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1. INTRODUÇÃO 

ECOLOGIA DA ESPÉCIE EM ESTUDO  

O Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) é uma espécie migradora com área de nidificação na Região Paleártica (Clarke, 1996). 

Esta espécie chega aos locais de nidificação na Europa, Norte de África e sudoeste asiático entre os meses de março e abril e 

regressa aos locais de invernada na África central e meridional a partir de agosto (Cramp & Simmons, 1980; Clarke, 1996). 

O Tartaranhão-caçador constrói o ninho no solo, utilizando uma grande variedade de biótopos que, segundo Arroyo (1995) podem 

ser naturais (e.g. sapais, pauis, caniçais, plantações florestais) ou agrícolas (e.g. cereais, leguminosas). Em Portugal, o 

Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) seleciona diferentes habitats em diferentes regiões do país. Assim no Centro e Norte 

seleciona searas, matos ou plantações florestais jovens, enquanto no Sul opta maioritariamente por searas (Claro, 2000), podendo 

também nas zonas do litoral nidificar em sapais (Santos, 1996 e 1998). A espécie tende a formar núcleos de nidificação, mas 

também pode ser solitária sendo a estratégia de reprodução descrita por Clarke (1996) como uma mistura entre semi-colonial e 

solitária. 

Dotada de asas extremamente longas e baixo peso, esta espécie apresenta uma grande capacidade de efetuar voos baixos, lentos 

e planados percorrendo longas distâncias com um baixo custo energético, utilizando para tal os ventos e brisas suaves (Clarke, 

1996). Com um voo linear ao longo das orlas ou atravessando extensas searas pode facilmente percorrer longas distâncias (até 

12 km dos núcleos de nidificação), em busca de presas que capturam por surpresa (Schipper, 1977). 

A população de Tartaranhão-caçador nidificante em Portugal foi estimada em 1000-1300 casais na década de 80 (Rufino et al., 

1985) e reavaliada mais tarde em 900 a 1200 casais. No entanto, as populações de Tartaranhão-caçador não apresentam uma 

distribuição uniforme sendo a população estimada a norte do rio Douro em 100 a 150 casais, entre o Douro e o Tejo em 50 a 100 

casais e a Sul do Rio Tejo a estimativa aponta para 750 a 950 casais (Onofre & Rufino, 1995). 

Ao nível europeu a evolução das populações desta espécie é considerada como pouco preocupante (IUCN, 2004) e como Non-

SPEC segundo a BirdLife International (2015). Encontra-se listada no anexo I da Diretiva Aves, e nos Apêndices II das Convenções 

de Berna, Bona e CITES. Ao nível nacional é considerada como “Em perigo” segundo o Livro Vermelho dos vertebrados de Portugal 

(Cabral et al., 2005). 

Em Portugal estão listados vários fatores que poderão ameaçar as populações desta espécie. Dependendo da região do país as 

principais ameaças parecem ser as ligadas a questões agrícolas (e.g. ceifa, abandono e intensificação agrícola, florestação), 

questões antrópicas (e.g. abate ilegal, pilhagem, perturbação) ou implementação de infraestruturas (e.g. linhas de transporte de 

energia, barragens, parques eólicos) (ICNF, 2008). 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E DA FASE DO PROJETO 

O presente documento constitui o Relatório de Monitorização relativo às campanhas realizadas no período entre os meses de 

abril e setembro de 2016 (Fase de exploração), dando cumprimento ao Plano de Monitorização da Espécie Circus pygargus, no 

Parque Eólico (PE) de Negrelo e Guilhado.  
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O empreendimento de produção eólica, atualmente em fase de exploração, é composto por 11 aerogeradores (vide Figura 1), 

ENERCON E82.11, e tem como proponente a empresa Eólica de Montenegrelo, S.A., sediada no Município de Vila Pouca de Aguiar, 

Rua Dr. Henrique Botelho, 5450-018 Vila Pouca de Aguiar. 

1.2. IDENTIFICAÇÃO E OBJETIVOS DA MONITORIZAÇÃO 

Foi objetivo deste trabalho, avaliar os efeitos do projeto sobre a avifauna, mais concretamente sobre a espécie 

Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), determinando o grau de alteração da sua comunidade e a mortalidade induzida pela 

instalação e funcionamento do projeto em estudo. Com os resultados destes trabalhos pretende-se confirmar/clarificar as 

tendências analisadas em relatórios anteriores, identificar os possíveis impactes sobre a espécie e apoiar a decisão sobre a 

necessidade de aplicação de medidas de minimização, aferindo a sua eficácia sobre a espécie em estudo. 

Conforme estabelecido no plano de monitorização dirigido ao Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) que esteve em vigor durante 

os anos de 2015 e 2016 (abril e setembro de 2015 e abril e setembro de 2016), tratando-se este do relatório final, é efetuada uma 

revisão geral de todos os trabalhos que se desenvolveram ao longo destes dois anos. 

1.3. ÂMBITO DO RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO 

O presente relatório é apresentado no âmbito da implementação do Plano de Monitorização da Espécie Circus pygargus no Parque 

Eólico de Negrelo e Guilhado que esteve em vigor durante os anos de 2015 e 2016. De forma a cumprir os objetivos definidos para 

o Plano de Monitorização supracitado, os parâmetros estudados, incluem censos populacionais e a avaliação do risco de 

mortalidade desta espécie.  

A elaboração do presente Relatório de Monitorização dá cumprimento ao Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado 

pelo Decreto-Lei nº 47/2014, de 24 de março e pelo Decreto-Lei nº 179/2015, de 27 de agosto, nomeadamente ao previsto no 

n.º 3 do artigo 26.º onde é referido que a monitorização, da responsabilidade do proponente, realiza-se nos termos fixados na 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) ou na Decisão sobre a Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE), ou, na 

falta destes, de acordo com os elementos referidos no n.º 1 do artigo 16.º ou no n.º 1 do artigo 21.º. Refere ainda que o 

proponente deve submeter, à apreciação da autoridade de AIA, o Relatório da Monitorização ou outros documentos que 

retratem a evolução do projeto ou eventuais alterações do mesmo.  

