamente as principais condicionantes e servidões e restrições de utilidade 
pública que se constituem como condicionantes ao uso do solo na área de implantação do Projeto 
do Parque Eólico do Loiral III.  

As condicionantes apresentadas basearam-se, essencialmente, nos Regulamentos e Plantas de 
Condicionantes dos PDM da Calheta e de Ponta do Sol. No capítulo II do Regulamento do PDM da 
Calheta e PDM de Ponta do Sol, relativo a servidões administrativas e restrições de utilidade 
pública, Artigo 6º, são identificadas as áreas do território concelhio sujeitas a servidões e 
restrições de utilidade pública ao uso dos solos nos domínios do património natural, cultural, 
equipamentos coletivos, infraestruturas básicas e exploração do solo e subsolo. Estas servidões 
são identificadas nas Planta de Condicionantes ou simplesmente descritas nos relatórios.  

5.14.2. Condicionantes e servidões existentes na área de estudo 

No quadro seguinte apresenta-se a listagem das condicionantes e servidões de interesse público 
delimitadas nos PDM dos concelhos da Calheta e de Ponta do Sol e a indicação da representação 
das mesmas na área de estudo (área de implantação do projeto e área envolvente). 

Quadro 5:50 – Condicionantes existentes no PDM da Calheta e de Ponta do Sol 

Servidões (PDM Calheta e PDM Ponta do sol) 
 

Representação na área de 
estudo  

a) Recursos Naturais  
i) Recursos hídricos: 
- Domínio Público Marítimo -- 
- Margem das Águas do Mar -- 
- Domínio Público Fluvial  -- 
– Leito e Margens dos Cursos de Água -- 
- Captação de Águas para Abastecimento Público -- 
- Albufeira de Águas Públicas -- 
ii) Recursos geológicos 
- Pedreira -- 
iii) Recursos Agrícolas e Florestais:  
- Reserva Agrícola Nacional (RAN); -- 
- Regime Florestal – Perímetro Florestal do Paul da Serra; Projeto 
- Povoamento Florestal Percorrido por Incêndios; -- 
- Árvore ou Arvoredo de Interesse Público -- 
iv) Recursos Ecológicos: 
- Reserva Ecológica Nacional (REN) Projeto 

b) Património Edificado  
i) Imóvel de Interesse Público: -- 
ii) Imóvel de Interesse Municipal -- 
c) Infraestruturas  
i) Rede de Abastecimento de Água:  
- Reservatório; -- 
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Servidões (PDM Calheta e PDM Ponta do sol) 
 

Representação na área de 
estudo  

- Estação Elevatória; -- 
- Estação de Tratamento de Águas; -- 
- Conduta adutora; -- 
- Levada; Área envolvente 
- Depósito de Água para Rega; -- 
ii) Rede de drenagem de Águas Residuais:  
- Conduta coletora; -- 
- Conduta coletora; -- 
- Estação de Tratamento de Águas Residuais; -- 
- Estação Elevatória; -- 
iii) Rede Elétrica:  
- Transformação de Energia - -- 
- Subestação; -- 
- Transporte de Energia - Linha de AT; -- 
- Transporte de Energia - Linha de MT;  
iv)Rede Rodoviária:  
- Via Expresso; -- 
- Estrada Regional; Área envolvente 
- Estrada e Caminho Municipal Área envolvente 
v)Rede de Telecomunicações; -- 
vi) Faróis e outros sinais marítimos - Farol -- 
vii)Marcos geodésicos; Área envolvente 
d) Atividades perigosas  
i) Estabelecimento com produtos explosivos. -- 

 

Nas figuras seguintes apresentam-se extratos das Plantas de Condicionantes dos PDM da Calheta 
e de Ponta do Sol. 
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Fonte: https://www.cmcalheta.pt/pt/atividade-municipal/urbanismo/plano-diretor-municipal 

Figura 5:88 – Extrato da Planta de Condicionantes do PDM da Calheta  

https://www.cmcalheta.pt/pt/atividade-municipal/urbanismo/plano-diretor-municipal
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Fonte: https://www.cm-pontadosol.pt/pt/viver/camara/documentos/informacoes-institucionais/ds10-urbanismo/pdm-plano-

diretor-municipal/legislacao/planta-condicionantes/6-planta-condicionantes/file 

Figura 5:89 – Extrato da Planta de Condicionantes do PDM da Ponta do Sol 

5.14.2.1. Recursos Naturais 

Da leitura da Planta de Condicionantes dos concelhos da Calheta e de Ponta do Sol constata-se 
que o Projeto se insere em área sujeita a servidões administrativas e restrições de utilidade pública 
associadas a recursos agrícolas e florestais, ao localizar-se em área de regime florestal (Perímetro 
Florestal do Paul da Serra) e associadas a recursos ecológicos, ao localizar-se em área de Reserva 
Ecológica Nacional. De acordo com o regulamento do PDM nas áreas abrangidas por servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública aplicam-se os respetivos regimes jurídicos em 
vigor.  

Recursos Ecológicos: áreas a incluir na Reserva Ecológica Nacional:  

Na Ilha da Madeira não exista delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) similar à que existe 
em Portugal Continental. O Decreto Legislativo Regional n.º 18/2011/M de 11.08.2011 estabelece 
um regime transitório para a aplicação à Região Autónoma da Madeira do regime jurídico da 
Reserva Ecológica Nacional e da Reserva Agrícola Nacional. De acordo com este diploma legal, 
“durante o período transitório previsto no número anterior, a REN é definida com base no regime 
jurídico das áreas protegidas em vigor na Região Autónoma da Madeira e, para a RAN, são 
considerados todos os solos de boa ou muito boa capacidade agrícola segundo a Carta dos Solos 

https://www.cm-pontadosol.pt/pt/viver/camara/documentos/informacoes-institucionais/ds10-urbanismo/pdm-plano-diretor-municipal/legislacao/planta-condicionantes/6-planta-condicionantes/file
https://www.cm-pontadosol.pt/pt/viver/camara/documentos/informacoes-institucionais/ds10-urbanismo/pdm-plano-diretor-municipal/legislacao/planta-condicionantes/6-planta-condicionantes/file
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da Ilha da Madeira e respetivos instrumentos complementares, e classificados no Plano Diretor 
Municipal como Espaços Agrícolas”. 

Neste contexto os Regulamentos dos PDM da Calheta e de Ponta do Sol listam as áreas a incluir 
na REN que, de acordo com o artigo 13 dos respetivos Regulamentos, integram as seguintes áreas 
protegidas:   

a) Rede Natura 2000 - Maciço Montanhoso Central (ZEC);  

b) Rede Natura 2000 - Laurissilva da Madeira (ZEC);  

c) Rede Natura 2000 - Moledos (ZEC);  

d) Parque Natural da Madeira. 

O Projeto do Parque Eólico do Loiral III insere-se em território do Parque Natural da Madeira e da 
Rede Natura 2000 - Maciço Montanhoso Central (ZEC), encontrando-se sujeito ao regime da REN.  

De acordo com o Artigo 14.º Regime dos Regulamentos dos PDM da Calheta e da Ponta do Sol 
“ Nas áreas integradas em REN aplica-se o disposto na legislação em vigor para as referidas áreas 
protegidas. As operações urbanísticas a realizar em áreas integradas na REN estão sujeitas a 
parecer prévio vinculativo da Secretaria Regional com a tutela da estrutura de gestão, constituída 
pelos serviços na sua dependência e com as competências sobre as áreas protegidas”. 

Nas áreas da Rede Natura 2000 – Maciço Montanhoso Central (ZEC) e Parque Natural da Madeira, 
aplica-se o disposto na legislação em vigor, nomeadamente o Plano de Ordenamento e Gestão do 
Maciço Montanhoso Central apresentado em subcapítulo próprio. 

 

Recursos Agrícolas e Florestais: áreas de regime florestal – Perímetro florestal do Paul da Serra:  

Na RAM o Regime Florestal em termos legais encontra-se enquadrado pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 35/2008/M, de 14 de agosto o qual estabelece o regime de proteção dos recursos 
naturais e florestais e revoga os Decretos Legislativos Regionais n.º 7/88/M, de 6 de Junho e n.º 
21/88/M, de 1 de setembro, que estabelecem o regime silvo pastoril e regulam a proteção dos 
recursos florestais, respetivamente. 

O Regime Florestal constitui um importante instrumento jurídico que permite intervenções em 
larga escala e à luz do interesse público (através do Estado), com o intuito de estimular o uso 
florestal do país, assim como uma gestão adequada das áreas do próprio Estado, baldios e 
terrenos particulares encravados e ainda em terrenos particulares cujos proprietários solicitassem 
expressamente a submissão dos mesmos.  

O Regime Florestal corresponde, assim, ao “conjunto de disposições destinadas não só à criação, 
exploração e conservação da riqueza silvícola, sob o ponto de vista da economia nacional, mas 
também o revestimento florestal dos terrenos cuja arborização seja de utilidade pública, e 
conveniente ou necessária para o bom regime das águas e defesa das várzeas, para a valorização 
das planícies áridas e benefício do clima, ou para a fixação e conservação do solo, nas montanhas, 
e das areias no litoral marítimo.”  
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De acordo com o artigo 4.º do Decreto Legislativo Regional n.º 35/2008/M, de 14 de agosto, é 
necessário um pedido de autorização à Direção Regional de Florestas (DRF) para a realização das 
seguintes atividades: “quaisquer catividades lúdico-desportivas que possam colocar em causa o 
desenvolvimento das espécies florestais e florísticas existentes ou provocar a erosão do piso e do 
solo; a circulação de veículos de qualquer natureza no espaço de natureza florestal.” 

De acordo com a informação constante no Plano de Gestão Florestal – Perímetros Florestais do 
Paul da Serra e do Lombo do Mouro, Montado do Rabaçal e Montado da Bica da Cana, 2018, IFCN 
o Projeto do Parque Eólico do Loiral III insere-se na área delimitada do Perímetro Florestal do Paul 
da Serra, que apresenta uma área de 2088,3 ha.  O Perímetro Florestal do Paul da Serra encontra-
se submetido a Regime Florestal Total (criado através do Decreto n.º 41161 de 19 de junho de 
1957 (Diário do Governo n.º 140, I Série, de 19/6))13, encontrando-se sujeito a diversas restrições 
relacionadas com ações de arborização e rearborização. 

De acordo com o mesmo documento verifica-se, ainda, a existência das seguintes áreas florestais 
na zona envolvente ao PF do Paul da Serra:  

 Montado do Rabaçal;  

 Montado da Bica da Cana; 

 Perímetro Florestal das Serras do Lombo do Mouro 

 
Fonte: Plano de Gestão Florestal – Perímetros Florestais do Paul da Serra e do Lombo do Mouro, Montado do Rabaçal e 

Montado da Bica da Cana, 2018, IFCN 
Figura 5:90 – Enquadramento geográfico dos Perímetros Florestais e dos Montados na zona do Paul da Serra 

                                                 
13 IFCN, IP-RAM (2018) – “Plano de Gestão Florestal. Perímetros Florestais do Paul da Serra e do Lombi do Mouro, Montado do 
Rabaçal e Montado da Bica da Cana”. 
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Explorações mineiras – Pedreiras_  

No limite Sul da área de estudo encontra-se uma exploração de massas minerais – Pedreira – 
localizada na freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol”. Contudo, a mesma não se encontra 
incluída nas condicionantes “explorações mineiras” definidas na Planta de Condicionantes do PDM 
da Calheta. 

5.14.2.2. Infraestruturas 

As condicionantes identificadas na área de estudo integradas na categoria Infraestruturas 
incluem: 

 Rede de Abastecimento de Água (levadas) 

 Rede Elétrica (Transporte de energia – Linha de MT) 

 Rede Rodoviária (Estrada Regional e Estrada e Caminho Municipal) 

 Marcos geodésicos 

Rede de abastecimento de água 

Embora os PDM de Calheta e Ponta do Sol incluam as levadas na rede de abastecimento de água 
não especificam os condicionamentos existentes em termos de ocupação do solo. As levadas que 
se localizam numa maior proximidade do Projeto correspondem à Levada do Paul II, localizada a 
cerca de 1km a sul e a Levadinha da Serra, localizada a cerca de 1km a sudeste dos aerogeradores. 

Infraestruturas elétricas 

O Decreto Regulamentar Regional n.º 8/2019/M de 31 de outubro, que aprova o Regulamento da 
Rede de Transporte e de Distribuição de Energia Elétrica da Região Autónoma da Madeira, 
estabelece as condições técnicas de exploração e as condições de relacionamento entre o 
operador do Sistema Elétrico de Serviço Público da Madeira (SEPM) e as entidades a elas ligada. 
De acordo com este diploma legal, as tensões nominais da rede de transporte e distribuição do 
SEPM são as seguintes: 

a) Redes de AT (Rede de Transporte): 60 kV; 

b) Redes de MT (Redes de Distribuição MT): 6.6 kV e 30 kV; 

c) Redes de BT (Redes de Distribuição BT): 230 V/400 V. 

Na área de intervenção identificou-se uma linha de transporte de energia elétrica de média 
tensão. A servidão administrativa e restrição de utilidade pública associada prende-se na garantia 
de afastamentos mínimos de modo a eliminar todo o perigo previsível para as pessoas e a evitar 
danos em bens materiais, não devendo perturbar a livre e regular circulação nas vias públicas ou 
particulares, nem prejudicar outras linhas de energia ou de telecomunicações, ou causar danos às 
canalizações de água, gás ou outras (Artigo 5.º do RSELEAT e Artigo 1.º do RSRSDEEBT). 
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Marcos geodésicos 

Os marcos geodésicos representam pontos coordenados que possibilitam a referenciação 
espacial, estando-lhes associado, de acordo com o Decreto-Lei n.º 143/82, “faixas de respeito” de, 
no mínimo, 15 m de raio, nas quais não se poderá fazer plantações, construções e outras obras 
ou trabalhos de qualquer natureza que impeçam a visibilidade das direções constantes das 
minutas da triangulação revista. Na área de estudo existem os seguintes vértices geodésicos, a 
saber: Urze, Loiral, Base SE.  

O marco geodésico mais próximo do Projeto do Parque Eólico do Loiral III é o Loiral, a cerca de 
400 m a sul. 

 

Rede viária 

Nos PDM dos concelhos da Calheta e de Ponta do Sol (Artigo 69.º Caraterização) é classificada a 
rede viária concelhia com a seguinte hierarquia:  

a) Rede Principal: i) Via Expresso;  

b) Rede Distribuidora: i) Vias Interlocais.  

c) Rede Local: i) Vias Locais; ii) Caminhos.  

Neste artigo é ainda referido que a rede viária corresponde ao traçado das vias e inclui as 
respetivas faixas de proteção.  

No Artigo 70.º Regime de Uso e Ocupação é definido que o regime de proteção de cada via é o 
estabelecido na legislação em vigor ou no regulamento municipal para a rede viária municipal. É 
ainda referido que as faixas de proteção associadas às vias previstas pelo RPDMPS constituem 
áreas não edificáveis e têm as seguintes dimensões, aplicadas simetricamente em relação ao eixo 
da via: a) Vias incluídas na Rede Principal: 20m; b) Vias incluídas na Rede Distribuidora: 15m; c) 
Vias incluídas na Rede Local: 8m. 

De acordo com a análise da Planta de Condicionantes dos PDM da Calheta e da Ponta do Sol 
considera-se que tanto a ER 105 como a ER209 integram a rede distribuidora, sendo aplicável a 
servidão de 15m para cada lado do eixo da via. 

 

O Decreto Legislativo Regional n.º 15/2016/M, publicado a 14.03.2016, veio proceder à segunda 
alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 15/2005/M, de 9 de agosto, que procede à 
classificação das estradas da rede viária regional. De acordo com este diploma legal, as estradas 
que na Região Autónoma da Madeira desempenham funções de interesse regional integram -se 
em duas categorias:  

a) Estradas regionais principais: são as vias de comunicação rodoviária de maior interesse regional, 
que asseguram as ligações entre as sedes de concelho ou destas com os principais centros de 
atividade económica, formando uma rede viária estruturante. As estradas regionais principais são 
objeto de uma classificação funcional.  
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b) Estradas regionais complementares: são as que estabelecem as ligações entre as estradas 
regionais principais e os núcleos populacionais mais importantes e complementam a estrutura 
principal da rede regional principal. As estradas regionais complementares constituem a rede 
regional complementar e não são globalmente objeto de uma classificação funcional. 

Na área de estudo do presente projeto a rede viária existente é constituída pela R 105, que integra 
a rede regional principal e pela ER 209, que integra rede regional complementar. 

Tendo em consideração as características do projeto em análise – implantação de estruturas de 
elevada altura, analisou-se, ainda, a existência de servidões aeronáuticas. As servidões 
aeronáuticas do Aeroporto da Madeira encontram-se consagradas, em termos legais na Lei n.º 
2078, de 11 de Julho de 1955, que estabelece o regime a que ficam sujeitas as zonas confinantes 
com organizações ou instalações militares ou de interesse para a defesa nacional e no Decreto-Lei 
n.º 45 986, que define o regime geral das servidões militares, aplicável supletivamente às 
servidões aeronáuticas civis e ao Decreto-Lei n.º 45 987, de 22 de Outubro de 1964, que 
estabelece o regime geral das servidões aeronáuticas civis, e em termos técnicos, pelo Anexo 14 
da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO). O projeto em estudo encontra-se a uma 
distância elevada do Aeroporto da Madeira e das respetivas servidões aeronáuticas do Aeroporto 
da Madeira. 

 
Fonte: ANAM e EIA da Expansão do Sistema Hidroelétrico da Calheta 

Figura 5.91 - Zonas de servidão do aeroporto da Madeira 
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5.15. Saúde Humana 

5.15.1. Enquadramento 

A “Organização Mundial de Saúde” (OMS) define a saúde como “um estado de completo bem-
estar físico, mental e social e não somente ausência de afeções e enfermidades”. A saúde passou, 
então, a ser mais um valor da comunidade que do indivíduo. A saúde é, portanto, um valor 
coletivo, um bem de todos, devendo cada um gozá-la individualmente, sem prejuízo de outrem e, 
solidariamente, com todos. A saúde humana é, assim, entendida num alcance mais abrangente 
que a ausência de doenças, sendo um valor coletivo a ser assegurado.  

Existe uma forte correlação entre a saúde humana e o ambiente físico e social em que vivem as 
populações. Pode-se dizer que a saúde ambiental engloba todos os aspetos físicos, químicos, 
biológicos, sociais e psicológicos externos às pessoas e dependente da interação do Homem com 
este meio. 

Para efeitos da presente caracterização foram abordadas as questões de carácter institucionais, 
relacionadas com o acesso da população a equipamentos e serviços básicos de saúde e informação 
relativa às causas de óbito (que dão uma indicação das principais doenças que afetam a 
população), e o estado do ambiente/exposição da população a riscos ambientais que podem ter 
consequências no seu estado de saúde. 

5.15.2. Acesso a equipamentos e serviços básicos de saúde 

A SRS - Secretaria Regional da Saúde da Madeira tem sob tutela os seguintes organismos e 
serviços: 

 Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM. 

 Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPE. 

 Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM. 

O Serviço de Saúde da RAM, E.P.E., tem como missão (...) Prestar cuidados de saúde, cuidados e 
tratamentos continuados, cuidados paliativos à população, designadamente aos beneficiários do 
Serviço Regional de Saúde e aos beneficiários dos subsistemas de saúde, ou de entidades externas 
que com aquele contratem tais cuidados e a todos os cidadãos em geral, de forma integrada, 
através de uma rede de serviços de fácil acesso, com uma eficiência técnica e social de elevado 
nível que permita a obtenção de ganhos em saúde (...). 

Os serviços de saúde na ilha da Madeira estão organizados da seguinte forma: 

 Hospitais: Unidades do SNS e unidades privadas. 

 Agrupamentos dos Centros de Saúde (ACES): É um serviço constituído por várias Unidades 
Funcionais e cuja missão é garantir a prestação de Cuidados de Saúde Primários à 
população de determinada área geográfica. Na RAM, o ACES contempla 47 centros de 
saúde, distribuídos por sete zonas geográficas: CS da Zona Oeste, CS de Câmara de Lobos, 
CS do Funchal Zona I, CS do Funchal Zona II, CS de Santa Cruz, CS da Zona Leste e CS Dr. 
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Francisco Rodrigues Jardim, as quais podem integrar um ou mais concelhos. Cada Direção 
de Centro é composta por um médico especialista em Medicina Geral e Familiar, um 
enfermeiro chefe e uma assistente técnica, com experiência em gestão de CSP. 

 Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados (RRCCI): A RRCCI é uma estrutura 
constituída por serviços de apoio ao domicílio e de internamento de curta, média e longa 
duração, que prestam conjuntamente cuidados de saúde e de apoio social, promovendo a 
autonomia dos seus utentes. A sede é no Hospital Dr. João de Almada e existem dois 
centros de coordenação regionais: ECL - OESTE - Equipa de Coordenação Local da Zona 
Oeste, sedeada no Centro de Saúde da Ribeira Brava e a ECL - FUNCHAL - Equipa de 
Coordenação Local da Zona Funchal, sedeada no Centro de Saúde de Santo António, 
Funchal 

 Outras Unidades: Centro Dr. Agostinho Cardoso Funchal e Clínicas 

 

Relativamente a equipamentos de saúde no concelho da Calheta constata-se o seguinte: 

 Nos municípios da Calheta e da Ponta do Sol não existem hospitais. Os Hospitais mais 
próximos localizam-se no concelho do Funchal, a cerca de 40km da vila da Calheta.  

 O município da Calheta dispõe de um Centro de Saúde integrado no Agrupamento de 
Centros de Saúde do Oeste que, além de consultas e exames médicos, dispõe de um 
serviço de internamento com 13 camas. O município de Ponta do Sol dispõe, igualmente, 
de um Centro de Saúde. 

 O município da Calheta dispõe de 4 Farmácias e Ponta do Sol tem 3 farmácias. 

 

Quadro 5:51 – Hospitais e Farmácias na RAM e concelhos, 2017 

 Hospitais Farmácias e Postos farmacêuticos 

  
Total Parcerias 

público-
privadas 

Privados Total 
Farmácias 

Postos 
farmacêuticos 
móveis 

RAM 9 3 6 66 65 1 

Calheta 0 0 0 4 4 0 
Câmara de 

Lobos 
0 0 0 8 

8 0 

Funchal 9 3 6 28 28 0 
Machico 0 0 0 5 5 0 

Ponta do Sol 0 0 0 2 2 0 
Porto Moniz 0 0 0 1 1 0 
Ribeira Brava 0 0 0 4 3 1 

Santa Cruz 0 0 0 7 7 0 
Santana 0 0 0 3 3 0 

São Vicente 0 0 0 3 3 0 
Porto Santo 0 0 0 1 1 0 

Fonte: Anuários Estatístico da Madeira, 2017 
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No Anuário Estatístico da Madeira são publicadas estatísticas de saúde para a região. Apresentam-
se abaixo algumas das estatísticas relacionadas com a saúde humana em 2017. 

Quadro 5:52 – Estatísticas de saúde em Portugal, RAM e concelhos integrantes em 2017 

  
Enfermeiras/os 
por 1000 
habitantes 

 
 
 
Médicas/os 
por 1 000 
habitantes 
 

 
 
Farmácias e 
postos 
farmacêuticos 
móveis por 1 
000 habitantes 
 

 
 
 
Internamentos 
nos hospitais por 
1 000 habitantes 
 

 
Cirurgias 
(exceto 
pequenas 
cirurgias) por 
dia nos 
hospitais 
 

Consultas 
médicas nos 
hospitais por 
habitante 
 

Camas 
(lotação 
praticada) 
nos hospitais 
por 1 000 
habitantes 
 

Taxa de 
ocupação 
de camas 
nos 
hospitais 
(%) 
 

Portugal 7,0 5,0 0,3 111,9 2552,8 1,9 3,4 79,0 

RAM 8,7 4,1 0,3 100,4 36,4 1,2 7,1 82,9 

Calheta 2,3 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Câmara de 

Lobos 
1,1 1,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Funchal 19,5 7,3 0,3 244,0 36,4 2,8 17,2 82,9 

Machico 1.3 1,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ponta do Sol 0,5 0,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Porto Moniz 2,5 2,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ribeira Brava 1,0 2,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Santa Cruz 0,6 2,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Santana 3,1 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

São Vicente 1,9 1,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Porto Santo 2,3 1,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fonte: Anuários Estatístico da Madeira, 2017 

 
Quadro 5:53 – Médicos por município de residência, segundo a especialidade na ilha da Madeira e concelhos, 2017 

 Médicos Médicos por especialidade 

  
Total Especial Não 

especiali 
Cirurgia 

Geral 
 

Estomato 
logia 

Ginecologia 
e 

obstetrícia 

Medicina 
Geral e 
familiar 

Oftalmo 
logia 

Ortopedia Pediatria Psiquiatria 

Portugal 51937 31709 20228 1711 590 1735 6848 1056 1174 2085 1123 

RAM 1032 568 464 35 4 35 139 15 20 35 11 

Calheta 7 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0 
Câmara de 

Lobos 
48 18 30 0 

0 0 
6 1 1 4 1 

Funchal 760 454 306 30 3 31 94 14 15 25 9 
Machico 37 14 23 0 0 0 6 0 0 1 1 

Ponta do Sol 8 2 6 0 0 0 2 0 0 0 0 
Porto Moniz 5 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 
Ribeira Brava 25 4 21 0 0 0 1 0 0 0 0 
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 Médicos Médicos por especialidade 

  
Total Especial Não 

especiali 
Cirurgia 

Geral 
 

Estomato 
logia 

Ginecologia 
e 

obstetrícia 

Medicina 
Geral e 
familiar 

Oftalmo 
logia 

Ortopedia Pediatria Psiquiatria 

Santa Cruz 122 64 58 5 1 4 22 0 4 5 0 
Santana 5 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 

São Vicente 6 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 
Porto Santo 9 2 7 0 0 0 2 0 0 0 0 

Fonte: Anuários Estatístico da Madeira 2017 

 

5.15.3. Principais causas de óbito 

No quadro seguinte apresenta-se a informação do INE relativa às principais causas de óbito em 
Portugal, RAM e concelhos em 2017 (em %). Na figura seguinte apresenta-se a distribuição gráfica 
dessas causas de óbito em Portugal, Ilha da Madeira e concelho da Calheta. 
 

Quadro 5:54 – Principais causas de óbito em Portugal, RAM e concelhos, 2017 

  
Doenças do 

aparelho 
circulatório 

Tumores 
malignos 

Lesões e 
envenenament

os 
Diabetes 

Doenças do 
aparelho 

respiratório 

Doenças do 
aparelho 
digestivo 

Suicídio 

Portugal  29,3  25,0  0,2  3,8  11,7  4,5  1,0 
RAM  27,4  23,4  0,2  3,8  18,5  5,9  0,8 
Ilha da Madeira  27,5  23,2  0,2 -  18,5  5,8  0,8 
Calheta [R.A.M.]  34,8  18,9  0,0  2,4  25,6  5,5  0,0 
Câmara de Lobos  24,1  21,4  0,4  5,6  22,6  4,5  0,8 
Funchal  28,1  23,3  0,2  3,3  17,5  6,1  0,8 
Machico  25,2  26,2  0,0  5,2  15,7  5,2  2,9 
Ponta do Sol  28,7  28,7  0,0 -  16,0  4,3  0,0 
Porto Moniz  37,5  25,0  0,0  4,2  12,5  4,2  0,0 
Ribeira Brava  26,9  16,9  0,0  3,8  26,9  6,2  0,8 
Santa Cruz  24,3  28,6  0,4  4,6  15,8  5,4  0,8 
Santana  26,4  13,2  0,0  6,6  12,3  10,4  0,0 
São Vicente  25,0  27,8  0,0  2,8  20,8  6,9  0,0 
Ilha de Porto Santo  24,4  33,3  0,0 -  20,0  8,9  2,2 
Porto Santo  24,4  33,3  0,0 -  20,0  8,9  2,2 

 
 
De uma forma geral constata-se que: 
 As doenças do aparelho circulatório (doenças cardiovasculares) representam a primeira 

causa de mortalidade em Portugal, com valores na ordem dos 29%. Na ilha da Madeira o 
panorama é similar com valores da ordem dos 27,5%, o que acontece igualmente no 
concelho da Ponta do Sol. O concelho da Calheta regista uma percentagem mais elevada 
que o país e a ilha com 34,8%. 

 A doença oncológica surge em segundo lugar, com valores da ordem dos 25% em Portugal. 
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Na ilha da Madeira também ocupa o segundo lugar. No concelho da Calheta esta causa de 
óbito situa-se em terceiro lugar, com 18,9% dos óbitos, enquanto que em Ponta do Sol 
corresponde a cerca de 28% dos óbitos. 

 As doenças do aparelho respiratório surgem em terceiro lugar em Portugal, com valor de 
11%. Na ilha da Madeira também constituem a terceira causa de óbito, mas com valor mais 
elevado (18,5%) e na Ponta do Sol apresentam valores de cerca de 16%. No concelho da 
Calheta esta causa de óbito é a segunda com 25,6%. 

 

 

Figura 5:92 – Principais causas de óbito em Portugal em 2017 (%) 

 

 

Figura 5:93 – Principais causas de óbito na ilha da Madeira em 2017 (%) 
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Figura 5:94 – Principais causas de óbito no concelho da Calheta em 2017 (%) 

5.15.4. Síntese dos principais fatores ambientais suscetíveis de afetar a saúde humana 

Entre os fatores ambientais com maior relevância para a saúde humana destaca-se a qualidade 
do ar, o ruído, a qualidade da água. Salienta-se que a análise destes aspetos é apresentada de 
forma detalhada nos capítulos correspondentes no presente EIA. 
 
 A qualidade do ar é um dos principais descritores ambientais com influência relevante na 

saúde humana, especialmente nos meios urbanos, já que a emissão de poeiras e gases de 
combustão é um dos fatores determinantes no desenvolvimento de doenças respiratórias. 
De acordo com a caracterização da qualidade do ar feita no presente EIA considera-se que 
a qualidade do ar na área de estudo é boa, não sendo expectável que seja responsável por 
problemas de saúde humana. 

 O ruído é outo dos fatores ambientais com ligações diretas à saúde humana, sendo que a 
exposição a níveis suficientemente elevados pode causar efeitos físicos no Homem tais 
como perdas auditivas ou surdez. Por outro lado, a exposição continuada a níveis de ruído 
elevados tem igualmente efeitos nefastos na saúde humana. Os resultados da 
caracterização do ambiente sonoro mostram que o ambiente acústico se apresenta 
atualmente muito pouco perturbado, com níveis sonoros abaixo dos limites 
regulamentares (Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)), na totalidade da área de intervenção. 
Não se considera que os níveis de ruído existentes na área de implantação do projeto 
sejam suscetíveis de causar problemas de saúde humana. 

 A água pode constituir uma via de transmissão de doenças aos humanos quer pela via do 
consumo (ingestão), que pela via indireta das atividades relacionadas com a água e/ou do 
contato com águas poluídas. Assim, o abastecimento de água e a produção de águas 
residuais são fatores a ter em consideração em termos de riscos para a saúde humana. De 
acordo com informação publicada pelo INE, na RAM e no município da Calheta a cobertura 
do sistema público de abastecimento de água é de 100%. De acordo com informação 
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constante no Anuário Estatístico da Madeira, 2017, relativamente à qualidade das águas 
para consumo humano por município, constata-se que em 2017 no concelho da Calheta 
foram detetadas 171 análises em incumprimento dos valores paramétricos, originando um 
valor percentual de 93,84% de água classificada com “qualidade da água segura”. Este 
valor é mais baixo que o registado a nível nacional (98,71%) e a nível regional (98,19%). 
Ainda de acordo com informação constante no Anuário Estatístico da Madeira, 2017, as 
águas residuais produzidas na ilha da Madeira são integralmente tratados em Estações de 
Tratamento de Águas Residuais (100%). Existem 21 ETAR na ilha da Madeira e 1 ETAR no 
município da Calheta. Não foram, assim, identificados problemas de acesso e/ou qualidade 
da água relevantes que se possam traduzir em problemas de saúde humana. 

 
Quadro 5:55 – Água abastecida pelas entidades gestoras de sistemas públicos urbanos, drenagem e tratamento de 

águas residuais (m3) na Ilha da Madeira e concelho da Calheta, 2016  

 Unidade 
Geográfica 

Água 
captada 

Origem do caudal Água 
distribuída 

Perdas 
nos 
sistemas 
de 
abastec.  

Águas residuais drenadas Tratamento 
em ETAR 

ETAR 

Total 

subt 

superf 

Total Doméstico Não 
Doméstico 

Ilha da Madeira 60274000 38881000 21393000 26140000 32221000 14226000 12396000 1870000 14266000 21 
Concelho da 
Calheta 

761000 204000 557000 710000 
51000 14000 14000 0 14000 1 

Fonte: Anuário Estatístico da Madeira, 2017 

 
Quadro 5:56 – Qualidade das águas para consumo humano em Portugal, Ilha da Madeira e concelho da Calheta, 2017 

Unidade 
Geográfica 

Análises 
regulament

ares 
obrigatórias 

Análises 
realizadas 
obrigatóri

as 

Análises 
em falta 

Análises 
realizadas 
com valor 

paramétrico 

Análises 
incumpriment

o do valor 
paramétrico 

Água segura 
(%) 

Portugal 545 212 551 656 516 423 848 5078 98,71 
Ilha da 

Madeira 
20 525 20 525 0 15 690 

284 98,19 

Calheta 3 697 0 3 697 0 2 776 171 93,84 

 

5.16. Socioeconomia  

5.16.1. Metodologia 

A caracterização socioeconómica da área de estudo foi feita com recurso às Estatísticas Oficiais 
do Instituto Nacional de Estatística (INE), nomeadamente no que se refere aos resultados de 
Censos anteriores e informação disponível no seu site de Internet (www.ine.pt) e aos Anuários 
Estatísticos da Madeira referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017 igualmente publicados pelo INE. 
Recorreu-se, ainda, à consulta de informação da base de dados PORDATA e outras fontes 
cartográficas e bibliográficas diversas. 

http://www.ine.pt/
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A caracterização da situação atual obteve-se através da pesquisa e recolha de informação, 
analisando-se, em cada parâmetro, três escalas geográficas (sempre que relevante e adequado e 
sempre que a desagregação da informação disponível assim o permitiu) de forma a estabelecer 
quer as diferenças, quer os pontos em comum:  

 O nível nacional e regional (NUTI, NUTII e NUTIII) – RAM  
 O nível municipal/local: concelho da Calheta (e freguesia de Arco da Calheta) e o concelho 

de Ponta do sol (e freguesia de Canhas).  

Sempre que relevante, para efeitos de comparação, introduziu-se informação relativa a Portugal 
e a outros concelhos da Ilha da Madeira. 

Em termos temporais, pretende-se, na generalidade dos casos, uma análise do presente (2011 ou 
superior) e do passado (2001 ou inferior). Recorreu-se, ainda, a informação publicada nos últimos 
Anuários Estatísticos da RAM (2015, 2016 e 2017). 

O presente Projeto insere-se em território do concelho da Calheta, freguesia do Arco da Calheta 
e concelho de Ponta do Sol, freguesia de Canhas. A Reorganização Administrativa Territorial 
Autárquica, expressa na Lei n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro, inclui as alterações registadas nos 
limites administrativos de freguesias/municípios/distritos do país. Esta reorganização encontra-se 
traduzida na CAOP2013 Carta Administrativa Oficial Portuguesa), posteriormente alterada pela 
CAOP2016, que se encontra atualmente em vigor. Nos concelhos da Calheta e de Ponta do Sol 
não há a registar qualquer alteração na delimitação das freguesias.   

A informação recolhida foi alvo de um tratamento específico, assente num conjunto de 
indicadores capazes de caracterizar, do ponto de vista socioeconómico, a situação de referência 
do empreendimento em análise. De uma forma geral agrupou-se a informação recolhida da 
seguinte forma: 

 Demografia  

- Evolução da População Residente; 

- Estrutura Etária da População; 

 Território 

- Densidade Populacional; 

- Estrutura do Povoamento. 

 Estrutura e Dinâmica Económica e do Mercado de Emprego 

- Atividades Económicas; 

- Mercado de Trabalho; 

 Acessibilidade e mobilidade 

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/carta_administrativa_oficial_de_portugal__caop_/caop__download_/#_blank
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5.16.2. Enquadramento Administrativo 

Tal como referido anteriormente, o presente Projeto localiza-se parcialmente na freguesia do Arco 
da Calheta, concelho da Calheta e na freguesia de Canhas, concelho de Ponta do Sol, NUTS I, NUTS 
II e NUTS III – Região Autónoma da Madeira (RAM).  

A RAM é um arquipélago constituído pela Ilha da Madeira (área de 801,01 km²) e Ilha de Porto 
Santo (área de 42,5 km²) e dois conjuntos de ilhéus desabitados: Ilhas Desertas (área total de 14,2 
km²) e Ilhas Selvagens (área total de 3,6 km²).  

 
Fonte: Anuário Estatístico, Madeira, 2017 

Figura 5:95 – Unidades Territoriais da Região Autónoma da Madeira  

A RAM é formada por 11 municípios e 54 freguesias. Os municípios são: 

Ilha da Madeira: 

 Calheta 

 Câmara de Lobos 

 Funchal 
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 Machico 

 Ponta do Sol 

 Porto Moniz 

 Ribeira Brava 

 Santa Cruz 

 Santana 

 São Vicente 

Ilha de Porto Santo: 

 Porto Santo 

 

Fonte: INE: https://estatistica.madeira.gov.pt/download-now-3/social-gb/popcondsoc-gb/popcondsoc-censos-gb/popcondsoc-
censos-publicacoes-gb/finish/221-censos-publicacoes/2019-o-retrato-dos-municipios-da-ram-2011-folheto.html 

Figura 5:96 – Concelhos e freguesias da Região Autónoma da Madeira  

O concelho da Calheta compreende 8 freguesias (Arco da Calheta, Calheta, Estreito da Calheta, 
Fajã da Ovelha, Jardim do Mar, Paul do Mar, Ponta do Pargo e Prazeres) e ocupa uma superfície 
de 111,52 km2. O concelho faz fronteira a norte com o município de Porto Moniz, a oeste e a sul 
com o Oceano Atlântico e a nascente com o município de Ponta do Sol. 

O concelho de Ponta do Sol compreende 3 freguesias (Ponta do Sol, Canhas e Madalena do Mar) 
e ocupa uma área de 46,2 km2. O concelho faz fronteira a norte com o município de S. Vicente, a 
oeste com o município da Calheta, a este com o município de Ribeira Brava e a sul com o Oceano 
Atlântico. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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5.16.3. Demografia  

5.16.3.1. Evolução da População Residente  

No Quadro 5.57 apresenta-se a população residente em Portugal, na RAM, nos concelhos e 
freguesias abrangidos pelo presente projeto e nos restantes concelhos da RAM em 1991, 2001, 
2011, 2015, 2016 e 2017, e nas figuras seguintes a representação gráfica dessa evolução para a 
RAM e concelhos de Calheta e Ponta do Sol. No Quadro 5.58 apresenta-se a variação da população 
residente nas mesmas unidades geográficas. 

 
Quadro 5:57 – Evolução da população residente em 1991, 2001, 2011, 2015, 2016 e 2017 em Portugal, na RAM e nos 

concelhos da RAM 

Unidade 
Geográfica  1991 2001 2011 2015 2016 2017 

Portugal   10356117 10562178 10 341 330 10 309 573 10 291 027 

 R. A. Madeira 253426 245011 267785  256 424  254 876  254 368 

Calheta 13005 11946 11521  11 052  10 946  10 901 

Freguesia Arco da 
Calheta 

3605 3241 3168 -- -- -- 

Câmara de Lobos 31476 34614 35666  34 246  34 047  33 847 

Funchal 115403 103961 111892  105 562  104 813  104 442 

Machico 22016 21747 21828  20 654  20 453  20 272 

Ponta do Sol 8756 8125 8862  8 619  8 557  8 559 

Freguesia Canhas 3875 3214 3769 -- -- -- 

Porto Moniz 3432 2927 2711  2 417  2 390  2 370 

Ribeira Brava 13170 12494 13375  12 555  12 446  12 428 

Santa Cruz 23465 28721 43005  43 925  44 026  44 417 

Santana 10302 8804 7719  6 992  6 876  6 808 

São Vicente 7695 6198 5723  5 216  5 160  5 151 

Porto Santo 4706 4474 5483  5 186  5 162  5 173 
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Figura 5:97 – Evolução da população residente na RAM em 1991, 2001, 2011, 2015, 2016 e 2017   

 
Figura 5:98 – Evolução da população residente no concelho da Calheta e da Ponta do Sol em 1991, 2001, 2011, 

2015, 2016 e 2017 

Quadro 5:58 – Variação da população residente em Portugal, na RAM e nos concelhos da RAM 

 
VAR 
2001/91 

VAR 
2011/2001 

VAR 
2015/2011 

VAR 
2016/2015 

VAR 
2017/2016 

VAR 
2017/1991 

 R. A. Madeira -3,3 +9,3 -4,2 -0,6 -0,2 +0,4 
Calheta -8,1 -3,6 -4,1 -1,0 -0,4 -16,2 
Freguesia Arco da 
Calheta -10,1 -2,3 -- -- -- -- 
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VAR 
2001/91 

VAR 
2011/2001 

VAR 
2015/2011 

VAR 
2016/2015 

VAR 
2017/2016 

VAR 
2017/1991 

Câmara de Lobos +10,0 +3,0 -4,0 -0,6 -0,6 +7,5 
Funchal -9,9 +7,6 -5,7 -0,7 -0,4 -9,5 
Machico -1,2 +0,4 -5,4 -1,0 -0,9 -7,9 
Ponta do Sol -7,2 +9,1 -2,7 -0,7 0+,0 -2,2 
Freguesia Canhas -17,1 +17,3 -- -- -- -- 
Porto Moniz -14,7 -7,4 -10,8 -1,1 -0,8 -30,9 
Ribeira Brava -5,1 +7,1 -6,1 -0,9 -0,1 -5,6 
Santa Cruz +22,4 +49,7 +2,1 +0,2 +0,9 +89,3 
Santana -14,5 -12,3 -9,4 -1,7 -1,0 -33,9 
São Vicente -19,5 -7,7 -8,9 -1,1 -0,2 -33,1 
Porto Santo -4,9 +22,6 -5,4 -0,5 +0,2 +9,9 

Da análise dos quadros e figuras acima apresentados constata-se que: 

 Na RAM os valores de população residente têm sofrido oscilações, registando uma 
diminuição de 1991 para 2001 e um aumento significativo em 2011, ano em que é atingido 
o valor mais elevado de população na região (+9,3%). Nos anos seguintes a população tem 
vindo a decrescer sendo, contudo, esse decréscimo menos evidente entre 2016 e 2017. 
Entre 1991 e 2017 regista-se, em termos líquidos um aumento de 0.4% na população 
residente. 

 Nos concelhos que constituem a RAM entre 1991 para 2001, apenas se assistiu a um 
aumento da população nos concelhos de Câmara de Lobos (10,0%) e de Santa Cruz 
(26,7%), refletindo, no primeiro caso, a elevada taxa de crescimento natural e, no segundo, 
a intensificação dos fluxos migratórios internos, eventualmente ligados à melhoria dos 
acessos rodoviários entre Santa Cruz e Funchal. Todos os outros concelhos registaram 
crescimentos negativos. 

 Entre 2001 e 2011 a grande maioria dos concelhos da RAM regista crescimentos positivos 
com maior expressão nos concelhos de Santa Cruz (+49,7%) e Porto Santo (+22,9%). Neste 
período o concelho da Calheta continua a registar variações negativas (-3,6%) enquanto o 
concelho de Ponta do Sol apresenta um acréscimo populacional (+9,1%). 

 Nos anos seguintes, até 2017, registam-se crescimentos negativos em todos os concelhos 
com exceção de Santa Cruz (em 2015, 2016 e 2017) e Porto Santo (em 2017). Os restantes 
concelhos voltam a registar crescimentos negativos. 

 De uma forma geral entre 1991 e 2017 os concelhos em estudo perderam efetivos 
populacionais, sendo essa perda mais relevante no concelho da Calheta (-16,2%) que no 
concelho de Ponta do Sol (-2,2%). As freguesias onde se localiza o Projeto seguem a 
tendência dos respetivos concelhos entre 1991 e 2011 (não existem dados publicados de 
população por freguesia depois dos Censos de 2011). 

 
No quadro e figura seguinte apresenta-se a contribuição da população residente em cada 
concelho para o total da RAM em 1991, 2001, 2011, 2015, 2016 e 2017. 
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Quadro 5:59 – Evolução da contribuição da população residente nos concelhos da RAM para a população na RAM 

 População residente (em número e em %) 
Unidade 
geográfica 1991 2001 2011 2015 2016 2017 
Calheta 5,13 4,88 4,30 4,31 4,29 4,29 
Câmara de Lobos 12,42 14,13 13,32 13,36 13,36 13,31 
Funchal 45,54 42,43 41,78 41,17 41,12 41,06 
Machico 8,69 8,88 8,15 8,05 8,02 7,97 
Ponta do Sol 3,46 3,32 3,31 3,36 3,36 3,36 
Porto Moniz 1,35 1,19 1,01 0,94 0,94 0,93 
Ribeira Brava 5,20 5,10 4,99 4,90 4,88 4,89 
Santa Cruz 9,26 11,72 16,06 17,13 17,27 17,46 
Santana 4,07 3,59 2,88 2,73 2,70 2,68 
S. Vicente 3,04 2,53 2,14 2,03 2,02 2,03 
Porto Santo 1,86 1,83 2,05 2,02 2,03 2,03 

 
 

 
Figura 5:99 – Evolução da contribuição da população residente nos concelhos da RAM para a população na RAM 

 
 De uma forma geral o concelho do Funchal congrega quase metade da população 

residente na RAM. Contudo, tem-se assinalado uma diminuição da contribuição deste 
concelho, que era de 45% em 1991 até cerca de 41% em 2017. O segundo concelho em 
termos de contribuição é Santa Cruz que tem registado um crescimento muito 
significativo, atingindo em 2017 cerca de 17% da população total. O concelho de Câmara 
de Lobos posiciona-se em terceiro lugar, com valores da ordem dos 12-13%.   
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 Os concelhos em análise no presente EIA – Calheta e Ponta do Sol – representam 
percentagens reduzidas em termos de contribuição para a população da RAM, com valores 
da ordem dos 4% e 3% respetivamente. Enquanto que em Ponta do Sol esta contribuição 
tem-se mantido ao longo do tempo, na Calheta a mesma tem registado uma ligeira 
diminuição.  

 

5.16.3.2. Grupos etários 

No quadro e figura seguintes apresenta-se a informação relativa à distribuição da população 
residente na RAM e no concelho da Calheta e concelho de Ponta do Sol por grandes grupos etários 
em 2001, 2011, 2015, 2016 e 2017. 
 
Quadro 5:60 – Distribuição da população residente na RAM e no concelho da Calheta por grandes grupos etários em 

2001, 2011, 2015, 2016 e 2017 

Unidade Geográfica 
Ano População 

residente 
0-14 

(no e %) 
15-24 

(no e %) 
25-64 

(no e %) 
+65 

(no e %) 

Região Autónoma da 
Madeira 

2001 
245011 

46901 38860  125 672  33 578 

19,14 15,86 51,29 13,70 

2011 245011 

 

46901 38860  125 672  33 578 

19,14 15,86 51,29 13,70 

2015 256 424 
  

 37 896  32 240  146 387  39 901 
14,78 12,57 57,09 15,56 

2016 254 876 
  

 36 489  32 067  145 636  40 684 
14,32 12,58 57,14 15,96 

2017  254 368 
  

35 360 31 880 145 472 41 656 
13,90 12,53 57,19 16,38 

Concelho da Calheta 

2001 11946 
  

2067 1735  5 613  2 531 

17,30 14,52 46,99 21,19 

2011 11521 

 

1715  1 269  5 957  2 580 

14,89 11,01 51,71 22,39 

2015 11 052 
  

 1 452  1 289  5 847  2 464 
13,14 11,66 52,90 22,29 

2016 10 946 
  

 1 409  1 268  5 809  2 460 
12,87 11,58 53,07 22,47 

2017  10 901 
  

  1 347   1 278  5 852  2 424 
12,36 11,72 53,68 22,24 

Concelho de Ponta do Sol 

2001 8125 
1 669   1 195   3 856   1 405 
20,54 14,71 47,46 17,29 

2011 
8862 

1 616  1 122  4 479  1 645 
18,24 12,66 50,54 18,56 
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Unidade Geográfica 
Ano População 

residente 
0-14 

(no e %) 
15-24 

(no e %) 
25-64 

(no e %) 
+65 

(no e %) 

2015 1304 1261 4616 1438 1304 
15,13 14,63 53,56 16,68 15,13 

2016 1231 1271 4628 1427 1231 

14,39 14,85 54,08 16,68 14,39 

2017 1170 1262 4696 1431 1170 
13,67 14,74 54,87 16,72 13,67 

 
 

 
Figura 5:100 –  Distribuição da população residente na RAM por grandes grupos etários em 2001, 2011, 2015, 

2016 e 2017   
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Figura 5:101 – Distribuição da população residente no concelho da Calheta por grandes grupos etários em 

2001, 2011, 2015, 2016 e 2017   

 

 
Figura 5:102 – Distribuição da população residente no concelho de Ponta do Sol por grandes grupos etários em 

2001, 2011, 2015, 2016 e 2017   

 

De uma forma geral verifica-se que: 

 A distribuição da população por grandes grupos etários na RAM e nos concelhos em estudo 
segue uma tendência similar, com uma maior concentração de população no grupo dos 
25-64 anos. Seguem-se os grupos etários dos 0-14 anos e dos + de 65 anos e o grupo com 
menor percentagem de população é o grupo dos jovens, entre os 15 e 24 anos.  

 A distribuição populacional no concelho da Calheta evidencia algumas diferenças face à 
média da região e mesmo face aos valores de concelho de Ponta do Sol, com uma menor 
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percentagem de população no grupo etário dos 0-14 anos e uma maior percentagem de 
população envelhecida (na ordem dos 20% enquanto que as restantes unidades territoriais 
registam valores da ordem dos 16-17%). 

 Entre 2001 e 2017 registou-se um reforço do grupo etário dos 25-64 anos em todas as 
unidades geográficas. Neste período assistiu-se a um crescimento ligeiro da população 
com 65 e mais anos na RAM e concelho da Calheta. O concelho de Ponta do Sol evidencia 
sinais de recuperação tendo registado entre 2001 e 2017 uma ligeira diminuição da 
percentagem de população mais idosa (17,3% em 2001 face a 16,7% em 2017). A 
população mais jovem, entre os 0 e os 14 anos é o grupo que regista um maior recuo em 
todas as unidades geográficas. O concelho de Ponta do Sol continua a ser o concelho com 
maior percentagem de população mais jovem em 2017 (13,7%), face a 13,9% na RAM e 
12,9% no concelho da Calheta. 

5.16.4. Território  

5.16.4.1. Densidade populacional  

No quadro seguinte apresenta-se a informação referente a densidades populacionais em Portugal, 
RAM e concelhos da RAM em 2001, 2011, 2015, 2016 e 2017. De uma forma geral: 

 Os valores de densidade populacional aumentaram entre 2001 e 2011, a que se seguiu ma 
diminuição generalizada entre 2011 e 2017 em todas as unidades geográficas, excetuando 
no município de Santa Cruz, que registou um aumento. 

 Em 2001 a RAM apresentava uma densidade populacional quase três vezes superior à 
calculada para o país (312,2 contra 112,4 habitantes/Km2). O Funchal detinha o valor de 
densidade populacional mais elevado (1371,5 habitantes/km2), surgindo no polo oposto 
os concelhos do norte da ilha da Madeira, Calheta e Porto Santo com densidades inferiores 
ao valor nacional. 

 Em 2017 a RAM apresenta uma densidade populacional de 317,4 habitantes por Km2, que 
continua a ser superior em cerca de três vezes à média do país (111,6 habitantes/km2). O 
concelho do Funchal continua a registar a maior densidade populacional da região, com 
1371,3 hab/km2, seguido do concelho de Câmara de Lobos (648,8 hab/km2), Santa Cruz 
(545 hab/km2) e Machico (297 hab/km2). São Vicente (65,3 hab/km2) e Porto Moniz (28,6 
hab/km2) apresentam os valores mais baixos. O concelho de Ponta do Sol regista o 
apresenta o quarto valor mais baixo da região e o concelho da Calheta segue no quinto 
lugar (97,7 hab/km2). 

 
Na área de desenvolvimento do presente Projeto não se regista a presença de qualquer 
aglomerado populacional. As características geográficas da zona com declives bastante 
acentuados e com um número reduzido de vias de acesso e de infra-estruturas, tornam esta 
área pouco atrativa para fixação das populações.  
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Quadro 5:61 – Densidade populacional em Portugal, RAM e concelhos da RAM em 2001, 2011, 2015, 2016 e 2017 
 

  

Área (km2) 

Densidade 
populacional 
(hab/km2) 
2001 

Densidade 
populacional 
(hab/km2) 2011 

Densidade 
populacional 
(hab/km2) 2015 

Densidade 
populacional 
(hab/km2) 2016 

Densidade 
populacional 
(hab/km2) 
2017 

Portugal    112,4 114,5 112,1 111,8 111,6 

RAM 801,01 306 334,3 319,9 318 317,4 

Calheta 111,52 111,5 107,1 103,3 99,1 98,2 
Freguesia Arco da 
Calheta 

14,7 220,5 215,5 -- -- -- 

Câmara de Lobos 52,1 664,4 684 656,5 652,6 648,8 

Funchal 76,1 1366,1 1 469,6  1 386,0  1 376,2  1 371,3 

Machico 68,3 318,4 320,1 302,6 299,7 297 

Ponta do Sol 46,2 175,9 191,8 186,5 185,1 185,2 

Freguesia Canhas 16,7 192,5 225,7 .. .. .. 

Porto Moniz 82,9 35,3 32,7 29,1 28,8 28,6 

Ribeira Brava 65,4 191,0 204,5 191,8 190,2 189,9 

Santa Cruz 81,5 352,4 527,7 538,9 540,2 545 

Santana 95,6 92,1 80,7 73,2 72 71,3 

São Vicente 78,8 78,7 72,6 66,2 65,4 65,3 

Porto Santo 42,6 105,0 128,7 120,6 120 120,3 
 

Fonte: INE, País em Números (Censos 2001 e 2011) e Anuários Estatísticos da RAM 2015, 2016 e 2017 
 

 
Figura 5:103 – Densidades populacionais na RAM e nos concelhos da Calheta e Ponta do Sol em 2001, 2011, 2015, 

2016 e 2017  
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Figura 5:104 – Densidades populacionais na RAM e nos concelhos em 2017   

5.16.4.2. Estrutura do povoamento 

No quadro e figura seguintes apresenta-se a distribuição da população residente pelos lugares de 
acordo com o número de habitantes a residir nesses lugares em 2011. Verifica-se que: 
 Em 2011 cerca de 43% da população da RAM residia em lugares com menos de 2000 

habitantes, valor superior à média nacional (37,4%). Nos concelhos da Calheta e Ponta do 
Sol, pelo contrário, a totalidade da população reside em lugares com menos de 2000 
habitantes. 

 Na RAM os lugares com mais de 2000 habitantes correspondiam em 2011 a 56,5%, valor 
inferior à média nacional (61,0%). A maioria desta população concentrando-se no 
concelho do Funchal, seguido de Câmara de Lobos, Machico e Santa Cruz. Os concelho da 
Calheta e da Ponta do Sol não registam população a residir em lugares com mais de 2000 
habitantes.  

 
Quadro 5:62 – Distribuição da população residente em Portugal, RAM e concelhos da Calheta e Ponta do Sol em 2011 

  
Unidade 

Geográfica 

  
Pop isolada 

  
< 2000 

habitantes 

2000 e mais habitantes  

Total 
De 2000 a 

4999 
De 5000 a 

9999 
De 10000 a 

49999 
De 50000 
a 99999 

Mais de 
10000 

 Portugal 
  

178784 3945623 6437871 983197 947768 2479937 526461 500508 
1,7 37,4 61,0 15,3 15,3 14,72 38,52 8,18 

 Região 
Autónoma da 

Madeira 

1119 115271 151395 13122 0 26732 0 111541 

0,4 43,0 56,5 8,7 0,0 17,7 0,0 73,7 

9 11512 0 0 0 0 0 0 
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Unidade 

Geográfica 

  
Pop isolada 

  
< 2000 

habitantes 

2000 e mais habitantes  

Total 
De 2000 a 

4999 
De 5000 a 

9999 
De 10000 a 

49999 
De 50000 
a 99999 

Mais de 
10000 

 Concelho da 
Calheta 

  
0, 1 99,9  -- ---  -- --  --  --  

Concelho de 
Ponta do Sol 

8 8117 0 0 0 0 0 0 
0, 1 99,9  -- ---  -- --  --  --  

 

 
Figura 5:105 – Distribuição da população residente na RAM e nos concelhos da Calheta e Ponta do Sol em 2011 

5.16.5. Atividades Económicas e Mercado de Trabalho 

5.16.5.1. Taxas de atividade e desemprego 

No quadro e figuras seguintes apresenta-se a informação referente às taxas de atividade de taxas 
de desemprego em 2001 e 2011 para Portugal, na RAM, concelhos da Calheta e Ponta do Sol e 
freguesias. 

 

Quadro 5:63 – População economicamente ativa, população empregada, taxa de atividade e taxa de desemprego em 
Portugal, RAM, concelhos da Calheta e da Ponta do Sol e respetivas freguesias em 2001 e 2011 

  

População 
economicamente ativa 

População empregada Taxa de 
atividade 

Taxa 
desemprego  

 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Portugal 4 990 208 5023367 4 650 947 4361187  48,19 47,56 6,8 14,65 

 R. A. Madeira 110605 127484 105508 108808  45,14 47,61  4,6 13,18 

Calheta 5000 4447 4746 3900  41,8 38,60  5,1 12,3 

F. Arco da Calheta 1385 1268 1300 1120  42,7 40,03  6,1 11,67 

Ponta do Sol 3417 3775 3281 3218 42,0 42,6 4,0 14,8 
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População 
economicamente ativa 

População empregada Taxa de 
atividade 

Taxa 
desemprego  

 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

F. de Canhas 1354 1532 1257 1286 42,1 40,65 7,1 16,06 

 

 
Figura 5:106 – Taxas de atividade em Portugal, RAM e nos concelhos da Calheta e Ponta do Sol e freguesias em 2001 e 

2011  

 
Figura 5:107 – Taxas de desemprego em Portugal, RAM e nos concelhos da Calheta e Ponta do Sol e freguesias em 

2001 e 2011  
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Taxa de atividade: 

 A taxa de atividade em Portugal registou uma ligeira diminuição entre 2001 (48,19%) e 
2011 (47,56%), contrastando com o que aconteceu na RAM em que, pelo contrário, os 
valores deste indicador registaram um aumento no mesmo período (45,14% em 2001 e 
47,61% em 2011). Em 2011, a taxa de atividade em sentido restrito, na Madeira, é de 
47,6% valor idêntico à taxa verificada em termos nacionais.  

 Os concelho da Calheta e de Ponta do Sol apresentam valores mais baixos para este 
indicador, quando comparados com os valores da região e do País. Enquanto o concelho 
de Ponta do Sol registou um ligeiro acréscimo na taxa de atividade entre 2001 e 2011, o 
concelho da Calheta regista um decréscimo neste período. 

 Em termos da RAM, de acordo com os Censos de 2011, a taxa de atividade mais elevada 
regista-se no município de Santa Cruz (53,7%) seguindo-se Porto Santo (53,2%) e Funchal 
(49,2%). Por outro lado, os valores mais baixos observam-se em Calheta e São Vicente, 
com valores inferiores a 40,0%. 

 

Taxa de desemprego: 

 A taxa de desemprego em sentido generalizado registou um aumento significativo em 
todas as unidades geográficas em análise entre 2001 e 2011. 

 Em 2011, a taxa de desemprego em sentido restrito na região da Madeira é de 14,6%, valor 
superior ao verificado para o conjunto do país (13,2%). O concelho de Ponta do Sol 
apresenta um valor para este indicador similar ao registado na região, enquanto o 
concelho da Calheta regista uma taxa de desemprego mais baixa (12,3%). 

 Em termos da RAM, de acordo com os Censos de 2011, Porto Santo e Câmara de Lobos, 
com 18,9% e 18,1% respetivamente, são os municípios que registam as maiores taxas de 
desemprego. O desemprego está menos representado nos municípios de São Vicente 
(11,7%) e Porto Moniz (10,7%). 

 

5.16.5.2. Setores de atividade 

No quadro e figuras seguintes apresenta-se a informação referente à distribuição da população 
economicamente ativa e empregada pelos setores de atividade em Portugal, RAM, concelhos da 
Calheta e da Ponta do Sol e respetivas freguesias em 2001 e 2011. 
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Quadro 5:64 – Distribuição da população economicamente ativa e empregada pelos setores de atividade em Portugal, 
RAM, concelhos da Calheta e da Ponta do Sol e respetivas freguesias em 2011 

Unidade 
geográfica 

População 
economicamente 
ativa 

População empregada 
Setores de Atividade 

2001 2011 2001 2011 I II III 

Portugal 
4 990 208 5023367 4 650 947 4361187 133386 1154709 3073092 
    3,1 26,5 70,5 

 R. A. Madeira 
110605 127484 105508 108808 3695 18302 86811 
    3,4 16,8 79,8 

Calheta 
5000 4447 4746 3900 481 967 2452 
    12,3 24,8 62,9 

F. Arco da Calheta 
1385 1268 1300 1120 99 344 677 
    8,8 30,7 60,4 

Ponta do Sol 
3417 3775 3281 3218 394 772 2052 
    12,2 24,0 63,8 

F. de Canhas 
1354 1532 1257 1286 167 372 747 
    13,0 28,9 58,1 

 
 

 
Figura 5:108 – Distribuição da população empregada pelos setores de atividade em Portugal, na RAM e nos concelhos 

da Calheta e Ponta do Sol e freguesias em 2011  
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Ao analisar a população empregada por setor de atividade nas várias unidades geográficas 
constata-se que: 

 Em 2011 o setor primário assume uma reduzida importância a nível nacional e na RAM, 
em termos de população empregada, com valores da ordem dos 3%. Nos concelhos e 
freguesias em estudo a situação é bastante diferente com valores entre 8 e 13%.  

 A RAM distingue-se por um peso muito inferior do ramo da Indústria (setor secundário) 
com 16,8% comparativamente à média nacional (26,5%). Os concelhos e freguesias em 
estudo aproximam-se mais da média nacional, apresentando valores percentuais de 
população empregada neste setor mais elevados que a média da região. 

 A média nacional de população empregada no setor terciário em 2011 é de 70,5%, valor 
que é superado pela RAM, com quase 80%. Os concelhos e freguesias em estudo 
apresentam valores percentuais de população empregada neste setor bastante mais 
reduzidos que a média da região e do país, na ordem dos 60%. 

 
No quadro e figuras seguintes apresenta-se a informação referente à distribuição da população 
empregada por situação na profissão em Portugal, RAM, concelhos da Calheta e da Ponta do Sol, 
em 2001 e 2011. 

 
Quadro 5:65 – População empregada segundo os Censos por situação na profissão principal em Portugal, RAM, 

concelhos da Calheta e da Ponta do Sol em 2001 e 2011 

 

 
Trabalhador por 
conta própria 
como empregador 

Trabalhador por 
conta própria 
como isolado 

Trabalhador 
familiar não 
remunerado 

Trabalhador por 
conta de outrem  

Membro 
ativo de 
cooperativa 

Outras 

Anos 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Portugal 
478804 459123 294103 286090 35939 24130 3793992 3540336 3216 2157 44893 49351 

10,3 10,5 6,3 6,6 0,8 0,6 81,6 81,2 0,1 0,0 1,0 1,1 

 R. A. Madeira 
8767 9586 6423 5688 1030 501 88429 92061 66 62 793 910 

8,3 8,8 6,1 5,2 1,0 0,5 83,8 84,6 0,1 0,0 0,8 0,8 

Calheta 
522 352 690 437 332 41 3192 3040 1 3 9 27 

11,0 9,0 14,5 11,2 7,0 1,1 67,3 77,9 0,0 0,0 0,2 0,7 

Ponta do Sol 
383 327 528 398 38 46 2325 2427 1 0 6 20 

11,7 10,2 16,1 12,4 1,2 1,4 70,9 75,4 0,0 0 0,2 0,6 
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Figura 5:109 – População empregada por situação na profissão principal em Portugal, RAM, concelhos da Calheta e da 

Ponta do Sol em 2001 e 2011 

 
De uma forma geral constata-se que: 
 Os trabalhadores por conta de outrem representam a principal situação na profissão. A 

média nacional é de cerca de 81% e a média da RAM é ligeiramente mais elevada, na 
ordem dos 83-84%. Nos concelhos em estudo embora esta seja a principal situação dos 
trabalhadores, os valores percentuais são mais reduzidos, da ordem dos 70%. 

 Os trabalhadores por conta própria representam percentagens de cerca de 10-11% nos 
concelhos e freguesias em estudo, superiores aos valores da região e do País. 
 

No quadro seguinte e figuras seguintes apresentam-se vários indicadores relacionados com 
empresas e volumes de negócio em 2017 para Portugal, RAM e concelhos da RAM. 

 
Quadro 5:66 – Indicadores de empresas por município em 2016 em Portugal, na RAM e nos concelhos da RAM  

  

Densidade 
de 
empresas 

Proporção 
de 
empresas 
individuais 

Proporção 
de 
empresas 
com menos 
de 250 
pessoas ao 
serviço 

Proporção 
de 
empresas 
com menos 
de 10 
pessoas ao 
serviço 

Pessoal ao 
serviço 
por 
empresa 

Volume de 
negócios por 
empresa 

Indicador de 
concentração 
do volume de 
negócios das 
4 maiores 
empresas 

Indicador de 
concentração 
do valor 
acrescentado 
bruto das 4 
maiores 
empresas 

N.º/km2 % N.º 
Milhares de 
euros 

% 

Portugal 13,0 68,15 99,9 96,3 3,1 284,7 4,79 4,42 
 R. A. Madeira 31,3 67,50 99,9 96,5 2,6 162,9 12,10 15,00 
Calheta 11,5 80,98 99,9 97,6 2,0 136,5 68,70 76,37 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008546&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008546&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008546&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008546&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008546&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008546&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008547&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008547&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008547&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008547&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008547&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008547&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008547&contexto=bd&selTab=tab2
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Câmara de 
Lobos 

49,5 78,29 100,0 97,3 1,9 81,8 34,84 28,64 

Funchal 162,8 58,44 99,9 95,4 3,2 226,4 15,86 18,29 
Machico 19,7 69,17 100,0 96,3 2,3 192,2 41,12 31,63 
Ponta do Sol 26,9 84,24 100,0 99,0 1,5 39,2 23,91 22,46 
Porto Moniz 3,2 83,21 100,0 96,3 1,9 56,5 46,26 36,37 
Ribeira Brava 15,9 74,04 100,0 97,2 2,0 70,3 26,41 20,41 
Santa Cruz 40,2 72,41 100,0 97,3 2,1 124,1 22,34 19,84 
Santana 6,1 81,57 100,0 99,0 1,5 45,7 28,07 31,59 
São Vicente 7,9 78,74 100,0 98,1 1,6 56,3 34,97 32,45 
Porto Santo 10,9 71,22 100,0 97,4 2,0 71,7 38,00 41,63 

Fonte: Anuário Estatístico da Madeira, 2017 

 

 
Figura 5:110 – Densidade de empresas em Portugal, RAM, e concelhos da RAM em 2017 
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Figura 5:111 – Volume de negócios (milhares de Euros) por empresa em Portugal, RAM, e concelhos da RAM em 2017 

Em 2017 a RAM apresenta um valor de 31,3 empresas/km2, valor esse que é quase três vezes 
mais elevado que a média nacional, que se fica pelos 13 empresas/km2. Nos concelhos da RAM 
distingue-se o Funchal com um valor de 164 empresas/km2, seguido de Câmara de Lobos (49,5) e 
Santa Cruz (40,2). Estes três municípios são os que demonstram uma maior vitalidade empresarial. 
Os concelhos da Ponta do Sol e Calheta posicionam-se em posições intermédias. 
 
Quanto ao volume de negócios por empresa a situação na RAM é bastante diferente. Em 2017 a 
RAM apresenta um volume de negócios de 162,9 milhares de Euros por empresas, o que é 
bastante inferior à média nacional, com 284,7 milhares de Euros por empresa. Nos concelhos da 
RAM, o Funchal continua a destacar-se com o valor mais elevado da região, 226,4 milhares de 
Euros por empresa. O concelho da Calheta também se destaca, ocupando a terceira posição com 
136,5 milhares de Euros por empresa, enquanto o concelho de Ponta do Sol com 39,2 milhares de 
Euros por empresa apresenta o valor mais baixo da RAM. 
 

5.16.5.3. Caracterização da Produção de Energia  

5.16.5.3.1. Evolução da Produção de Energia Elétrica em Portugal  

No quadro e figura seguintes apresenta-se a evolução da produção de energia elétrica em Portugal 
entre 2010 e 2017. O quadro apresenta, ainda, a produção de energia a partir de fontes de energia 
renováveis no mesmo período e a contribuição percentual das FER face ao total. 

 

 

 

Quadro 5:67 – Produção de energia elétrica em Portugal entre 2010 e 2017 
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Ano 
Produção total 
(GWh) 

Fontes de energia 
renovável  

Contribuição 
das fontes de 
energia 
renováveis (%) 

2010 54093 28754 53,2 

2011 52465 24692 47,1 

2012 48613 20411 42,0 

2013 51672 30610 59,2 

2014 52802 32453 61,5 

2015 52424 25514 48,7 

2016 60279 33503 55,6 

2017 59432 24309 40,9 
Fonte: PORDATA 

 

 
Fonte: PORDATA 

Figura 5:112 – Produção de energia elétrica em Portugal entre 2010 e 2017: produção total e contribuição das fontes 
renováveis (GWh) 

 
 A produção de energia elétrica tem registado oscilações com descidas entre 2010 e 2012, 

um acréscimo até 2016 e uma redução em 2017. Em 2017 a produção elétrica de Portugal 
Continental repartiu-se em 42.1% (22.956 GWh) de origem renovável e o restante 57,9 % 
de origem fóssil. 

 A contribuição das fontes renováveis tem registado valores entre cerca de 40 e 60%, tendo 
atingido o valor mais elevado em 2006, com 61,5% do total da energia elétrica produzida.  
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Nas figuras seguintes apresentam-se os dados da produção de energia elétrica a partir de FER, 
distinguindo-se a contribuição das diferentes fontes de energia e a contribuição percentual da 
energia eólica para o mix das FER. 

 

 
Fonte: DGEG, 2019, Produção anual em Portugal 

Figura 5:113 – Produção de energia elétrica em Portugal entre 2010 e 2019 (GWh) por fontes renováveis 

 

 
Figura 5:114 – Contribuição das eólicas para a o mix de fontes renováveis e para a produção total de energia elétrica 

em Portugal entre 2010 e 2019 (GWh)  
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De uma forma geral constata-se que: 

 O maior contributo renovável provem da energia hídrica e da energia eólica. Estas 
fontes de energia têm registado diferentes evoluções, resultado da maior 
vulnerabilidade do setor hídrico às variações das condições climatológicas. Entre 2010 
e 2018 verifica-se que a produção de energia eólica tem registado um aumento 
progressivo, desde 9182 GWh em 2010 para 12657 GWh em 2017. 

 A contribuição da produção de energia eólica no mix de FER a nível nacional atingiu em 
2017 o maior valor percentual desde 2010, com 50,4%. No que respeita à contribuição 
para a produção elétrica total no país regista-se em 2017 um valor de 20,6%.  

 

5.16.5.3.2. Produção de Energia Elétrica na RAM  

No quadro e figuras seguintes seguinte apresenta-se a informação referente à produção de 
energia elétrica na ilha da Madeira (GWh) entre 2016 e 2019, segundo o tipo de fonte de energia. 
 

Quadro 5:68 – Produção de energia elétrica na RAM (GWh) entre 2016 e 2019 e contribuição das várias fontes (%) 

 2016 2017 2018 2019(1) 
Produção Energia Elétrica total 
(GWh) 

861,7 868,7 865,4 880,0 

Hídrica (%) 12,2 8,9 11,2 5,8 
Eólica (%) 9,8 9,7 11,8 10,0 
Fotovoltaica (%) 3,9 3,9 3,8 3,9 
RSU (%) 4,1 5,5 4,0 4,7 
Térmica – gás natural (%) 14,0 17,4 16,3 18,6 
Térmica – diesel (%) 56,0 54,7 52,9 57,1 
     
FER (%) 25,9 22,5 26,8 19,7 
FE FÓSSIL (INCLUINDO RSU) (%) 74,1 77,6 73,2 80,4 

Fonte: 
(1) – Os dados de 2019 reportam apenas até ao mês de outubro 
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Figura 5:115 – Evolução da produção de energia elétrica na RAM entre 2016 e 2019 (GWh) 

 

 

Figura 5:116 – Evolução da contribuição das várias fontes de produção de energia elétrica na RAM entre 2016 e 2019 
(%) 
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Figura 5:117 – Evolução da contribuição da energia eólica na RAM entre 2016 e 2019 (%) 

 

 

Figura 5:118 – Evolução da contribuição das FER e das FE Fósseis (incluindo RSU) na RAM entre 2016 e 2019 (%) 

 

 No período 2016-2019, a produção de energia elétrica na Madeira oscilou entre um ligeiro 
crescimento até 2017, um decréscimo em 2018 (-6% relativamente a 2017) e um aumento 
em 2019, atingindo valor mais elevado de sempre.  

 A produção de energia térmica é dominante na RAM, correspondendo a cerca de 70-75 % 
da produção total (este valor tem vindo a aumentar desde 70% em 2016 a 75,7% em 2019). 
Regista-se, contudo, que nos últimos foi introduzida a queima de gás natural em central 
térmica, sendo que esta fonte de energia tem vindo a aumentar o seu peso na térmica 
(20% da energia térmica produzida em 2016 contra 24,6% em 2019).  
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 Analisando a componente renovável da produção de energia elétrica, verifica-se que a 
percentagem de FER é da ordem dos 25%, dependendo sobretudo do ano hidrológico (que 
influencia a produção de energia hídrica). A energia solar fotovoltaica e a energia eólica 
tiveram uma variação relativamente reduzida entre 2016 e 2018.  

 Em 2018 a produção eólica registou o melhor ano de sempre, face à potência instalada, 
devido a um ano anormalmente acima da média, em termos do recurso vento.  

 Apesar de a componente renovável ser significativa, ainda está muito aquém da meta 
estabelecida no Plano de Ação para a Energia Sustentável da Ilha da Madeira, que é de 
50% no ano 2020. 

 
No Quadro e Figuras seguintes apresenta-se a repartição da energia emitida para a rede (sistema 
da EEM e produtores privados) no ano de 2018 na RAM. 
 