A estrutura do presente relatório de monitorização dá cumprimento ao Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

O Parque Eólico de Negrelo e Guilhado encontra-se instalado na Serra da Padrela, região montanhosa a nascente da Serra do 

Alvão, localizada no concelho de Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real, na região Norte de Portugal. A área de implantação 

do projeto inclui terrenos das freguesias de Soutelo de Aguiar e Vila Pouca de Aguiar (vide Figura 1). 
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Figura 1: Localização do Parque Eólico de Negrelo e Guilhado.  

O projeto em estudo localiza-se numa “área sensível” em termos ambientais, Sítio Alvão-Marão (PTCON003) pertencente à Rede 

Natura 2000 (ENERNOVA, 2006a). 

No que se refere às características geomorfológicas, a área de estudo atinge altitudes superiores a 1000 m localizando-se numa 

zona granítica, com uma vertente suave, onde os terrenos são planos ou ligeiramente ondulados (ENERNOVA, 2006a).  

Em termos de ocupação do solo, a área do Parque Eólico de Negrelo e Guilhado é constituída principalmente por matos, área 

florestal e afloramentos rochosos, integrando-se em área sujeita a Regime Florestal e Espaço Agrícola. A vegetação presente na 

área é sobretudo constituída por giestas (Cytisus sp.), tojo (Ulex sp.), urze (Erica sp.), carqueja (Pterospartum tridentatum) e 

cistáceas (Cistus sp.). Nas zonas mais frescas junto às linhas de água surgem, em alguns locais, espécies de resinosas, carvalhos 

(de pequeno porte) e vidoeiros. A maior parte da área do Parque Eólico de Negrelo e Guilhado integra-se em área sujeita a Regime 

Florestal, e a restante área encontra-se identificada como Espaços Agrícolas (ENERNOVA, 2006a).  

Na área de estudo podemos encontrar vários habitats sensíveis e importantes do ponto de vista ecológico. Importa destacar a 

presença do habitat “Cervunais” (6030) e do habitat “Urzais higrófilos” (4020 pt1) que são habitats prioritários e, embora tenham 

uma presença pouco representativa, podem ainda ser observados no centro da área de estudo (LEA, 2012).   
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Na vertente ornitológica, mais especificamente no que concerne a aves de presa ou grandes planadoras, está descrita a ocorrência 

de espécies como o Gavião-da-europa (Accipiter nisus), o Falcão-abelheiro (Pernis apivorus), a Águia-cobreira (Circaetus gallicus) 

e o Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) (ENERNOVA, 2006a).  

A avaliação dos efeitos do projeto sobre as populações de Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) incluiu simultaneamente a 

realização de censos populacionais e a avaliação do risco de mortalidade desta espécie. Em 2015, os trabalhos de campo 

decorreram com uma periodicidade quinzenal, entre os meses de abril e setembro. 

Em março de 2016, foi efetuada uma revisão ao plano de monitorização de Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), de acordo com 

as sugestões metodológicas consideradas pertinentes no âmbito das monitorizações previstas para o ano de 2016, dando resposta 

ao Parecer da APA, Ref.ª S010059-201602-DAIA.DPP, de 23 de fevereiro de 2016. Neste contexto, em 2016, foi efetuado um 

reforço das amostragens, através da realização dos censos nos pontos e transectos de amostragem, com frequência semanal entre 

os meses de abril e agosto. No mês de setembro de 2016, os censos decorreram com uma periodicidade quinzenal. Paralelamente, 

ao longo de todo o período de monitorização de 2016, foi efetuado um reforço de amostragem, através da realização de prospeção 

de mortalidade em torno dos aerogeradores do Parque Eólico de Negrelo e Guilhado, com frequência semanal, entre os meses de 

abril e setembro. 

1.4. AUTORIA TÉCNICA  

As monitorizações de Tartaranhão-caçador, na área de estudo, envolveram uma equipa especializada e altamente qualificada, 

dotada dos conhecimentos técnicos necessários para a análise das diversas matérias. Apresenta-se na Tabela 1 a qualificação 

profissional e as funções dos técnicos envolvidos no presente estudo. 

Tabela 1: Equipa técnica responsável pelas monitorizações de Tartaranhão-caçador e pela elaboração do respetivo relatório. 

NOME QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FUNÇÃO 

Cátia de Sousa 
Eng.ª do Ambiente  

Mestre em Tecnologias Ambientais 

Gestora do projeto 

Tratamento de dados e análise estatística 

Elaboração do relatório 

Edição e processamento de texto  

Emanuel Ribeiro 
Biólogo  

Mestre em Ecologia e Gestão de Ecossistemas 

Campanhas de monitorização de 

Tartaranhão-caçador (censos) 

Campanhas de prospeção da mortalidade de 

Tartaranhão-caçador 

Tratamento de dados 

Elaboração do relatório 
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NOME QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FUNÇÃO 

Marco Magalhães (GISTREE, 

Lda.) 

Engenheiro Florestal 

Pós-Graduado em Sistemas de Informação 

Geográficos 

Elaboração da cartografia associada ao relatório 
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2. ANTECEDENTES 

Nos termos do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 47/2014, de 24 de março, os parques 

eólicos com 10 ou mais aerogeradores, localizados em áreas sensíveis (como é o caso do Parque Eólico em estudo, inserido no 

Sítio Natura 2000 Alvão/Marão) estão sujeitos a um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). De modo a cumprir 

o disposto legalmente, o promotor submeteu à entidade Licenciadora, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), em fase de estudo 

prévio tendo sido, na sequência dos procedimentos de AIA (Procedimento de AIA n.º 1516: Parque Eólico de Negrelo e Guilhado), 

emitida pelo Secretário de Estado do Ambiente, em 9 de fevereiro de 2007, a DIA favorável condicionada.  

O referido documento refere a necessidade da criação de um programa de monitorização específico para Avifauna, desde a fase 

de pré-construção e durante os três primeiros anos da fase de exploração do Parque Eólico de Negrelo e Guilhado, de modo a 

avaliar e acompanhar as possíveis alterações resultantes da implantação do projeto.  

Posteriormente, foi promovida a elaboração, em fevereiro de 2008, do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de 

Execução (RECAPE) com a DIA anteriormente emitida, tendo sido submetido a procedimento de Pós-Avaliação. 

A execução das monitorizações sobre a avifauna no Parque Eólico de Negrelo e Guilhado teve início em maio de 2007 (fase de 

pré-construção), tendo decorrido igualmente no ano de 2008 (fase de construção) e nos três primeiros anos da fase de exploração 

(2009 a 2011).  