Quadro 5:69 – Produção de energia elétrica na RAM (kWh) nos 12 meses do ano de 2018 e contribuição das várias 
fontes 

             
Meses  Térmica Hídrica Eólica ETRSU Fotovoltaica TOTAL 

Janeiro 47.099.099 8.208.083 12.077.327 3.192.958 2.291.347 72.868.814 
Fevereiro 38.038.772 15.705.712 9.192.499 882.130 1.648.462 65.467.575 
Março 37.428.461 16.834.221 10.259.765 3.399.829 2.685.883 70.608.159 
Abril 38.613.216 12.205.841 9.906.939 3.704.090 2.906.644 67.336.730 
Maio 43.545.640 9.337.887 10.655.908 3.653.637 2.903.208 70.096.280 
Junho 50.633.687 4.355.967 8.918.461 2.759.643 3.163.601 69.831.359 
Julho 60.137.878 3.114.003 4.289.059 4.056.146 3.442.070 75.039.156 
Agosto 61.925.245 2.211.605 7.207.385 3.501.002 3.657.645 78.502.882 
Setembro 64.167.086 1.779.954 5.329.931 1.884.935 3.048.789 76.210.695 
Outubro 55.353.499 7.299.664 9.269.388 1.267.029 2.412.032 75.601.612 
Novembro 47.417.852 10.383.609 7.593.033 2.489.571 2.054.954 69.939.019 
Dezembro 54.801.541 5.357.863 7.274.542 4.154.604 2.270.421 73.858.971 

Total 599.161.976 96.794.409 101.974.237 34.945.574 32.485.056 865.361.252 
Fonte: EEM 
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Figura 5:119 – Produção de energia elétrica na RAM (kWh) nos 12 meses do ano de 2018 de acordo com a 

contribuição das várias fontes 

 

 
Figura 5:120 – Produção de energia elétrica na RAM (kWh) ao longo dos 12 meses do ano de 2018 – Contribuição das 

Fontes de Energia Fóssil (incluindo RSU) 
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Figura 5:121 – Produção de energia elétrica na RAM (kWh) ao longo dos 12 meses do ano de 2018 – Contribuição das 

Fontes de Energia Renováveis 

 
 
A variação ao longo do ano denota uma maior contribuição da energia hídrica nos meses de 
Inverno e um aumento na produção térmica nos meses de verão, embora se registem algumas 
variações a esta tendência. A produção de energia fotovoltaica segue relativamente constante ao 
longo do ano. A produção de energia eólica regista uma tendência de diminuição mais marcada 
nos meses de Verão. 
 
A produção de energia elétrica na RAM em 2018 registou uma contribuição de cerca de 73,2% das 
fontes de energia fóssil (incluindo RSU) e cerca de 26,8% de fontes de energia renovável. 
 

Quadro 5:70 – Produção de energia elétrica na RAM (kWh) em 2018 e contribuição das várias fontes  

Produção de 
energia  

Térmica 
Diesel 

Térmica Gás 
natural 

RSU 
Hídrica Eólica Fotovoltaica  

GWh 458.012.226 141.149.750 34.945.574 96.794.409 101.974.237 32.485.056 865.361.252 
% 52,9 16,3 4,0 11,2 11,8 3,8 

 69,2 30,8 
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Figura 5:122 – Produção de energia elétrica na RAM em 2018 de acordo com a contribuição das várias fontes (%) 

 

 
Figura 5:123 – Produção de energia elétrica na RAM em 2018 de acordo com a contribuição das FER e FE Fóssil (%) 

 
No quadro seguinte apresenta-se a informação relativa à produção de energia elétrica na RAM 
por concelho em 2018, constatando-se que os concelhos que mais contribuem são o Funchal, 
Machico e Ponta do Sol, fruto da localização das maiores unidades de produção nos seus 
territórios. 
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Quadro 5:71 – Produção de energia elétrica na RAM (kWh e %) em 2018 por concelho 

 

Concelho 
Produção de 
energia elétrica % 

Funchal 390.047.642,00 45,1 
C Lobos 42.012.631 4,9 
R Brava 15.801.040 1,8 
P. Sol 101.561.724 11,7 
Calheta 16.670.330 1,9 
S Vicente 12.500.073 1,4 
P. Moniz 9.917.472 1,1 
Machico 204.272.220 23,6 
S. Cruz 35.404.417 4,1 
 Santana 4.341.930 0,5 
P Santo 32.831.773 3,8 
Total 865.361.252 100 

 

5.16.6. Acessibilidades e Mobilidade 

5.16.6.1. Acessibilidades 

Tal como referido anteriormente, o Decreto Legislativo Regional n.º 15/2016/M, publicado a 
14.03.2016 procede à classificação das estradas da rede viária regional. De acordo com este 
diploma legal, as estradas que na Região Autónoma da Madeira desempenham funções de 
interesse regional integram -se em duas categorias:  

a) Estradas regionais principais: são as vias de comunicação rodoviária de maior interesse regional, 
que asseguram as ligações entre as sedes de concelho ou destas com os principais centros de 
atividade económica, formando uma rede viária estruturante. As estradas regionais principais são 
objeto de uma classificação funcional.  

b) Estradas regionais complementares: são as que estabelecem as ligações entre as estradas 
regionais principais e os núcleos populacionais mais importantes e complementam a estrutura 
principal da rede regional principal. As estradas regionais complementares constituem a rede 
regional complementar e não são globalmente objeto de uma classificação funcional. 

A acessibilidade à zona de implantação do Projeto do Parque Eólico do Loiral III é feita através da 
ER 209, que integra rede regional complementar. A norte do Projeto a ER 209 entronca na ER 105, 
que integra a rede regional principal. 
 
Não se identificaram projetos de rodovias em estudo e/ou em execução. 
 

Na figura seguinte representa-se a rede rodoviária da RAM (existente e prevista), destacando-se 
a vermelho as estradas integrantes da rede regional principal. 
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5.16.6.2. Mobilidade 

Em 2011 as interações municipais mais importantes da região, identificam claramente dois polos 
de articulação. Funchal, como polo mais importante, com interações municipais para os 
municípios vizinhos Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Calheta, mas também Santa Cruz e Machico. 
Um segundo polo de articulação, surge a partir de Santa Cruz, podendo identificar-se a interligação 
com Machico e Ribeira Brava. Os municípios da Calheta e Ponta do Sol apresentam uma reduzida 
importância a este nível 
 

 
Figura 5:124 – Hierarquia da rede rodoviária na RAM 
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Figura 5:125 – Movimentos pendulares mais expressivos na RAM 

 
No quadro e figura seguintes apresenta-se informação referente à populaça residente a exercer 
uma profissão, segundo o ramo de atividade económica e estudantes, por local de residência e 
local de trabalho ou estudo em 2011 na RAM e nos da Calheta e da Ponta do Sol. 
 

Quadro 5:72 – População residente a exercer uma profissão, segundo o ramo de atividade económica e estudantes, 
por local de residência e local de trabalho ou estudo em 2011 na RAM e nos da Calheta e da Ponta do Sol  

Zona Geográfica 

Total  Estudantes 
Local de residência 

Local de trabalho ou estudo 

Região Autónoma da Madeira 166162 57354 
Total que reside e trabalha ou estuda no município de 
residência 122457 46027 
                  Em casa 3161 0 
                  Na freguesia onde reside 63854 30794 
                  Noutra freguesia do município onde reside 55442 15233 
            Noutro município 42333 11126 
Calheta 1806 666 
 Total que reside e trabalha ou estuda no município de 
residência 1479 566 
                                    Em casa 64 0 
                                    Na freguesia onde reside 1132 511 
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Zona Geográfica 

Total  Estudantes 
Local de residência 

Local de trabalho ou estudo 

                                    Noutra freguesia do município 
onde reside 283 55 
                        Noutro município 320 100 
Ponta do Sol 5179 1961 
Total que reside e trabalha ou estuda no município de 
residência 3809 1591 
                              Em casa 216 0 
                              Na freguesia onde reside 2664 1170 
                              Noutra freguesia do município onde 
reside 929 421 
Noutro município 1327 369 

 
 

 
Figura 5:126 – distribuição da população total que exerce uma profissão que reside e trabalha no município de 

residência ou noutro município  
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Figura 5:127 – distribuição da população total que exerce uma profissão que reside e estuda no município de 

residência ou noutro município  
 

Da análise do quadro e figuras acima constata-se que: 
 A grande maioria da população reside e trabalha e reside e estuda no mesmo município. 

A RAM apresenta valores da ordem dos 74% para trabalhadores e 80% para estudantes.  
 O município da Calheta apresenta os valores mais elevados de população a residir e 

trabalhar no município – 81,9% - e de estudantes nas mesmas circunstâncias – 85%. O 
concelho de Ponta do Sol apresenta-se percentagens mais baixas, na linha dos valores 
obtidos para a RAM. 

 
De acordo com os resultados dos Censos 2011, os fluxos de entrada e saída de população, 
assumem maior importância no município do Funchal. Por razões de trabalho ou estudo, a 
população que entra neste município representa cerca de 24,5% da população residente. O 
movimento de saída de população deste município, representa apenas 6,6% dos residentes. O 
movimento de saída de população é preponderante em alguns municípios, como Santa Cruz e 
Câmara de Lobos, com fluxos equivalente a 35,8% e 27,3% das respetivas populações residentes. 
 
Referem-se, ainda, as taxas de atracão e repulsão dos municípios da RAM. De acordo com os 
Censos 2011 para a RAM: 
 Cerca de 3,8% da população residente na região da Madeira, não residia naquela região 

cinco anos antes, o que traduz o efeito de atração da região, o qual se situa acima do país, 
que é de 2,0%. Os municípios de Santa Cruz (14,3%), Porto Santo (9,6%) e São Vicente 
(8,4%) apresentam as taxas de atração mais elevados de todo o arquipélago. Santana 
(5,7%), Machico (5,0%) e Câmara de Lobos (4,4%) registam os valores mais baixos. Os 
municípios de Ponta do Sol e Calheta situam-se em posições intermédias. 

 A região da Madeira apresenta uma taxa de repulsão interna de 1,7%. Funchal (7,0%) Porto 
Moniz (6,9%) e Porto Santo (6,5%) fazem parte dos municípios que observam, em 2011, 
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uma maior taxa de repulsão. Ponta do Sol (4,6%), Machico (4,4%) e Calheta (2,4%) surgem 
como aqueles que apresentam uma menor taxa de repulsão.  
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6. Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais 

6.1. Metodologia 
No presente capítulo identificam-se e avaliam-se os impactes ambientais suscetíveis de virem a 
ser originadas pelas intervenções previstas no projeto do Parque Eólico do Loiral III relativamente 
aos seguintes descritores biofísicos, ambientais e socioeconómicos:  

 
 Clima e Alterações Climáticas; 

 Geologia, Geomorfologia e Sismicidade; 

 Solos e ocupação do solo; 

 Recursos Hídricos; 

 Ecologia; 

 Qualidade da Água; 

 Qualidade do Ar; 

 Ambiente Sonoro; 

 Gestão de Resíduos; 

 Paisagem; 

 Património; 

 Ordenamento do Território; 

 Condicionantes e Restrições de Utilidade Pública; 

 Saúde Humana; 

 Socio-economia. 

 

Descriminaram-se os impactes suscetíveis de ocorrerem durante a Fase de Construção e durante 
a Fase de Exploração, fases que apresentam características muito diferenciadas, na sua duração e 
na tipologia de intervenções. Optou-se por tratar os impactes associados a uma potencial Fase de 
Desativação do projeto num capítulo único. 

A Avaliação dos Impactes incluiu a sua qualificação e, quando se revelou possível e relevante, a sua 
quantificação, considerando a caracterização do estado atual do ambiente e as características 
intrínsecas do Projeto e a fase em que se encontra. Na identificação e avaliação de impactes teve-
se em consideração: (i) a área de intervenção (variável de impacte para impacte); a duração 
prevista para os efeitos dos vários impactes; as fases em que os impactes se produzem 
(construção, exploração ou desativação das infraestruturas); a magnitude (quantificação) e 
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significado (qualificação) dos mesmos. Em capítulos separados são propostas medidas de 
minimização para evitar, reduzir os impactes negativos do projeto (capítulo 7). 
 
Foram, ainda, tidas em consideração as orientações contantes do Guia Metodológico para a 
Avaliação de Impacte Ambiental de Parques Eólicos (APA, 2010) e o conteúdo do Despacho 
Conjunto nº 251/2004. 

 
A classificação dos impactes realizou-se com base num conjunto de critérios que se apresentam 
no quadro seguinte. 
 

Quadro 6:1 – Critérios de classificação dos impactes aplicáveis à maioria dos descritores 
 

Critério Sentido Descrição 

Natureza ou 
Sentido 

Negativo (-) 

Positivo (+) 

Neutro ou 
indeterminado (?) 

A ação provoca um efeito prejudicial (negativo) ou benéfico 
(positivo) sobre o descritor, sendo os impactes positivos 
considerados ganhos para o ambiente. Podem também existir 
situações em que as ações não terão repercussões benéficas ou 
nefastas (impacte neutro) ou em que não é possível determinar se 
as ações a desenvolver acarretam danos ou benefícios (impactes 
indeterminados) 

Efeito (relação 
com o projeto) 

Direto (D) 

ou Indireto (I) 

O impacte é considerado direto quando causado por aspetos 
ambientais decorrentes de ações intrínsecas ao projeto e indireto 
quando causado por aspetos extrínsecos ao projeto, sendo 
induzido sem que se verifique uma relação causa/efeito da ação 
responsável pelo impacte 

Escala 
geográfica 

Pontual (Po), Local 
(L) 

Regional (R) 
Nacional (N) 

Este critério avalia o raio de influência do impacte. O impacte é 
considerado pontual quando se trata de uma ocorrência isolada e 
local quando ocorre até um raio de 10km relativamente à área de 
projeto. Quando o impacte se estende num raio superior a 10km é 
considerado impacte regional, sendo nacional quando a sua 
importância é a nível do País. 

Probabilidade de 
ocorrência 

Certo (C) 

Provável (P)  

Pouco provável Pp) 

Improvável (Ip) 

O grau de probabilidade de ocorrência de impactes tem por base o 
conhecimento das características de cada uma das ações e de cada 
fator ambiental, permitindo prever o acontecimento de 
determinadas consequências. 

Duração 
Temporário (T) 

Permanente (P) 

O critério “duração” reflete o intervalo de tempo em que se 
manifesta o impacte, permitindo avaliar se os efeitos sobre o 
descritor estão limitados no tempo ou se, pelo contrário, se farão 
sentir permanentemente sobre o descritor. De uma forma geral os 
impactes temporários são inerentes à fase de construção do 
projeto e os permanentes perduram para além do período de vida 
útil deste. 
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Critério Sentido Descrição 

Ocorrência no 
tempo 

Imediato (Im) a 
médio prazo (Mp) e 
a longo prazo (Lp) 

A ocorrência no tempo determina-se tendo por base o período 
temporal entre o momento em que decorre a ação e o surgimento 
do impacte decorrente desta. Considera-se o impacte como 
imediato se ocorrer logo após a ação e a médio e longo prazo se 
ocorrer um intervalo entre ambos, nomeadamente até 5 anos ou 
de mais de 5 anos. 

Reversibilidade 
Reversível (R) 

Irreversível (Ir) 

Diz respeito à possibilidade de reverter os efeitos produzidos pelo 
projeto, permanecendo ou anulando-se os efeitos quando cessar a 
respetiva causa. Os impactes irreversíveis são os que não 
regressam às condições iniciais após a conclusão do projeto, 
enquanto os reversíveis voltam ao seu estado inicial. 

Possibilidade de 
minimização 

Minimizável (M) 
Não minimizável 

(Nm) 

Refere-se à possibilidade de reduzir os efeitos provocados pelas 
ações inerentes ao projeto. Ou seja, se é aplicável a execução de 
medidas minimizadoras (impactes minimizáveis) ou se os seus 
efeitos se farão sentir com a mesma intensidade 
independentemente de todas as precauções que vierem a ser 
tomadas (impactes não minimizáveis). 

Magnitude 
(quantificação) 

Elevada, 
moderada/média 

ou reduzida 

Classifica os impactes quanto à sua intensidade, tendo em conta a 
agressividade de cada uma das ações propostas e a sensibilidade 
dos descritores ambientais. Os princípios a considerar para a 
classificação deste parâmetro de avaliação variam consoante o 
descritor 

Significado ou 
importância 

(qualificação) 

Pouco significativos, 
Significativos ou 

Muito significativos. 

Pretende-se identificar e transmitir o significado dos impactes 
determinados pelo Projeto em cada um dos descritores analisados.  

A atribuição do significado dos impactes resultou da ponderação de 
todos estes critérios, resultando numa graduação em três níveis: 
muito significativo, significativo e pouco significativo ou não 
significativo. Os princípios a considerar para a classificação deste 
parâmetro de avaliação variam consoante o descritor. 

 
 
No quadro seguinte identificam-se as principais ações do projeto potencialmente geradoras de 
impactes sobre o ambiente 

Quadro 6:2  – Principais ações do Projeto potencialmente geradoras de impactes 

Fase Principais ações potencialmente geradoras de impactes 

Fase de 
construção 

 Instalação e utilização do estaleiro; 

 Movimentações de terras: 

o Abertura/fecho de valas para instalação dos cabos elétricos de interligação entre 
os aerogeradores e o posto de corte; 

o Execução das fundações dos aerogeradores (que envolvem atividades de 
desmatação, abertura de caboucos para as fundações e betonagem dos maciços 
de fundação); 

 Depósito temporário de terras e materiais; 
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 Construção das plataformas (provisórias) para montagem dos aerogeradores; 

 Demolição/ampliação do Posto de Corte existente, incluindo a montagem dos 
equipamentos; 

 Transporte das peças dos aerogeradores desde o Porto do Caniçal até à área de 
implantação do Projeto. 

 Montagem dos aerogeradores (torre, cabine e pás); 

 Transporte de materiais diversos para construção e circulação de pesados e 
movimentação de pessoas e máquinas e veículos afetos às obras.  

 Recuperação paisagística dos locais em obra. 

Fase de 
exploração 

 Presença física e funcionamento dos aerogeradores, 

 Produção de energia elétrica; 

 Emissão de ruído em consequência do funcionamento dos aerogeradores; 

 Manutenção e reparação de equipamentos e caminhos; 

Fase de 
Desativação 

 Desmontagem dos aerogeradores e equipamentos; 

 Transporte de equipamentos e materiais; 

 Recuperação paisagística. 

 

6.2. Clima e Alterações Climáticas 

6.2.1. Enquadramento 

A publicação do Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, veio introduzir alterações no 
âmbito e conteúdo dos Estudos de Impacte Ambiental, nomeadamente “consagra a necessidade 
de avaliar outros fatores ambientais, de entre os quais se destacam (...) a avaliação do impacte do 
projeto sobre o clima — ponderando, designadamente, a natureza e o volume das emissões de 
gases com efeito de estufa, bem como a vulnerabilidade do próprio projeto às alterações 
climáticas”. Não estão, contudo, ainda definidas nem consolidadas as metodologias de 
abordagem dos “novos descritores” referidos neste diploma legal. 

Para efeitos da análise dos impactes do Projeto no clima e alterações climáticas consideraram-se 
os seguintes aspetos: 

 Efeitos do Projeto sobre o clima (do ponto de vista dos parâmetros climáticos 
normalmente considerados na avaliação em EIAs); 

 Efeitos do Projeto em termos de alterações climáticas; 
 Vulnerabilidade do Projeto relativamente às consequências das alterações climáticas. 

6.2.2. Fase de construção 
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6.2.2.1. Clima 

Durante a fase de construção será necessário proceder à desmatação da zona de implantação dos 
2 aerogeradores e dos caminhos de acesso. Tendo em conta as características do coberto vegetal 
existente na área de implantação do projeto apenas haverá lugar à remoção de vegetação rasteira 
(não existe vegetação de grande e/ou médio porte na zona). Assim sendo, não é expectável 
qualquer efeito destas operações no albedo local ou sobre qualquer parâmetro climático. O 
impacte do projeto sobre o clima durante a fase de construção é considerado nulo.  

6.2.2.2. Alterações climáticas 

Durante a fase de construção ocorrerá a emissão de GEE essencialmente associada aos veículos e 
maquinaria de apoio à obra. Em alguns trabalhos, sobretudo na fase final da obra, poderá vir a ser 
utilizada energia elétrica, para iluminação no interior das torres e cabines, e para algumas 
ferramentas elétricas ou pneumáticas, o que também implicará a emissão de GEE.  
 
Embora não seja possível quantificar estas emissões, já que se desconhece o tipo e quantidade de 
veículos e maquinaria que estará presente em obra durante a fase de construção, será expectável 
que esse efeito seja negativo, indireto, regional, certo, temporário, imediato, reversível, 
minimizável, de magnitude muito reduzida e não significativo.  

6.2.3. Fase de exploração 

6.2.3.1. Clima 

Considera-se que a exploração dos 2 aerogeradores do Parque Eólico do Loiral III não conduzirá a 
alterações dos padrões microclimáticos naturais, não tendo, por isso, qualquer impacte direto no 
clima local, considerando-se o impacte como nulo. 
 

6.2.3.2. Alterações climáticas 

A análise dos efeitos de um projeto no que se refere às alterações climáticas inclui, normalmente, 
o seu contributo em termos de emissões de GEE e o seu contributo para o sequestro de carbono. 
No caso do Projeto do Parque Eólico do Loiral III não há a considerar efeitos a nível do sequestro 
de carbono (nem positivos nem negativos), pelo que a análise de impactes se refere apenas à 
emissão de GEE. 

O Parque Eólico Loiral III tem como objetivo a captação da energia eólica e a sua conversão em 
energia elétrica que, uma vez à tensão de serviço de 30 kV, é introduzida na rede elétrica e 
disponibilizada aos consumidores. Prevê-se uma produção anual de energia elétrica estimada 
conservadora de 13,2 – 15,8 GWh/ano considerando 2200 horas à plena carga. 

Os impactes da fase de exploração do Projeto a nível da emissão de GEE serão positivos e 
relevantes já que o seu funcionamento evitará a emissão anual de cerca de 8000 a 11000 
toneladas de dióxido de carbono (CO2), o principal gás responsável pelo efeito de estufa. Tendo 
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em consideração as emissões de GEE na Ilha da Madeira em 2017 de 1100,6 kton, o 
funcionamento do presente Projeto poderá vir a contribuir para a redução de cerca de 0,7 a 1 % 
das emissões totais de GEE na Ilha. 

O impacte positivo está, assim, associado à não existência de queima de combustíveis fósseis na 
produção de energia elétrica, que daria origem à emissão de gases promotores do efeito de estufa 
e do aquecimento global.  

A promoção da produção de energia sem emissão de GEE, constitui um impacte positivo, 
importante, ao nível da minimização ou mitigação dos efeitos climáticos associados ao aumento 
do efeito de estufa, contribuindo, a nível nacional, para o cumprimento dos objetivos do PNAC 
2020/2030 (Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030) e para a prossecução 
dos objetivos assumidos pelo Estado Português no âmbito do Protocolo de Quioto, e dos acordos 
que se lhe seguiram.  

A nível regional o Projeto apresenta uma contribuição relevante para as metas definidas no Plano 
de Ação para a Energia Sustentável da Ilha da Madeira (2012) de reduzir em 20% as emissões de 
CO2 em relação a 2005. Refere-se, ainda, o Plano de Ação para a Energia Sustentável do Município 
da Calheta que estabelece como metas, entre outras, a redução de 24% das emissões de CO2 em 
relação a 2010. Considera-se, assim, que o Projeto do Parque Eólico Loiral III, pela potenciação da 
redução das emissões de CO2, se enquadra nas orientações da estratégia para a energia 
sustentável na Região Autónoma da Madeira. 

O impacte é classificado como positivo, indireto, de âmbito nacional e regional, certo, permanente, 
imediato, de magnitude moderada e significativo.  
 

6.2.3.3. Vulnerabilidade do Projeto às consequências das alterações climáticas 

A vulnerabilidade do Projeto às consequências das alterações climáticas pode ser entendida como 
a vulnerabilidade da área onde se implanta o Projeto e/ou a vulnerabilidade das suas 
componentes às consequências das alterações climáticas, considerando os potenciais riscos para 
o projeto que daí advêm.  

O Projeto, pelas suas características, não terá quaisquer efeitos na promoção de eventos 
climáticos extremos (tais como ondas de calor, secas, inundações, deslizamentos, etc.). Interessa, 
contudo, avaliar se existem riscos para o projeto decorrentes desses eventos e da sua provável 
acentuação em consequência das alterações climáticas. 

 Aumento da temperatura e diminuição da precipitação anual: 

A “Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas da RAM – Estratégica CLIMA – Madeira” prevê 
para a RAM um aumento generalizado da temperatura média, entre 1,3 e 30C e uma diminuição 
da precipitação anual em cerca de 30% no final do século XXI.  

O aumento das temperaturas pode levar a um aumento na probabilidade de ocorrência de 
incêndios. Considerando as características da área de implantação do projeto, onde os riscos de 
incêndios florestais foram classificados como baixos, não é expectável que o funcionamento do 
Projeto venha a ser afetado por estas tendências.   
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A diminuição da precipitação não terá qualquer efeito direto sobre o funcionamento do Projeto. 

O Projeto não se encontra localizado em zona com riscos de inundação, pelo que não se considera 
suscetível a esse risco. Tendo em consideração as características do projeto não será expectável 
que a eventual ocorrência de inundações venha a afetar o seu funcionamento.  

 

 Tempestades e ventos 

O funcionamento dos aerogeradores é sensível ao regime e velocidade dos ventos. Tal como 
referido na Descrição do Projeto, os aerogeradores arrancam quando a velocidade do vento atinge 
uma velocidade mínima (cerca de 3 m/s), têm a produção máxima por volta dos 13,5 m/s e são 
desligados quando a velocidade do vento atinge um limite máximo (cerca de 25 m/s), de modo a 
proteger o aerogerador de esforços excessivos que possam pôr em risco a estabilidade da torre e 
das fundações.  

A “Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas da RAM – Estratégica CLIMA – Madeira” 
refere que, a nível sazonal identifica-se uma redução de velocidade média do vento nos meses de 
fevereiro, março e agosto, e um aumento nos meses de abril e dezembro. O referido Relatório diz 
ainda que “apesar de se preverem perdas no contexto geral das ilhas, são muito pouco 
significativas, especialmente dentro do contexto do desenvolvimento tecnológico” e conclui que o 
aproveitamento do recurso eólico “parece ser pouco vulnerável às alterações climáticas. 

 
 Aumento do nível médio das águas do mar: 

De acordo com o último relatório do IPCC é expectável que o nível médio global do mar possa 
subir até um valor máximo de 82cm no final do século. Especificamente para o Arquipélago da 
Madeira, o estudo revela que autores como Kopp et all, projetam aumento do nível médio do mar 
em 75cm até 2010. O Projeto não se localiza em zona suscetível de ser influenciado por este 
aumento, pelo que não é suscetível a este risco. 

 

Em suma, a vulnerabilidade do Projeto às alterações climáticas pode ser classificada como 
reduzida.  

6.3. Geologia e Geomorfologia 

6.3.1. Fase de construção 

Na fase de construção inicia-se a alteração da morfologia dos terrenos onde os 2 aerogeradores e 
demais infraestruturas constituintes do Projeto serão implantados, em resultado das operações 
de desmatações, decapagem dos solos e movimentações de terras (escavações e aterros) 
necessárias para a construção das plataformas dos aerogeradores, caminhos de acesso, e valas 
para colocação da rede de cabos subterrâneos. Estas operações implicam interferências físicas no 
terreno e, consequentemente, a afetação das formações geológicas em presença.  
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O significado destes impactes depende da dimensão das escavações e aterros previstos, da 
importância das formações geológicas em presença e da presença ou não de recursos geológicos 
relevantes que possam ser afetados. 

De acordo com os dados do Projeto, para a concretização dos 2 aerogeradores e demais estruturas 
previstas para o Parque Eólico do Loiral III, prevê-se a necessidade de escavar cerca de 1125 m3 
(associados, essencialmente, à construção das plataformas dos aerogeradores – 948 m3) e o aterro 
de 86 m3 de solo resultando no excedente de cerca de 1040 m3 de solos excedentes a levar a 
destino final. 

Impactes na geologia 
É expectável que a concretização do projeto do Parque Eólico implique a destruição de um volume 
total de cerca de 1125 m3 de formações geológicas do Complexo Vulcânico Superior, 
essencialmente da unidade unidade do Funchal (CVS2β), que é onde se localizam os 
Aerogeradores, composta por basaltos e basanitos com intercalações ocasionais de piroclastos de 
queda (escórias, lapilli e cinzas basálticas) e produtos de atividade freato-magmática. Estima-se 
que as escavações para as fundações das plataformas possam ser realizadas até uma 
profundidade máxima de 3 metros.  

Salienta-se que na zona a ser intervencionada não foram identificadas formações geológicas de 
interesse científico e/ou comercial nem foram identificados recursos geológicos de interesse pelo 
que não se registarão impactes negativos neste âmbito. Refira-se que o geossítio mais próximo da 
área de intervenção (25 Fontes) se localiza a cerca de 2 km a NW. 

Para aceder aos locais de implantação dos aerogeradores será executado um acesso a partir do 
caminho existente do Parque Eólico Loiral I. Dada a topografia aplanada local, a execução dos 
acessos não exigirá uma movimentação de solos expressiva, consistindo essencialmente na 
remoção de vegetação, decapagem das camadas superficiais do solo e regularização, pelo que não 
serão afetadas formações geológicas.  

 

Impactes na geomorfologia 
Tendo em consideração que o Projeto se localiza numa zona de características planálticas e que 
os volumes de movimentações de terras para a implantação das plataformas dos aerogeradores 
e ampliação do posto de corte serão reduzidas, considera-se que as alterações na geomorfologia 
serão muito pouco relevantes. Em termos locais, após a implantação dos aerogeradores o terreno 
envolvente ficará à mesma cota. Os impactes na geomorfologia associados à execução das valas 
para implantação das redes elétricas serão temporários, já que após conclusão das mesmas, os 
solos escavados serão reintroduzidos, e será reposta a morfologia. 

 

Dada a inexistência de formações geológicas e/ou recursos geológicos de interesse na zona de 
implantação do projeto e a pouco relevante dimensão das movimentações de terras a efetuar, 
considera-se que os potenciais impactes em termos de geologia e geomorfologia, (restringidos às 
formações superficiais), sendo negativos, diretos, certos, permanentes e irreversíveis (no caso das 
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plataformas dos aerogeradores), de âmbito local, evidenciam uma magnitude muito reduzida, 
sendo classificados como não significativos. 

6.3.1. Fase de exploração 

O Projeto não criará quaisquer situações de instabilidade dos terrenos uma vez que se localiza 
num área plana e afastada de zonas de vertente. Neste sentido o impacte do Projeto ao nível da 
geologia e geomorfologia durante a fase de exploração será nulo. 

 

6.4. Solos e uso do solo 

6.4.1. Fase de construção 

Os solos apresentam potencialidades intrínsecas que lhes conferem determinadas capacidades de 
utilização pelo que, a alteração destas propriedades condiciona, naturalmente, a sua utilização. 
As alterações morfológicas ou topográficas das áreas interferidas pelo Projeto originam, de forma 
direta, a destruição das unidades pedológicas existentes.  

As principais atividades que, pela sua natureza e tipologia, são suscetíveis de causar efeitos 
negativos nos solos e uso do solo incluem: 

 Instalação de estaleiros e depósitos temporários de terras e materiais; 

 Desmatação e movimentações de terras; 

 Construção das fundações e plataformas dos aerogeradores; 

 Demolição/ampliação do Posto de Corte existente; 

 Construção de novos acessos até aos aerogeradores e abertura/fecho de valas para 
instalação de cabos elétricos. 

A implantação do Parque Eólico do Loiral III implicará uma destruição dos solos na zona das 
plataformas dos aerogeradores e demais infraestruturas associadas e nas zonas onde é necessário 
proceder à abertura de novos caminhos de acesso. 

A área a ser ocupada de forma permanente e irreversível pelas várias componentes do Projeto 
será de 3367m2: 

 Área de implantação dos aerogeradores: 600 m2 (300m2 cada aerogerador). 
 Ampliação do Posto de Corte: O edifício do Posto de Corte atualmente em funcionamento 

apresenta uma área útil de 47m². No âmbito do presente Projeto este edifício será 
parcialmente demolido e ampliado, prevendo-se que a ampliação venha a ocupar uma 
área de cerca de 67m2. 

 Área a ocupar com os caminhos de acesso aos aerogeradores: 2700m2 

As escavações necessárias para a concretização foram estimadas em cerca de 1125 m3 e uma 
necessidade de aterro de 86m3, originando um volume de terras excedentes de cerca de 1039m3. 
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A este respeito refere-se que as terras excedentes ou sobrantes poderão ser reaproveitados de 
umas especialidades para as outras, mas não é possível definir com exatidão em fase de projeto, 
dependendo sempre do planeamento de execução de obra por parte do Empreiteiro/Fiscalização. 
Por esse motivo, assumiu-se no presente EIA que este volume de terras representam terras 
excedentárias para as quais será necessário dar um destino final adequado. 

 
Solos 

A concretização do Projeto implicará uma ocupação permanente e irreversível de uma área de 
3367m2 de andossolos úmbricos (cerca de 1125m3 de solos a serem escavados) que são a unidade 
pedológica dominante na área de implantação do Projeto e zona envolvente, originando impactes 
negativos e diretos sobre os solos.  

Os Andossolos úmbricos existentes na Madeira são ricos em matéria orgânica mas visto 
apresentarem apresentarem rápida permeabilidade e fraco poder de retenção para a água 
possuem valor limitado agrícola. Estes solos apresentam uma distribuição bastante generalizada 
na ilha da Madeira, correndo sobre extensas áreas, cerca de 30763 ha na Ilha da Madeira, sendo 
que a destruição dos mesmos pelo projecto representa 0,001% dos mesmos.  

Acresce a este impacte a necessidade de levar a destino final adequado os materiais 
excendentários (que não puderem ser reutilizados em obra), que foram preliminarmente 
estimados em cerca de 1039m3 . Este é considerado um impacte negativo com incidência sobre a 
zona onde os mesmos serão depositados. No capítulo 7 apresentam-se medidas de minimização 
para este impacte referindo-se, desde já, que o Adjudicatário da Obra deverá apresentar a 
localização prevista para a deposição de terras sobrantes, equacionando as opções mais 
adequadas. 

A implantação do estaleiro e a circulação das máquinas e veículos de apoio à obra são atividades 
que potenciarão fenómenos de compactação dos solos, que vão incidir sobre as unidades 
pedológicas anteriormente mencionadas. Estes impactes negativos contudo são temporários já 
que esta ocupação cessa após a conclusão da obra e a recuperação da área afetada pelos 
estaleiros e depósitos de materiais. 

Há ainda a referir impactes indiretos sobre os solos, nomeadamente a maior exposição das zonas 
em obra aos processos erosivos (em resultado das ações de desmatação e das movimentações de 
terras) que origina modificações nas características físicas e químicas dos solos, nomeadamente 
na sua estrutura, densidade, capacidade de armazenamento de água e permeabilidade. Poderão, 
ainda, ocorrer fenómenos de contaminação dos solos por derrames acidentais de óleos ou 
combustíveis pela maquinaria pesada que por ali circulará, o que poderá conduzir a uma 
degradação da qualidade dos solos e das águas subterrâneas. Estas eventuais ocorrências terão 
significado variável em função das quantidades e da tipologia de substâncias que estiverem 
envolvidas e dos locais onde ocorram. 

Pelas áreas pouco expressivas a serem intervencionadas (cerca de 0,3ha) e pela reduzida 
qualidade dos solos afetados, com reduzida aptidão agrícola e com uma distribuição generalizada 
na Ilha da Madeira, considera-se que a construção do Parque Eólico do Loiral III não será suscetível 
de originar impactes negativos significativos nos solos.  
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Classificam-se os impactes sobre os solos como negativos, certos, diretos, não extensivos, de 
incidência local, potencialmente minimizáveis (despendendo da percentagem de reutilização na 
obra dos solos escavados que for possível), de magnitude reduzida e não significativos. O 
significado do impacte associado aos solos excedentes estará dependente da percentagem de 
reutilização que for possível conseguir na obra e da disponibilidade e capacidade de locais de 
deposição adequados.  

Os impactes indiretos afiguram-se negligenciáveis uma vez que os mesmos poderão ser evitados 
e minimizados se forem adotadas boas práticas de gestão da obra e do estaleiro (capítulo 7). 

 

Ocupação ou uso do solo  

Os impactes sobre a ocupação ou uso do solo dizem respeito à perturbação ou destruição/inibição 
de atividades e/ou usos que ocorriam nas zonas que passam a ser utilizadas para a implantação 
dos aerogeradores e demais infraestruturas do parque eólico.  

Da análise efetuada constatou-se que o Projeto será implantado sobre solos que não apresentam 
um uso definido e/ou produtivo, sendo ocupados por vegetação herbácea natural/vegetação 
esparsa. Não se regista a presença de casas de habitação nas imediações do Projeto. As habitações 
mais próximas situam-se a mais de 1,5 km. Não se prevê a afetação direta de qualquer área 
industrial, área florestal ou agrícola. As infraestruturas mais próximas dizem respeito ao PE Loiral 
I e ao Parque Fotovoltaico do Loiral mas não haverá qualquer interferência do Projeto com os 
mesmos. 

Considera-se, assim, que os impactes na ocupação do solo serão negativos, diretos, localizados, 
certos, permanentes e irreversíveis (na zona de implantação das plataformas, ampliação do Posto 
de Corte e caminhos de acesso), de magnitude reduzida (face à reduzida dimensão da 
intervenção), não minimizáveis e não significativos.  

6.4.2. Fase de exploração 

De uma forma geral os impactes nos solos e uso dos solos iniciam-se na fase de construção, onde 
assumem um maior significado, e prolongam-se para a fase de exploração, embora com incidência 
numa área mais reduzida e/ou com um diferente tipo de afetação.  

Na fase de exploração do Parque Eólico do Loiral III assistir-se-á a uma redução das áreas afetadas 
durante fase de construção, já que a ocupação das áreas de estaleiro e áreas necessárias para as 
manobras das máquinas de montagem das torres dos aerogeradores deixa de ocorrer. Por outro 
lado, não é expectável que se venham a registam impactes adicionais nos solos e no seu uso ou 
ocupação, uma vez que não existe necessidade de intervencionar novas áreas no interior do 
parque eólico. 

Assim, os impactes nos solos e ocupação do solo na fase de exploração estarão relacionados com 
a ocupação irreversível do solo na zona de implantação dos aerogeradores e demais 
infraestruturas e novos acessos, impacte que se origina durante a fase de construção, e que 
assume um caráter permanente na fase de exploração.  
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6.5. Ecologia 

6.5.1. Metodologia 

Atendendo à tipologia do Projeto em avaliação e aos valores ecológicos identificados nas áreas a 
intervencionar considera-se que os principais impactes para a ecologia decorrentes do 
Sobreequipamento do Parque Eólico do Loiral II correspondem genericamente aos listados abaixo: 

 Afetação e perda de habitat de espécies florísticas e faunísticas devido à desmatação (fase 
de construção); 

 Alterações comportamentais das espécies de fauna devido à perturbação (fases de 
construção e exploração); 

 Mortalidade de espécimes por causas não naturais (colisão, atropelamento) (fases de 
construção e exploração); 

 Perturbação das comunidades faunísticas (fases de construção, exploração e desativação); 

 Proliferação de espécies exóticas invasoras (fase de exploração). 