Os principais resultados e conclusões, constantes nos relatórios anteriores do Programa de Estudos e Monitorização da 

Conservação da Natureza do Parque Eólico de Negrelo e Guilhado, estão resumidos nos seguintes pontos, dando especial destaque 

à espécie Circus pygargus (LEA, 2012): 

 FASE DE PRÉ-CONSTRUÇÃO – ANO DE 2007 

A área estudada apresentou uma avifauna diversificada, onde se destaca, no grupo das rapinas, a presença do 

Tartaranhão-caçador, classificado com o estatuto de conservação “Em perigo” (EN). Durante os trabalhos de campo, constatou-

se que o Tartaranhão-caçador tem uma forte ligação a esta área no período de primavera-verão. Durante o período de realização 

do estudo foram observados em simultâneo 2 machos, 5 fêmeas e 3 juvenis. 

Neste período os indícios comportamentais indicaram a elevada probabilidade de sucesso reprodutor de pelo menos um casal de 

Tartaranhão-caçador. 

 FASE DE CONSTRUÇÃO – ANO 2008 

Espécies como o Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) e o Peneireiro-comum (Falco tinnunculus) destacaram-se por ter sido 

confirmada a respetiva reprodução na área estudada. No caso do Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), foi registada a presença 

de pelo menos dois casais em atividade na área do Parque Eólico e sua envolvente que demonstraram comportamento reprodutor 

ao longo do período de estudo na área nordeste do PE. Embora se tenha registado atividade em toda a área do PE, a maioria dos 

contactos refletem sobretudo a utilização da área da Chã do Guilhado. Esta área, entre os pontos P1, P3 e P5 e o estradão de 
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acesso à área de implantação do PE, corresponderá ao habitat de nidificação de acordo com as observações de campo realizadas 

durante o período de reprodução, e que culminou com a observação de alimentação de aves juvenis.  Durante este ano de 

monitorização terá nidificado na zona pelo menos um casal de Tartaranhão-caçador. 

 1.º ANO DA FASE DE EXPLORAÇÃO – ANO 2009 

Relativamente ao Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), durante os censos realizados na área de estudo, ano de 2099, foi 

registada a presença de pelo menos dois casais que demonstraram comportamento reprodutor. A utilização da área de estudo 

por parte desta espécie em período de reprodução registou alterações entre a fase anterior à construção (2007) e a fase de 

construção (2008). Ainda que condicionado pelo reduzido período de amostragem em 2009, as tendências demostradas nas 

análises estatísticas e espaciais sugerem a possível existência de um efeito de exclusão do Circus pygargus, face à presença dos 

aerogeradores na área de estudo. 

Neste ano detetou-se a morte, por possível colisão, de um Tartaranhão-caçador (fêmea) nas imediações do aerogerador 

número 2.  

 2.º ANO DA FASE DE EXPLORAÇÃO – ANO 2010 

Os resultados dos trabalhos de monitorização da avifauna, realizados no ano de 2010, permitiram expressar, independentemente 

das flutuações anuais, uma comunidade ornitológica diversificada e estruturalmente complexa. 

No grupo das aves de rapina, ficou patente a utilização provável da área de estudo como habitat de reprodução por parte de um 

máximo de 3 casais, de Tartaranhão-caçador (Circus pygargus).  

 

As diferenças espaciais detetadas nas densidades de contacto com a espécie Circus pygargus, entre os 4 anos de monitorização 

(2007-2010), poderão estar relacionadas com possíveis variações anuais de ocupação dos habitats em função da evolução da 

estrutura da vegetação e disponibilidade de recursos alimentares. Também é possível um reajustamento da utilização do espaço 

por parte da espécie face às várias fases de instalação do PE. 

No ano de 2010 foi também detetada a morte de uma fêmea de Tartaranhão-caçador, por possível colisão, nas imediações do 

aerogerador número 10.  

 3.º ANO DA FASE DE EXPLORAÇÃO – ANO 2011 

No ano de 2011, os resultados obtidos dos trabalhos de monitorização do Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) permitiram obter 

um total de 54 contactos com esta espécie. As observações obtidas neste ano de amostragem permitiram concluir que, na área 

de estudo terá ocorrido a nidificação de um máximo de dois casais de Tartaranhão-caçador.  

Também neste ano se detetou a morte de uma fêmea de Tartaranhão-caçador por possível colisão com o aerogerador número 5.  
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Em suma a monitorização da espécie Tartaranhão-caçador, levada a cabo entre 2007 e 2010, deteta não só a exclusão da espécie 

da área do PE, como a mortalidade observada de três indivíduos, o que é considerado significativo sobretudo tratando-se de uma 

espécie considerada em perigo de extinção (EN) segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal.  

De salientar o facto das 3 aves mortas detetadas serem fêmeas adultas, facto que a médio e longo prazo pode interferir na 

proporção entre machos e fêmeas desta população reprodutora, dado tratar-se de uma espécie com ciclos de vida longos, com 

baixa produtividade e baixa capacidade de compensação face a acréscimos anómalos do nível de mortalidade dos indivíduos. A 

morte de indivíduos em idade adulta (reprodutores) poderá de alguma forma comprometer a viabilidade das populações com 

efetivos locais reduzidos (Drewitt & Langston, 2008).  

Finalizado o ciclo de 3 anos de monitorização da fase de exploração, e face aos resultados obtidos, a equipa técnica responsável 

pelos trabalhos de campo, pertencente ao Laboratório de Ecologia Aplicada da UTAD (Centro de Investigação e Tecnologias 

Agroambientais e Biológicas - CITAB), Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, propôs a continuação do programa 

de monitorização das populações de Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) no período de permanência desta espécie em 

Portugal, entre os meses de abril a setembro (LEA, 2012). 

Em setembro de 2014 foi rececionado, pela EDP Renováveis Portugal, SA., o ofício da APA, datado de 24 de setembro de 2014, 

relativo à análise dos relatórios finais de monitorização do lobo, quirópteros, avifauna e do relatório da recuperação e integração 

paisagística, por parte do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Neste ofício, a APA solicitou, para além da 

reformulação dos relatórios finais, a apresentação do Plano Específico de Monitorização das populações de Tartaranhão-caçador.  