No quadro seguinte listam-se as ações consideras geradoras de impacte ao nível da componente 
ecológica. 

Quadro 6:3 – Ações consideradas na análise dos impactes do Projeto sobre os sistemas ecológicos 

Fase Ação 

Construção 

C1 – Atividades de remoção do coberto vegetal e de 
decapagem da camada superficial do solo, nas áreas a 
intervencionar 
C2 – Construção de estruturas definitivas (plataformas dos 
aerogeradores; abertura de valas; acessos) 
C3 – Instalação e funcionamento do estaleiro e outros locais 
temporários 
C4 – Aumento da presença humana, movimentação de 
máquinas, veículos e pessoas 

Exploração 
E1 - Funcionamento do Parque Eólico (incluindo ações de 
manutenção relacionadas com o seu funcionamento) 

Desativação 

D1 – Desmantelamento das estruturas definitivas 
(aerogeradores e infraestruturas anexas ao Parque Eólico) 
D2 – Aumento da presença humana, movimentação de 
máquinas, veículos e pessoas 

 

A qualificação e quantificação dos impactes do Projeto sobre os sistemas ecológicos foi efetuada 
de acordo com os critérios constantes do quadro seguinte A cada um dos parâmetros descritores 
da tipologia dos impactes foi atribuída uma pontuação compreendida entre 0 e 10 consoante o 
seu nível. 
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Quadro 6:4 – Critérios considerados para a classificação de impactes no descritor Ecologia 

Critério / 
Descrição Categorias Critérios Pontuação 

Sentido 
Efeito que o 
impacte tem 
no recetor 

Positivo Quando é responsável por algum efeito benéfico  
- 

Negativo Quando não é responsável por efeitos benéficos 

Valor ecológico do recetor de impacte 

Reflete a 
importância do 
recetor do 
ponto de vista 
da 
conservação 

Muito 
elevada 

Biótopos com valores de IVB > 8,0;  
Espécies ou Habitats prioritários segundo o DL 156-A/2013. 

10 

Elevada 

Biótopos com valores de IVB entre 6,0 e 8,0;  
Habitats de interesse comunitário de acordo com o Anexo B-I do 
DL 156-A/2013, e pouco comuns no território nacional. 
Espécies florísticas protegidas por legislação nacional, excluindo 
espécies do Anexo B-V do DL 156-A/2013, e/ou endemismos 
lusitanos. 
Espécies faunísticas com estatuto de conservação de Criticamente 
em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável (Cabral et al., 2006) e que 
constam nos anexos A-I (avifauna) e B-II (restantes grupos) do DL 
156-A/2013. 

7,5 

Média 

Biótopos com valores de IVB entre 4,0 e 6,0; 
Habitats de interesse comunitário de acordo com o Anexo B-I do 
DL 156-A/2013, não incluídos no nível "elevado". 
Espécies identificadas como de maior relevância ecológica (de 
acordo com os critérios definidos em 2.3.2.33 e 2.3.3.33) não 
incluídas no nível "elevado" 

5 

Baixa 
Biótopos com valores de IVB entre 2,0 e 4,0; 
Todas as espécies faunísticas e florísticas sem estatuto de 
conservação. 

2,5 

Muito baixa Biótopos com valores de IVB <2;  1 

Duração 
Tempo de 
incidência do 
impacte sobre 
o recetor  

Permanente Se o impacte se prolonga por toda a fase a que diz respeito. 10 

Temporário 
Se o impacte se verifica apenas durante um determinado período 

da fase a que se refere. 
1 

Reversibilidade 

Capacidade do 
recetor 
recuperar após 
o término do 
impacte 

Irrecuperável 
 As consequências do impacte não são reversíveis, mesmo com a 
ação humana. 

10 

Recuperável Através de ação humana é possível repor a situação inicial. 5 

Reversível 
O próprio meio consegue repor a situação inicial com o decorrer 

do tempo. 
1 

Probabilidade 
Probabilidade 
de ocorrência 
do impacte 
ocorrer e de 
afetar o 
recetor 

Certa - 10 
Muito 
provável 

- 7,5 

Provável - 5 

Improvável - 1 
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Critério / 
Descrição 

Categorias Critérios Pontuação 

Âmbito de influência  
Escala de 
afetação do 
recetor, 
atendendo à 
sua 
distribuição em 
Portugal 

Nacional - 5 

Regional - 3 

Local - 1 

Magnitude 
Percentagem 
da área de 
estudo afetada 
pelo projeto ou 
percentagem 
da população 
da espécie 
afetada, no 
caso da fauna 

Muito 
elevada 

Superior a 80% 10 

Elevada Entre 60 a 80% 7,5 

Média Entre 40 a 60% 5 

Baixa Entre 20 a 40% 2,5 

Muito baixa Inferior a 20% 1 

 

A significância de cada impacte foi obtida através do cálculo de uma média ponderada da 
pontuação de cada um dos atributos (exceto o sentido, uma vez que o seu significado não é 
hierarquizável), utilizando a seguinte fórmula: 

Significância = (3 x Valor ecológico do recetor de impacte + Duração + Reversibilidade + 
Probabilidade + 3 x Âmbito de influência + 6 x Magnitude) / 15 

De acordo com a pontuação final, a significância do impacte (ou impacte global) foi classificada 
em: 

 Muito baixa (ou muito pouco significativo) - pontuação entre 0,0 e 1,9; 

 Baixa (ou pouco significativo) - pontuação entre 2,0 e 3,9; 

 Moderada (ou moderadamente significativo) - pontuação entre 4,0 e 5,9; 

 Elevada (ou significativo) - pontuação entre 6,0 e 7,9; 

 Muito elevada (ou muito significativo) - pontuação superior a 8,0.   

 

6.5.2. Fase de construção 

6.5.2.1. Flora e Vegetação 

Durante a fase de construção do Projeto prevê-se a ocorrência das seguintes atividades: remoção 
do coberto vegetal e decapagem da camada superficial do solo nas áreas a intervencionar, 
construção de estruturas definitivas, instalação e funcionamento do estaleiro e o aumento da 



 
    

Estudo de Impacte Ambiental para o Projeto 
de Sobreequipamento do Parque Eólico do 
Loiral III no Paul da Serra  

ENEREEM Refª: T021/19 

  Page 297 of 379 
 

presença humana, movimentação de máquinas, veículos e pessoas. O principal impacte associado 
corresponde à afetação direta dos biótopos onde as infraestruturas serão implementadas, 
prevendo-se serem maioritariamente de sentido negativo e de baixa significância. Refira-se que 
as ações geradoras de impacte mencionadas são bastante localizadas, não implicando a afetação 
de áreas extensas. Os impactes resultantes destas ações foram classificados como negativos, de 
âmbito local e magnitude muito baixa, considerando-se que a sua significância é, de uma forma 
geral, baixa (Quadro 6.6) 

De modo a avaliar a importância de cada impacte sobrepuseram-se em SIG os elementos do 
projeto e a cartografia efetuada, tendo-se determinado as áreas dos biótopos a afetar pelo projeto 
num raio de 20m em torno da localização prevista dos 2 aerogeradores e respetiva plataforma, 
5m em torno de caminhos novos, posto de corte e da vala de cabos. Assim, considera-se que o 
projeto irá afetar uma área total de cerca de 2,8ha correspondendo a uma pequena fração da área 
total que foi estudada (cerca de 3,8%) (Quadro 6.5). 

Durante a fase de construção prevê-se a afetação dos 3 biótopos cartografados para a área de 
estudo, nomeadamente, Feiteira, Matos e Humanizado. O biótopo com maior área afetada será 
Feteira, como é natural, dado tratar-se do biótopo mais abundante na área de estudo, com 1,8ha 
(corresponde a 2,5% da área total analisada). Os restantes biótopos apresentam áreas de afetação 
mais reduzidas, como se pode observar no Quadro 6.5, destacando-se a afetação de Matos, com 
0,5ha.  

Ambos os aerogeradores se localizarão em área de Feiteira. Os acessos desenvolvem-se 
maioritariamente em área de Feiteira e, em menor medida, de Matos. A vala de cabos prevista, 
de ligação entre os aerogeradores e o Posto de Corte, será implantada ao longo do acesso já 
existente, pelo que se prevê que afete principalmente o biótopo Humanizado, correspondente ao 
caminho, e marginalmente o biótopo Feiteira.  

Conhecidas as localizações dos aerogeradores e restantes elementos do projeto, não se prevê a 
afetação de Habitats naturais incluídos no DL 156-A/2013, de 8 de novembro. Ainda que a sua 
presença potencial seja considerada para a área de estudo, o trabalho de campo permitiu 
constatar que não estão presentes no local de implantação do Projeto. 

Quadro 6:5 – Resumo das áreas afetadas, em hectares e percentagem, de cada biótopo e da respetiva proporção da 
área de estudo afetada. 

Biótopo  
Área afetada 

(ha) 

Percentagem face à 
área total afetada 

(%) 
Feiteira 1.8 2.5 

Matos 0.5 0.7 

Humanizado 0.4 0.6 

TOTAL 2.8 3.8 

 

Considera-se que a afetação dos biótopos acima identificados para construção e implantação das 
infraestruturas do Projeto é certa, tratando-se de impactes negativos, minimizáveis e regra geral 
s de baixa significância, face à magnitude muito baixa (Quadro 17).  
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Relativamente a estruturas temporárias de apoio à obra, os estaleiros, não é conhecida a sua 
localização exata nesta fase. Prevê-se, contudo, que se localizem em biótopo com muito baixo 
valor ecológico, como é o caso do biótopo Humanizado, se tecnicamente viável, ou outras áreas 
degradadas. Os impactes decorrentes da instalação destas estruturas são classificados como de 
baixa significância, sendo minimizáveis. 

6.5.2.2. Fauna 

Os principais impactes sobre a fauna decorrentes da fase de construção do Projeto correspondem 
à perda de habitat para fauna (herpetofauna e avifauna), mortalidade por atropelamento das 
comunidades terrestres e perturbação de espécies de herpetofauna, mamofauna (e.g. 
quirópteros) e avifauna. Estes impactes são provocados pela afetação direta de biótopos 
existentes, que constituem biótopos de fauna, na área de implantação dos aerogeradores, 
plataformas de montagem, acessos novos definitivos, valas de cabos; mas também pela 
construção temporária de outras estruturas afetas à obra (e.g. estaleiro, locais de depósito 
temporário de materiais).  

Como foi possível verificar no capítulo anterior, prevê-se que a afetação do biótopo Matos, ocorra 
numa área muito reduzida, sendo que se trata de matos degradados com acentuada presença de 
espécies arbustivas invasoras. Não se prevê a afetação de formações de matos autóctones, que 
tenham especial relevância para a fauna (enquanto local de abrigo ou nidificação), pelo que não 
se preveem impactes com significado a este nível. 

A mortalidade de espécies de fauna por atropelamento, decorrente do aumento da presença 
humana no local de obra, movimentação de máquinas, veículos e pessoas, poderá afetar 
potencialmente espécies de menor mobilidade, como os répteis. De acordo com a pesquisa 
efetuada, identifica-se a presença provável de lagartixa-da-Madeira (Lacerta dugesii) na área de 
estudo, sendo esta uma espécie sensível, com estatuto de conservação desfavorável, de acordo 
com o DL n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. Sendo uma espécie relativamente abundante 
localmente, considera-se que possa haver a afetação esporádica de indivíduos, contudo, não se 
prevê que ocorram incidências significativas na espécie. Desta forma, classifica-se o impacte da 
mortalidade de fauna por atropelamento como negativo, temporário, de âmbito local, improvável 
e de baixa significância. 

A estas ações está também associado um aumento da presença humana, que conduz a um 
aumento do ruído e dos níveis de perturbação para as espécies faunísticas que utilizam a zona, 
levando potencialmente ao seu afastamento ou condicionamento da utilização da área por 
espécies mais sensíveis.  

Destaca-se a importância deste impacte nas espécies de avifauna com estatuto de conservação 
desfavorável, como é o caso da freira-da-Madeira (Pterodroma madeira), galinhola (Scolopax 
rusticola) ou cigarrinho (Sylvia conspicillata orbitalis). Saliente-se, contudo, que a área apresenta 
uma grande homogeneidade dos habitats, os quais se encontram em estado de degradação 
relevante, o que não propicia a presença de espécies mais exigentes. Além disto, a área de 
implantação do Projeto já regista atualmente um grau de perturbação e presença humana 
relevante, derivado da presença do atual PE de Loiral II na área envolvente, entre outros Parques 
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(PE de Loiral I), não se prevendo, desta forma, que o impacte negativo resultante seja significativo, 
em especial porque tem carácter temporário e magnitude muito baixa.   

Consideram-se assim os impactes sobre a avifauna como negativos, de âmbito local e magnitude 
muito baixa, dado que se cingem a área de obra e envolvente imediata, com carácter temporário 
e de significância baixa, no geral. Refere-se ainda que estes impactes são mitigáveis, sendo 
propostas medidas de minimização no capítulo 7. 

A estas ações está também associado um aumento da presença humana, que conduz a um 
aumento do ruído e dos níveis de perturbação para as espécies faunísticas que utilizam a zona, 
levando potencialmente ao seu afastamento ou condicionamento da utilização da área por 
espécies mais sensíveis.  

Destaca-se a importância deste impacte nas espécies de avifauna com estatuto de conservação 
desfavorável, como é o caso da freira-da-Madeira (Pterodroma madeira), galinhola (Scolopax 
rusticola) ou cigarrinho (Sylvia conspicillata orbitalis). Saliente-se, contudo, que a área apresenta 
uma grande homogeneidade dos habitats, os quais se encontram em estado de degradação 
relevante, o que não propicia a presença de espécies mais exigentes. Além disto, a área de 
implantação do Projeto já regista atualmente um grau de perturbação e presença humana 
relevante, derivado da presença do atual PE de Loiral II na área envolvente, entre outros Parques 
(PE de Loiral I), não se prevendo, desta forma, que o impacte negativo resultante seja significativo, 
em especial porque tem carácter temporário e magnitude muito baixa.   

Consideram-se assim os impactes sobre a avifauna como negativos, de âmbito local e magnitude 
muito baixa, dado que se cingem a área de obra e envolvente imediata, com carácter temporário 
e de significância baixa, no geral. Refere-se ainda que estes impactes são mitigáveis, sendo 
propostas medidas de minimização no capítulo 7. 
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Quadro 6:6   – Ações, efeitos, impactes e significâncias, a ocorrer sobre todos os grupos, durante a fase de construção do PE do Loiral II. 

Grupo Ação geradora de impacte Impacte 

Valor 
ecológico 
do recetor 
de impacte 

x3 

Avaliação do Impacte Classificação 
do Impacte 

Sentido Duração Reversibilidade Probabilidade 
Âmbito 

de 
Influência 

x3 Magnitude x6 Significância 

Flora 

C1 – Atividades de remoção do 
coberto vegetal e de decapagem 

da camada superficial do solo, nas 
áreas a intervencionar; C2 - 
Construção de estruturas 

definitivas; C4 – Beneficiação de 
acessos definitivos 

Afetação de biótopos 
com valor ecológico 
elevado (Matos, com 

presença Habitat 4050*) 

Elevada 
22.5 Negativo 

Permanente Recuperável Improvável Local 
3 

Muito 
baixa 6 

Baixa 

7.5 10 5 1 1 1 3.2 

Afetação de biótopos 
com valor ecológico 

elevado (Matos) 

Média 
15 Negativo 

Permanente Recuperável Certa Local 
3 

Muito 
baixa 6 

Baixa 

5 10 5 10 1 1 3.3 

Afetação de biótopos 
com valor ecológico 

médio (Feiteira) 

Média 
15 Negativo 

Permanente Recuperável Certa Local 
3 

Muito 
baixa 6 

Baixa 

5 10 5 10 1 1 3.3 

C3 – Instalação e funcionamento 
dos estaleiros e outros locais 

temporários 

Afetação de biótopos 
com valor ecológico 
elevado (Matos, com 

presença Habitat 4050*) 

Elevada 
22.5 Negativo 

Temporário Recuperável Improvável Local 
3 

Muito 
baixa 6 

Baixa 

7.5 1 5 1 1 1 2.6 

Afetação de biótopos 
com valor ecológico 

elevado (Matos) 

Média 
15 Negativo 

Temporário Recuperável Provável Local 
3 

Muito 
baixa 6 

Baixa 

5 1 5 5 1 1 2.3 

Afetação de biótopos 
com valor ecológico 

médio (Feiteira) 

Média 
15 Negativo 

Temporário Recuperável Provável Local 
3 

Muito 
baixa 6 

Baixa 

5 1 5 5 1 1 2.3 

C4 – Aumento da presença 
humana, movimentação de 

máquinas, veículos e pessoas 

Favorecimento da 
instalação de espécies 

exóticas invasoras 

Média 
15 Negativo 

Temporário Recuperável Provável Local 
3 Indeterminada 

Baixa 

5 1 5 5 1 3.2 

Fauna 
C1 – Atividades de remoção do 

coberto vegetal e de decapagem 
Elevada 22.5 Negativo Permanente Recuperável Improvável Local 3 

Muito 
baixa 

6 Baixa 
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Grupo Ação geradora de impacte Impacte 

Valor 
ecológico 
do recetor 
de impacte 

x3 

Avaliação do Impacte 
Classificação 
do Impacte 

Sentido Duração Reversibilidade Probabilidade 
Âmbito 

de 
Influência 

x3 Magnitude x6 Significância 

da camada superficial do solo, nas 
áreas a intervencionar; C2 – 

Construção de estruturas 
definitivas; C3 – Instalação e 

funcionamento do estaleiro e 
outros locais temporários; C4 – 

Beneficiação de acessos definitivos 

Perda de habitat com 
valor ecológico elevado 

(Matos autóctones) 
7.5 10 5 1 1 1 3.2 

Perda de habitat com 
valor ecológico baixo 

(Feiteira, Matos) 

Baixa 
7.5 Negativo 

Permanente Recuperável Certa Local 
3 

Muito 
baixa 6 

Baixa 

2.5 10 5 10 1 1 2.8 

C3 – Instalação e funcionamento 
dos estaleiros e outras áreas 

temporárias 

Perda de habitat com 
valor ecológico elevado 

(Matos autóctones) 

Elevada 
22.5 Negativo 

Temporário Recuperável Improvável Local 
3 

Muito 
baixa 6 

Baixa 

7.5 1 5 1 1 1 2.6 

Perda de habitat com 
valor ecológico baixo 

(Feiteira, Matos) 

Média 
15 Negativo 

Temporário Recuperável Certa Local 
3 

Muito 
baixa 6 

Baixa 

5 1 5 10 1 1 2.7 

C7 – Aumento da presença 
humana, movimentação de 

máquinas, veículos e pessoas 

Mortalidade de fauna 
por atropelamento 
(espécies de menor 
mobilidade, como 

répteis) 

Média 

15 Negativo 

Temporário Irrecuperável Improvável Local 

3 

Muito 
baixa 

6 

Baixa 

5 1 10 1 1 1 2.4 

Alteração da 
composição das 

comunidades faunísticas 

Média 
15 Negativo 

Temporário Reversível Provável Local 
3 

Muito 
baixa 6 

Baixa 

5 1 1 5 1 1 2.1 

Perturbação de espécies 
de maior valor 

conservacionista 

Muito 
elevada 30 Negativo 

Temporário Reversível Provável Local 
3 

Muito 
baixa 6 

Baixa 

10 1 1 5 1 1 3.1 
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6.5.3. Fase de exploração 

6.5.3.1. Flora e Vegetação 

Após a fase de construção, é de prever que a vegetação recupere naturalmente. De acordo com 
estudos realizados na zona, como é o caso da Monitorização da Flora e Vegetação no Parque Eólico 
de Loiral II (Fase de exploração – Ano 2019), foi possível constatar que, após 8 anos de 
funcionamento, as áreas intervencionadas apresentam, no geral, uma boa colonização por 
espécies vegetais. As diferenças entre a vegetação presente nos locais intervencionados e 
vegetação da envolvente ao PE estão esbatidas, verificando-se que os valores obtidos de riqueza 
específica e cobertura vegetal são muito semelhantes (Bioinsight, 2019a).  

Na fase de exploração poderão ser esperados impactes sobre a Flora e Vegetação associados às 
ações de manutenção dos aerogeradores que possam vir a ser necessárias. Prevê-se que estas 
ações sejam muito pontuais e que não impliquem qualquer afetação do coberto vegetal, uma vez 
que não se procede a qualquer desmatação ou decapagem. Considera-se este impacte possa 
como nulo. 

Nesta fase, um impacte que pode ocorrer potencialmente sobre a Flora e Vegetação será o 
favorecimento da instalação de espécies exóticas invasoras, decorrente das desmatações 
efetuadas para instalação das diversas estruturas do PE, e à continuação da movimentação de 
veículos e pessoas na área (e.g. decorrente das ações de manutenção, do aumento do número de 
pessoas pela melhoria dos acessos, visitantes, etc.). Sendo atualmente conhecida a presença de 
espécies invasoras na área de implantação do Projeto (Ulex spp.; Cytisus spp.), considera-se muito 
provável que ocorra colonização das áreas abertas pelas mesmas. Desta forma, considera-se que 
este impacte é provável, local, com magnitude muito baixa, classificando-se a sua significância 
como baixa (Quadro 6.7). 

Sendo os impactes negativos identificados minimizáveis, será recomendado um conjunto de 
medidas de minimização (Capítulo 7), bem como monitorização da Flora e Vegetação para 
avaliação da recuperação da vegetação nas áreas intervencionadas. 

6.5.3.2. Fauna 

Na fase de exploração os impactes esperados, decorrentes da presença e funcionamento dos 
aerogeradores, dizem respeito à mortalidade de vertebrados voadores. Este impacte incide sobre 
espécies de aves e quirópteros, e resulta potencialmente na morte dos indivíduos devido ao 
impacte dos mesmos com as pás dos aerogeradores em funcionamento.  

A ocorrência de mortalidade de aves é um impacte provável de ocorrer, sendo mais relevante no 
caso de espécies com estatuto de conservação desfavorável. Não sendo conhecidos estudos de 
mortalidade de avifauna em Parques Eólicos para a Ilha da Madeira, foram consultados os 
resultados preliminares da Monitorização das Comunidades de Avifauna (a decorrer) realizados 
no PE de Loiral II (Bioinsight, 2019b, c). Este estudo indica que, pelo menos quatro espécies 
registaram mortalidade, nomeadamente, melro-preto (Turdus merula cabrerae), papinho 
(Erithacus rubecula), francelho (Falco tinnunculus canariensis) e galinhola (Scolopax rusticola), 
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correspondendo todos a espécies comuns e sem estatuto de conservação desfavorável, à exceção 
da galinhola, que está classificada como “Vulnerável” (VU) (Cabral et al, 2006). Esta espécie está 
associada a áreas com vegetação arbustiva densa e bem desenvolvida. 

Desta forma, tendo em conta a situação atual do PE de Loiral II, que já existe e regista atualmente 
alguma mortalidade (Bioinsight, 2019 b, c) considera-se que esta situação poderá vir a ocorrer 
eventualmente também no Sobreequipamento. Assim, os impactes associados à mortalidade 
direta durante a fase de exploração consideram-se como negativos, de muito baixa magnitude e 
de baixa significância. A significância do impacte poderá ser superior, de acordo com a espécie 
afetada. Face à ocorrência confirmada de espécies com estatuto de conservação desfavorável na 
área do PE de Loiral II, serão propostas medidas de minimização, bem como monitorização das 
comunidades. 

A comunidade de quirópteros é muito suscetível à colisão com aerogeradores, pelo que se 
considera provável a ocorrência de mortalidade deste grupo. Todas as espécies inventariadas para 
a área de estudo apresentam estatuto de conservação desfavorável. 

Não sendo conhecidos estudos de mortalidade de quirópteros em Parques Eólicos para a Ilha da 
Madeira, foram consultados os resultados preliminares da Monitorização das Comunidades de 
Quirópteros (a decorrer) realizados no PE de Loiral II (Bioinsight, 2019b, c). Este estudo indica que, 
o morcego da Madeira (Pipistrellus maderensis) utiliza efetivamente a área, sendo uma espécie 
afetada, em termos de mortalidade, pelo PE de Loiral II.    

Desta forma, tendo em conta a situação atual do PE de Loiral II, que já existe e regista atualmente 
alguma mortalidade (Bioinsight, 2019 b, c) considera-se que esta situação poderá vir a ocorrer 
eventualmente também no Projeto do Parque Eólico do Loiral III. Assim, os impactes associados à 
mortalidade direta durante a fase de exploração consideram-se como negativos, de muito baixa 
magnitude e de baixa significância. No capítulo 7 são propostas medidas de minimização, bem 
como monitorização das comunidades. 
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Quadro 6:7 – Ações, efeitos, impactes e significâncias, a ocorrer sobre todos os grupos, durante a fase de construção do Sobreequipamento do PE do Loiral II. 

Grupo 
Ação geradora de 

impacte 
Impacte 

Valor 
ecológico 

do 
recetor 

de 
impacte 

x3 

Avaliação do Impacte 
Classificação 
do Impacte 

Sentido Duração Reversibilidade Probabilidade 
Âmbito 

de 
Influência 

x3 Magnitude x6 Significância 

Flora 

E1 – 
Funcionamento 

do Parque Eólico 
(incluindo ações 
de manutenção 

relacionadas com 
o seu 

funcionamento) 

Favorecimento da 
instalação de espécies 

exóticas e invasoras 

Baixa 

7.5 Negativo 

Temporário Recuperável Provável Local 

3 

Muito 
baixa 

6 

Muito baixa 

2.5 1 5 5 1 1 1.8 

Fauna 

E1 - 
Funcionamento 

do Parque Eólico 
(incluindo ações 
de manutenção 

relacionadas com 
o seu 

funcionamento) 

Mortalidade de fauna por 
atropelamento (espécies 

de menor mobilidade, 
como répteis) 

Média 
15 Negativo 

Permanente Irrecuperável Provável Local 
3 

Muito 
baixa 6 

Baixa 

5 10 10 5 1 1 3.3 

Efeito de exclusão para a 
fauna, em especial 

espécies de elevado valor 
ecológico 

Elevado 
22.5 Negativo 

Temporário Reversível Improvável Local 
3 

Muito 
baixa 6 

Baixa 

7.5 1 1 1 1 1 2.3 

Mortalidade de aves por 
colisão com o aerogerador 
(espécies com estatuto de 

ameaça) 

Elevado 
22.5 Negativo 

Permanente Irrecuperável Provável Local 
3 

Muito 
baixa 6 

Baixa 

7.5 10 10 5 1 1 3.8 

Mortalidade de aves por 
colisão com o aerogerador 
(espécies sem estatuto de 

ameaça) 

Baixa 
7.5 Negativo 

Permanente Irrecuperável Provável Local 
3 

Muito 
baixa 6 

Baixa 

2.5 10 10 5 1 1 2.8 
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Grupo 
Ação geradora de 

impacte 
Impacte 

Valor 
ecológico 

do 
recetor 

de 
impacte 

x3 

Avaliação do Impacte 
Classificação 
do Impacte 

Sentido Duração Reversibilidade Probabilidade 
Âmbito 

de 
Influência 

x3 Magnitude x6 Significância 

Mortalidade de 
quirópteros por colisão 

com o aerogerador 
(espécies com estatuto de 

ameaça) 

Elevado 

22.5 Negativo 

Permanente Irrecuperável Provável Local 

3 

Muito 
baixa 

6 

Baixa 

7.5 10 10 5 1 1 3.8 

Mortalidade de 
quirópteros por colisão 

com o aerogerador 
(espécies sem estatuto de 

ameaça) 

Baixa 

7.5 Negativo 

Permanente Irrecuperável Provável Local 

3 

Muito 
baixa 

6 

Baixa 

2.5 10 10 5 1 1 2.8 



 

6.6. Recursos Hídricos  

6.6.1. Fase de construção 

6.6.1.1. Impactes na rede de drenagem natural  

Tal como referido anteriormente, o Projeto do Parque Eólico do Loiral III localiza-se no limite das 
bacias hidrográficas da ribeira da Janela e da ribeira da Madalena, numa zona planáltica onde não 
existe uma rede hidrográfica bem definida e hierarquizada, devido à rápida infiltração da água das 
chuvas provocada pela elevada permeabilidade do maciço rochoso e pela topografia que não permite 
uma fácil escorrência superficial. 

A implantação dos aerogeradores, acessos e ampliação do posto de corte não irá assim interferir 
diretamente com linhas de água, pelo que não se verificarão quaisquer interferências diretas do 
projeto do Parque Eólico do Loiral III com a rede de drenagem natural.  

Por outro lado as obras de construção e a movimentação de veículos e maquinaria na área do parque 
eólico serão responsáveis pela intensificação de fenómenos de compactação dos terrenos, que terão 
como principais consequências a redução das condições naturais de infiltração, originando 
localmente a redução da permeabilidade do terreno. Ainda durante esta fase inicia-se a construção 
das estruturas efetivamente impermeáveis do projeto, designadamente as plataformas dos 
aerogeradores e o edifício de ampliação do posto de corte. 

A impermeabilização associada ao Projeto é da ordem de 670 m2: 300 m2 por cada Aerogerador e 
cerca de 70 m2 associado à ampliação do posto de corte. 

A impermeabilização do solo é normalmente suscetível de originar impactes na drenagem superficial 
uma vez que diminuindo a infiltração no solo potencia o aumento do escoamento superficial para 
determinada chuvada. Contudo a impermeabilização prevista (670 m2), não resultará num acréscimo 
sensível do escoamento superficial. Para além disso o reduzido declive e permeabilidade elevada da 
área onde se localiza o Projeto propiciará a infiltração em detrimento do escoamento superficial.  

Por outro lado os trabalhos de movimentação de terras e circulação de veículos pesados para a 
construção do Parque Eólico irão expor os solos à erosão hídrica, designadamente na área de 
implantação dos aerogeradores e acessos a construir, poderão, em situações de ocorrência de 
precipitação elevada, originar algum arraste de solos e o consequente incremento do caudal sólido 
nas linhas de água, recomendando-se a adoção de medidas preventivas (ver capítulo 7), no sentido 
de minimizar impactes ao nível da capacidade de escoamento. 

Conclui-se assim que o potencial impacte do Projeto na drenagem natural durante a fase de 
construção será negativo, direto, local, pouco provável, temporário, reversível e minimizável no que 
respeita ao aumento da suscetibilidade dos solos à erosão hídrica, de magnitude muito reduzida, e 
não significativo. Os impactes associados à impermeabilização do solo decorrentes da construção das 
fundações dos aerogeradores e do novo edifício do posto de corte construção serão permanentes. 

No Capitulo 7 são recomendadas um conjunto de medidas de minimização/prevenção dos potenciais 
impactes negativos na drenagem natural identificados. 
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6.6.1.2. Impactes sobre a hidrogeologia/recursos hídricos subterrâneos 

Os potenciais impactes sobre a hidrogeologia num projeto destes podem fazer-se sentir a dois níveis: 
i) interferência direta com unidades hidrogeológicas/aquíferos em resultado das escavações a 
realizar e ii) impactes indiretos por potenciação de impermeabilização do terreno/diminuição da 
infiltração das águas e por eventuais contaminações das massas de água subterrâneas. 

Interferência direta com níveis freáticos:  

O planalto do Paul da Serra constitui uma das principais zonas de recarga, onde a precipitação atinge 
valores elevados e as formações vulcânicas são mais recentes e, em geral, mais permeáveis. 

Nas zonas de recarga, o fluxo é não saturado, predominantemente descendente, criando localmente 
aquíferos suspensos associados a níveis impermeáveis que, em certas condições morfológicas e 
estruturais favoráveis, originam nascentes. 

A descarga subterrânea do maciço, verificada, quer nas galerias de captação, quer ainda nas centenas 
de nascentes que drenam o maciço, alimenta o sistema de levadas e linhas de água situadas a cotas 
inferiores. 

O Projeto situa-se no planalto, numa área de recarga dos aquíferos afastado portanto das áreas onde 
se localizam nascentes ou galerias.  

Embora se desconheça a profundidade dos níveis freáticos na zona de implantação dos 
aerogeradores e estruturas associadas, a sua localização no topo do maciço e tendo em conta a 
elevada permeabilidade das formações presentes é pouco provável que os cerca de 3 metros de 
escavação necessários para a execução das fundações dos aerogeradores venham a intercetar níveis 
freáticos. 

Diminuição da taxa de infiltração de água no solo:  

Durante a fase de construção as obras de construção e a movimentação de veículos e maquinaria na 
área do parque eólico serão responsáveis pela intensificação de fenómenos de compactação dos 
terrenos, que terão como principais consequências a redução das condições naturais de infiltração, 
originando localmente a redução da permeabilidade do terreno. Ainda durante esta fase inicia-se a 
construção das estruturas efetivamente impermeáveis do projeto, como sejam as plataformas dos 
aerogeradores e o edifício de ampliação do posto de corte. A diminuição da infiltração das águas 
implicará uma redução localizada da recarga dos sistemas aquíferos. 

A impermeabilização associada ao Projeto é da ordem de 670 m2, cumulativamente à 
impermeabilização existente, associada ao catual posto de corte e aerogeradores localizados na 
proximidade (Loiral I e Loiral II) resultaria em mais 2400 m2. Numa estimativa de cálculo tendo em 
conta a totalidade dos parques eólicos do Paul da Serra chegaríamos a cerca de 0,02 km2 de 
impermeabilização do solo. Considerando a área de cerca de 20 km2 de recarga do Paul da Serra 
verifica-se que a impermeabilização associada ao projeto é desprezável sendo o impacte ao nível da 
recarga insignificante. 
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Os impactes sobre a hidrogeologia prendem-se com a potencial ocorrência de interferências com 
níveis freáticos e diminuição da taxa de recarga de aquíferos. A análise efetuada permitiu concluir 
que, os impactes do projeto na hidrogeologia podem ser considerados como negativos, diretos, 
certos, permanentes, de incidência local de magnitude e significado muito reduzidos. 

6.6.1.3. Impactes na disponibilidade e usos da água 

Como referido na caracterização dos Recursos Hídricos (ponto 5.6.) as captações de água subterrânea 
mais próximas do Projeto (Galeria do Rabaçal e Galeria das Rabaças) localizam-se a cerca de 1300 
metros. 

Por outro lado, como analisado anteriormente, a impermeabilização associada ao Projeto não irá ter 
impactes negativos sensíveis ao nível da recarga dos aquíferos do Paul da Serra. 

Neste sentido não se verificarão impactes negativos na disponibilidade e usos da água devidos ao 
Projeto. 

 

6.6.2. Fase de Exploração 

Os impactes do Projeto ao nível da drenagem natural superficial, ao nível da hidrogeologia e recursos 
hídricos subterrâneos iniciam-se durante a fase de construção permanecendo durante a fase de 
exploração aqueles com carácter permanente, designadamente a presença das fundações dos 
aerogeradores e do novo edifício do posto de corte a que está associada a impermeabilização de 670 
m2 de solo. 

A análise efetuada na fase de construção permitiu concluir que não existirão impactes negativos 
significativos do Projeto quer ao nível da drenagem superficial quer ao nível da hidrogeologia e 
recursos hídricos subterrâneos, decorrentes da impermeabilização do solo associada aos 
aerogeradores e posto de corte, análise que se mantém para a fase de exploração. 

Os impactes resultantes da impermeabilização do solo são considerados negativos, diretos, certos, 
permanentes, de incidência local de magnitude e significado muito reduzidos. 
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6.7. Qualidade da Água 
Considera-se que os impactes negativos, que possam ser gerados sobre a qualidade da água, são 
significativos se ocorrer violação de normas de qualidade da água legalmente estabelecidas, sendo 
muito significativos caso essa violação determine um considerável afastamento dos padrões 
estabelecidos, se a extensão das regiões afetadas for importante ou ainda se se verificarem durante 
um período temporal alargado. 

6.7.1. Fase de construção 

De uma forma geral os principais impactes na qualidade das águas durante a fase de construção do 
Projeto poderão resultar, essencialmente, das seguintes atividades: 

 Operação do estaleiro; 
 Desmatação e movimentação de terras para a construção das plataformas dos Aerogeradores, 

ampliação do atual Posto de Corte e abertura dos caminhos de acesso aos aerogeradores; 
 Construção das plataformas dos Aerogeradores e do novo edifício do Posto de Corte (operações 

de construção envolvendo a utilização de betão pronto, execução e aplicação de argamassas, 
manuseamento e aplicação de tintas, resinas, mástiques); 

 Operação da maquinaria em geral para a execução da obra envolvendo o manuseamento de 
combustíveis, massas e óleos lubrificantes. 

As atividades de estaleiro, envolvendo designadamente o armazenamento e o manuseamento de 
substâncias perigosas (combustíveis, óleos lubrificantes, solventes, etc.), a produção e 
manuseamento de resíduos, a lavagem de viaturas, eventuais operações de manutenção de 
máquinas, apresentam potencial para a contaminação das águas superficiais e subterrâneas com 
hidrocarbonetos, metais pesados e sólidos em suspensão se não forem implementadas medidas de 
minimização/gestão adequadas (ver Capítulo 7). Ainda ao nível dos estaleiros serão geradas águas 
residuais domésticas produzidas em instalações sanitárias temporárias que deverão ser devidamente 
geridas (ver Capítulo 7) para não originarem impactes negativos na qualidade das águas. 

Durante a fase de construção, as eventuais situações de emergência ambiental, associadas ao 
derrame acidental de substâncias perigosas para o solo (gasóleo, gasolina, óleo hidráulico, óleos 
lubrificantes) podem ser originadas acidentalmente, sem envolver erro humano, como por exemplo 
a rutura de um tubo hidráulico de uma máquina escavadora, ou envolvendo erros/negligência 
humana, como por exemplo o deficiente manuseamento de substâncias perigosas. Um derrame de 
substâncias perigosas que se infiltre no solo e seja suscetível de contaminar o aquífero poderá 
constituir um impacte negativo significativo se não for devidamente controlado, com uma escala 
temporal que não se cinge apenas à duração da obra mas poderá permanecer após a sua conclusão. 
A importância e extensão do potencial impacte depende em grande medida da magnitude do 
potencial derrame. 

A implementação de um Plano de Emergência Ambiental é assim de grande importância no sentido 
de assegurar por um lado o cumprimento de medidas preventivas da ocorrência de derrames e por 
outro lado assegurar o correto controle de um eventual derrame e gestão dos resíduos gerados pela 
remoção dos solos que eventualmente tenham sido contaminados. 

A construção das plataformas dos Aerogeradores e a ampliação do edifício do Posto de Corte irá 
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utilizar betão pronto (cerca de 940 m3) e argamassas de cimento, bem como tintas, mástiques, colas, 
etc.. As operações de betonagem, a aplicação de argamassa e a aplicação de tintas constituem 
operações suscetíveis de provocar impactes na qualidade das águas de drenagem superficial e águas 
subterrâneas se não forem tidos os cuidados necessário, designadamente a recolha dos resíduos 
produzidos e os cuidados necessários na manipulação dos materiais (betão, cimento, tinta) de modo 
a evitar o seu derrame ou proceder à sua recolha no caso de se verificar a ocorrência de derrames 
que possam ser arrastados pelas águas pluviais e/ou contaminar as águas subterrâneas (ver capítulo 
7). 

A vulnerabilidade /permeabilidade das formações geológicas é um fator que determina a maior ou 
menor sensibilidade das formações à contaminação. A área de implantação do Projeto evidencia 
permeabilidade elevada e vulnerabilidade elevada das águas subterrâneas à contaminação tendo em 
conta a classificação de acordo com os índices EPPNA e DRASTIC, ou seja o risco de contaminação 
das águas subterrâneas é elevado se se verificar o derrame para o solo de substancia perigosas. 

Os potenciais impactes sobre a qualidade da água associados ao derrame acidental ou negligente de 
substâncias perigosas são classificados como negativos, diretos, locais, incertos, com potenciais 
efeitos de longo prazo, reversíveis no curto prazo se adotadas medidas de controlo adequadas e 
acauteláveis/minimizáveis, de magnitude variável e pouco significativos se adotadas medidas de 
minimização e preventivas adequadas.  

A área de previsível localização do estaleiro, junto à área de implantação do Parque Eólico Loiral III, 
sendo considerada de elevada vulnerabilidade requere que sejam adotadas de forma rigorosa as 
medidas de minimização de caráter preventivo (relacionadas com a armazenagem e manuseamento 
de substâncias perigosas, operações de manutenção de máquinas que não possam deixar de ser 
efetuadas no estaleiro e manuseamento e armazenagem de resíduos) de forma a prevenir a 
ocorrência de impactes negativos significativos. No Capítulo 7 propõe-se, ainda, a implementação de 
um Plano de Emergência Ambiental, no âmbito do Acompanhamento Ambiental da obra, que 
permitirá, em grande medida, prevenir a ocorrência de impactes negativos significativos. Considera-
se que este conjunto de medidas será relevante para minimizar os impactes atrás identificados. 

Co já referido anteriormente os trabalhos de desmatação e movimentação de terras terão como 
consequência a exposição dos solos aos fatores erosivos, resultando num aumento potencial do 
caudal sólido transportado pelas águas pluviais e no consequente acréscimo da concentração de 
sólidos em suspensão nas águas de drenagem superficial, sobretudo em condições de elevada 
precipitação. Verifica-se que o reduzido declive do terreno onde se localiza o Projeto minimiza a 
suscetibilidade ao arraste e transporte de caudal sólido. Para além disso a área de solos que ficará 
exposta à erosão é relativamente reduzida, cerca de 3500 m2. 

Neste contexto prevê-se que o potencial impacte na qualidade da água associado ao eventual 
aumento da concentração de sólidos em suspensão nas águas superficiais sendo negativo, direto, 
local, provável, temporário, imediato, reversível, será de magnitude reduzida, e não significativo e 
minimizável, recomendando-se no Capitulo 7 as medidas a adotar. 
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6.7.2. Fase de exploração 

Os únicos impactes passíveis de se verificarem nesta fase prender-se-ão com a possibilidade de 
ocorrência de situações de contaminação, de caráter acidental, resultantes de operações de 
manutenção e reparação de equipamentos no parque eólico. Considera-se que a adoção das 
necessárias medidas cautelares e de controlo, este risco será relativamente reduzido, pelo que não 
se preveem impactes negativos significativos na qualidade da água durante a Fase de Exploração do 
Projeto. 

Os potenciais impactes na qualidade da água durante a Fase de Exploração são classificados como 
potencialmente negativos, pouco prováveis, temporários e reversíveis se adotadas as medidas 
preventivas e de minimização adequadas, de incidência local, minimizáveis, de magnitude reduzida e 
não significativos devendo para o efeito serem adotadas as medidas de minimização recomendadas. 

 

6.8. Ambiente Sonoro 

6.8.1. Fase de construção 

A fase de construção do Parque Eólico do Loiral III será caracterizada pelas atividades de escavação e 
terraplanagem para instalação dos aerogeradores e das infraestruturas complementares, e tem associada 
a emissão de níveis sonoros devido às atividades ruidosas temporárias típicas, destacando-se a utilização 
de maquinaria pesada em operações de escavação, terraplenagem e betonagem e a circulação de veículos 
pesados para transporte de materiais e equipamentos, e de veículos ligeiros para deslocação de 
trabalhadores afetos à obra. 

A utilização de máquinas e equipamentos ruidosos nas obras e na zona de estaleiro de apoio às diversas 
ações executadas e nos acessos a estes locais, tenderão a aumentar, pontualmente e de forma temporária, 
os níveis de ruído na sua envolvente. Os níveis de ruído gerados durante as obras são, normalmente, 
temporários e descontínuos em função de diversos fatores, tais como o tipo, modo de utilização e estado 
de conservação dos equipamentos utilizados, o tipo de operações realizadas, o período de duração, pelo 
que poderão variar num intervalo alargado de valores. 

Devido às características específicas das frentes de obra, nomeadamente a existência de um grande 
número de fontes de ruído cuja localização no espaço e no tempo é difícil determinar com rigor, é usual 
efetuar apenas uma abordagem qualitativa dos níveis sonoros associados, tendo por base o estatuído 
legalmente no que concerne à emissão sonora de equipamentos para uso no exterior. 

Assim, indicam-se, na tabela seguinte, as distâncias correspondentes aos Níveis Sonoros Contínuos 
Equivalentes, Ponderados A, de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A), considerando: i) fontes sonoras pontuais; ii) 
um meio de propagação homogéneo e quiescente; iii) os valores limite de potência sonora estatuídos no 
Anexo V do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro. 

 

 

Quadro 6:8  – Distâncias correspondentes a diferentes níveis de LAeq associados a equipamentos típicos de construção 
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Tipo de equipamento 

P: potência instalada 
efetiva (kW); 

Pel: potência elétrica (kW); 
m: massa do aparelho (kg); 
L: espessura transversal de 

corte (cm) 

Distância à fonte [m] 

LAeq 
=65 

LAeq 
=55 

LAeq 
=45 

Compactadores (cilindros vibrantes, placas vibradoras e 
apiloadores vibrantes) 

P≤8 
8<P≤70 

P>70 

40 
45 

>46 

126 
141 

>146 

398 
447 

>462 
Dozers, carregadoras e escavadoras-carregadoras, com 
rasto contínuo 

P≤55 
P>55 

32 
>32 

100 
>102 

316 
>322 

Dozers, carregadoras e escavadoras-carregadoras, com 
rodas; dumpers, niveladoras, compactadores tipo 
carregadora, empilhadores em consola c/ motor de 
combustão, gruas móveis, compactadores (cilindros não 
vibrantes), espalhadoras-acabadoras, fontes de pressão 
hidráulica 

P≤55 
P>55 

25 
>26 

79 
>81 

251 
>255 

Escavadoras, monta-cargas, guinchos de construção, 
motoenxadas 

P≤15 
P>15 

10 
>10 

32 
>31 

100 
>99 

Martelos manuais, demolidores e perfuradores 
m≤15 

15<m≤30 
m>30 

35 
≤52 
>65 

112 
≤163 
>205 

355 
≤516 
>649 

Gruas-torres - - - - 

Grupos eletrogéneos de soldadura e potência 
Pel≤2 

2<Pel≤10 
Pel>10 

≤12 
≤13 
>13 

≤37 
≤41 
>40 

≤116 
≤130 
>126 

Compressores P≤15 
P>15 

14 
>15 

45 
>47 

141 
>147 

Corta-relva, corta-erva, corta-bordaduras 

L≤50 
50<L≤70 

70<L≤120 
L>120 

10 
16 
16 
28 

32 
50 
50 
89 

100 
158 
158 
282 

 

Dependendo do número de equipamentos a utilizar (no total e de cada tipo) e dos obstáculos à 
propagação sonora, os valores apresentados na tabela anterior podem aumentar ou diminuir 
significativamente.  

De qualquer forma é expectável que a menos de 10 metros da obra o nível sonoro contínuo 
equivalente, ponderado A, do Ruído Particular, seja superior a 65 dB(A), uma vez que segundo 
medições efetuadas a cerca de 10 metros de distância de frentes de obra típicas, e segundo dados 
bibliográficos, são usuais, no geral, valores menores ou iguais a 75 dB (A), para o nível sonoro 
contínuo equivalente, e valores pontuais de cerca de 90 dB (A), quando ocorrem operações 
extremamente ruidosas, como seja a utilização de martelos pneumáticos. 

No caso em apreço, não existem escolas nem hospitais na envolvente da área de intervenção e o 
recetor sensível mais próximo localiza-se a mais de 600 metros de distância da área de implantação 
dos aerogeradores, pelo é expectável que o respetivo ambiente sonoro, em termos médios, não 
venha a variar significativamente ao longo da fase de construção. 
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Os acessos rodoviários (para transporte de trabalhadores, equipamentos e material), não intersetam 
diretamente as povoações mais próximas da área de intervenção do projeto, e o respetivo tráfego 
médio global será reduzido, pelo que não é previsível que o tráfego rodoviário derivado do projeto, 
se traduza no acréscimo pouco significativo da emissão sonora média destas rodovias, ou seja, é 
expectável que o ambiente sonoro envolvente não venha a variar significativamente. 

De acordo com o explicitado anteriormente, tendo em conta o carácter intermitente e descontínuo 
do ruído gerado durante a fase de construção, e a distância a que se localizam os recetores sensíveis 
mais próximos (a mais de 600 metros), na fase de construção prevêem-se impactes negativos, diretos 
e indiretos, prováveis, reversíveis, temporários, locais, de magnitude reduzida e pouco significativos. 

No que respeita a medidas de minimização considera-se relevante salientar o seguinte:  

 Para a fase de construção apenas existem limites específicos a cumprir se ocorrerem atividades 
junto a escolas ou hospitais, nos horários de funcionamento desses estabelecimentos, ou junto a 
habitações, no horário 20h-8h de dias úteis e/ou ao fim-de-semana e/ou feriados, e se as atividades 
tiverem duração superior a 30 dias (artigo 14.º e 15.º do RGR).   

 No caso concreto os recetores sensíveis localizam-se a mais de 600 metros de distância, e não 
existem escolas nem hospitais na respetiva área de potencial influência acústica, pelo que não se 
preconiza a necessidade de medidas de minimização específicas direcionadas para esses recetores.  

No capítulo 7 apresentam-se, contudo, algumas medidas de minimização a serem tidas em consideração 
na obra, associadas, essencialmente, à boa manutenção e controlo do funcionamento da maquinaria de 
apoio à obra. 

6.8.2. Fase de Exploração 

A fase de exploração do Projeto terá como fonte de ruído relevante para o exterior o funcionamento dos 
aerogeradores, cuja operação (emissão sonora) dependerá diretamente das condições de vento 
(velocidade e direção). A geração de ruído terá um caráter permanente. 

As principais fontes de ruído associadas a um aerogerador são o ruído mecânico, originado pelo movimento 
das diversas engrenagens acionadas pelo rotor, e o ruído aerodinâmico devido à turbulência gerada pelo 
movimento das pás. O desenvolvimento das novas gerações de aerogeradores tem permitido reduzir a 
produção de ruído mecânico e de ruído aerodinâmico. Atualmente o ruído mecânico já não constitui uma 
fonte importante geradora de ruído, sendo a principal fonte de ruído a turbulência gerada pelas pás. 

A avaliação dos níveis sonoros nos recetores sensíveis, localizados na área de potencial influência acústica 
do Projeto, foi efetuada mediante a construção de um modelo 3D do local, com recurso ao programa 
informático CadnaA. O CadnaA foi desenvolvido pela Datakustik para que, de forma rápida e eficaz, sejam 
determinados, mediante os métodos definidos pelo utilizador, todos os “caminhos sonoros” entre as 
diferentes fontes e os diferentes recetores, mesmo em zonas urbanas complexas, integrando, assim, os 
parâmetros com influência, nomeadamente a topografia, os obstáculos, o tipo de solo e as condições 
atmosféricas predominantes, e permitindo a análise individual dos níveis sonoros, mediante seleção de 
recetores específicos, ou a análise global, mediante a produção de mapas de ruído a 2D e 3D. 

No caso específico, os aerogeradores correspondem a fontes ruidosas permanentes do tipo industrial, pelo 
que foi considerado o método de cálculo ISO 9613-2, que é o método recomendado pelo Decreto-Lei nº 
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146/2006, de 31 de julho (que fez a transposição da Diretiva 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de junho de 2002). 

Foi utilizada a cartografia 3D do terreno com curvas de nível com equidistância de 5 metros, pelo que estão 
minimizadas as incertezas extrínsecas da modelação, as quais se adicionam às incertezas intrínsecas do 
software CadnaA, que correspondem a um valor mediano de cerca de ± 2 dB(A), de acordo com diversos 
estudos já efetuados. 

Para simulação da propagação sonora, o software necessita que sejam introduzidos alguns dados 
complementares associados ao meio de propagação, ao algoritmo de cálculo e à forma de apresentação.  

De acordo com os dados específicos do presente estudo, com a experiência adquirida em outros estudos 
já desenvolvidos e tendo por base as diretrizes da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), afigurou-se 
adequado efetuar as configurações que se apresentam na tabela seguinte. 

Quadro 6:9 – Configurações de cálculo utilizados na modelação de ruído (fase de exploração) 

Parâmetros Configuração 

Geral 

Software CadnaA – Versão BPM XL (2019) 
Máximo raio de busca 5000 metros 
Ordem de reflexão 2 
Erro máximo definido para o cálculo 0 dB 
Métodos/normas de cálculo: Aerogeradores: ISO 9613-2. 
Absorção do solo α = 0,3 

Meteorologia 

Percentagem de condições favoráveis: 
diurno/entardecer/noturno 

Diurno: 50% 
Entardecer: 75% 
Noturno: 100% 

Temperatura média anual 12 ºC 
Humidade relativa média anual 85 % 

Mapa de Ruído 

Malha de Cálculo Ponto recetor P01 
Tipo de malha de cálculo (variável/fixa) Fixa 
Altura ao solo 4 metros 
Código de cores Diretrizes APA (2011) 

Avaliação de 
ruído nos 
recetores 

Altura acima do solo 1,5 m acima do piso mais desfavorável 
Distância mínima recetor-fachada 3,5 metros (DL nº 146/2006) 
Distância mínima fonte/refletor 0,1 metros 

 

Refere-se que se considerou a percentagem de condições favoráveis à propagação sonora 
recomendada no documento Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of 
Associated Data on Noise Exposure, 2007, por permitir uma análise majorativa por segurança dos 
resultados. De notar que, caso fosse considerada a distribuição de ventos local (Rosa dos Ventos), 
iríamos ter apenas algumas direções com maior probabilidade de ocorrência de condições favoráveis 
de propagação sonora.  

Uma vez que as condições favoráveis de propagação sonora não dependem só do regime do vento, 
mas também dos gradientes verticais de temperatura (período do dia e nebulosidade, como 
especificado no Quadro A.1 da NP ISO 1996-2: 2011), a determinação das condições favoráveis de 
propagação sonora apenas com base na Rosa-dos-ventos, sobretudo no período noturno, traduzir-
se-ia na subvalorização da ocorrência de condições favoráveis. Neste sentido, permitindo uma análise 
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do mês mais critico, afigurou-se mais adequado e seguro considerar para todas as direções, as 
probabilidades indicadas para cada um dos períodos de referência (diurno 50%, entardecer 75% e 
noturno 100%). 

O Projeto do Parque Eólico do Loiral III consiste na instalação de 2 aerogeradores, com recurso a 
máquinas síncronas ou assíncronas do tipo double-fed com rotor engaiolado e escorregamento 
variável, com uma gama de potências unitárias superiores a 3,4 MW. Os aerogeradores são de eixo 
horizontal (HAWT), com três pás, semelhantes aos atualmente existentes no Paul da Serra. Cada um 
sobre uma torre na ordem dos 95 metros de altura. De acordo com a informação técnica do 
fabricante os aerogeradores têm nível máximo de potência sonora de 106,1 dB(A). 

Na ausência de dados de espectrais da emissão dos aerogeradores em questão, seguiu-se o 
recomendado no documento “A Good Practice Guide to the Application of ETSU-R-97 for the 
Assessment and Rating of Wind Turbine Noise”, considerando condições 100% favoráveis à 
propagação sonora (inversões térmicas) no período noturno, com a emissão continua dos 
aerogeradores com o nível de potência sonora máximo 106,1 dB(A), na frequência dos 250Hz e a 
absorção do solo nula (α = 0). 

Com base no modelo 3D referido e nos parâmetros de base descritos foram prospetivados os Níveis 
Sonoros Contínuos Equivalentes Ponderados A do Ruído Particular, associados ao funcionamento 
contínuo (24 horas) dos aerogeradores, para os vários recetores sensíveis (fachada e piso mais 
desfavorável) potencialmente mais afetados, que se localizam nas peças desenhadas em anexo 
(conjuntamente com os mapas de ruído).  

Dado que o projeto em avaliação corresponde ao sobreequipamento de um parque eólico existente, 
no quadro seguinte apresenta-se o ruído particular do sobreequipamento e o ruído particular da 
situação decorrente (totalidade dos aerogeradores instalados, aerogeradores dos parques eólicos 
existentes e aerogeradores propostos). 

Quadro 6:10 – Níveis de ruído particular do sobreequipamento e da situação futura 
Recetor/ 
Ponto 
Medição 

Ruído Particular 
do sobreequipamento 

[dB(A)] 

Ruído Particular 
da situação futura 

(sobreequipamento + 
parque eólico existente + 

rodovia ER110) 
[dB(A)] 

RGR 
(art. 11º) 

 Ld Le Ln Lden Lden Ld Le Ln Lden 

Ponto 01 31 31 31 37 46 44 43 50 50 

 

De acordo com os resultados do quadro anterior, considerando a emissão sonora de todos os 
aerogeradores a funcionar 24h / dia, em condições de emissão e propagação sonora 100% favoráveis, 
o que corresponde a uma posição de segurança, perspetiva-se o cumprimento dos valores limite de 
exposição ao ruído aplicáveis para ausência de classificação acústica [Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A)], 
conforme estabelecido para zona sensível no artigo 11º do RGR (Decreto-Lei 9/2007). 

Para que seja possível uma perspetiva mais abrangente do Ruído Particular da fase de exploração na 
área de potencial influência acústica do projeto, foram também calculados os níveis sonoros no ponto 
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recetor mais próximo para cada um das fontes individualmente, a 4 metros acima do solo para os 
indicadores Lden e Ln, do projeto alvo de avaliação e da totalidade dos aerogeradores instalados na 
situação decorrente (atuais e propostos), cujos resultados se apresentam numa tabela em anexo. 

No quadro seguinte apresentam-se os níveis sonoros de ruído de referência (residual obtido nas 
medições experimentais), os resultados previsionais associados ao ruído particular do projeto de 
sobreequipamento e o ruído ambiente resultante (soma energética do ruído de referência com o 
ruído particular), e o valor de emergência sonora (diferença entre ruído ambiente e ruído de 
referência). Apesar do software apresentar resultados com uma casa decimal, os valores foram 
arredondados à unidade devido às incertezas intrínsecas e extrínsecas da modelação. 

Quadro 6:11 – Níveis sonoros nos recetores avaliados (sobreequipamento) 

 

De acordo com os resultados do quadro anterior, considerando a emissão sonora dos 2 
aerogeradores a funcionar 24h / dia, em condições de emissão e propagação sonora 100% favoráveis, 
o que corresponde a uma posição de segurança, e o ruído particular dos aerogeradores atuais 
(considerados no ruído residual medido através de medições experimentais) perspetiva-se o 
cumprimento dos valores limite de exposição aplicáveis para zona sensível como classificação 
acústica [Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A)], conforme estabelecido no artigo 11º do RGR (Decreto-Lei 
9/2007). 

Face aos resultados obtidos perspetiva-se o cumprimento do Critério de Incomodidade [artigo 13º 
do RGR: diferencial ≤ 5 dB para Ld, ≤ 4 dB para Le, e ≤ 3 dB para Ln em todos os recetores avaliados. 

Face aos níveis de ruído particular [≤ 31 dB(A)] do sobreequipamento obtidos junto do recetor 
potencialmente mais afetado (localizado a mais de 600 metros de distância), refere-se ainda, que 
independentemente dos níveis de ruído particular dos aerogeradores já instalados, o 
sobreequipamento não se traduzirá no aumento dos níveis sonoros atuais, ou seja, junto do recetor 
sensível avaliado, o ruído do sobreequipamento pode ser considerado desprezável. 

De acordo com o explicitado anteriormente, para a fase de exploração prevêem-se impactes 
negativos, diretos e indiretos, prováveis, reversíveis, permanentes, locais, de magnitude reduzida e 
pouco significativos, em todos os recetores sensíveis avaliados. 

No entanto, recomenda-se a definição e implementação de um plano de manutenção preventiva que 
permita revisões periódicas das condições de funcionamento dos aerogeradores e, 
consequentemente, evite que os seus níveis de potência sonora de origem mecânica sejam 
incrementados. 

No que respeita às medidas de minimização considera-se relevante salientar o seguinte: 

 Na fase de exploração considera-se que são necessárias Medidas de Minimização de Ruído, quando 

Recetor/ 
Ponto 

Medição 

Ruído de Referência [dB(A)] Ruído Particular [dB(A)] 
Ruído Ambiente 

 [dB(A)] 
Emergência 

Sonora [dB(A)] 
RGR 

(art. 11º 
e 13º) 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 
Ponto 01 46 44 42 50 31 31 31 37 46 44 43 50 0 0 1 cumpre 
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se prevê a ultrapassagem do valor limite de exposição (artigo 11.º do RGR) ou do critério de 
incomodidade (artigo 13.º).  

 Dado que não se prevê a ultrapassagem dos limites legais em vigor, nem a ocorrência de Impactes 
Significativos, apresenta-se como desnecessária a definição de qualquer medida de minimização de 
ruído específica, ainda que se abordem no capítulo 7 alguns aspetos julgados relevantes, no sentido 
de garantir o efetivo cumprimento dos requisitos legais. 

 

6.9. Qualidade do Ar 

6.9.1. Fase de construção 

As principais atividades que ocorrerão na fase de construção suscetíveis de gerar impactes negativos 
na qualidade do ar são as seguintes: 

 Instalação e operação do estaleiro, designadamente as descargas de materiais e o 
funcionamento e movimentação de veículos dentro do estaleiro e no acesso à obra; 

 Desmatação e movimentação de terras para implantação das plataformas dos aerogeradores; 
 Circulação de veículos em áreas não pavimentadas; 
 Transporte de materiais de/para a obra e de transporte dos resíduos de construção e 

demolição do local da obra para destino final adequado, em veículos pesados através de 
estradas locais de acesso à obra. 

Estas atividades serão responsáveis, grosso modo, pela emissão de poluentes atmosféricos 
suscetíveis de originarem a degradação da qualidade do ar, nomeadamente no que se refere à 
emissão de poeiras (partículas em suspensão) e à emissão de gases de combustão dos motores dos 
veículos a serem utilizados na obra. 

Emissão de partículas em suspensão (poeiras) 

A circulação de veículos pesados em áreas não pavimentadas constitui uma das principais fontes de 
emissão de poeiras em frentes de obra. 

Tendo em conta a formulação proposta em “Compilation of Air Pollutant Emission Factors (AP-42) – 
Unpaved Roads (USEPA, 1995), na sua revisão de 2006, para o cálculo das emissões de partículas 
associadas à circulação em vias não pavimentadas, foram calculadas as emissões de partículas 
resultantes da circulação de veículos pesados. Foi utilizada a seguinte expressão para a determinação 
do fator de emissão (USEPA, 2006): 

 

 

( ) ( ) 9,281312 ⋅⋅⋅= ba WskE  

onde: 

E: fator de emissão em g/km.veículo  
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s: teor de finos (fração silto-argilosa) na camada de solos superficial (%) (assumiu-se um valor de 
10%)  

W: peso médio dos veículos pesados (tons) 

k, a e b são constantes, dependentes da dimensão específica das partículas: 

k: 1,5 (para PM10); 0.15 (para PM2,5) 

a: 0,9 (para PM10 e PM2,5) 

b: 0,45 (para PM10 e PM2,5) 

Assumindo um peso médio por veículo entre 20 e 40 toneladas, obtêm-se os seguintes fatores de 
emissão: 

 veículo de 20 toneladas:    843 g (PM10)/km.veículo; 84 g (PM2,5)/km.veículo 
 veículo de 30 toneladas: 1 011 g (PM10)/km.veículo; 101 g (PM2,5)/km.veículo 
 veículo de 40 toneladas:  1151 g (PM10)/km.veículo.; 115 g (PM2,5)/km.veículo 

Estes valores dizem respeito à circulação de veículos em vias não pavimentadas com um reduzido 
teor de humidade (na situação de ocorrência de pluviosidade, estes valores reduzem-se 
substancialmente, tornando-se praticamente nulos). A aspersão dos caminhos de circulação com 
água, nos períodos secos do ano, permite reduzir em mais de 50% as emissões de partículas, 
dependendo da quantidade de água aplicada e da frequência com que é efetuada a aspersão.  

A dispersão de partículas na atmosfera depende de processos de natureza essencialmente física 
como a advecção e a difusão turbulenta. A deposição gravimétrica (função da dimensão das 
partículas) e a deposição por via húmida são fatores limitantes da dispersão de partículas. O 
transporte de partículas na atmosfera, função do seu diâmetro e da velocidade média do vento, varia 
do seguinte modo (USEPA, 1995b):  

 Para uma velocidade média do vento típica de 16 km/h as partículas com diâmetros 
superiores a 100 μm depositam-se a distâncias da ordem da dezena de metros do local de 
emissão;  

 Partículas com diâmetros entre 30 e 100 μm, dependendo da turbulência atmosférica, 
depositam-se na primeira centena de metros da origem da sua emissão;  

 As partículas de dimensão reduzida, PM10 e PM2,5, com velocidades de deposição muito 
menores (<0,3 cm/s para PM10 e <0,03 cm/s para PM2,5), são mais suscetíveis de serem 
afetadas pela turbulência atmosférica, podendo ser transportadas até distâncias da ordem 
dos quilómetros, dependendo essencialmente das condições de dispersão atmosféricas. 

Vários estudos apontam para que a magnitude dos impactes na qualidade do ar associados à emissão 
de poeiras na vizinhança de áreas de construção (envolvendo a movimentação de terras e a 
circulação de viaturas) assuma maior importância até distâncias da ordem dos 100 m da fonte de 
emissão. (IAQM, 2016, Holman et al., 2014). 

As consequências ambientais da presença de partículas em suspensão dependem da sua dimensão. 
As partículas com maior diâmetro causam inconvenientes, nomeadamente deposição na vegetação, 
em culturas agrícolas, em construções e bens, ao passo que as partículas com menor diâmetro são 
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mais perigosas em termos de saúde pública, já que permanecem nas vias respiratórias das pessoas e 
animais, podendo penetrar e ficar retidas nos alvéolos pulmonares. 

Considera-se que a granulometria da matéria particulada que vier a ser emitida nas atividades de 
mobilização de terras e de construção será maioritariamente superior à fração considerada como 
eventualmente inalável (diâmetro inferior a 10 μm). Será expectável que as partículas emitidas 
durante a fase de construção apresentem, no geral, uma granulometria elevada, precipitando-se a 
curtas distâncias, ficando circunscritas às áreas adjacentes aos locais onde são emitidas, e que não 
sejam geralmente tóxicas para o Homem visto serem essencialmente constituídas por substâncias 
inertes. 

De uma forma geral, e tendo em consideração as frações de partículas suscetíveis de virem a ser 
emitidas pelas atividades de mobilização de terras e construção dos edifícios, considera-se que os 
impactes associados à emissão de partículas far-se-ão sentir com maior ênfase na área de 
intervenção propriamente dita, podendo, ainda, ocorrer nas zonas imediatamente envolventes à 
zona de construção (até 100m) e junto às principais vias de acesso utilizadas por veículos pesados, 
sendo a magnitude das emissões potencialmente mais elevada nos períodos mais secos do ano.  

Os principais recetores sensíveis existentes nas imediações da área de intervenção são: 

 os trabalhadores da obra, que vão estar diariamente mais expostos a estes efeitos; 
 os caminhantes da levada do Paul II (400 m) e os utentes do Hotel Pico da Urze e Restaurante 

(600 m); 
 a vegetação existente na zona de intervenção; 
 os utentes da ER-209 e ER-105. 

A casa de habitação mais próxima localiza-se a mais de 1,5 km da área de implantação do Projeto não 
sendo considerada um recetor sensível do ponto de vista da qualidade do ar. 

Os ventos predominantes nesta zona sopram maioritariamente dos quadrantes nordeste (30,8%), 
norte (11,1 %) e sudoeste (10,2%) com velocidades do vento destes quadrantes que atingem valores 
entre 17 e 29 km/h. Previsivelmente, será a sul/sudoeste e a nordeste da área de intervenção que 
haverá maior potencial para dispersão e deposição de partículas. 

Dada a elevada distância a que se encontram os recetores sensíveis identificados e as zonas 
habitacionais mais próximas relativamente à área de intervenção, não é expectável a ocorrência de 
impactes negativos na qualidade do ar ou quaisquer situações de incómodo durante a fase de 
construção, associados à emissão de partículas. 

Considerou-se este impacte como negativo, direto, local, provável, temporário, imediato, reversível, 
minimizável, de magnitude reduzida e não significativo. 

 

A deposição de partículas sobre a vegetação poderá afetar pontualmente a sua capacidade 
fotossintética. No entanto não é expectável, face ao caráter temporário da fase de construção, 
designadamente a duração da fase de movimentação de terras, e tendo em conta a adoção de 
medidas de minimização, a verificação de impactes negativos significativos ao nível da vegetação, 
designadamente ao nível do seu crescimento. 
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Considerou-se este impacte como negativo, direto, local, provável, temporário, imediato, reversível, 
minimizável, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

Não obstante considera-se necessária a implementação de medidas de controlo da emissão de 
poeiras, especialmente nas situações de movimentação de terras em períodos secos do ano (tal como 
indicado no capítulo 7 – Medidas de Minimização).  

 

Emissão de poluentes atmosféricos provenientes dos motores de combustão 

O funcionamento da maquinaria a utilizar para a realização dos trabalhos de movimentação de terras 
e construção dos edifícios, originará a emissão de poluentes típicos associados aos motores de 
combustão interna da diversa maquinaria, designadamente monóxido de carbono (CO), óxidos de 
azoto (NOx), compostos orgânicos voláteis (COV) e partículas respiráveis (PM10). Tratar-se-ão 
contudo de contributos muito reduzidos, face ao previsível reduzido número de fontes em presença, 
pelo que o potencial impacte negativo assumirá magnitude muito reduzida e não será portanto 
significativo. 

O tráfego de veículos de transporte de materiais, equipamentos e trabalhadores, e resíduos de 
construção e demolição, implicará, igualmente, a emissão de poluentes característicos de processos 
de combustão. Desconhece-se nesta fase o número expectável de veículos de transporte de e para 
o estaleiro, pelo que não é possível estimar as emissões de poluentes atmosféricos associados a esta 
fase.  

Tratar-se-ão, contudo, de poluentes emitidos em quantitativos previsivelmente reduzidos, tendo em 
conta o previsivelmente reduzido volume de tráfego induzido pela obra, pelo que não é previsível a 
verificação de alterações sensíveis na qualidade do ar nas imediações das rodovias por onde circulará 
este tráfego gerado pela fase de construção. 

Em síntese, conclui-se que a fase de construção do empreendimento em análise é suscetível de 
induzir um impacte negativo, direto, local, certo, temporário, imediato, reversível, minimizável, na 
qualidade do ar, essencialmente devido à emissão de poeiras em quantitativos que poderão ser por 
vezes elevados em períodos de ausência de pluviosidade, no entanto não significativo dado que os 
recetores sensíveis mais próximos se localizam a distâncias superiores a 400 m das áreas de 
intervenção. 

6.9.2. Fase de exploração 

A fase de exploração de um parque eólico apresenta impactes indiretos positivos em termos da 
qualidade do ar, na medida em a produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável 
(vento), evitará a emissão dos poluentes atmosféricos típicos dos processos de combustão e a 
utilização de combustíveis fósseis. 

A produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável permitirá substituir a produção de 
energia elétrica a partir da utilização de combustíveis fosseis permitindo assim reduzir as emissões 
de poluentes atmosférico normalmente associados à combustão de combustíveis fosseis, 
designadamente óxidos de azoto (NOx) dióxido de enxofre (SO2), partículas (PM10, PM2,5), 
monóxido de carbono (CO), compostos orgânicos voláteis (COV) e metais pesados.  
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A questão relativa às emissões de CO2 é analisada no ponto 6.2. – Clima e Alterações Climáticas. 

Atualmente (2018) 69% da produção da energia elétrica na ilha da Madeira provém de duas centrais 
termoelétricas, sendo 16,3% proveniente da utilização de gás natural e 52,9% proveniente da 
utilização de diesel/fuelóleo. 

A Empresa Eletricidade da Madeira (EEM) tem como objetivo reduzir a produção de energia elétrica 
a partir de combustíveis fosseis, enquadrando-se o projeto em análise neste objetivo. 

Em 2018 a contabilização das emissões evitadas pela exploração eólica da ENEREEM ascendeu a 
169,4 ton de SO2, 754,4 ton de NOx e 8,9 ton de partículas, evitando o consumo de 11.959,6 
toneladas de fuelóleo. 

O Projeto do Parque Eólico Loiral III será assim responsável pela diminuição das emissões de 
poluentes atmosféricos associados à produção de energia elétrica a partir das Centrais 
Termoelétricas, designadamente a partir da utilização de fuelóleo na Central Térmica de Vitória. 

Com a produção de energia elétrica prevista no Parque Eólico Loiral III (13,2 – 15,8 GWh/ano) prevê-
se a redução da emissão de 26 a 31 toneladas de dióxido de enxofre (SO2), 114 a 137 toneladas de 
óxidos de azoto (NOx) e 1,4 a 1,6 toneladas de PM10. 

Conclui-se assim que o Projeto do Parque Eólico do Loral III terá um impacte indireto cumulativo 
positivo na qualidade do ar, com incidência local e regional, certo, permanente e imediato, no entanto 
de reduzida magnitude e pouco significativo (cerca de 3-4% das atuais emissões). 

Os impactes na qualidade do ar associados à manutenção dos aerogeradores, designadamente 
devido à circulação de veículos para transporte de pessoas e equipamento serão de muito reduzida 
magnitude e não significativos. 
 

6.10. Gestão de Resíduos 

6.10.1. Fase de construção 

A grande maioria de resíduos gerados estão associadas à fase de construção. Como se procederá à 
demolição de uma parte do atual Posto de Corte, os trabalhos de construção envolverão também 
atividades de demolição e a gestão dos respetivos resíduos. 

Durante a fase de construção haverá lugar à produção de resíduos sólidos em resultado de várias 
atividades de construção como sejam as atividades de limpeza e preparação do terreno, desmatações 
e escavações das áreas a ocupar com as plataformas dos aerogeradores e infraestruturas associadas, 
funcionamento do estaleiro e atividades de construção propriamente ditas. Tal como referido 
anteriormente, a tipologia de resíduos suscetível de virem a ser produzidos durante a fase de 
construção do empreendimento poderá incluir: 

 Resíduos sólidos urbanos ou equiparáveis produzidos nas instalações sociais do estaleiro; 

 Resíduos vegetais (resíduos biodegradáveis – LER – Lista Europeia de Resíduos - 20 02 01) 
provenientes de limpeza e desmatação dos terrenos nas zonas a construir.  



 
 

Estudo de Impacte Ambiental para o Projeto 
de Sobreequipamento do Parque Eólico do 
Loiral III no Paul da Serra  

ENEREEM Refª: T021/19 

  Page 322 of 379 
 

 Resíduos de construção e demolição suscetíveis de virem a ser originados pela demolição de 
parte do Posto de Corte existente, nomeadamente no que se refere às categorias LER 17 01 
– betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos, 17 02 – madeira, vidro e plástico e 17 
04 - Metais. Este tipo de resíduos será igualmente produzido na sequência dos trabalhos de 
construção.  

 Produtos de escavação, previsivelmente não contendo substâncias perigosas: as 
movimentações de terras darão origem a produtos de escavação, previsivelmente não 
contendo substâncias perigosas - Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03 (LER 17 05 04). 
Parte destes produtos serão parcialmente utilizados na própria obra mas outra parte poderá 
ter que ser conduzida a destino final adequado. 

 Resíduos com características de perigosidade: a utilização e a manutenção da maquinaria 
afeta às obras poderá dar origem à produção de resíduos com características de perigosidade 
como: 

- Óleos usados - LER 13 02 05 (*) 

- Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados 
por substâncias perigosas - LER 15 02 02 (*). 

- Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas - 15 01 10 (*). 

 Outros resíduos associados aos trabalhos de construção e de demolição/ampliação do Posto 
de Corte: 

- Resíduos de betão e de lamas de betão – LER 10 13 14; 

- Embalagens de plástico e metal - LER 15 01 02 e LER 15 01 04. 