Em janeiro de 2015 foi elaborado e enviado à APA o Plano de Monitorização dirigido ao Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) a 

implementar em duas épocas, durante dois anos consecutivos (abril a setembro de 2015 e 2016), no decorrer da fase de 

exploração do Parque Eólico de Negrelo e Guilhado. Este plano foi desenvolvido no seguimento rigoroso das exigências expostas 

no ofício S48388-201409-DAIA.DPP, Processo de Pós-Avaliação n.º240 “Parque Eólico de Negrelo e Guilhado”, emitido pela APA 

para o projeto em estudo e nas orientações gerais fornecidas pelo ICNF para a monitorização de avifauna nos parques eólicos. 

De acordo com o Plano de Monitorização proposto, em abril de 2015 foram retomados os trabalhos de prospeção de mortalidade 

e utilização da área pela espécie Circus pygargus.  

No plano de monitorização estava previsto o ajustamento das mortalidades observadas com base nas taxas de remoção e deteção 

de carcaças já calculadas para o Parque Eólico do Alto da Coutada. No entanto, tendo em conta que as taxas de detetabilidade do 

referido parque foram efetuadas por cães, tornou-se inviável a utilização das mesmas. Neste sentido, as taxas de remoção e 

detetabilidade a utilizar são baseadas nos valores calculados no ano de 2006 para o Parque Eólico do Outeiro, localizado na serra 

do Alvão, próximo da área de estudo, com características semelhantes, em termos de clima e cobertura do solo. Salienta-se ainda, 

que estas taxas de remoção e detetabilidade já tinham sido utilizadas no anterior Programa de Estudos e Monitorização da 

Conservação da Natureza do Parque Eólico de Negrelo e Guilhado, que vigorou entre 2009 e 2011. 

Conforme referido anteriormente, em março de 2016, foi efetuada uma revisão ao plano de monitorização de Tartaranhão-

caçador (Circus pygargus), de acordo com as sugestões metodológicas consideradas pertinentes no âmbito das monitorizações 

previstas para o ano de 2016, dando resposta ao Parecer da APA Ref.ª S010059-201602-DAIA.DPP, de 23 de fevereiro de 2016. 
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Neste contexto, em 2016, foi efetuado um reforço das amostragens, através da realização dos censos nos pontos e transectos de 

amostragem, com frequência semanal entre os meses de abril e agosto. No mês de setembro de 2016, os censos decorreram com 

uma periodicidade quinzenal. Paralelamente, ao longo de todo o período de monitorização de 2016, foi efetuado um reforço das 

amostragens, através da realização de prospeção de mortalidade em torno dos aerogeradores do Parque Eólico de Negrelo e 

Guilhado, com frequência semanal, entre os meses de abril e setembro. 

Em outubro de 2016 foi rececionado, pela EDP Renováveis Portugal, SA., o ofício da APA, datado de 04 de outubro de 2016, relativo 

à análise do Plano de Monitorização dirigido ao Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) (Rv01). Neste ofício, a APA considerou que 

foram realizados os ajustes necessários ao Plano de Monitorização em apreço.  

Os resultados obtidos ao longo destes dois anos de monitorização (2015 e 2016) são apresentados, interpretados e discutidos no 

presente relatório. 

MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL PREVISTAS 

Tendo em conta a mortalidade confirmada do Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) nos três primeiros anos da fase de 

exploração do Parque Eólico de Negrelo e Guilhado, foi sugerida no relatório final do “Programa de Estudos e Monitorização da 

Conservação da Natureza do Parque Eólico de Negrelo e Guilhado” (LEA, 2012) a “promoção da manutenção de áreas de matos 

na envolvência e em áreas afastadas do Parque Eólico, sobretudo aquelas áreas que predominantemente se encontram 

constituídas por formações naturais de Erica sp., Ulex sp. e Cytisus sp. entrecortadas por pastagens”.   

Por outro lado, na Adenda ao Relatório de Monitorização da Avifauna – Atividade e Mortalidade na Área do Parque Eólico de 

Negrelo e Guilhado, ano de 2011 é proposta a ponderação sobre a implementação de uma medida adicional (pintura a vermelho 

das extremidades das pás dos aerogeradores 1, 2, 5, 10 e 11). 

A pertinência da aplicação destas medidas encontra-se fundamentada no capítulo das conclusões.  

RECLAMAÇÕES RELATIVAS AOS FATORES AMBIENTAIS ALVO DE MONITORIZAÇÃO  

Até à data de apresentação deste relatório não existem quaisquer reclamações no âmbito do fator ambiental alvo da presente 

monitorização. 
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3. DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO  

3.1. PARÂMETROS A MONITORIZAR 

Considerando que se pretende caracterizar os padrões de uso da área de estudo por parte da espécie Tartaranhão-caçador (Circus 

pygargus), identificando o tipo e frequência de utilização da área de implantação do projeto, bem como a potencial existência de 

mortalidade por colisão com os aerogeradores, definiram-se os seguintes parâmetros de amostragem:  

 Abundância relativa; 

 Densidade de indivíduos; 

 Distribuição espacial dos registos; 

 Distância de voo em relação aos aerogeradores; 

 Mortalidade observada; 

 Mortalidade estimada (com base em fatores de correção já calculados para outro Parque Eólico da região). 

3.2. LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

3.2.1. CENSOS TARTARANHÃO-CAÇADOR  

Na área do Parque Eólico e na sua envolvente foram efetuados três tipos de amostragem:  

A. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE TARTARANHÃO-CAÇADOR ATRAVÉS DO MÉTODO DE PONTOS FIXOS DE OBSERVAÇÃO  

No total da área de estudo, considerada para o Parque Eólico de Negrelo e Guilhado, foram monitorizados 4 pontos experimentais 

de observação, distribuídos em locais elevados e com boa visibilidade ao longo da área de estudo, cuja localização foi definida nas 

fases anteriores do projeto. Adicionalmente, em 2016, foram monitorizados 4 pontos controlo, localizados fora da influência do 

Parque Eólico de Negrelo e Guilhado, e que apresentam características biofísicas semelhantes (vide Figura 2 e Tabela 2). 

Cada um dos pontos de amostragem foi caracterizado quanto aos habitats dominantes, orografia e distância ao aerogerador mais 

próximo (vide Tabela 2). 
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Figura 2: Distribuição dos pontos fixos monitorizados. 

Tabela 2: Localização e caracterização dos pontos fixos de monitorização. 