- Sucata diversa - LER 16 01 17 e LER 16 01 18. 

- Madeiras - LER 17 02 01; 

- Mistura de resíduos de construção e demolição não contendo substâncias perigosas – LER 17 
09 04. 

Relativamente a estes resíduos há a referir o seguinte: 

• As atividades de limpeza e desmatação do terreno ocorrerão apenas nas áreas de 
implantação das estruturas construídas (plataformas dos aerogeradores, caminhos de acesso 
e área de expansão do posto de corte) e incluirão apenas vegetação rasteira (não existe 
vegetação de médio e/ou elevado porte na área de intervenção). A restante área não será 
alvo de intervenções relevantes que impliquem desmatações e/ou remoção da vegetação 
existente. 

• O Projeto não implicará demolições com significado, apenas se prevê executar a demolição 
parcial do edifício do atual Posto de Corte e sua ampliação. Os RCD resultantes, 
previsivelmente em quantidade reduzida, deverão ser levados a destino final adequado. 

• Para a concretização do Parque Eólico do Loiral III será necessário escavar um volume de 
terras de cerca de 1125 m3 e providenciar um volume de 86m3 para aterro, resultando, no 
global, num excedente de terras de cerca de 1039 m3.  Tal como referido anteriormente, 
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considerou-se que as terras excedentes ou sobrantes poderão ser reaproveitadas de umas 
especialidades para as outras, mas não é possível definir com exatidão em fase de projeto, 
dependendo sempre do planeamento de execução de obra por parte do 
Empreiteiro/Fiscalização. Por esse motivo assumiu-se no presente EIA que este volume de 
terras representam resíduos aos quais será necessário dar um destino final adequado. 

• Como os caminhos de acessos aos aerogeradores a executar não serão pavimentados, não 
será necessária a aplicação de materiais betuminosos e demais materiais associados à 
pavimentação de vias, o que implica a não produção desse de resíduos associados.  

• A produção de resíduos sólidos urbanos decorrentes da obra ocorrerá, essencialmente, na 
zona do estaleiro, bem como a produção de resíduos perigosos associados à 
utilização/manutenção da maquinaria utilizada em obra. 

A responsabilidade do encaminhamento dos resíduos para entidades licenciadas será do Empreiteiro 
a quem vier a ser adjudicada a empreitada. De uma forma geral os resíduos que serão produzidos 
durante a fase de construção do Parque Eólico do Loiral III são resíduos para os quais existem soluções 
disponíveis na região para a sua adequada e segura gestão. No capítulo 7 apresentam-se as medidas 
de minimização consideradas necessárias para a minimização de eventuais impactes associados à 
produção de resíduos, incluindo a sua segregação, acondicionamento, armazenagem, valorização e 
encaminhamento para destino final adequado.  

Considera-se que a produção de resíduos durante a fase de construção do empreendimento será 
responsável por um impacte negativo, direto, de âmbito local a regional, certo, temporário, imediato, 
reversível, minimizável, de magnitude reduzida. 

6.10.2. Fase de exploração 

Durante a fase de exploração do Parque Eólico do Loiral III será expetável que a produção de resíduos 
seja muito reduzida.  

Como o Parque Eólico funcionará de forma “autónoma”, sendo controlado remotamente sem que 
seja necessária a presença de técnicos no local, com exceção dos períodos de manutenção e/ou 
reparação, não serão produzidos os resíduos orgânicos normalmente associados à presença humana. 

Será expectável que as atividades de manutenção e reparação venham a ser responsáveis pela 
produção de alguns resíduos em quantidades reduzidas, podendo incluir resíduos de equipamento 
elétrico e eletrónico, metais, entre outros associados a trocas de equipamentos danificados e 
derivados de outros casos necessárias à apropriada manutenção dos aerogeradores. 

Entre a tipologia de resíduos suscetíveis de virem a ser produzidos incluem-se: 

 Óleos e produtos afins utilizados na lubrificação dos diversos componentes do aerogerador 
(LER 13 02 05); 

 Absorventes contaminados por substâncias perigosas (LER 15 02 02); 

 Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas (LER 15 01 10). 

 Baterias Ni-Cd gastas (LER 16 06 02) 
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 Peças ou parte de equipamento substituído (LER 17 04 05). 

A responsabilidade do encaminhamento dos resíduos para entidades licenciadas será do Proponente. 
De uma forma geral os resíduos que serão produzidos durante a fase de exploração do Parque Eólico 
do Loiral III são resíduos para os quais existem soluções disponíveis na região para a sua adequada e 
segura gestão. Por outro lado, as previsivelmente reduzidas quantidades dos resíduos que podem vir 
a ser produzidos não serão de molde a causar quaisquer interferências no atual funcionamento das 
infraestruturas de gestão de resíduos na região. 

No capítulo 7 apresentam-se as medidas de minimização consideradas necessárias para a 
minimização de eventuais impactes associados à produção de resíduos, incluindo a sua segregação, 
acondicionamento, armazenagem, valorização e encaminhamento para destino final adequado.  

Considera-se, assim, que a produção de resíduos na fase de funcionamento do Projeto constitui um 
impacte negativo, direto, de escala local, certo, permanente, a longo prazo, reversível, minimizável, de 
magnitude reduzida e não significativo.  

 

6.11. Paisagem 

6.11.1. Considerações iniciais 

Assumindo-se que a avaliação da qualidade de uma paisagem resulta do modo como o observador 
interpreta o território que observa, a sua valoração acarreta sempre algum caráter subjetivo que 
deverá ser assumido na leitura da avaliação dos efeitos que se apresenta seguidamente, na qual se 
pretende identificar os principais elementos ou fatores de alteração da paisagem atual. 

Nos capítulos seguintes são, assim, identificados os impactes de escala mais local evidenciados pela 
implantação do projeto, considerado apenas a unidade de paisagem “Zona do paul” identificada no 
capítulo 5.10.3 da caracterização local da paisagem, bem como os valores atribuídos à qualidade 
visual, fragilidade e sensibilidade paisagística. 

6.11.2. Fase de construção 

Nesta fase foram apenas considerados os impactes com caráter temporário resultantes dos 
diferentes trabalhos previstos para a construção do projeto do Parque Eólico Loiral III. 

A desorganização visual e funcional gerada pela presença de elementos exógenos, sejam as áreas de 
estaleiro, os depósitos de materiais, a abertura de acessos, ou a movimentação de maquinaria e 
pessoas afetas à obra são considerados fatores perturbadores e de desqualificação da paisagem pelo 
que se traduzem num impacte negativo, temporário (apesar de permanente durante todo o período 
de obra), de magnitude e significância dependentes do período de duração dos trabalhos e da 
proximidade a recetores sensíveis, como sejam as habitações e as vias de circulação. A esta 
desorganização associa-se, normalmente, a quebra da continuidade atual da paisagem e a diminuição 
da visibilidade provocada pelo aumento dos níveis de poeiras. 
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Por sua vez, a implantação do projeto irá impor alterações estruturais na paisagem que se iniciarão 
nesta fase de construção, com a destruição do coberto vegetal e com a alteração da morfologia do 
terreno, embora neste caso corresponda a uma ação muito localizada e com muito pouca expressão. 

Assim, a destruição do coberto vegetal traduz-se sempre numa ação de desvalorização paisagística, 
para além de ecológica. A visualização do solo decapado surge como imagem de “ferida” e de 
descontinuidade paisagística, assumindo maior significado quanto se está em presença de áreas de 
grande valor paisagístico e de espaços abertos à visualização. No presente caso este impacte é muito 
localizado, limitando-se ao local de implantação dos aerogeradores e dos novos acessos, sendo a sua 
magnitude e significância reduzida pelo facto do terreno não apresentar uma cobertura vegetal em 
continuidade, sendo esta interrompida por zonas mais pedregosas sem vegetação.  

As alterações morfológicas do terreno, através da modelação do terreno para a implantação dos 
aerogeradores, abertura dos novos acessos e ampliação do posto de corte existente, serão os 
principais fatores responsáveis pela alteração estrutural da paisagem durante esta fase de projeto.  

No presente caso, de acordo com os dados do projeto, o acesso ao local de implantação dos novos 
aerogeradores será efetuado a partir da ER209, aproveitando o acesso existente ao Parque Eólico do 
Loiral I e o acesso existente à torre meteorológica para, a partir deste, criar o acesso à máquina 2, 
que depois ligará à máquina 1.  

As características do projeto referem ainda que estes caminhos não serão impermeabilizados e que, 
após a obra, as bermas serão recuperadas, permanecendo a largura mínima necessária para o acesso 
de viaturas ligeiras todo-o-terreno para operações de manutenção. Por sua vez, as escavações para 
execução das fundações dos aerogeradores e do novo edifício do posto de corte envolvem 1 125 m3, 
não representando um volume significativo que implique que as mesmas venham a induzir alterações 
morfológicas na paisagem. A este respeito refere-se, ainda, o facto de o volume de terras escavado 
ser, em parte, posteriormente utilizado para cobrir a cobertura e tardoz do edifício do posto de corte 
(86 m3 serão utilizados em aterro) o que minimiza o impacte temporário induzido. Neste contexto 
considera-se que o impacte resultante das alterações morfológicas é negativo mas de magnitude e 
significado muito reduzido. 

Os impactes referidos ganham, contudo, maior significância por se estar em presença de um local de 
elevada sensibilidade paisagística onde a presença de observadores também é elevada. 

Registe-se, ainda, que durante esta fase de construção os impactes identificados são reversíveis pelo 
que o seu significado e importância vai diminuindo em função do avanço da obra e do respetivo 
términus das atividades impactantes. 

Refira-se como importante fator de minimização dos impactes visuais identificados as condições 
climáticas que se registam nos locais de intervenção, onde o nevoeiro ocorre em cerca de 234,8 dias 
por ano (ou seja em 64% do ano), o que reduz significativamente a amplitude das bacias visuais e 
oculta as intervenções. Nas fotografias seguintes podem observar-se uma panorâmica da mesma 
zona, tirada com diferença de poucos minutos, sendo bem visível a chegada do nevoeiro e a alteração 
da visibilidade e da respetiva bacia visual. 
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Vista para norte do local de implantação do projeto 

 
Em resumo os impactes do projeto em análise sobre a paisagem durante a sua construção podem 
ser classificados como negativos, certos, diretos, reversíveis, com incidência alargada, mas de 
magnitude e significado muito reduzido. 
 

6.11.3. Fase de exploração 

Na fase de exploração assume-se que algumas das ações assinaladas na fase de construção ganham 
caráter definitivo e tornam-se elementos presentes de uma nova paisagem. Referimo-nos à 
introdução de elementos estranhos na paisagem associados à presença física dos aerogeradores, dos 
novos acessos e à ampliação do posto de corte, uma vez que nesta fase o coberto vegetal do solo 
poderá ser reposto. 

A perceção visual do projeto possui relação direta com o grau de sensibilidade da paisagem onde o 
mesmo se implanta, variando em função das características dos próprios elementos de projeto. Da 
análise efetuada verifica-se que os aerogeradores, com uma altura da torre máxima de 96m à qual 
acresce a dimensão das pás, são os elementos de projeto mais visíveis, podendo ser observados em 
diversos locais da área envolvente.  

Na figura seguinte faz-se a análise da visibilidade dos aerogeradores14, recorrendo-se à ferramenta 
“viewshed” que integra a extensão “3D Analyst” do ArcView a qual utiliza como inputs a triangulação 
do terreno e as linhas que definem o projeto, sem, contudo, ter em conta o tipo de ocupação que 
ocorre, aplicando-a à área de estudo da paisagem (buffer de 3 km). O resultado obtido permite 
verificar que as bacias visuais de cada aerogerador são amplas, pelo que os aerogeradores serão 
visíveis a grandes distâncias na zona do paul, diminuindo a visibilidade quando a morfologia do 
terreno começa a ser mais acidentada. 

                                                 
14 Este exercício não foi efetuado para os restantes elementos do projeto por não terem o mesmo tipo de expressão visual. 
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Figura 6.1 – Bacia visual dos aerogeradores 
 
Os novos aerogeradores surgirão, assim, como elementos verticais de alta envergadura, numa 
paisagem com uma linha de horizonte linear pelo que induzirão um efeito negativo de elevada 
magnitude e significado. Contudo, o facto de se localizarem na envolvente imediata do Parque Eólico 
do Loiral I contribui para diminuir significativamente o efeito negativo na paisagem, traduzindo-se 
num impacte negativo de reduzida magnitude e significado.  
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Vista do local de implantação do AGO1 para o Parque Eólico do Loiral I com o Parque Eólico do Loiral II em segundo plano 
 

Seguidamente apresentam-se visualizações, simulando-se a presença do projeto, efetuadas 
recorrendo-se à modelação 3D da topografia local, utilizando-se a imagem do Google (última versão 
disponível datada de 2019) e os próprios elementos do projeto. Os locais selecionados correspondem 
aos pontos de observação para a área de implantação do projeto selecionados em função dos 
principais acessos à observação e da presença de observadores. 
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Figura 6.2 – Localização dos locais das visualizações 
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Figura 6.3 – Visualizações de simulação da implantação dos novos aerogeradores - Visualização a partir da ER209 

 

 

Figura 6.4 – Visualizações de simulação da implantação dos novos aerogeradores - Visualização a partir do cruzamento da 
ER209 com a ER110 
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Figura 6.5 – Visualizações de simulação da implantação dos novos aerogeradores - Visualização a partir da ER110 na zona 

do entroncamento com o acesso ao Hotel Pico da Urze 

 

A observação das imagens anteriores vem confirmar o que se tem mencionado, verificando-se que 
as torres e respetivas pás são os elementos com maior visualização sendo visíveis a maiores 
distâncias, nomeadamente da ER110 e das elevações vizinhas. Já os restantes elementos (acessos e 
ampliação do posto de corte) apenas serão visíveis em locais mais próximos das respetivas 
ocorrências. Para este facto contribui de forma muito positiva a integração paisagística do posto de 
corte, com a cobertura e tardoz revestidos e naturalizados. 

Verifica-se, igualmente, que os novos aerogeradores surgem, em termos de imagem, como 
elementos integrados e constituintes do atual Parque Eólico do Loiral I, não conseguindo o observado 
comum e esporádico, como são os turistas, individualiza-los como um novo projeto. Assim, 
considera-se que o tempo normalmente necessário para a habituação do observador ao novo projeto 
é, neste caso, nulo, beneficiando-se ainda do facto dos aerogeradores serem uma componente 
comum da paisagem atual do paul da serra.   

Em resumo os impactes do presente projeto sobre a paisagem podem ser classificados como 
negativos, certos, diretos, permanentes, com incidência alargada, mas de magnitude e significado 
muito reduzido. 
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6.12. Património 

Tendo em consideração a inexistência de elementos patrimoniais identificados no decorrer do 
levantamento patrimonial realizado, considera-se o impacte implantação do presente Projeto sobre 
o património é nulo.  

6.13. Ordenamento do Território 

6.13.1. Considerações Iniciais 

Os potenciais impactes de infraestruturas deste tipo sobre o ordenamento do território prendem-se, 
normalmente, com a ocupação de áreas ou espaços de uso condicionado por se encontrarem 
integrados em planos específicos e/ou serem destinados a outras finalidades.  

A afetação destas áreas constituir-se-á, assim, como um impacte negativo, que se inicia na fase de 
construção e que se mantém durante a fase de exploração das infraestruturas, onde assume caráter 
definitivo e permanente, essencialmente nas zonas correspondentes às afetações permanentes do 
solo pela colocação dos aerogeradores e da ampliação do posto de corte.  

Tratando-se de uma análise da compatibilidade/incompatibilidade do projeto face a pretensões e 
restrições existentes e/ou previstas, sem distinção entre as fase de projeto, analisam-se os impactes 
da fase de construção e de exploração conjuntamente, não se considerando a fase de desafetação 
pelo facto do projeto possuir um período de vida útil superior ao dos instrumentos de gestão 
territorial em vigor. 

6.13.2. Planos Regionais, Setoriais e Especiais 

Tendo em consideração a análise efetuada no Capítulo 5.13., considera-se que a relação do projeto 
do Parque Eólico do Loiral III com os planos considerados relevantes e analisados é a seguinte: 

 Plano de Ordenamento do Território da Região Autónoma da Madeira (POTRAM) – numa 
primeira análise, o Projeto conflitua com as orientações estratégicas de ocupação do 
território estabelecidas neste plano, já que se insere na classe de Espaços Naturais e de 
Proteção Ambiental, em zonas naturais de uso condicionado. De acordo com o Regulamento 
deste Plano, artigo 35º, nas zonas naturais de uso muito condicionando (...) apenas se podem 
desenvolver atividades de conservação da natureza e, em percursos e locais restrito 
devidamente selecionados, usos de lazer e recreio, bem como, no respeito pela função 
dominante de regeneração e proteção, usos de silvicultura (...). Contudo, a alteração do 
POTRAM, com a publicação do Decreto Legislativo Regional n.º 9/97/M de 18 de julho, criou 
condições para que certos usos do solo pudessem ser viabilizados desde que devidamente 
fundamentados, destacando-se a possibilidade de se concretizarem, entre outras, 
intervenções ligadas a grandes infraestruturas. Esta alteração veio, ainda, remeter para os 
PDM a identificação e classificação das categorias de uso dominante do solo, constantes da 
planta de ordenamento do plano, delimitando com maior rigor cartográfico a definição do 
zonamento do POTRAM. 
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Neste contexto a compatibilidade/incompatibilidade do projeto com este instrumento é 
remetida para a análise com o PDM da Calheta, apresentada no capítulo seguinte. 

 Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma da Madeira (POT) - o presente projeto 
será implantado na categoria de Espaços Naturais e Áreas Protegidas, inserindo-se nos limites 
da Zona de Transição do Parque Natural da Madeira, e no Maciço Montanhoso Central, área 
classificada na Rede Natura 2000. Analisando o conjunto de normas de execução constata-se 
que, de uma forma geral, o presente projeto não interfere com a estratégia delineada de 
zonas de desenvolvimento turístico e áreas de oferta complementar, registando-se no que 
respeita às atividades turísticas nesta categoria de espaços que caberá aos restantes 
instrumentos de gestão do território, nomeadamente o POTRAM e PDM, no âmbito dos 
respetivos objetivos e conteúdos, especificarem as condições de uso do território para estes 
fins. 

Considera-se, assim, que a compatibilidade/incompatibilidade do projeto com este 
instrumento é mais uma vez remetida para a análise com o PDM da Calheta, apresentada no 
capítulo seguinte 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal da Região Autónoma da Madeira (PROF-RAM) – 
verifica-se que o projeto em apreço não interfere com as diretrizes estratégicas preconizadas 
neste plano. Localizado em área de “matos e herbáceas”, na sub-região homogênea 
“Laurissilva e Maciço Montanhoso”, a área do projeto surge classificada de “zonas sensíveis 
para a conservação” (Rede Natura 2000) e “zonas florestais relevantes” (Perímetro florestal 
do Paul da Serra), sendo que as orientações estratégicas florestais constantes no PROF-RAM, 
principalmente as relativas à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais, 
serão integradas nos planos municipais e nos planos especiais de ordenamento do território. 

 Plano de Ordenamento e Gestão do Maciço Montanhoso Central (POGMMC) - localizado na 
área classificada do Maciço Montanhoso Central o projeto em estudo insere-se na definição 
de atividades condicionadas de acordo com o artigo 11º, nomeadamente no que se refere a 
“alterações à morfologia do solo ou do coberto vegetal (...); a realização de quaisquer obras 
de construção, reconstrução, ampliação ou demolição (…); a abertura de estradas, caminhos 
e acessos (…);instalação de infraestruturas de aproveitamento energético (...)”, ficando 
sujeito a parecer vinculativo da estrutura de gestão deste espaço natural. Verifica-se, ainda, 
que de acordo com o artigo 20.º o licenciamento de edificações e infraestruturas na área de 
intervenção do Plano, depende do cumprimento de regras, das quais se destaca “(...) no 
decurso da execução dos projetos devem ser tomadas as medidas cautelares necessárias para 
minimizar as perturbações ambientais e reduzir os impactes negativos correspondentes. (...)”. 

Verifica-se, assim, que o POGMMC não interdita a construção de projetos deste tipo na sua 
área de abrangência, pelo que se considera haver compatibilidade do projeto com este 
instrumento de ordenamento. 

Em resumo verifica-se não haver incompatibilidade do projeto com as disposições constantes nos 
planos analisados, assumindo-se um impacte nulo. 
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6.13.3. Planos municipais 

Da análise do PDM efetuada no Capítulo 5.13. constata-se que o projeto não se encontra previsto 
nas propostas de ordenamento do PDM. Contudo, verifica-se que as disposições regulamentares do 
PDM permitem que, na classe de espaço em que o projeto se insere, possa ocorrer a construção e 
ocupação aproveitamentos de energias renováveis, considerando-se assim que o projeto é 
compatível com o ordenamento definido no PDM da Calheta. 

Por sua vez, da leitura da Planta de Condicionantes do PDM verifica-se que o projeto se encontra 
sujeito às restrições impostas pelo regime florestal total do Perímetro Florestal do Paul da Serra, as 
quais, no entanto, não são aplicáveis ao projeto em apreço por serem dirigidas a ações de arborização 
e rearborização. Verifica-se também que o projeto se encontra submetidos às disposições da Reserva 
Ecológica Nacional da Calheta, as quais no presente caso remetem para o Plano de Ordenamento e 
Gestão do Maciço Montanhoso Central, já abordado no capítulo anterior. 

Em resumo verifica-se não haver incompatibilidade do projeto com as disposições constantes no 
PDM da Calheta. 

 

6.14. Saúde Humana 

6.14.1. Enquadramento 

A publicação do Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, veio introduzir alterações no âmbito 
e conteúdo dos Estudos de Impacte Ambiental, nomeadamente “consagra a necessidade de avaliar 
outros fatores ambientais, de entre os quais se destacam (...) a necessidade de proteger os cidadãos 
dos riscos para a saúde e bem-estar decorrentes de fatores ambientais, avaliando também os 
impactes do projeto na população e saúde humana.” Não estão, contudo, ainda definidas nem 
consolidadas as metodologias de abordagem dos “novos descritores” referidos neste diploma legal.  

Apresenta-se seguidamente uma breve análise dos aspetos de saúde humana que podem estar 
associados ao Projeto. 

6.14.2. Fase de construção 

Para efeitos da análise dos potenciais impactes do Projeto na saúde humana durante a fase de 
construção consideraram-se como recetores os trabalhadores da obra e os utentes da ER-109. 
Foram, ainda, considerados as zonas habitadas mais próximas, que correspondem a habitações 
localizadas a mais de 1,5km da área do Projeto e à Estalagem do Pico da Urze, localizada a cerca de 
950m a norte da área do Projeto. Foi, ainda, considerada a presença pontual de turistas em percursos 
pedestres na Levada do Paul II, que se localiza a 400m a sul da área de Projeto. 
 
As movimentações de terras, transporte de materiais polvorentos e tráfego de veículos em vias não 
pavimentadas são atividades são suscetíveis de aumentar a dispersão de poeiras na atmosfera e 
provocar degradações pontuais da qualidade do ar. A circulação de veículos e maquinaria de apoio à 
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obra também será responsável pela emissão de poeiras e gases de escape e, adicionalmente, pela 
emissão de ruído. As escavações e outras atividades construtivas serão também responsáveis pelo 
aumento dos níveis de ruído na zona envolvente à obra. 
 
Tal como referido na análise dos impactes na qualidade do ar, as consequências ambientais da 
presença de partículas em suspensão dependem da sua dimensão. Do ponto de vista da saúde 
pública as partículas com menor diâmetro são mais perigosas, já que permanecem nas vias 
respiratórias das pessoas e animais, podendo penetrar e ficar retidas nos alvéolos pulmonares. 
Considera-se que a granulometria da matéria particulada que vier a ser emitida nas atividades de 
mobilização de terras e de construção será maioritariamente superior à fração considerada como 
eventualmente inalável (diâmetro inferior a 10 μm). Será, assim, expectável que as partículas 
emitidas apresentem, no geral, uma granulometria elevada, precipitando-se a curtas distâncias, 
ficando circunscritas às áreas adjacentes aos locais onde são emitidas (até cerca de 100m), e que não 
sejam geralmente tóxicas para o Homem visto serem essencialmente constituídas por substâncias 
inertes.  
 

• Os principais recetores sensíveis existentes nas imediações da área de intervenção serão os 
trabalhadores da obra, que vão estar diariamente mais expostos a estes efeitos. A este 
respeito refere-se que o Projeto de Execução deverá incluir um Plano de Segurança e Saúde 
(PSS), em cumprimento do que se encontra estabelecido legalmente, que defina medidas de 
proteção individual a utilizar e formas de proteção, a serem implementadas, de forma a 
salvaguardar a saúde dos trabalhadores.  

• Face à reduzida dimensão das obras a executar, e ao reduzido volume de tráfego que circula 
na ER 109, considera-se que a exposição dos utentes desta via às obras será muito reduzida 
e não relevante.  

• As zonas habitadas mais próximas localizam-se a mais de 1,5km de distância e a zona da 
Estalagem do Pico da Urze também se localiza a uma distância considerável (cerca de 950m). 
Como tal, não se prevê que a população que reside ou frequente estes locais venha a ser 
afetada pelas partículas que poderão ser emitidas durante a fase de construção. Tal como 
referido anteriormente, não será expectável que a emissão de partículas finas (as que mais 
problemas de saúde implicam) possam atingir essas zonas habitadas. Os turistas que 
percorrem a Levada do Paul II são os que estarão mais próximos do local da obra (a cerca de 
400m), mas mesmo nesses casos não será expectável a ocorrência de quaisquer problemas 
de saúde associada à emissão das partículas, tanto mais que essa presença é esporádica e 
reduzida. A adoção de medidas de minimização previstas no capítulo 7 permitirão minimizar 
quaisquer efeitos negativos. 

 
No que repetia a atividades que gerem níveis de ruído, as situações mais sensíveis são as áreas 
residenciais, escolares, hospitalares, espaços de lazer ou quaisquer outras que pela sua natureza 
exijam níveis de ruído baixos. Na área imediatamente envolvente não há a registar a presença de 
casas de habitação, tal como referido anteriormente, nem de outras ocupações sensíveis. Considera-
se que os níveis de ruído que possam vir a ser produzidos durante a fase de construção nas áreas 
circundantes não assumirão valores suficientemente elevados de modo a causar efeitos físicos e/ou 
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psicológicos no Homem. Os trabalhadores da obra são os recetores que vão estar mais diretamente 
expostos a estes efeitos mas, mais uma vez se refere que a obrigatoriedade de implementação de 
um PSS, a ser implementado em sede do Projeto de Execução, que deverá considerar a utilização de 
equipamento de proteção individual como auriculares para as situações mais críticas. 

Na operação dos estaleiros e na frente de obra poderão ocorrer derrames e/ou fugas de produtos 
químicos perigosos que podem atingir o solo e as águas e, de forma muito indireta, afetar a saúde 
humana. Tal como referido na análise dos impactes na qualidade da água, durante a fase de 
construção os potenciais impactes prendem-se com eventuais acidentes e/ou fugas de produtos 
tóxicos que possam atingir as águas superficiais e/ou subterrâneas. Considera-se que, com as 
medidas preventivas e de minimização previstas, se diminui significativamente a possibilidade destas 
ocorrências e, desta forma, não são expectáveis efeitos negativos na saúde humana. 

De uma forma geral não são expectáveis impactes negativos do Projeto sobre a saúde humana 
durante a fase de construção, pelo que os impactes podem ser classificados como nulos. 

 

6.14.3. Fase de exploração 

As principais atividades durante a fase de exploração incluem o funcionamento dos aerogeradores: 
produção de energia elétrica e fornecimento à rede e a manutenção dos aerogeradores. 

Na fase de exploração consideraram-se os mesmos recetores que na fase de construção 
(frequentadores da Estalagem do Pico da Urze, habitações a cerca de 1,5km de distância, turistas em 
percursos pedestres na Levada do Paul II). Nesta fase não haverá, contudo, a considerar 
trabalhadores no local. Com efeito, o Parque Eólico destina-se a funcionar em modo ou regime 
abandonado, o que implica que o funcionamento dos aerogeradores é, assim, controlado de forma 
automática, apenas necessitando de intervenção exterior em caso de avaria ou por razões externas 
associadas à exploração da rede elétrica. Ou seja, durante a fase de exploração não é expectável a 
presença humana no local (excetuando pontualmente a deslocação de técnicos de manutenção). 

Durante a fase de exploração há a referir o seguinte: 

 O funcionamento dos aerogeradores não origina emissões atmosféricas. 
 Não são previsíveis emissões de calor do funcionamento dos aerogeradores.  
 As emissões de luz são muito pontuais e resultam da sinalização luminosa dos aerogeradores, 

que é necessária por razões de segurança aeronáutica. 
 O funcionamento dos aerogeradores gera ruído, sendo a principal fonte de ruído a 

turbulência gerada pelas pás. A geração de ruído terá um caráter permanente, dependendo 
contudo das condições de vento (velocidade e direção).  

 
Assim sendo, do ponto de vista da saúde humana, e no que se relaciona com os fatores ambientais, 
apenas haverá a considerar a produção de ruído, que terá um efeito cumulativo considerando o 
Parque Eólico Loiral I instalado e em funcionamento em localização adjacente. Tal como analisado no 
capítulo 6.8, independentemente dos níveis de ruído particular dos aerogeradores já instalados, o 
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funcionamento do Projeto em estudo (sobreequipamento) não se traduzirá no aumento dos níveis 
sonoros atuais, ou seja, o ruído do Projeto pode ser considerado desprezável. Neste capítulo é, ainda, 
referido que, face aos resultados obtidos perspetiva-se o cumprimento do Critério de Incomodidade 
em todos os recetores avaliados, não se prevê a ultrapassagem dos limites legais em vigor. 

Face ao que foi atrás referido conclui-se que não são expectáveis impactes negativos do Projeto sobre 
a saúde humana durante a fase de exploração associados aos níveis de ruído a serem emitidos pelos 
aerogeradores, sendo tal conclusão válida para todos os recetores considerados. 

Não foram identificados quaisquer riscos ao nível da saúde humana, resultantes de fatores 
ambientais durante a fase de exploração, pelo que se considera o impacte do Projeto na saúde 
humana como nulo. 

 

6.15. Socioeconomia 

6.15.1. Fase de construção 

Durante a fase de construção é expectável que os impactes na socioeconomia estejam relacionados, 
por um lado com a presença de trabalhadores e com a dinâmica positiva que tal poderá trazer à zona 
envolvente e, por outro, com aspetos de cariz mais negativo, inerentes às alterações nas 
acessibilidades, degradações pontuais da qualidade de vida das populações que circulam e/ou 
residem na maior proximidade dos locais em obra, que acabam por ser similares a qualquer processo 
de construção de empreendimentos. 

Durante a fase de construção poderá ocorrer um aumento de população a residir temporariamente 
nas freguesias do Arco da Calheta e de Canhas, ou freguesias vizinhas, constituída pelos 
trabalhadores da obra. Embora não exista informação acerca do número previsto de trabalhadores 
durante a fase de construção, sendo expectável que a obra venha a durar cerca de 2 meses é possível 
que, durante esse período, uma quantidade elevada de pessoas venha a trabalhar no local, nas mais 
variadas áreas de especialidade. Constitui-se um impacte positivo, direto, a uma escala local/regional, 
provável, temporário, imediato, embora de magnitude reduzida e não significativo. 

É expectável que este aumento previsível de trabalhadores na área de implantação do Projeto 
(independentemente da sua proveniência), contribua para um acréscimo de procura no consumo de 
bens e na utilização dos serviços locais, especialmente no que se refere à restauração, comércio e 
alojamentos. Será, assim, expectável um impacte positivo na economia local da zona envolvente, 
especialmente nas áreas mais próximas do local em obra. Pode-se considerar este impacte como 
positivo, indireto, fazendo-se sentir a uma escala local/regional, provável, temporário, imediato, 
embora de magnitude reduzida e não significativo. 

Durante o período de obras registar-se-á um aumento temporário do número de postos de trabalho, 
essencialmente direto mas também indireto e induzido. Embora, tal como referido anteriormente, 
não se disponha de estimativas do número de trabalhadores que poderão estar envolvidos na fase 
de obra, a criação de emprego será sempre relevante, e mais importante se torna no atual contexto, 
com a atividade da construção a recuperar de uma situação de crise, e com elevados níveis de 
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desemprego que ainda se fazem sentir na região. Os efeitos locais e regionais desta criação de 
emprego dependerão da política de contratação que as várias entidades (empreiteiros, 
designadamente) venham a adotar. Assim, este impacte será considerado como positivo, indireto, 
fazendo-se sentir a uma escala local (caso se venham a empregar trabalhadores locais), provável, 
temporário, imediato, de magnitude dependente do número de trabalhadores que estarão presentes 
na obra, e podendo ser considerado, genericamente, como pouco significativo a significativo. 

As obras de construção poderão, ainda, implicar incómodos e degradação de diversos fatores de 
qualidade ambiental. Estas perturbações estão associadas, essencialmente, a aumentos das emissões 
de ruído e degradação local da qualidade do ar, induzidas pela circulação de veículos pesados de 
transporte e pelas próprias atividades de construção/funcionamento da maquinaria. Tendo em 
consideração o reduzido período previsto para a fase de obras e a ausência de aglomerados 
populacionais na área envolvente, consideram-se estes impactes como nulos. 

O transporte dos aerogeradores desde o porto do Caniçal até à zona do Paul da Serra onde será 
implantado o Projeto é suscetível de originar impactes negativos nas condições de circulação das vias 
envolvidas no transporte (especialmente no que se refere à dimensão das pás, o principal fator crítico 
no transporte terrestre), podendo mesmo implicar a necessidade de correções pontuais do traçado 
em parte de algumas vias, e indiretamente na qualidade de vida das populações residentes nas 
imediações dessas mesmas vias. Tal como foi referido anteriormente, o percurso previsto para o 
transporte dos aerogeradores deverá ser o que se encontra representado na figura seguinte: Porto 
do Caniçal – ER109 – VR1 – VE3 – ER210 – ER110, num percurso com uma extensão de cerca de 85 
km.  

 
Fonte: Route Survey, Parque Eólico de Alecrim-Urze (Ilha da Madeira), ENERCON, 24.04.2019 

Figura 6.6 – Possíveis vias para o transporte das peças de maiores dimensões dos futuros aerogeradores, entre o Porto do 
Caniçal e a área de implantação do Parque do Loiral III (percurso indicativo assinalado a vermelho) 

 

Considera-se este impacte como negativo, direto, podendo fazer-se sentir a uma escala regional 
provável, temporário, imediato, de magnitude dependente da extensão das intervenções que for 
necessário executar, e podendo ser considerado, genericamente, como pouco significativo a 
significativo. 

Um efeito negativo que normalmente está associado à fase de construção prende-se com a 
afetação/impedimento de usos e atividades que ocorriam no território que fica em obra. Neste caso 
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tal não se verifica, uma vez que a área de intervenção não regista qualquer uso relevante que possa 
ser afetado/impedido pela fase de obras. 

Num projeto deste tipo, a necessidade de atravessamento e/ou ocupação de propriedades privadas 
para abertura de caminhos para aceder aos aerogeradores pode causar prejuízos reais ou ser 
percebido de forma negativa pelos proprietários. No caso do Parque Eólico do Loiral III não serão 
expectáveis efeitos negativos a este nível já que a ENEREEM  tem assegurado o direito de utilização 
de uma parcela de terreno com cerca de 32,4ha na zona do Loiral, Paul da Serra, pertencente ao 
domínio público da RAM, que acomodará o presente Projeto. 

No capítulo 7 são apresentadas medidas mitigadoras consideradas relevantes e adequadas para a 
minimização dos impactes analisados no presente EIA.  

6.15.2. Fase de exploração 

No capítulo 5.12 – Socioeconomia foram caracterizados uma série de indicadores relacionados com 
a dinâmica demográfica, território (densidade populacional e estrutura do povoamento), estrutura e 
dinâmica económica e do mercado de emprego e acessibilidade e mobilidade. Pretende-se neste 
capítulo avaliar de que forma a concretização do empreendimento e a sua exploração poderá 
influenciar e/ou ter efeitos (negativos ou positivos) sobre estas variáveis. 

 

Dinâmica demográfica, território, estrutura etária  

A exploração do Parque Eólico do Loiral III não é suscetível de gerar impactes sobre a fixação de 
população residente. Ou seja, não é expectável que a concretização do empreendimento se venha a 
constituir como um fator de atratividade que leve à fixação de população na freguesia onde se localiza 
o parque, e/ou nas freguesias circundantes. Consequentemente, também não são expectáveis 
impactes (positivos ou negativos) sobre o território do ponto de vista da sua densidade/ou da 
estrutura do povoamento). Também não será expectável que o empreendimento venha a influenciar 
a estrutura etária da população residente na freguesia/concelho.  

Considera-se a exploração do Parque Eólico do Loiral III não terá impactes (nem positivos nem 
negativos) sobre a dinâmica populacional da zona em que se insere. 

 

Qualidade de vida 

Dada a natureza do projeto não serão expectáveis quaisquer impactes diretos (nem positivos ou nem 
negativos) sobre a qualidade de vida da população durante a fase de operação do Parque Eólico. 

A uma escala regional, tendo em consideração o seu contributo para se atingirem as metas relativas 
aos compromissos regionais, nacionais e comunitários assumidos, para reduzir as importações de 
combustíveis petrolíferos e para melhorar o ambiente, considera-se que o Projeto será responsável 
por um impacte positivo na qualidade de vida dos cidadãos, indireto, regional, de magnitude e 
significado reduzido. 

 



 
 

Estudo de Impacte Ambiental para o Projeto 
de Sobreequipamento do Parque Eólico do 
Loiral III no Paul da Serra  

ENEREEM Refª: T021/19 

  Page 340 of 379 
 

Acessibilidades e condições de circulação 

Tendo em consideração as características de exploração do Parque Eólico do Loiral III não será de 
esperar qualquer aumento do tráfego de veículos nas vias envolventes durante a fase de operação 
do mesmo, pelo que não se prevê a existência de impactes negativos na acessibilidade e condições 
de circulação das vias mais próximas. 

 

Atividades económicas e emprego 

O Parque Eólico funcionará de forma “autónoma”, sendo controlado remotamente sem que seja 
necessária a presença de técnicos no local, com exceção dos períodos de manutenção e/ou 
reparação, mas que não terão qualquer significado na demografia local. Assim, o funcionamento do 
Parque não gera nenhum posto de trabalho direto, e não possibilita a criação direta de emprego 
local, não contribuindo para a fixação de atividades. Refere-se que as atividades atrás mencionadas 
de manutenção e reparação exigem mão-de-obra especializada, a qual é pouco provável que venha 
a estar disponível no local. Não é, assim, expectável que o empreendimento assuma um papel 
relevante como um fator dinamizador da economia local.  

Como já foi referido na descrição do projeto, a ENEREEM tem uma Licença de Utilização do Domínio 
Público da Região Autónoma da Madeira para a Produção de Energia Elétrica Renovável a partir de 
Fontes Renováveis”, emitida a 12 de setembro de 2011, para utilização de uma parcela de terreno 
com cerca de 32,4ha na zona do Loiral, Paul da Serra, pertencente ao domínio público da RAM, onde 
será instalado o presente Projeto. Esta licença foi emitida aquando do Parque Eólico do Loiral II com 
uma área mais abrangente para acomodar futuros sobreequipamentos, o que acontece agora com o 
presente Projeto. De acordo com os termos da Licença, pela utilização da referida área, a ENEREEM 
paga uma renda anual de 3% sobre o valor obtido com a faturação anual da energia emitida para a 
rede. Assim sendo, a operação do presente Projeto implicará um benefício financeiro adicional para 
o Governo Regional, correspondente ao aumento de faturação proporcionado com a produção de 
energia elétrica associada, gerando efeitos positivos nas finanças regionais ao longo do período do 
horizonte do projeto. Considera-se este impacte como positivo, direto, regional, certo, permanente, 
imediato, de magnitude média e significativo. 

Ainda em termos económicos, pode considerar-se que a utilização de um recurso endógeno (o vento) 
na produção de energia elétrica assume particular importância numa região que, pelas suas 
características geográficas intrínsecas, é fortemente dependentes do exterior em termos 
energéticos. Assim, ao produzir energia elétrica com recurso a meios internos, o projeto do Parque 
Eólico do Loiral III contribuirá para diminuir a saída de recursos para o exterior necessários à aquisição 
das matérias-primas (crude, carvão e gás) utilizados no funcionamento das instalações convencionais 
de produção de energia por via térmica. Considera-se este impacte positivo, indireto, regional, certo, 
permanente, imediato, de magnitude reduzida a média e pouco significativo. 
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Produção de energia elétrica 

O funcionamento do Parque Eólico do Loiral III será responsável pela produção de valores de energia 
elétrica estimados em 13,2 a 15,8 GWh/ano, a partir de fontes de energia renováveis. Tendo em 
consideração os dados da produção de energia elétrica na RAM em 2018, apresentados e discutidos 
anteriormente constata-se que a contribuição do presente Projeto poderá rondar os 13 a 16% da 
produção de energia eólica e cerca de 1,5 a 1,8% da produção de energia elétrica na RAM, tal como 
se apresenta seguidamente. 

 Contribuição do 
Projeto para a 
produção eólica 
(%) 

Contribuição do 
Projeto para a 
produção total de 
energia elétrica 
(%) 

Produção total de energia elétrica na 
RAM (GWh/) em 2018 865.361.252  1,5 - 1,8 

Produção de energia elétrica com 
base em eólicas (GWh) em 2018 100.688.902 13,1 - 15,7  

 

Constitui-se, assim, um impacte positivo relevante em termos da produção de energia global e em 
termos do aumento da contribuição das fontes de energia renováveis na RAM, permitindo o aumento 
da componente eólica no mix da produção da ilha da Madeira. 

O Parque Eólico do Loiral III contribuirá positivamente para a prossecução dos objetivos assumidos 
pelo Estado Português no âmbito do Protocolo de Quioto, e dos acordos que se lhe seguiram, com 
contributo positivo para o cumprimento dos objetivos da Estratégia Nacional para a Energia (ENE 
2020). A nível regional o Projeto apresenta uma contribuição relevante para as metas definidas no 
Plano de Ação para a Energia Sustentável da Ilha da Madeira, de aumentar para 50% a participação 
dos recursos energéticos renováveis na produção de eletricidade. Refere-se, ainda, a contribuição 
para o cumprimento do Plano de Ação para a Energia Sustentável do Município da Calheta que 
estabelece como metas, entre outras, o aumento de 49% da contribuição dos recursos energéticos 
renováveis em relação a 2010. 

O funcionamento do Parque Eólico do Loiral III contribuirá, ainda, de forma decisiva para a diminuição 
da dependência energética da RAM face ao exterior, o que se traduz, igualmente, num impacte 
positivo, ao contribuir para a redução da utilização de combustíveis fósseis. 

Considera-se, assim, que o Projeto do Parque Eólico Loiral III, pelo aumento da capacidade de 
produção de energia renovável - energia eólica se enquadra nas orientações da estratégia para a 
energia sustentável na Região Autónoma da Madeira. 

O impacte é considerado como positivo, direto, de âmbito nacional e regional, certo, permanente, 
imediato, de magnitude elevada e muito significativo. 
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6.16. Impactes da Fase de Desativação  

6.16.1. Enquadramento 

De acordo com o ponto 4 do Anexo III do Decreto-Lei nº 151-B/2013 de 31 de outubro, alterado pelo 
Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, o conteúdo dos Estudos de Impacte Ambiental deve 
incluir a descrição do tipo, quantidade e volume de efluentes, resíduos e emissões previsíveis para os 
diferentes meios físicos, decorrentes da fase de desativação das infraestruturas analisadas. No Anexo 
IV (Elementos a fornecer pelo Proponente) deste diploma legal faz-se referência à (...) descrição 
qualitativa dos impactes esperados, quer positivos quer negativos, nas fases de construção, 
exploração e desativação (...).  

Pode-se considerar que a fase de desativação de uma atividade ou estabelecimento corresponde ao 
seu período de fim do ciclo de vida, no qual não existe laboração da atividade ou estabelecimento. 
Esta terminologia é normalmente utilizada em instalações industriais, em que, face a características 
particulares, poderá ser necessário prever, desde logo, o período de vida útil dos equipamentos e a 
forma e consequências da desativação da instalação.  

A fase de desativação de qualquer projeto corresponde a uma etapa que encerra um considerável 
grau de incerteza. Não só porque o horizonte temporal dessa fase se afigura sempre muito longínquo 
relativamente ao momento da avaliação, como também porque o enquadramento legal nessa altura 
será necessariamente diferente e, consequentemente, o referencial de comparação de que se dispõe 
agora não fará sentido nesse horizonte temporal.  

6.16.2. Cenários de desativação 

Em condições normais de funcionamento os aerogeradores têm um período de vida útil da ordem 
dos 20 anos. Uma vez concluído o período de vida útil do Parque Eólico do Loiral III o mesmo poderá 
ser renovado e/ou reabilitado com a finalidade de continuar a ser operado durante um novo período 
de vida útil, ou poderá ser desativado e desmontado se as condições económicas de exploração, face 
aos custos envolvidos, assim o vierem a determinar. 

Salienta-se que o total desmantelamento ou upgrade do projeto dependerá das condições das 
componentes bem como dos avanços tecnológicos à data de desativação, que permitirão concluir se 
o upgrade é tecnológica e economicamente viável ou se a melhor opção é proceder ao 
desmantelamento total.  

Para efeitos da presenta análise dos impactes da fase de desativação do Parque Eólico do Loiral III 
assumiram-se dois cenários:  

 Cenário A: Substituição dos aerogeradores (que é a situação mais provável) - Os aerogeradores 
serão total ou parcialmente removidos, sendo instalados outros equipamentos. 

 Cenário B: Desativação e Remoção total dos aerogeradores, sem instalação de outro 
equipamento similar. 
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Cenários Principais atividades 

 

 

 

Cenário A: Substituição 
dos aerogeradores 

- Transporte de peças novas atá ao local. 

- Instalação de estaleiro. 

- Desmontagem dos anteriores aerogeradores e montagem dos novos 
aerogeradores. 

- Eventualmente o reforço das fundações, a substituição de cabos e a 
beneficiação dos equipamentos. 

- Os componentes e equipamentos que não possam continuar a ser 
utilizados, serão retirados do local e encaminhados para destino final 
adequado. 

- Continuação da produção de energia elétrica a partir de uma fonte 
de energia renovável (vento). 

 

 

 

Cenário B: Desativação e 
Remoção dos 
aerogeradores 

 

- Instalação de estaleiro. 

- Desmontagem dos aerogeradores existentes. 

- Os maciços de betão das fundações poderão permanecer no local 
após a desativação dos aerogeradores, pois não representam riscos 
para o ambiente e a sua remoção teria maior impacte ambiental, e 
serão cobertos com solo local, de modo a promover a recuperação da 
vegetação. 

- Encaminhamento dos componentes e materiais constituintes dos 
aerogeradores a destino final adequado. 

- Reposição da morfologia do terreno e recuperação do coberto 
vegetal do local. 

- Destruição dos caminhos de acesso aos aerogeradores (ou eventual 
manutenção dos mesmos, caso se considere relevante). 

- Cessação da produção de energia elétrica a partir de uma fonte de 
energia renovável (vento). 

6.16.3. Principais impactes  

A análise de impactes associados à fase de desativação teve em consideração duas etapas distintas: 

 Uma “etapa de desativação”, entendida como uma fase temporária de execução de trabalhos, 
que compreenderá as atividades necessárias para a remoção física do projeto e das suas 
componentes do território onde o mesmo se encontra inserido. No caso do Cenário A esta 
fase abrange, ainda, a fase de construção dos novos aerogeradores, que irão substituir os 
existentes. 

 Uma “etapa pós-remoção ”correspondente à fase após a remoção física do projeto. No caso 
do Cenário A esta etapa acaba por corresponder à continuação da produção de energia 
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elétrica a partir do vento, com os novos geradores. No caso do Cenário B este cenário implica 
a remoção de todo o equipamento e a cessação da atividade produtiva. 

6.16.3.1. Impactes comuns aos dois cenários  

Pode-se considerar que a designada “etapa de desativação” incluirá uma série de atividades bastante 
similares com as atividades de construção, nomeadamente: 

 a implantação e operação de um estaleiro; 
 a movimentação de maquinaria e veículos de apoio à obra; 
 a demolição de estruturas edificadas e remoção de equipamentos e  infraestruturas;  
 o transporte dos resíduos de construção e demolição e dos resíduos verdes a destino final 

adequado. 

Será expetável que os impactes associados a estas atividades se façam sentir, essencialmente, na 
zona envolvente à obra. Estas atividades serão responsáveis por impactes negativos, nomeadamente 
na qualidade do ar, ambiente sonoro e produção de resíduos e na paisagem, de magnitude similar 
aos que foram analisados na fase de construção e de significado dependente da ocupação do 
território que estiver presente nesta altura.  

Tendo em consideração o horizonte do projeto não é possível, para já, saber ao certo se os 
aerogeradores estarão em condições para venda/reutilização. Caso não estejam, os resíduos 
produzidos serão essencialmente os componentes e materiais constituintes dos aerogeradores que 
são, em grande parte, recicláveis e deverão ser encaminhados para valorização. Grande parte dos 
materiais de base utilizados na construção do Parque Eólico, que possam vir a ser inutilizados no 
âmbito de uma previsível desmontagem dos mesmos, são passíveis de ser reciclados (cerca de 95% 
dos componentes de um aerogerador são recicláveis). Citam-se como exemplos o aço e o cobre que 
podem ser refundidos, os óleos de lubrificação e os óleos dos circuitos hidráulicos e dos 
transformadores que podem ser valorizados.  

As disposições a ter em consideração relativamente à minimização destes impactes deverão ser 
adaptados às práticas e legislação em vigor nessa altura e deverão assegurar a minimização dos 
impactes negativos. 

 

6.16.3.2. Cenário A: Substituição dos aerogeradores 

Os impactes do Cenário A associados à designada “etapa pós-remoção” serão similares aos impactes 
identificados no presente EIA, já que este cenário pressupõe a continuação da operação de um 
parque eólico e a continuação da produção de energia eólica a partir da energia do vento, com os 
novos geradores. A magnitude e significado dos potenciais impactes dependerá das características 
do projeto que vier a substituir o projeto existente e das características do território na altura. 

6.16.3.3. Cenário B - Desativação e Remoção dos aerogeradores 

A designada “etapa pós-remoção” do Cenário B implica a remoção de todo o equipamento e a 
cessação da atividade produtiva. Será expetável que possam ocorrer os seguintes impactes: 
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 Impacte positivo nos solos e uso do solo com a reposição das condições naturais do terreno. 
Depois de aplicadas as medidas necessárias estas zonas poderão ser utilizados para outros 
fins. 

 Impacte positivo nos sistemas ecológicos associados à potenciação das condições de 
regeneração do coberto vegetal existente anteriormente. 

 Impacte positivo nos recursos hídricos e qualidade da água:  
o Eliminação das áreas impermeabilizadas, contribuindo para a reposição das condições 

originais de recarga dos sistemas aquíferos, o que se traduzirá num impacte positivo, 
embora pouco significativo.  

o Com a remoção das estruturas, eliminar-se-ão, também, as potenciais fontes de 
potencial contaminação das águas subterrâneas devido a derrames acidentais. 

 Impacte positivo na paisagem: desativação e remoção total do parque eólico, poder-se-á 
atingir a reposição quase integral da situação anterior à sua instalação, recuperando-se a 
visualização da paisagem anterior à construção do parque eólico. Este aspeto traduzir-se-á 
num impacte positivo na paisagem, mas de magnitude e significado reduzido que só será 
potenciado se ocorrer a desativação e remoção do Parque Eólico do Loiral I. 

 Impacte positivo na componente social associado à libertação do espaço para outros usos e 
eliminação da intrusão visual causada pelos mesmos, bem como uma eventual perceção 
“negativa” que a população tenha acerca do projeto. 

 Impacte potencialmente negativo nas atividades económicas associados à diminuição da 
produção de energia elétrica. 

 Impacte potencialmente negativo na qualidade do ar, se a energia que é produzida pelo 
Parque passar a ser produzida pelos processos de combustão convencionais, que têm 
associados importantes emissões de poluentes atmosféricos. 

 Impacte potencialmente negativo em termos de alterações climáticas, se a energia que é 
produzida pelo Parque passar a ser produzida pelos processos de combustão convencionais, 
que têm associados emissões GEE significativas. 

6.17. Impactes Cumulativos 
De acordo com a alínea d) do artigo V do Anexo II da Portaria 330/2001 de 2 de Abril, entende-se por 
impactes cumulativos, “os impactes no ambiente que resultam do projeto em associação com outros 
projetos, existentes ou previstos, bem como de projetos complementares ou subsidiários”.  

Os impactes cumulativos podem ser originados pela simultaneidade de novos projetos, mesmo que 
de diferente natureza, sobre uma mesma área, podendo essa área ser localizada, restrita ao local 
onde os projetos se cruzam, ou, pelo contrário, a interação entre os vários projetos estender-se a 
uma zona mais abrangente, fazendo sentir os seus efeitos sobre uma área mais alargada.  

Os impactes cumulativos podem resultar da acumulação de impactes similares ou da interação 
sinergística de diferentes impactes. Normalmente estes impactes não correspondem unicamente a 
meras sobreposições ou adições de efeitos, mas poderão originar efeitos sinergéticos resultantes da 
respetiva interação, os quais poderão ter um carácter potenciador ou de anulação / minimização. 
Uma avaliação de impactes cumulativos pressupõe, assim, o conhecimento da implementação de 
outros projetos cujos efeitos possam ser cumulativos face aos do projeto em avaliação. 
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Tendo em consideração a tipologia do presente Projeto e as características da zona onde o mesmo 
será implantado considera-se que se farão sentir impactes cumulativos nos seguintes descritores: 

 Sistemas Ecológicos: Os novos aerogeradores contribuirão para aumentar a barreira para a 
avifauna, aumentando o risco de colisão. Os impactes cumulativos ao nível da flora e habitats 
prendem-se com a depleção do coberto vegetal e com a capacidade que a envolvente 
próxima tem de garantir habitats de substituição para os afetados pelo presente Projeto e 
outros Projetos já existentes. Face à presença de outros projetos que originam impactes 
semelhantes, e dado que o Parque Eólico Loiral I já existe atualmente, prevê-se que o Projeto 
não represente um acréscimo significativo ao nível de impactes cumulativos identificados 
sobre as comunidades de avifauna e mamíferos voadores. Neste sentido, considera-se que o 
impacte que o Projeto do PE de Loiral II irá produzir sobre a componente florística e faunística 
sejam idênticos aos impactes já expostos, prevendo-se que o impacte cumulativo nesta 
matéria seja reduzido. 

 Paisagem: Durante a fase de construção, em termos cumulativos, o principal impacte na 
paisagem resulta da potencial simultaneidade de ocorrência de várias obras na envolvente 
próxima, nomeadamente da barragem do Pico da Urze e da área do Projeto de Recuperação 
Biofísica, podendo aumentar a significância do impacte negativo relacionado com a 
desorganização visual e funcional. Já durante a fase de exploração a leitura da paisagem com 
os vários parques eólicos existentes na envolvente, traduz as alterações que foram ocorrendo 
na qualidade cénica da paisagem natural do planalto, surgindo o presente projeto apenas 
como mais um. Realça-se, contudo, que dada a sua localização junto ao Parque Eólico do 
Loiral I, a perceção visual do projeto em estudo torna-se dissimulada, surgindo como parte 
integrante do projeto do parque de maior dimensão e, por esse efeito não induzindo qualquer 
alteração ao impacte anteriormente identificado. 

 Ambiente sonoro: À data da elaboração do presente EIA não são conhecidos projetos 
concretos localizados na envolvente da atividade em avaliação, que possam vir a influenciar 
significativamente o ambiente sonoro futuro, para além dos aerogeradores já instalados no 
Parque Eólico Loiral I, cuja emissão sonora foi considerada na análise efetuada no descritor 
ambiente sonoro, pelo que não se preveem outros impactes cumulativos. 

6.18. Principais Riscos associados ao Projeto 

6.18.1. Enquadramento 

No que respeita à temática da análise de risco em Estudos de Impacte Ambiental salientam-se os 
seguintes aspetos: 

 No Decreto-Lei nº 152-B/2013, de 31 de outubro, a questão do risco é mencionada no Artigo 
3.º Apreciação prévia e decisão de sujeição a AIA que remete para um anexo onde se 
menciona que as características dos projetos devem ser consideradas especialmente em 
relação aos seguintes aspetos: (...) risco de acidentes, atendendo sobretudo às substâncias ou 
tecnologias utilizadas (...). 
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 Na Portaria nº 395/2015 de 4 de novembro as referências aos riscos aparecem vertidas no 
ANEXO II (a que se refere o artigo 3.º) Requerimento de dispensa do procedimento de 
Avaliação de Impacte Ambiental: 7 — Impactes ambientais e medidas de mitigação: (...) c) 
Identificação dos riscos ambientais associados ao projeto. 

A publicação do Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, que veio introduzir alterações no 
âmbito e conteúdo dos Estudos de Impacte Ambiental, aborda a questão dos riscos num outro 
contexto “A adoção destes novos fatores ambientais consagra, assim, uma mudança de abordagem 
relativamente à análise de risco, que deixa de se limitar aos riscos do projeto sobre o ambiente, 
passando a ponderar igualmente os riscos do ambiente sobre o projeto, avaliando, ainda, em relação 
a determinados projetos, a sua exposição e resiliência a acidentes graves ou a catástrofes, e o risco 
de ocorrência desses acidentes ou catástrofes.”  

À luz do Decreto-Lei nº 152-B/2013, de 31 de outubro, e das boas práticas, nos EIAs procede-se, 
normalmente, a uma identificação dos potenciais riscos ambientais do Projeto, ou seja, os riscos do 
Projeto que possam ter consequências negativas para o ambiente. A abordagem incidia 
essencialmente sobre os fatores de risco de origem interna, ou seja os riscos provocados por ações 
ou acontecimento relacionados com a construção ou exploração do Projeto. O presente EIA teve em 
consideração esta abordagem, tendo-se procedido à identificação dos principais riscos internos do 
Projeto. Tentando ir ao encontro das alterações impostas pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de 
dezembro, integrou-se, ainda, no presente EIA uma breve análise dos principais riscos externos 
existentes na área de intervenção e da forma como o Projeto se relaciona com os mesmos. 
Abordaram-se os riscos associados à fase de construção e de exploração.   

Importa desde já referir que o presente Projeto – parque eólico - não se enquadra nos regimes legais 
de instalações que, pela sua complexidade, implicam a realização de análises de risco detalhadas, 
nomeadamente i) Decreto-Lei n.º 127/2013 de 30 de agosto que estabelece o regime de emissões 
industriais aplicável à prevenção e ao controlo integrados da poluição (regime PCIP), bem como as 
regras destinadas a evitar e ou reduzir as emissões para o ar, a água e o solo e a produção de resíduos, 
a fim de alcançar um elevado nível de proteção do ambiente no seu todo e II) Decreto-Lei n.º 
150/2015 de 5 de agosto, relativo à ocorrência de acidentes de grande dimensão relacionados com 
a libertação de substâncias perigosas, que cria a necessidade de serem definidos mecanismos para a 
sua prevenção e controlo dos perigos associados, bem como para a limitação das suas consequências 
para a saúde humana e para o ambiente.  
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6.18.2. Riscos internos 

6.18.2.1. Fase de construção 

Para esta análise identificaram-se as atividades do Projeto que apresentam maior risco para o 
ambiente, que se resumem no quadro seguinte, onde se incluiu a identificação da atividade perigosa, 
o(s) potenciais risco(s) associado(s) e uma breve avaliação do(s) mesmo(s) e da necessidade de 
medidas de prevenção. 
 

Quadro 6:12 – Principais riscos internos identificados para a fase de construção do Projeto 

Atividade 
perigosa 

Risco Avaliação 
Necessidade de 

medidas de 
prevenção 

Funcionamento 
dos estaleiros e 
frentes de obra 

Fugas ou derrames de óleos, 
combustíveis e outras 
substâncias químicas 
poluentes. 

Potencial para contaminação de 
solos, massas águas superficiais e 
subterrâneas com degradação da sua 
qualidade. Potenciais feitos negativos 
indiretos na saúde humana. 

No capítulo 7 sao 
propostos: 
- Plano de 
Acompanhamento 
Ambiental  
- Plano de 
Emergência 
Ambiental  

Ocorrência de incêndios  

Degradação da qualidade do ar. 
Destruição de vegetação. Potencial 
para afetar populações residentes 
nas imediações e/ou o tráfego local.  

Transporte de 
materiais 

- Ocorrência de acidentes 
rodoviários em resultado do 
acréscimo da circulação de 
veículos pesados, 
especialmente na ER209 e 
ER105. 

- Caso ocorram acidentes com 
veículos que transportem produtos 
perigosos este risco poderá ter 
consequências negativas para o 
ambiente. Potenciais efeitos 
negativos em termos de saúde 
humana. 

Medidas de 
minimização 
consideradas no 
capítulo 7: 
- Plano de acessos 
- Comunicação dos 

desvios de tráfego 
- Limitações de 

velocidade de 
circulação 

- Acondicionamento 
devido das cargas  

- Aspersão de 
caminhos de terra 
batida em caso de 
necessidade 

- Dispersão de poeiras e 
partículas na zona 
envolvente à área em 
construção, especialmente 
em alturas de tempo seco e 
ocorrência de vento. 

- Potencial afetação dos solos da 
envolvente. 

- Potencial degradação da qualidade 
do ar local, com efeitos diretos na 
saúde pública. 

- Diminuição da taxa fotossintética na 
zona envolvente. 

Escavações - Exposição dos solos a 
fenómenos erosivos. 
- Instabilidade das 
formações geológicas 

- Ravinamento e deslizamento de 
vertentes 

Medidas de 
minimização 
previstas 

 
 

Relativamente ao funcionamento dos estaleiros e frentes de obra refere-se que, nas áreas de estaleiro 
e frentes de obra, a presença, armazenamento e utilização de substâncias químicas ou resíduos, 
principalmente os perigosos, constituem potenciais fontes de derrames. As situações potencialmente 
mais gravosas para o ambiente estarão, assim, associadas à possibilidade de ocorrência de derrames 
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acidentais de óleos lubrificantes, combustíveis, ou outras substâncias perigosas que possam ser 
utilizadas nos estaleiros e/ou nas frentes de obra, com potencial para contaminação de solos e 
recursos hídricos, com as consequências inerentes a nível da degradação da sua qualidade. A 
circulação de veículos e maquinaria e a operação de equipamentos afetos à obra podem conduzir 
igualmente a situações de contaminação do solo associada a derrames ou escorrências de efluentes. 
Estes riscos podem resultar de acidentes durante a obra (quer por erro humano, quer por eventual 
falha de equipamentos), ou de situações de incumprimento das medidas de gestão ambiental.  

O Projeto do Parque Eólico do Loiral III será implantado em área favorável à infiltração com 
permeabilidade geralmente elevada, o que leva à necessidade de cuidados redobrados no 
manuseamento de produtos químicos e tóxicos. No capítulo 7 do EIA é proposto a elaboração de um 
Plano de Emergência Ambiental. Considera-se que os riscos identificados podem ser minimizados 
com a correta implementação do referido Plano. 

Poderá ainda verificar-se o risco de explosão ou incêndio, devido ao manuseamento e 
armazenamento de matérias perigosas, embora se considere que este risco apresente uma 
probabilidade de ocorrência muito baixa.  

 

Relativamente à atividade de transporte de materiais considera-se que, face ao reduzido tempo de 
execução da obra (cerca de 2 meses), ao facto de não se prever o transporte de grandes quantidades 
de materiais perigosos e às medidas de minimização consideradas no EIA para assegurar uma correta 
gestão e transporte de materiais, os riscos acima identificados podem ser minimizados. 

 

Relativamente às atividades de escavação, o facto de os aerogeradores se implantarem numa zona 
planáltica (sem problemas de deslizamento de vertentes), o facto de não haver necessidade de 
execução de escavações de grande dimensão (o projeto contempla apenas a execução de escavações 
para implantar 2 aerogeradores) e considerando as medidas de minimização previstas no EIA para 
assegurar uma gestão dos materiais escavados, os riscos acima identificados podem ser minimizados. 

 

6.18.2.2. Fase de exploração 

No quadro seguinte apresentam-se os principais riscos ambientais internos relacionados com o 
funcionamento do Projeto.  

 
Quadro 6:13 – Principais riscos internos identificados para a fase de exploração do Projeto  

Atividade perigosa Riscos Consequências Avaliação/Medidas  

Funcionamento e 

manutenção dos 

vários equipamentos 

do parque eólico  

- Derrame de 

produtos tóxicos 

Potencial para 

contaminação de solos e 

águas.  

Prever a existência de meios de 

contenção de derrames.   

- Risco de incêndio 
Degradação da qualidade 
do ar. Destruição de 
vegetação. Potencial para 

Prever a existência de meios de 

prevenção contra incêndios. 
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Atividade perigosa Riscos Consequências Avaliação/Medidas  

afetar populações 
residentes nas imediações 
e/ou o tráfego local.  

 
Durante a fase de exploração, as atividades de manutenção dos vários equipamentos comporta o 
risco de ocorrência de derrames de produtos perigosos, que poderão provocar a contaminação dos 
solos e águas subterrâneas. Considera-se, contudo, que risco apresente uma probabilidade de 
ocorrência muito baixa, apresentando ainda um menor significado que na fase de construção.  

 
O funcionamento dos equipamentos de um parque eólico poderá acarretar alguns riscos, 
nomeadamente em termos de incêndios florestais: 

 A ocorrência de avarias elétricas, curtos-circuitos ou sobrecargas elétricas, durante o 
funcionamento dos aerogeradores poderão potenciar a ocorrência do risco de incêndio. 

 O funcionamento das partes móveis do aerogerador é suscetível de produzir calor, por atrito, 
situação que se poderá quando não se controla a lubrificação ou quando a mesma é 
inadequada, aumentando o risco de produzir focos de incêndio.  

Considera-se, contudo, que a probabilidade de ocorrência destas situações é muito reduzida ou 
remota. Os aerogeradores dispõem de vários sistemas de deteção de anomalias, nomeadamente o 
aquecimento de componentes, que são seguidas em tempo real num centro de despacho, dotado de 
ferramentas de comando e controlo remoto.  

6.18.3. Riscos Externos 

Apresenta-se seguidamente uma breve análise dos principais riscos externos normalmente 
considerados em análises de risco desta natureza, divididos em riscos naturais e riscos tecnológicos, 
e o grau da sua importância na área de implantação do projeto. 

6.18.3.1. Riscos Naturais 

Os principais riscos naturais normalmente tidos em consideração neste tipo de análises incluem: risco 
de cheias, risco sísmico, risco de subida do nível das águas do mar, risco de erosão costeira, risco de 
estabilidade de vertentes e risco de incêndios florestais. 

Tendo em consideração a localização geográfica do empreendimento, não incidem sobre a área de 
intervenção o risco de subida do nível das águas do mar nem o risco de erosão costeira. Não foram 
identificados na área de intervenção riscos de instabilidade de vertentes, pelo que não se considera 
que este risco possa afetar o Projeto. Não foram identificadas zonas suscetíveis a inundações nem 
zonas críticas de cheias na área de intervenção nem nas suas imediações, pelo que não se afigura que 
este risco seja relevante para o projeto. A área de intervenção situa-se numa zona de reduzido risco 
sísmico.  

Relativamente ao risco de incêndio analisou-se o “Plano de Gestão Florestal dos Perímetros Florestais 
do Paul da Serra e do Lombo do Mouro, Montado do Rabaçal e Montado da Bica da Cana, IFCN, IP-
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RAM, 2018”. Este Plano inclui uma Carta de Suscetibilidade de Incêndios Florestais que se apresenta 
na figura seguinte. De acordo com esta carta o Projeto do Parque Eólico do Loiral III localiza-se numa 
área incluída na classe de muito baixa suscetibilidade a incêndios.  

 

 
Fonte: PGF 

Figura 6.7 – Suscetibilidade a incêndios florestais e tempo de deslocação dos corpos de bombeiros relativamente às áreas 
em análise no PGF 

 

Consultou-se, ainda, o Plano Regional de Ordenamento Florestal da RAM (PROFRAM) relativamente 
à questão da suscetibilidade a incêndios florestais, apresentando-se na figura seguinte um extrato da 
Carta de Suscetibilidade a Incêndios. Como se pode observar o Projeto localiza-se numa zona 
classificada com muito baixa suscetibilidade a incêndios, confirmando-se a análise efetuada com base 
no PGF. 
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Fonte: Carta de Suscetibilidade a incêndios florestais, PROFRAM 

Figura 6.8 – Suscetibilidade a incêndios florestais de acordo com o PROFRAM 

 

O PGF inclui, ainda, uma análise do histórico de ocorrência de incêndios no interior da sua área 
delimitada, que se apresenta na figura seguinte. Tal como se pode observar na área de implantação 
do Projeto não se registaram quaisquer incêndios no período considerado (2006-2017). 
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Fonte: PGF 

Figura 6.9 – Análise do histórico de incêndios florestais nos terrenos do PGF entre 2006 e 2017 

 

6.18.3.2. Riscos Tecnológicos 

Em termos dos designados Riscos Tecnológicos há a referir os riscos de poluição acidental originadas 
por fontes móveis e por fontes fixas. 

Na área de estudo considera-se que o risco de poluição acidental por fontes móveis estará associado 
às principais rodovias que se localizam na maior proximidade da área de intervenção, neste caso a 
ER209 e ER105. O risco está associado à ocorrência de acidentes no transporte rodoviário de 
mercadorias perigosas, que possam originar derrames de substâncias poluentes que, por escorrência 
ou infiltração, podem contaminar os recursos hídricos superficiais e/ou subterrâneos e os solos, e ter 
repercussões negativas nos sistemas ecológico. Tendo em consideração os reduzidos volumes de 
tráfego que circulam nestas vias, a probabilidade de um acidente com veículos que transportem 
substâncias perigosas é considerada reduzida. 

O risco de poluição acidental - fontes fixas encontra-se, normalmente, associado à presença de 
unidades industriais de dimensão relevante e cujo processo de fabrico seja suscetível de causar danos 
para o ambiente em caso de ocorrência de acidentes. Não foram identificadas instalações com estas 
características nas imediações da área de implantação do Projeto, pelo que não se considera que o 
Projeto possa ser afetado por este risco. 
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7. Medidas de Minimização e Monitorização 

7.1. Medidas de Minimização 

7.1.1. Enquadramento  

No presente capítulo apresentam-se as medidas consideradas adequadas para evitar e/ ou reduzir 
os impactes negativos, e para potenciar os impactes positivos associados ao Projeto do Parque Eólico 
do Loiral III.  

As Medidas de Minimização propostas encontram-se estruturadas da seguinte forma: 

 Medidas de Minimização para a Fase de Construção: 
- Medidas Gerais (MG) 
- Medidas Específicas (ME) (por descritor) 

 Medidas de Minimização para a Fase de Exploração  

De forma a identificar de forma clara a totalidade das medidas propostas, independentemente da 
sua tipologia, optou-se por atribuir uma codificação às mesmas, que permita sistematizá-las e agregá-
las de forma inequívoca aquando da recomendação da respetiva adoção. A codificação das medidas 
foi realizada com base no tipo de medida, na fase do projeto em que a mesma deverá ser 
implementada e, no caso das medidas específicas, considerando o fator ambiental que lhe está 
associado, a saber: 

Quadro 7:1 – Codificação das Medidas de Minimização 

Descrição Codificação a usar 

Tipo de medida 
Genérica MG 

Específica ME 

Fase em que deverá ser 

implementada 

Fase prévia à obra e fase de construção FC 

Fase de exploração FE 

Fase de desativação FD 

Descritor ambiental 

afetado 

Clima e Alterações Climáticas CAC 

Geologia, Geomorfologia e Tectónica e 

Sismicidade 
G 

Solos e Capacidade de Uso do Solo  SC 

Ocupação do Solo OU 

Recursos Hídricos  RH 

Ecologia E 

Qualidade da Água QAg 

Qualidade do Ar QAr 

Ambiente Sonoro AS 
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Descrição Codificação a usar 

Gestão de Resíduos GR 

Ordenamento do Território OT 

Paisagem  Ps 

Património Pt 

Saúde Pública SP 

Socioeconomia SE 

Número da Medida 01, 02,03 (...)  

 

7.1.2. Fase de Construção 

7.1.2.1. Medidas de Minimização de Caráter Geral 

As designadas Medidas de Caráter Geral podem ser definidas como um conjunto de medidas 
genéricas que deverão ser implementadas pelo Adjudicatário e fiscalizadas pelo Proponente/Dono 
da Obra.  

Incluíram-se as medidas para mitigar impactes associados a diversos fatores ambientais e gerados 
por determinados grupos de atividades. Pretende-se sistematizar estas medidas tendo em mente a 
sua implementação prática, procurando evitar repetições, sobreposições e, sobretudo, 
incompatibilidades entre medidas preconizadas para diferentes descritores ambientais. Na 
elaboração das medidas genéricas foi tida em conta a estrutura e o conteúdo das “Medidas de 
minimização gerais da fase de construção”, elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., 
disponível para consulta no sítio da internet da mesma (http://www.apambiente.pt). No presente 
caso, sempre que adequado, as referidas medidas genéricas foram adaptadas para traduzirem 
aspetos locais da área de intervenção ou do projeto em análise 

No Quadro 7.2 apresentam-se as Medidas de Minimização de Carácter Geral. 

Tendo em consideração a localização geográfica prevista para o Projeto do Parque Eólico do Loiral III 
considerou-se relevante tecer alguns comentários relativamente à localização do estaleiro de apoio 
à obra 

Os estaleiros, por norma, têm que se localizar numa zona relativamente próxima da área de 
implantação do projeto, de forma a minimizar as deslocações de veículos e maquinaria entre as 
frentes de obra e o estaleiro.  

O projeto do Parque Eólico do Loiral III localiza-se na zona planáltica do Paul da Serra, numa área e 
elevada sensibilidade ambiental, ecológica e paisagística, associada ao facto de todo o projeto se 
localizar dentro do limite de um Sítio da Rede Natura 2000 – SIC Maciço Montanhoso Central e de 
uma zona classificada – Parque Natural da Madeira. Um especto positivo prende-se com a ausência 
de ocupação humana nas imediações da obra, o que implica que esta não é uma condicionante 

http://www.apambiente.pt/
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determinante para a seleção do local de implantação do estaleiro. Por outro lado, dadas as reduzidas 
dimensões da obra é previsível que a área de estaleiro seja, igualmente, pouco expressiva. 

Analisando as condicionantes e/ou restrições normalmente colocadas à instalação de estaleiros 
considera-se que: 

 Será virtualmente impossível localizar o estaleiro fora da área delimitada do Parque Natural 
da Madeira, sendo impossível evitar essa condicionante.  

 Será também virtualmente impossível localizar o estaleiro fora da área delimitada do SIC 
Maciço Montanhoso Central, pela localização do projeto inteiramente no seu interior. 

Estas duas condicionantes que, noutras situações seriam muito importantes como critérios de 
exclusão para a instalação de estaleiros, não poderão ser evitadas no presente caso. 

Mais se refere que, tal como descrito no capítulo 4.5.1, se indica desde já uma localização possível 
para a localização do estaleiro, que pode ser observada na figura seguinte.  

 
 Figura 7.1 – Área de possível instalação do estaleiro 



 

Quadro 7:2 – Medidas de Minimização Gerais (Fase de Construção) 

Código  Designação  Descrição da Medida 
Descritores 
abrangidos 

Elaboração de Planos de controlo dos aspetos ambientais da obra 

MG_FC_
01 

Plano de 
Acompanham

ento 
Ambiental 

(PAA) 

Elaboração e implementação de um Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA). O PAA 
deverá incluir um conjunto de cláusulas técnicas ambientais que comprometem o 
Adjudicatário e o Dono da Obra a executar todas as medidas de minimização identificadas 
para a fase de construção previstas no EIA, bem como as medidas que vierem a decorrer 
do processo de AIA.  