PONTO 

COORDENADAS UTM WGS84 
ALTITUDE 

(m) 

DISTÂNCIA AO 
AG MAIS 

PRÓXIMO 
(m) 

HABITAT DOMINANTE 
X Y 

R2 614924 4593931 1020 74 
Matos baixos de Urze (Erica sp.) e Carqueja (Pterospartum 
tridentatum) com afloramentos rochosos 

R5 615029 4592824 1060 187 Vegetação herbácea com afloramentos rochosos 

R7 614550 4592200 1089 10 
Matos baixos de Urze (Erica sp.) e Carqueja (Pterospartum 
tridentatum) com afloramentos rochosos 

R9 614282 4591411 1071 77 
Matos baixos de Urze (Erica sp.) e Carqueja (Pterospartum 
tridentatum) com afloramentos rochosos 

PC1 616301 4592570 996 1340 
Matos baixos de Urze (Erica sp.) e Carqueja (Pterospartum 
tridentatum 

PC2 616239 4591809 997 1755 
Matos baixos de Urze (Erica sp.) e Carqueja (Pterospartum 
tridentatum) com afloramentos rochosos 

PC3 615402 4591502 1002 980 
Matos baixos de Urze (Erica sp.) e Carqueja (Pterospartum 
tridentatum) com afloramentos rochosos 

PC4 615676 4590847 914 1515 
Matos baixos de Urze (Erica sp.) e Carqueja (Pterospartum 
tridentatum) com afloramentos rochosos 
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Em 2016, foi efetuado um reforço das amostragens, através da realização dos censos nos pontos de amostragem, com frequência 

semanal entre os meses de abril e agosto. No mês de setembro de 2016, os censos decorreram com uma periodicidade quinzenal. 

B. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE TARTARANHÃO-CAÇADOR ATRAVÉS DO MÉTODO DE TRANSECTOS 

De forma complementar, foram percorridos, em cada visita de monitorização realizada em 2015, dois transectos com a extensão 

de 1 km cada um. Tendo por base os resultados obtidos e a experiência adquirida ao longo dos trabalhos de campo realizados em 

2015, e com o objetivo de aumentar a probabilidade de detetar a presença de casais reprodutores, aumentou-se no ano de 2016 

a extensão dos dois transectos experimentais, de forma a incluir toda a área do PE. Adicionalmente, em 2016, foram monitorizados 

dois transectos controlo, localizados fora da influência do Parque Eólico de Negrelo e Guilhado (vide Figura 3 e Tabela 3). 

Cada um dos transectos de amostragem foi caracterizado quanto ao habitat dominante e orografia (vide Tabela 3). 

 

Figura 3: Localização dos transectos controlo e experimentais na área de estudo.  
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Tabela 3: Localização e caracterização dos transectos de monitorização. 

TRANSECTO 
COORDENADAS UTM WGS84 

ALTITUDE 
(m) HABITAT DOMINANTE 

X (INÍCIO) Y (INÍCIO) X (FINAL) Y (FINAL) MIN MÁX 

T1 614875 4593517 615404 4592875 1029 1055 
Agrícola e Matos baixos de Urze (Erica sp.) e 
Carqueja (Pterospartum tridentatum) com 
afloramentos rochosos 

T2 614765 4592493 614276 4591216 1058 1085 
Matos baixos de Urze (Erica sp.) e Carqueja 
(Pterospartum tridentatum) com afloramentos 
rochosos 

TC1 616379 4592809 616298 4591813 978 996 
Matos baixos de Urze (Erica sp.) e Carqueja 
(Pterospartum tridentatum) com afloramentos 
rochosos 

TC2 616132 4591882 614615 4591043 995 1019 
Matos baixos de Urze (Erica sp.) e Carqueja 
(Pterospartum tridentatum) com afloramentos 
rochosos 

Em 2016, foi efetuado um reforço das amostragens, através da realização dos censos nos transectos de amostragem, com 

frequência semanal entre os meses de abril e agosto. No mês de setembro de 2016, os censos decorreram com uma periodicidade 

quinzenal. 

C. UTILIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: COMPORTAMENTO, ALIMENTAÇÃO E NIDIFICAÇÃO 

No decorrer do trabalho de campo, foi igualmente efetuado um levantamento dos locais de pouso utilizados pelo 

Tartaranhão-caçador (Circus pygargus). 

Os censos para a determinação da utilização da área por parte da espécie, foram efetuados com uma periodicidade semanal entre 

os meses de abril e agosto e quinzenal no mês de setembro de 2016.  

3.2.2. PROSPEÇÃO DE MORTALIDADE 

Em 2015, a prospeção de mortalidade por colisão, especificamente dirigida à espécie Tartaralhão-caçador (Circus pygargus), 

decorreu entre abril e setembro, com periodicidade quinzenal, em torno dos 11 aerogeradores do Parque Eólico de Negrelo e 

Guilhado. 

Ao longo de todo o período de monitorização de 2016, foi efetuado um reforço das amostragens, através da realização de 

prospeção de mortalidade em torno dos aerogeradores do Parque Eólico de Negrelo e Guilhado, com frequência semanal, entre 

os meses de abril e setembro, dando assim resposta à exigência da APA, no Parecer S010059-201602-DAIA.DPP, de 23 de fevereiro 

de 2016. 

3.3. MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE TARTARANHÃO-CAÇADOR  

As campanhas realizadas basearam-se na atual metodologia reconhecida pelo ICNF para a monitorização de avifauna nos parques 

eólicos e na tese de fim de curso de Gaiola (2008) acerca da “Ecologia Reprodutiva de uma População de Tartaranhão-caçador 

(Circus pygargus) Nidificante no Nordeste de Portugal”. Os locais de amostragem, as periodicidades de trabalho e as metodologias 

utilizadas, foram propostas no Plano de Monitorização de Tartaranhão-caçador de forma a permitir a comparação dos resultados 
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entre as várias fases do projeto (fase de pré-construção, fase de construção e os três primeiros anos da fase de exploração), cujo 

plano de monitorização esteve em vigor entre os anos de 2007 e 2011. 

3.3.1. CENSOS TARTARANHÃO-CAÇADOR  

A) PONTOS FIXOS 

De forma a quantificar a comunidade de Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), foi utilizado o método “pontual com distância 

fixa”. Este método de censo consiste no registo de todos os contactos obtidos pelo observador em determinados pontos fixos 

dentro da área de estudo, durante um período de tempo e num raio em redor do observador previamente estabelecido. Este 

método tem a vantagem de poder ser aplicado em qualquer época do ano, com quaisquer condições atmosféricas, não se 

limitando à época de reprodução (Rabaça, 1995). 

Os pontos de observação tiveram a duração de uma hora, durante a qual foi registado o número de indivíduos de Tartaranhão-

caçador (Circus pygargus) observados, tendo como referência as seguintes classes de distância ao observador: [0 a 50m], ]50 a 

250m], ]250 a 500]m e mais de 500m. Para cada contacto foi registado o sexo (quando possível), a respetiva direção e local de 

voo, assim como as condições climatéricas prevalecentes. O movimento de voo observado foi anotado num mapa de campo, de 

modo a integrar posteriormente essa informação na cartografia do relatório. Foram igualmente registadas todas as eventuais 

alterações de comportamento dos indivíduos de Tartaranhão-caçador observados, de modo a obter dados relativos ao 

comportamento, à perturbação e ao risco de colisão. 

B) TRANSECTOS 

Os transectos foram realizados de carro, a uma velocidade máxima de 35 km/h. Durante os percursos, o observador registou, 

numa ficha própria desenhada para o efeito, o número de indivíduos observados, o sexo, as coordenadas do local de observação, 

a direção e local de voo e as condições climatéricas prevalecentes. 

C) LOCAIS DE NIDIFICAÇÃO 

Conforme referido anteriormente, no decorrer do trabalho de campo, foi efetuado um levantamento de comportamentos que 

indiciassem a utilização do local para reprodução de Tartaranhão-caçador (Circus pygargus). No entanto, durante os dois anos de 

monitorização, na área do Parque Eólico de Negrelo e Guilhado não foi observado nenhum local que fosse utilizado pelo 

Tartaranhão-caçador para se reproduzir.  

Estava previsto que sempre que se observasse um local de pouso seria anotada a sua localização num ortofotomapa e 

registar-se-iam as coordenadas GPS. Complementarmente seria anotado o sexo da ave pousada, o tipo de pouso, a data da 

observação, as condições meteorológicas prevalecentes, o tempo em que a ave estivesse pousada e a presença ou ausência de 

restos de presas ou egagrópilas. Estava também prevista a instalação de uma câmara fotográfica com sensor de infravermelhos 

(Uovision UV565 HD de 12 Megapixels), junto a um dos ninhos localizados, com o objetivo de analisar a dieta e o modo como as 

crias seriam alimentadas. As imagens seriam analisadas posteriormente.  
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Caso se viesse a confirmar a existência de locais de pouso na área do Parque Eólico de Negrelo e Guilhado, a visita a cada ninho, 

na época de incubação e após a eclosão dos juvenis, não excederia os dois minutos, minimizando assim a perturbação causada.  

3.3.2. PROSPEÇÃO DE MORTALIDADE 

Na primeira saída de campo, num raio de 60 metros de cada um dos aerogeradores do Parque Eólico de Negrelo e Guilhado, foi 

efetuada a caracterização dos principais tipos de coberto vegetal presentes. 

Foram realizados transectos a pé, em espiral a partir da base do aerogerador e até um raio de 60 m de distância, para detetar a 

presença de eventuais cadáveres de Tartaranhão-caçador (Circus pygargus). Durante a pesquisa de cadáveres, a velocidade de 

progressão do observador foi ajustada em função das características do habitat. 

O raio de amostragem selecionado para prospeção de mortalidade em torno dos aerogeradores, está em conformidade com o 

estabelecido no plano de monitorização que esteve em curso nas fases anteriores do projeto, e baseia-se em diversos estudos 

que referem que a maioria dos cadáveres é encontrada até 40 metros de distância dos aerogeradores (Higgins et al., 1996; Erickson 

et al., 2000; Johnson et al., 2002, 2003, Santos, 2006; Strix, 2007). 

Sempre que é encontrado um cadáver durante uma prospeção, são registados os seguintes dados: espécie, sexo, coordenada 

geográfica, distância ao aerogerador, presença ou ausência de traumatismos, descrição do habitat envolvente, presença ou 

ausência de indícios de predação, data aproximada da morte (24h; 2-3 dias, mais de uma semana, mais de um mês) e fotografia 

digital do cadáver.  

Durante os períodos de prospeção foram igualmente caracterizadas e registadas as condições atmosféricas prevalecentes (e.g. 

vento, precipitação, visibilidade e nebulosidade). 

A mortalidade detetada durante as campanhas de prospeção poderá subestimar a mortalidade real provocada pelo 

funcionamento do Parque Eólico, uma vez que são vários os parâmetros que condicionam a capacidade de deteção. Assim, os 

valores de mortalidade observada são corrigidos tendo em consideração as recomendações atuais do ICNF e os fatores de correção 

(taxas de remoção e detetabilidade) já calculados para outro Parque Eólico da região (Parque Eólico do Outeiro), de acordo com 

as recomendações atuais do ICNF. 

3.3.3.  EQUIPAMENTO UTILIZADO 

Para além dos meios técnicos necessários, a execução das tarefas previstas no âmbito desta monitorização incluiu a utilização do 

seguinte equipamento:  

 Viatura todo o terreno;  

 Câmara fotográfica digital; 

 Binóculos; 

 GPS Garmin etrex legend Hcx®; 

 iPad com matrizes de registo de dados; 

 Cartas militares (escala 1:25000); 
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 Bibliografia específica. 

3.4. MÉTODO DE TRATAMENTO DE DADOS 

3.4.1. CENSOS TARTARANHÃO-CAÇADOR 

A partir dos dados obtidos durante as contagens pontuais e ao longo dos transectos lineares, foram determinados os seguintes 

parâmetros: 

 Abundância relativa – Número total de indivíduos de Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) registados em cada ponto 

de amostragem, durante 1 hora de escuta, e para a totalidade das visitas. 

 Densidade de contactos – Determinação da densidade de contactos com a espécie Circus pygargus por unidade de área. 