O PAA deverá, ainda, incluir:  

i) planeamento da execução de todos os elementos das obras;  

ii) identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar e respetiva 
calendarização;  

iii) meios técnicos, humanos e materiais a afetar;  

iv) procedimentos e registos a preencher e  

v) procedimentos em caso de emergência (Plano de Emergência Ambiental). 

Todos 

MG_FC_
02 

Plano de 
Acessos e 

Route Survey 

Elaboração de um Plano de Acessos que deverá ser devidamente adaptado à programação 
temporal da obra e acompanhar as etapas de construção constantes dessa programação. 
O Plano de Acessos deverá, obrigatoriamente, incluir a elaboração de um Route Survey 
específico para Parque Eólico Loiral III com o objetivo de identificar e estudar em detalhe 
as vias e as possíveis alternativas para o transporte dos aerogeradores desde o Poto do 
Caniçal até à zona do Paul da Serra. Este documento deverá avaliar as condições de acesso 
e definir as eventuais obras necessárias a realizar na rede viária e zonas adjacentes. 

No Plano de Acessos deverão, ainda, ser incluídas as seguintes orientações: 

- Privilegiar a utilização de acessos existentes para aceder à obra.  
- Definição dos melhores percursos de acesso ao estaleiro. 
- Planificação atempada dos locais de circulação e estacionamento dos veículos e 

maquinaria pesada, evitando as zonas urbanas e vias de maior tráfego. 
- Em caso de necessidade de desvios de tráfego, submeter previamente os respetivos 

planos de alteração à entidade competente, para autorização. Implementação de 
desvios alternativos eficazes com sinalização adequada. 

- Cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, tendo em 
consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das 
populações 

- Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do Projeto não fiquem 
obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização  

- Proceder à reparação e manutenção dos pavimentos das vias de acesso à obra, sempre 
que se verifique essa necessidade por motivos imputáveis à obra a realizar.  

SC, RH, Eco, 
QA, GR, PS, 

P, Soc 

 

MG_FC_
07 

Plano de 
Emergência 
Ambiental 

Desenvolvimento e implementação de um Plano de Emergência Ambiental que deve 
prever os recursos e meios de atuação (medidas preventivas e corretivas) em casos de 
derrames e de outras situações de emergência ambiental que possam causar a poluição 
ou degradação do meio envolvente, designadamente em caso de incêndio e nas situações 
acidentais envolvendo o derrame de substâncias perigosas para o solo.  

Este Plano deve Incluir procedimentos para: 

- Armazenamento e manipulação de produtos químicos como tintas, óleos e outros, de 
modo a evitar o derrame no solo destas substâncias poluentes. 

- Procedimentos relativamente às operações de abastecimento e de manutenção de 

SC, US, RH, 
Eco, GR, 

Soc 
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Código  Designação  Descrição da Medida 
Descritores 
abrangidos 

viaturas, e procedimentos em caso de ocorrência de derrames. 
- Procedimentos/formas/meios de remover e conter eventuais derrames de óleos, 

lubrificantes ou outros materiais semelhantes, que possam causar poluição dos solos 
e/ou águas. 

- Contactos de destinos finais licenciados. 
Deverá dispor-se na frente de obra e no estaleiro de um kit de combate a derrames. No 
caso de ocorrer o derrame de uma substancia perigosa para o solo deverá, de acordo com 
Plano de Emergência Ambiental, proceder-se de imediato à sua contenção utilizando o kit, 
e proceder à remoção do solo/produto contaminado que deverá ser posteriormente 
acondicionado em contentor fechado para posterior envio a destino final devidamente 
licenciado. 

Medidas relacionadas com Preparação da Obra e Transporte de Materiais 

MG_FC_
03 

Condições 
Adequadas 

para o 
Transporte de 

Materiais e 
Terras 

- Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado, 
suscetíveis de serem arrastados pelo vento, em veículos adequados, com a carga 
coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

- Os percursos de transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro e dos 
materiais excedentários a levar para destino adequado, deverão evitar a passagem no 
interior dos aglomerados populacionais. Sempre que a travessia de zonas habitadas for 
inevitável, deverão ser adotadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a 
emissão de poeiras. 

- Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a 
acumulação e ressuspensão de poeiras. 

- A circulação de veículos deverá ocorrer nos acessos que forem definidos. 
- Nos locais não pavimentados deverá ser efetuada a aspersão controlada de água nos 

caminhos de circulação nos períodos mais secos. Deverá ser igualmente prevista a 
aspersão de água em áreas de depósito de terras, com o objetivo de evitar o seu arraste 
pelo vento, particularmente na proximidade de área urbanas ou quando se verificarem 
situações de vento forte. Em situações de seca este procedimento deverá ser revisto e 
adequado. 

- A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública 
deverá ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas 
pelos rodados dos veículos. Deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados 
à saída da zona da obra. 

- No transporte de resíduos da obra, assegurar o cumprimento dos requisitos e condições 
estabelecidas nas especificações técnicas e nas disposições legais em vigor nesta 
matéria, acompanhado pelo preenchimento das guias de acompanhamento. 

SC, US, Eco, 
AS, QA, GR, 

PS,Soc 

 

MG_FC_
04 

Assegurar 
uma 

Adequada 
Localização do 

Estaleiro 

- Os estaleiros sociais e parques de armazenamento de materiais devem situar-se no 
interior da área de intervenção ou em áreas degradadas próximas; devem ser 
privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar 
movimentações de terras e abertura de acessos, de acordo com o que se encontra 
previsto no Projeto. 

- Antes do início das obras o Adjudicatário da Obra deverá apresentar um Plano de 
Localização do Estaleiro para aprovação do Dono da Obra. Este plano deverá ter em 
consideração a localização possível já indicada no presente EIA (Figura 7.1) e detalhar 
os aspetos relevantes e as soluções possíveis face às condicionantes existentes, 

- Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação 
aplicável, de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas ao local e minimizar 
os impactes resultantes do seu normal funcionamento. 

- Não ocupar terrenos exteriores ao estaleiro social para parqueamento de 

 

 

 

 

SC, US, RH, 
Eco, AS, QA, 
GR, OT, PS, 

P, Soc 
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equipamentos e armazenagem de equipamentos, materiais ou terras de forma 
permanente. 

MG_FC_
04 

Assegurar 
uma 

Adequada 
Organização 
do Estaleiro 

O estaleiro deverá localizar-se em local a definir e submeter à aprovação do Dono da Obra 
e deverá ser organizado nas seguintes áreas: 

- Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra); 
- Deposição de resíduos: deverão ser colocadas duas tipologias de contentores - 
contentores destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor destinado 
a resíduos de obra; 
- Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona 
deverá ser impermeabilizada e coberta e dimensionada para que, em caso de derrame 
acidental, não ocorra contaminação das áreas adjacentes; 

- Parqueamento de viaturas e equipamentos; 
- Deposição de materiais de construção. 

A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com exceção dos locais de 
manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes 

 

MG_FC_
05 

Assegurar 
uma correta 
Gestão de 

Efluentes no 
Estaleiro 

- O estaleiro deverá possuir instalações sanitárias amovíveis.  
- Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do 

estaleiro, de acordo com a legislação em vigor: Recolha em tanques ou fossas estanques 
e posteriormente encaminhados para tratamento (devido à inexistência de rede de 
saneamento na zona). a qual terá de ser removida no final da obra. 

- As águas de lavagem de viaturas deverão ser conduzidos a um sistema de decantação e 
separação de óleos antes da sua descarga no meio natural. 

- Não deverão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do parque eólico  
- Assegurar que a lavagem de betoneiras/limpeza de caleiras seja feita, 

preferencialmente, na central de betão. Nas situações em que tal não for possível, 
proceder-se à recolha da lavagem da betoneira, em fossa improvisada para 
sedimentação dos sólidos e sua posterior recolha para levar a destino final adequado) 

 

 

 

SC, US, Eco, 
RH, GR, Soc 

MG_FC_
06 

Assegurar 
uma correta 

gestão de 
Produtos 
Tóxicos e 

Perigosos no 
Estaleiro 

- Definir e delimitar as áreas do estaleiro dedicadas ao armazenamento de produtos 
químicos, óleos e combustíveis e criar zonas de armazenamento dedicadas e 
impermeáveis e cobertas, onde estes produtos estejam acondicionados com bacias de 
retenção adequadas, de modo a evitar derrames para o meio natural. 

- Disponibilizar contentores em locais específicos para a colocação de óleos, lubrificantes, 
tintas, colas e resinas usados, etc. (recipientes estanques) para posterior envio a destino 
final apropriado. Os contentores deverão estar claramente identificados e possuir 
rótulos que indiquem o seu conteúdo. Os recipientes contendo substâncias perigosas 
deverão estar devidamente identificados e estarem disponíveis as respetivas fichas de 
segurança. 

- Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas 
na zona dos estaleiros.  

- Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não 
contaminação dos solos. Estas deverão ser definidas e delimitadas áreas reservadas 
para tal, devidamente impermeabilizadas e dispondo de áreas de contenção de 
derrames. Os resíduos de óleos resultantes das operações de manutenção deverão ser 
armazenados em recipientes estanques. Na frente de obra, um eventual abastecimento 
deverá ser efetuado através de um sistema que permita evitar derrames, 
designadamente bombagem diretamente a partir do reservatório de combustível e 
colocação de aparadeiras para recolha de eventuais derrames. 

- Os óleos e lubrificantes recolhidos em eventuais operações de manutenção deverão ser 

SC, US, Eco, 
RH, GR, Soc 
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armazenados em recipientes estanques e encaminhados para um destino adequado. 

MG_FC_
09 

Assegurar 
uma correta 

gestão de 
Resíduos no 

Estaleiro 

- Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos 
suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em 
conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades 
de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos 
de resíduos.  

- Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo 
com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor.  

- Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos 
destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos produzidas, 

- Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser 
depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser 
promovida a separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para 
reciclagem. 

- Os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos sólidos urbanos, 
provenientes das operações de demolição das estruturas edificadas existentes – Posto 
de Corte, devem ser triados e separados nas suas componentes recicláveis e, 
subsequentemente, valorizados (cumprindo o que vier a ser estabelecido no Plano de 
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição - PPGRCD). 

 
  

SC, US, RH, 
Eco, RH, 

GR, PS, P, 
Soc 

Sensibilização/ Informação 

MG_FC_
10 

Promover 
Ações de 

Sensibilização 
Ambiental dos 
trabalhadores 

O Adjudicatário da Obra deverá realizar ações de formação e de sensibilização ambiental 
para os trabalhadores envolvidos na execução das obras relativamente às ações 
suscetíveis de causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, 
designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. Entre a informação a 
veicular salienta-se:  

- Necessidade de recuperação dos locais ocupados com obras temporárias como 
estaleiros e zonas de deposição de terras; 

- Cuidados a ter na fase de obra face aos valores ecológicos presentes na área, 
nomeadamente no que se refere à zona da propriedade integrada na Rede Natura 2000;  

- Cuidados a ter com resíduos nomeadamente no seu armazenamento em contentores 
específicos e seu encaminhamento para destino final adequado. 

SC, US, RH, 
Eco, As, QA, 
GR, OT, PS, 

P, Soc 

Descativação dos Estaleiros e Áreas Afetas à Obra 
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MG_FC_
11 

Assegurar a 
Reposição da 

Situação 
Anterior e/ou 
Recuperação 

de Áreas 
Afetadas 

pelas obras e 
pelos 

estaleiros 
 

Depois de finalizadas as obras de construçao dever-se-á assegurar: 

- A desmontagem das áreas de estaleiro e remoção de todos os equipamentos, maquinaria 
de apoio, depósitos de materiais, eventuais entulhos e materiais produzidos e 
armazenados nas áreas afetas aos estaleiros e à obra propriamente dita. 

- Transporte destes materiais a destino final adequado. 

- Recuperação das áreas ocupadas temporariamente com estaleiros ou outras áreas de 
apoio, através do revolvimento e/ou descompactação e arejamento dos solos nessas 
áreas de modo a reconstituir, na medida do possível, a sua estrutura de equilíbrio e 
potenciar a sua renaturalização. 

- Limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ser ter sido 
afetados pelas obras de construção. 

- Reposição e/ou substituição e/ou reabilitação de eventuais infraestruturas, 
equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que 
sejam afetadas no decurso da obra, por razões imputáveis à obra a realizar. 

- Reabilitação de caminhos existentes que sejam aproveitados para aceder aos locais em 
obra e que possam ser afetados durante a obra, assim como os pavimentos e passeios 
públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos, por razões imputáveis 
à obra a realizar. 

- Proceder à reparação e manutenção dos pavimentos das vias de acesso à obra, sempre 
que se verifique essa necessidade. 

SC, US, RH, 
Eco, GR, 

OT, PS, P, 
Soc 



 

7.1.2.2. Medidas de Carácter Específico 

As designadas Medidas de Carácter Específico correspondem a um conjunto de medidas aplicáveis à 
mitigação dos impactes ambientais específicos de determinados descritores ambientais, que 
excedem o âmbito das Medidas de Caráter Geral. 

Quadro 7:3 – Medidas de Minimização de Caráter Específico aplicáveis à Fase de Construção 

Referência Descrição da Medida 

SOLOS e CAPACIDADE DE USO DO SOLO 

MMSC(FC)_1 

Planeamento das movimentações de terras tendo em consideração: 

- Sempre que possível, reutilizar a maior percentagem possível dos materiais provenientes 
das escavações como material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras 
sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção) (Medida 17 da APA). 

- Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser 
conduzidos a destino final adequado (Medida 18 da APA). 

MMSC(FC)_2 
Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao 
seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra 
(Medida 10 da APA).  

MMSC(FC)_3 
Durante o armazenamento temporário de terras, as pilhas de terras devem ter uma altura 
que garanta a sua estabilidade (Medida 20 da APA). 

MMSC(FC)_4 

As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos 
solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra 
(Medida 9 da APA). 

MMSC(FC)_5 

A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e 
devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização (Medida 
11 da APA). 

MMSC(FC)_6 
Em cada área a construir, iniciar os trabalhos de terraplanagens logo após a desmatagem e 
decapagem dos solos, evitando repetição de ações sobre a mesma área (Medida 14 da APA). 

MMSC(FC)_7 

Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de 
forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a 
diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido, (Medida 15 da APA). 

MMSC(FC)_8 

Caso existam materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser 
armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, até 
esses materiais serem encaminhados para destino final adequado. (Medida 19 da APA) 

MMSC(FC)_9 

Em caso de derrame acidental no solo, deve proceder-se à recolha do solo contaminado, se 
necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e 
envio para destino final ou recolha por operador licenciado (implementar o Plano de 
Emergência Ambiental) (Medida 49 da APA) 

ECOLOGIA 

MME(FC)_1 

Salvaguardar as áreas com presença de matos autóctones, incluídas na Áreas de Maior 
Relevância Ecológica, na envolvente das localizações a intervir, através da sua sinalização 
adequada. 

MME (FC)_2 
Deverão ser respeitados escrupulosamente os limites necessários para a realização das 
obras. Esta medida será particularmente relevante nas áreas com Áreas de Maior Relevância 
Ecológica (área com presença potencial de habitat prioritário 4050), ecologicamente 
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sensíveis e relevantes para a conservação da biodiversidade, que importa delimitar e 
sinalizar. 

MME (FC)_3 

Deverá ser efetuada a monitorização das comunidades de quirópteros e avifauna, durante a 
fase de construção e durante um período mínimo de 3 anos após o início da entrada em 
funcionamento do Parque Eólico, para eventual identificação de impactes potencialmente 
subavaliados no presente estudo. Tendo em conta que se trata de um sobreequipamento, 
deve considerar-se a inclusão dos novos aerogeradores na monitorização em curso – 
Monitorização das Comunidades de Avifauna e Quirópteros no Parque Eólico de Loiral II. 

AMBIENTE SONORO 

  

MMAS(FC)_1 

Limitação das atividades mais ruidosas a realizar na proximidade de áreas habitadas, ao 
período diurno (8-20h) e aos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor (Medida 34 da 
APA).  

MMAS(FC)_2 Selecionar métodos construtivos e equipamentos pouco ruidosos (Medida 31 da APA). 

MMAS(FC)_3 

Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que cumpram a legislação que 
lhe é aplicável (apresentem homologação acústica) e que se encontrem em bom estado de 
conservação/manutenção (Medida 32 da APA). 

MMAS(FC)_4 
Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectas à obra, 
forma a manter as normais condições de funcionamento, e de forma a dar cumprimento às 
normas relativas à emissão de ruído. 

GESTÃO DE RESÍDUOS 

MMGR(FC)_1 

- Elaboração e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção 
e Demolição nos termos da legislação aplicável: decreto-lei n.º 46/2008, de 12 de março, 
alterado pelo decreto-lei n.º 73/2011, de 17 de junho. 

- Privilegiar, sempre que possível, a reutilização em obra dos resíduos de demolição. 

PATRIMÓNIO 

MMPAT (FC)_1 

Implementaçao de um Plano de Acompanhamento Arqueológico de todas operações que 
impliquem revolvimento do solo, quer no que se refere à construção de todas as 
infraestruturas relacionados com este sobreequipamento. Este acompanhamento deverá 
ser executado de forma contínua, estando o número de arqueólogos dependente do número 
de frentes de trabalho simultâneas e da distância entre elas, de forma a garantir um 
acompanhamento arqueológico adequado; 

Competirá ao arqueólogo avaliar eventuais impactes gerados pela localização das frentes de 
obra, estaleiros e caminhos de acesso, etc., durante a fase de construção, sobre as 
ocorrências patrimoniais e preconizar e justificar (técnica e financeiramente), as medidas de 
minimização que se venham a revelar necessárias em virtude do surgimento de novos dados 
no decurso da obra e que visem proteger e/ou valorizar elementos de reconhecido interesse 
patrimonial.  

SOCIO-ECONOMIA 

MMSE(FC)_1 Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas (dando 
cumprimento á Medida 1 da Lista da APA), designadamente à população residente na área 
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envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objectivo, a natureza, a localização 
da obra, as principais acções a realizar, respectiva calendarização e eventuais afectações à 
população, designadamente a afectação das acessibilidades. Esta divulgação poderá ser 
realizada através de documento informativo a afixar na(s) Junta(s) de Freguesia. 

MMSE(FC)_2 
A abertura dos acessos deverá ser efetuada apenas após contacto prévio direto com os 
proprietários/arrendatários dos terrenos afetados 

MMSE(FC)_3 
Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deverá ser encontrada 
alternativa adequada, de acordo com os interessados 

MMSE(FC)_4 
Garantir o acesso às propriedades, sempre que os atuais acessos sejam interrompidos para 
execução de caminhos para a frente de obra. 

RISCOS  

MMR(FC)_1 

Remover de modo controlado todos os despojos das ações de desmatação, desflorestação, 
corte ou decote de árvores, cumpridas que sejam as disposições legais que regulam esta 
matéria. Estas ações deverão ser realizadas fora do período crítico de incêndios florestais e 
utilizando mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas. 

MMR(FC)_2 
Remover, durante a fase de desmontagem dos estaleiros, todos os materiais sobrantes, não 
devendo permanecer no local quaisquer objetos que possam originar ou alimentar a 
deflagração de incêndios. 

MMR (FC)_3 

Prestar atenção, durante a fase de construção, à possibilidade de armazenamento de 
matérias perigosas no espaço físico do estaleiro, devendo ser assegurado o cumprimento 
das normas de segurança respeitantes. Os locais de armazenamento deverão estar 
devidamente assinalados e compartimentados, com vista a evitar situações de derrame, 
explosão ou incêndio. 

 

7.1.3. Fase de Exploração 

 
As Medidas de Minimização aplicáveis á fase de exploração cuja implementação deve ser assegurada 
pelo Proponente. 

Quadro 7:4 – Medidas de Minimização aplicáveis à Fase de Exploração 

Referência Descrição da Medida 

MM(FE)_1 
A iluminação do Parque Eólico deverá ser reduzida ao mínimo recomendado para segurança 
aeronáutica, de modo a não constituir motivo de atração para aves ou morcegos.  

MM(FE)_2 Assegurar uma manutenção adequada do sistema de sinalização na fase de exploração do 
Projeto para que o mesmo funcione nas devidas condições.  

MM(FE)_3 Recomenda-se a definição e implementação de um plano de manutenção preventiva que 
permita revisões periódicas das condições de funcionamento dos aerogeradores e, 
consequentemente, evite que os seus níveis de potência sonora de origem mecânica sejam 
incrementados. 
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MM(FE)_4 Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e 
reparação de equipamentos para os operadores de gestão de resíduos devidamente 
licenciados. 

MM(FE)_5 Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos deverão ser 
recolhidos e armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo 
posteriormente transportados e enviados a destino final apropriado, recebendo o 
tratamento adequado a resíduos perigosos. 

MM(FE)_6 Implementar um Plano de Monitorização da Flora e Vegetação, de Avifauna e Quirópteros. 
Nesta fase, o plano da Flora e Vegetação tem como objetivo avaliar a recuperação da 
vegetação nas áreas intervencionadas. Os trabalhos de monitorização devem abranger, pelo 
menos 3 anos da fase de exploração. 

 

7.1.4. Fase de Desativação 

Tal como referido no capítulo 6.16, a fase de desativação do Parque Eólico do Loiral III pode incluir 
dois cenários, tal como referido seguidamente, não se dispondo de informação que, à data de 
elaboração do presente EIA, nos permita saber em que moldes e quando será feita a desativação do 
Projeto:  

 Cenário A: Substituição dos aerogeradores (que é a situação mais provável) - Os aerogeradores 
serão total ou parcialmente removidos, sendo instalados outros equipamentos. 

 Cenário B: Desativação e Remoção total dos aerogeradores, sem instalação de outro 
equipamento similar. 

 

No capítulo 6.16 foram descritos de forma sumária os principais impactes expectáveis nesta fase, de 
acordo com os dois cenários. 

Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do parque eólico, cerca de 20 anos, e a dificuldade 
de prever as condições ambientais locais, bem como os instrumentos de gestão territorial e legais 
que estarão em vigor, considera-se que o Promotor deverá, no último ano de exploração do Projeto 
apresentar a solução a considerar para o futuro do parque eólico.  

 No caso de se proposta a reformulação ou alteração do parque eólico, sem prejuízo do quadro 
legal então em vigor, deverá ser apresentado estudo das respetivas alterações referindo 
especificamente as ações a ter lugar, impactes previsíveis e medidas de minimização, bem 
como o destino a dar a todos os elementos a retirar do local.  

 Se a alternativa passar pela desativação do parque e remoção de todos os equipamentos (sem 
instalação de novas estruturas), deverá ser elaborado e apresentado: 

o Uma análise ambiental de acordo com a realidade à data e com a legislação que estiver 
e vigor, que identifique os aspetos ambientais mais relevantes e que enquadre os 
procedimentos ambientais a seguir na desativação. 

o Um plano de desativação pormenorizado contemplando nomeadamente: 
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- Solução final de requalificação da área de implantação do parque eólico, a qual 
deverá ser compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão 
territorial e com o quadro legal então em vigor; 
- Ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 
- Destino a dar a todos os elementos retirados; 
- Definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno; 
- Plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. As zonas intervencionadas 
e anteriormente ocupadas pelos aerogeradores e estruturas associadas devem ser 
recuperadas com materiais provenientes do local ou sítios próximos, de forma a 
evitar a instalação de espécies invasoras 

 

De forma geral, todas as ações deverão obedecer às diretrizes e condições identificadas no momento 
da aprovação do parque eólico, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais 
que forem aplicáveis no momento da sua elaboração. 

7.2. Monitorização 

A necessidade de monitorizar e controlar periodicamente o estado do ambiente e os efeitos 
ambientais de um projeto surge como forma de avaliar a eficácia das medidas de minimização 
previstas, para evitar e minimizar os impactes ambientais negativos decorrentes da implementação 
do projeto. Normalmente os descritores que são alvo de monitorização compreendem os fatores de 
qualidade ambiental: qualidade da água, qualidade do ar, ambiente sonoro e os sistemas ecológicos.  

No presente caso, e após a análise de impactes efetuada no âmbito do EIA, considerou-se o seguinte: 

 Não são expectáveis impactes do Projeto na qualidade do ar nem na qualidade da água, pelo 
que não se considerou a necessidade de monitorizar os efeitos do Projeto sobre estas duas 
componentes ambientais. 

 Relativamente aos impactes do Projeto sobre o ambiente sonoro, não se prevê a 
ultrapassagem dos limites legais em vigor, nem a ocorrência de impactes significativos, e 
sendo previsível que o ruído associado ao funcionamento do Parque Eólico do Loiral III seja 
desprezável junto dos recetores sensíveis existentes na área de potencial influência acústica 
(a mais de 600 metros de distância), apresenta-se como desnecessária a definição de 
qualquer plano de monitorização de ruído. Considera-se, contudo, na eventualidade (pouco 
provável) de virem a existir reclamações, deverá ser definido um plano de monitorização 
específico e efetuadas medições junto do recetor reclamante. As medições devem ser 
efetuadas por Laboratório Acreditado e devem seguir a versão mais atual da legislação, 
normalização e diretrizes aplicáveis. 

Ecologia 

Ainda de acordo com a análise de impactes efetuada para a ecologia, recomenda-se que seja 
elaborado e implementado um Plano de Monitorização da Flora e Vegetação, de Avifauna e 
Quirópteros com o objetivo de identificar eventuais impactes potencialmente subavaliados no 
presente estudo. 
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Este plano deverá incluir: 

 Fase de construção: monitorização das comunidades de quirópteros e avifauna. 

 Fase de exploração: monitorização das comunidades de quirópteros e avifauna e da flora e 
vegetação (neste caso com o objetivo específico de avaliar a recuperação da vegetação nas 
áreas intervencionadas). 

Este plano deverá ser executado durante o período da fase de construção e, posteriormente, quando 
o projeto estiver já implantado e os aerogeradores a produzirem energia, a monitorização deverá 
prolongar-se durante um período mínimo de 3 anos após o início da entrada em funcionamento do 
Parque Eólico do Loiral III.  

Tendo em conta que se trata de um sobreequipamento, deve considerar-se a inclusão dos novos 
aerogeradores na monitorização em curso – Monitorização das Comunidades de Avifauna e 
Quirópteros no Parque Eólico de Loiral II. 
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8. Conclusões 

O Parque Eólico do Loiral III tem como objetivo a produção de energia elétrica a partir do vento, 
sendo a promoção da eletricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis uma prioridade 
comunitária, nacional e regional.  

Foram identificados e avaliados os impactes suscetíveis de virem a ser gerados pelo projeto durante 
a fase de construção e exploração e desativação. Da avaliação efetuada regista-se que as principais 
questões ambientais para uma grande parte dos descritores se centram, essencialmente, na fase de 
construção (nomeadamente no que se refere à geologia e geomorfologia, solos e uso do solo, 
recursos hídricos, qualidade do ar).  

É nesta fase do projeto, que se fazem sentir os principais efeitos das obras e que resultam na 
alteração das condições iniciais da área de implantação do projeto, sendo que alguns desses efeitos 
se tornam permanentes na fase de exploração. Considera-se que a implementação das medidas de 
minimização recomendadas para esta fase, bem como o seu acompanhamento ambiental, permitirá 
minimizar significativamente os impactes identificados.  

Para os restantes descritores, que assumem uma maior importância face às características da zona e 
à tipologia do projeto, mencionam-se seguidamente os aspetos mais relevantes: 

 Alteraçoes climáticas e produção de energia 

O Projeto terá um impacte positivo relevante em termos da produção de energia e do aumento da 
contribuição das fontes de energia renováveis na RAM, permitindo o aumento da componente eólica 
no mix da produção. Tendo em consideração os dados da produção de energia eléctrica na RAM em 
2018, a contribuição do PE Loiral III poderá rondar os 13 a 16% da produção de energia eólica e cerca 
de 1,5 a 1,8% da produção de energia elétrica na RAM. 

O Projeto terá um impacte positivo relevante na redução das emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE) através do contributo direto associado à produção de electricidade (que, por ser de origem 
eólica, é isenta de emissões de CO2,) e substituindo produção termoeléctrica com base em 
combustíveis fósseis. O seu funcionamento evitará a emissão anual de cerca de 8000 a 11000 
toneladas de dióxido de carbono (CO2), o principal gás responsável pelo efeito de estufa. Tendo em 
consideração as emissões de GEE na Ilha da Madeira em 2017 de 1100,6 kton, o funcionamento do 
Projeto poderá vir a contribuir para a redução de cerca de 0,7 a 1 % das emissões totais de GEE na 
Ilha.  

A promoção da produção de energia sem emissão de GEE, constitui um impacte positivo, importante, 
ao nível da minimização ou mitigação dos efeitos climáticos associados ao aumento do efeito de 
estufa, contribuindo, a nível nacional, para a prossecução dos objetivos assumidos pelo Estado 
Português no âmbito do Protocolo de Quioto, e dos acordos que se lhe seguiram. A nível regional o 
Projeto apresenta uma contribuição relevante para as metas definidas no Plano de Acção para a 
Energia Sustentável da Ilha da Madeira de aumentar para 50% a participação dos recursos 
energéticos renováveis na produção de eletricidade e de reduzir em 20% as emissões de CO2 em 
relação a 2005, enquadrando-se nas orientações da estratégia para a energia sustentável na RAM. 
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O funcionamento do Parque Eólico do Loiral III contribuirá, ainda, de forma decisiva para a diminuição 
da dependência energética da RAM face ao exterior, o que se traduz, igualmente, num impacte 
positivo, ao contribuir para a redução da utilização de combustíveis fósseis. 

 

 Solos e Geologia 

O Projeto implicará a destruição de cerca de 0,3 ha de solos e substituição do seu uso actual. Os solos 
em causa são comuns na Ilha da Madeira e não apresentam características adequadas para uma 
utilização agrícola. Não ocorre nenhum uso sensível nem ocupação agrícola dos mesmos e não se 
regista a presença de qualquer povoação. Prevê-se que as obras resultem num excedente de cerca 
de 1100m3 terras para as quais será necessário arranjar um destino final adequado.  

O Projeto implicará a destruição de um volume total de cerca de 1125 m3 de formações geológicas 
do Complexo Vulcânico Superior, composta essencialmente por basaltos. Não foram identificadas 
formações geológicas de interesse científico e/ou comercial nem recursos geológicos de interesse 
pelo que os efeitos serão pouco importantes.  

Consideraram-se estes impactes pouco signifcativos. 

 Ecologia 

Os impactes registados sobre as comunidades de flora e fauna decorrentes da implementação do 
Projeto são negativos mas previsivelmente pouco significativos. Na fase de construção, o principal 
impacte negativo corresponde, essencialmente, à afetação dos biótopos onde as infraestruturas são 
implantadas, não se observando afetação significativa de comunidades vegetais relevantes ou com 
importância conservacionista (e.g. habitats naturais do DL n.º 156-A/2013, de 8 de novembro). 
Durante a fase de exploraçao o principal efeito negativo estará relacionado com a possibilidade de 
mortalidade por colisão de aves e morcegos com os aerogeradores. Tendo em conta que o PE de 
Loiral II (em exploração) regista atualmente alguma mortalidade, considera-se que esta situação 
poderá vir a ocorrer eventualmente também no Projeto em análise. A importância deste efeito 
negativo vai depender do valor conservacionista da espécie que vier a ser afetada. Recomenda-se a 
monitorização destes efeitos.  

 Recursos hídricos 

A análise efetuada permitiu concluir que os impactes do projeto do Parque Eólico do Loiral III ao nível 
da drenagem natural resultantes da impermeabilização do solo não assumirão qualquer significado 
quer ao nível da recarga de aquíferos quer ao nível da disponibilidade do recurso águas subterrâneas 
face à reduzida área de impermeabilização. O Projeto também não interferirá com linhas de água 
nem com níveis freáticos pelo que não terá impactes ao nível do escoamento natural superficial e 
subterrâneo.  

No que respeita aos potenciais impactes na qualidade da água foi identificado o potencial risco de 
ocorrência de derrames acidentais de substâncias perigosas para o solo associado à manipulação de 
combustíveis, lubrificantes, tintas, solventes durante a fase de construção. Devido à elevada 
vulnerabilidade dos aquíferos na área do Paul da Serra onde se localiza o Projeto, a ocorrência de um 
derrame, se não for controlado, constituirá um potencial impacte negativo significativo na qualidade 
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das águas subterrâneas. A implementação de um Plano de Emergência Ambiental durante a fase de 
construção do Projeto é assim de grande importância no sentido de assegurar por um lado o 
cumprimento de medidas preventivas da ocorrência de derrames e por outro lado assegurar o 
correto controle de um eventual derrame e gestão dos resíduos gerados pela remoção dos solos que 
eventualmente tenham sido contaminados. 

Durante a Fase de exploração do Projeto não terá impactes negativos ao nível da qualidade das águas, 
não obstante a necessidade de adotar medidas preventivas aquando de trabalhos de manutenção 
que envolvam a manipulação de substâncias perigosas, designadamente lubrificantes. 

 Qualidade do Ar 

O Projeto do Parque Eólico do Loiral III terá impactes positivos na qualidade do ar na medida em que 
permitirá substituir parte da energia produzida nas centrais termoelétricas a fuelóleo, 
designadamente a Centra Termoeletrica da Vitória, reduzir a emissão de poluentes atmosféricos 
associados à combustão do fuelóleo (óxidos de azoto, óxidos de enxofre e PM10) na ordem dos 3-
4%. 

 Ambiente sonoro 

O funcionamento dos aerogeradores gera ruído, cuja principal fonte é a turbulência gerada pelas pás. 
A geração de ruído é um efeito negativo com caráter permanente. Independentemente dos níveis de 
ruído dos aerogeradores já instalados (PE Loiral I), concluiu-se que o funcionamento do PE Loiral III 
(sobreequipamento) não se traduzirá no aumento dos níveis sonoros atuais, ou seja, o ruído do 
Projeto pode ser considerado desprezável. Não se prevê a ultrapassagem dos limites legais em vigor 
e prospetiva-se, ainda, o cumprimento do Critério de Incomodidade em todos os recetores avaliados. 
Os impactes no ambiente sonoro foram considerados pouco signifcativos. 

 Paisagem  

A introdução de elementos estranhos na paisagem associados, essencialmente, à presença física dos 
aerogeradores, que se inicia na fase de construçao, concretiza-se na fase de exploração. Da análise 
efetuada verifica-se que se terá visibilidade para todo o Parque Eólico uma vez que os aerogeradores 
apresentarão uma altura muito acima da leitura do relevo de cumeada e da vegetação que 
caracteriza a área em estudo e localizar-se-ão numa zona de muito reduzida absorção visual, 
permitindo a fácil visualização dos mesmos em diversos locais da área envolvente.  

Os novos aerogeradores surgirão, assim, como elementos verticais de alta envergadura, numa 
paisagem com uma linha de horizonte linear. Contudo, o facto do projeto se localizar na proximidade 
imediata do Parque Eólico do Loiral I, faz com que a perceção visual do projeto em estudo se 
apresente dissimulada, surgindo como parte integrante do projeto do parque de maior dimensão e 
reduzindo, de forma relevante, a significância da alteração na paisagem. 

 Ordenamento do território e condicionantes 

O presente projeto nao apresenta situações de incompatibilidade com os instrumentos de gestão 
territorial considerados relevante e em vigor na área de estudo.  

Embora o projeto não se encontre previsto nas propostas de ordenamento dos PDM da Calheta e da 
Ponta do Sol, as disposições regulamentares dos PDM permitem que, na classe de espaço em que o 
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projeto se insere, possa ocorrer a construção e ocupação aproveitamentos de energias renováveis, 
considerando-se assim que o projeto é compatível com o ordenamento definido nos PDM de ambos 
os concelhos abrangidos. 

 Aspetos socioeconómicos 

Na zona do Loiral a ENEREEM paga uma renda anual de 3% sobre o valor obtido com a faturação 
anual da energia emitida para a rede. A operação do PE Loiral III implicará um benefício financeiro 
adicional para o Governo Regional, correspondente ao aumento de faturação proporcionado com a 
produção de energia elétrica associada, gerando efeitos positivos nas finanças regionais ao longo do 
período do horizonte do projeto. 

Ainda em termos económicos, pode considerar-se que a utilização de um recurso endógeno (o vento) 
na produção de energia elétrica assume particular importância numa região que, pelas suas 
características geográficas intrinsecas, é fortemente dependentes do exterior em termos 
energéticos. Assim, ao produzir energia elétrica com recurso a meios internos, o projeto do Parque 
Eólico do Loiral III contribuirá para diminuir a importação de matérias-primas (crude, carvão e gás) 
utilizados no funcionamento das instalações convencionais de produção de energia por via térmica. 
Considera-se este impacte positivo. 

Será necessário transportar os componentes dos aerogeradores desde o porto de desembarque no 
Caniçal, até à zona do Paul da Serra, destacando-se a grande dimensão das pás e dos elementos das 
torres dos aerogeradores, que implicam cuidados especiais na operação portuária e no transporte 
terrestre, bem como de outros equipamentos, cabos eléctricos, materiais de construção, gruas e 
outras máquinas. Poderão vir a ser afetados alguns acessos rodoviários ao longo do percurso 
previsto, podendo mesmo haver a necessidade de correções pontuais do traçado em parte de 
algumas vias, que podem potenciar impactes negativos na qualidade de vida das populações 
residentes nas imediações dessas mesmas vias. 

9. Lacunas de Conhecimento 

Foi estabelecido contacto com o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) no sentido 
de obter dados relativos à presença de espécies florísticas e faunísticas relevantes na área de estudo, 
ao qual ainda não se obteve resposta. 

Face à natureza do projeto, e tendo em consideração que a maioria das lacunas foram colmatadas 
através da análise bibliográfica, considera-se que de acordo com a análise efetuada, os objetivos 
primordiais do EIA, foram de uma forma geral atingidos, não tendo sido registadas lacunas de 
conhecimento significativas, que possam interferir de forma relevante com a validade das conclusões 
alcançadas, pelo que se assume o presente estudo como um instrumento válido de apoio à tomada 
de decisão sobre a implantação do Parque Eólico do Loiral II. 
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