 Índice Quilométrico de Abundância (IKA) – Aplica-se aos contactos registados nos transectos lineares. Determinação do 

número de indivíduos numa faixa de um quilómetro de comprimento, e de largura correspondente ao raio de deteção, 

permitindo obter um índice proporcional à densidade das aves nidificantes no local (Gaiola, 2008). Os dados recolhidos 

permitiram determinar o IKA, concentrando os registos da seguinte forma: 

O valor do IKA foi obtido pelo quociente entre o número de indivíduos observados e o número de quilómetros percorridos ao 

longo dos transectos lineares (ind./km).  

IKA = 
Nº de indivíduos observados 

Número de quilómetros percorridos  

A normalidade das variáveis foi estudada através de um teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. Realizou-se uma análise 

de variâncias de classificação dupla (ANOVA) e a sua alternativa não paramétrica (teste de Kruskal-Wallis), quando necessário, de 

forma a avaliar os efeitos do habitat na abundância relativa e riqueza específica de aves na área de estudo. Para a comparação de 

médias foi utilizado o teste paramétrico T-student em amostras pequenas e com dados com distribuição normal (testada através 

de um teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov) ou a sua alternativa não paramétrica quando as variáveis não cumpriam os 

pressupostos necessários (teste de Mann-Whitney). 

3.4.2. PROSPEÇÃO DE MORTALIDADE 

Relativamente à potencial mortalidade de Tartaranhão-caçador, por colisão com os aerogeradores do Parque Eólico de Negrelo e 

Guilhado, no caso de serem encontrados indivíduos mortos durante as prospeções, os valores de mortalidade observada são 

ajustados com base nas taxas de remoção e deteção de carcaças já calculados para o Parque Eólico do Outeiro, que se localiza na 

proximidade do projeto em análise. Este tipo de metodologia já tinha vindo a ser utilizada no Plano de Monitorização de Avifauna 

que esteve em vigor entre os anos de 2009 e 2011. 

As fórmulas utilizadas para a estimativa do total de mortalidade são adaptadas de Orloff & Flannery (1992) e de Johnson et al. 

(2003). 

De Orloff & Flannery (1992) adapta-se o fator de correção (FC): 
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FC = 
Periodicidade das visitas 

Número de dias até à remoção 

De Johnson et al. (2003) adaptam-se as seguintes fórmulas: 

 O número médio de carcaças estimado (Cajustado) por aerogerador e por época de estudo: 

 

Cajustado = FC × C 

 Estimativa do total de mortalidades no Parque Eólico: 

Para a estimativa de mortalidade no Parque Eólico, divide-se o número de carcaças encontradas, pela probabilidade de uma 

carcaça estar disponível para ser encontrada durante uma pesquisa e ser efetivamente encontrada. 

ME = 

N × Cajustado 

a 

As estimativas da mortalidade por aerogerador e por época de estudo obtêm-se dividindo a mortalidade estimada do Parque 

Eólico (ME) pelo número de aerogeradores (N). 

As variáveis e os símbolos associados às equações são: 

ME – Estimativa da mortalidade anual, ajustada pelas taxas de remoção e de detetabilidade; 

C – O número médio de carcaças observadas por aerogerador por época do ano; 

ci – O número de carcaças detetadas em cada prospeção (i) por época do ano; 

n – O número de áreas prospetadas; 

k – O número de aerogeradores pesquisados; 

N – O número total de aerogeradores no local; 

a – Probabilidade estimada de uma carcaça estar disponível para ser detetada durante uma pesquisa e ser efetivamente 

detetada (taxa de detetabilidade do operador).  

n

i

i

c

C
k
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3.4.2.1. TAXA DE REMOÇÃO DE CADÁVERES  

De acordo com a metodologia proposta, não foram efetuadas experiências para o cálculo de taxas de remoção e de detetabilidade 

para o Parque Eólico de Negrelo e Guilhado. Os dados de mortalidade observada são desta forma corrigidos, adotando as 

estimativas obtidas em 2006 para o Parque Eólico do Outeiro, localizado na serra do Alvão, próximo da área de estudo, com 

características semelhantes, em termos de clima e cobertura do solo (Mãe d’Água, 2006).  

Para a simulação da remoção de cadáveres foram utilizadas carcaças de animais, correspondentes a 4 classes de tamanho, de 

forma a simular a potencial existência de cadáveres de vários tamanhos, vítimas de colisão com as pás ou com a torre dos 

aerogeradores: 

 Classe A – ratos (Mus musculus)1;  

 Classe B – metades de codornizes;  

 Classe C – codornizes inteiras;  

 Classe D – perdizes.  

Para a experiência de remoção de cadáveres, em cada estação do ano de 2006, foram selecionados 4 aerogeradores, dos 15 no 

Parque Eólico do Outeiro, tendo em conta a sua localização, de forma a representar os limites do parque eólico (início e final), as 

áreas mais interiores e o histórico de mortalidade dos aerogeradores. Em cada aerogerador selecionado, e dentro de um raio de 

60 m em volta do aerogerador, distribuíram-se os cadáveres aleatoriamente (tendo o cuidado de lançar os cadáveres ao ar em 

vez de os colocar diretamente no solo) por diferentes tipos de coberto vegetal (solo nu, vegetação rasteira, etc.), na tentativa de 

reproduzir o mais fielmente possível, colisões e quedas subsequentes. 

As carcaças foram monitorizadas em intervalos de 3 dias até perfazer 15 dias após a sua colocação. Em cada saída de campo foi 

registado o estado das carcaças (removida, consumida ou degradada). 

Tendo em conta o tamanho da espécie em análise (Tartaranhão-caçador) e o período de monitorização do presente estudo (abril 

a setembro), importa referir que interessa apenas ter como referência as taxas de remoção calculadas para a classe D durante as 

estações de primavera, verão e outono. 

3.4.2.2. TAXA DE DETETABILIDADE  

Para a determinação da taxa de detetabilidade utilizada para as estimativas de mortalidade, que expressa o grau de eficiência dos 

observadores na deteção de eventuais fatalidades, foi igualmente adotada a estimativa obtida para o Parque Eólico do Outeiro 

(Mãe d’Água, 2006), com características de habitat e coberto vegetal dominantes similares. 

Esta experiência envolveu a colocação de modelos que simulam aves em locais pré-estabelecidos e distribuídos, de forma 

aleatória. Foram utilizadas carcaças de animais, correspondentes a 4 classes de tamanho, de forma a simular a potencial existência 

de cadáveres de vários tamanhos, vítimas de colisão com as pás ou com a torre dos aerogeradores:  

 Classe A – ratos (Mus musculus);  

                                                           
1 Nas estações de inverno e primavera foram utilizadas partes de codornizes (¼ de codornizes) com peso equivalente ao de ratos de laboratório.   
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 Classe B – metades de codornizes;  

 Classe C – codornizes inteiras;  

 Classe D – perdizes. 

Tendo em conta o tamanho da espécie em análise (Tartaranhão-caçador) importa referir que interessa apenas ter como referência 

as taxas de detetabilidade calculadas para a classe D. 

3.5. RELAÇÃO DOS DADOS COM AS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO OU DO AMBIENTE EXÓGENO AO PROJETO  

A análise das características do projeto e o efeito de situações exógenas, como alterações climatéricas pontuais, a 

heterogeneidade do habitat, a intensidade de atividades humanas ou a própria estrutura e evolução da paisagem, foi efetuada na 

discussão dos resultados.  

Os resultados obtidos, relativos a eventuais impactes sobre este grupo (e.g. mortalidade, efeito de exclusão) serão confrontados 

com dados relativos ao projeto (e.g. ações de manutenção, etc.).  

Sempre que se considerou pertinente, foi efetuada análise estatística recorrendo à adição de variáveis exógenas ao modelo de 

análise de variância, que dependendo da sua natureza, podem ser inseridas no modelo-base como co-variáveis, fatores exógenos 

ou blocos. 

3.6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS DADOS 

Os dados obtidos ao longo dos dois anos de monitorização da espécie Tartaranhão-caçador do Parque Eólico de Negrelo e Guilhado 

foram analisados estatisticamente e comparados com os resultados obtidos nas fases anteriores do projeto. Foram também 

analisadas e discutidas as diferenças significativas obtidas entre os pontos e transectos experimentais e os pontos e transectos 

controlo.  

No que diz respeito aos testes e modelos estatísticos de tratamento de dados, foi aplicado um nível de confiança de 95% (p<0,05). 

No caso de se detetar mortalidade de indivíduos da espécie Tartaranhão-caçador resultantes da colisão com as estruturas que 

compõem o Parque Eólico de Negrelo e Guilhado, é analisada a relevância das mesmas, em função do número de indivíduos, do 

sexo e da idade, sendo consideradas graves as potenciais alterações na razão dos sexos e adultos na população de 

Tartaranhão-caçador existente na área. 

Os dados de mortalidade estimada obtidos são avaliados de acordo com os valores de densidade e riqueza específica obtidos, 

assim como em função dos padrões temporais e espaciais determinados. 

Em função dos resultados obtidos, e caso se afigure como necessário, serão propostas medidas que permitam minimizar ou 

compensar os impactes identificados. A implementação das medidas de minimização, quando aplicável, será monitorizada para 

que se possa testar a eficácia das mesmas.  
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3.6.1. IMPACTES CUMULATIVOS 

Tendo em conta a presença, na proximidade da área de estudo, de outras fontes de impactes, foram avaliados eventuais impactes 

cumulativos, nomeadamente considerando os parques eólicos adjacentes (Parque Eólico do Alto da Coutada e Parque Eólico de 

Falperra-Rechãzinha), no que se refere a alterações ao nível das populações de Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) e sobre a 

potencial mortalidade associada a esta espécie. Esta abordagem foi efetuada no capítulo da discussão do presente relatório.  

3.6.2. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA PREVENIR OU REDUZIR OS IMPACTES OBJETO DE 

MONITORIZAÇÃO  

Em função dos resultados obtidos, caso se verifiquem alterações negativas significativas nos parâmetros da comunidade de 

Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), serão propostos estudos ou ações complementares no sentido de determinar as causas 

dessas alterações e serão sugeridas medidas de compensação/minimização adequadas.  

A definição destas medidas, caso venham a ser identificadas como pertinentes pela comissão de avaliação do projeto, será objeto 

de documento próprio que incluirá, para além da descrição da própria medida, uma justificação técnica e descrição dos respetivos 

objetivos.   
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4. RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO  

4.1. CENSOS TARTARANHÃO-CAÇADOR 

A) PONTOS FIXOS 

Os trabalhos de campo com vista à monitorização das populações de Tartaranhão-caçador na área do Parque Eólico de Negrelo e 

Guilhado decorreram entre o mês de abril e o mês de setembro. As condições meteorológicas que se faziam sentir foram variando 

ao longo das várias amostragens sem que se tenham efetuado amostragens com condições meteorológicas adversas (vide Tabela 4). 

Tabela 4: Registo das condições meteorológicas que se fizeram sentir em cada visita ao Parque Eólico de Negrelo e Guilhado no ano de 2016. 

SAÍDA DATA VISIBILIDADE  
INTENSIDADE 

VENTO 

DIREÇÃO 

VENTO 

NEBULOSIDADE 

(%) 
PRECIPITAÇÃO TEMPERATURA 

1 02/04/2016 Alta Moderado O 67 - 100 Nula  0-10 

2 08/04/2016 Alta Fraco N 34 - 66 Nula 11-20 

3 14/04/2016 Alta Moderado SO 67 - 100 Fraca 11-20 

4 23/04/2016 Alta Fraco SE 0 - 33 Nula 11-20 

5 
29/04/2016 Alta Fraco S 0 - 33 Nula 11-20 

30/04/2016 Alta Fraco E 0 - 33 Nula 11-20 

6 
08/05/2016 Alta Moderado S 67 - 100 Nula 11-20 

09/05/2016 Alta Forte S 67 - 100 Fraca 0-10 

7 14/05/2016 Alta Moderado NO 67 - 100 Nula 11-20 

8 20/05/2016 Alta Fraco O 0 - 33 Nula  21-30 

9 28/05/2016 Alta Moderado N 67 - 100 Nula 21-30 

10 
05/06/2016 Alta Moderado W 34-66 Nula 21-30 

06/06/2016 Alta Moderado S 34-66 Nula 21-30 

11 12/06/2016 Alta Moderado NO 0 - 33 Nula  21-30 

12 
19/06/2016 Alta Fraco N 0 - 33 Nula  >30 

20/06/2016 Alta Fraco NE 0 - 33 Nula 21-30 

13 27/06/2016 Alta Moderado NO 0 - 33 Nula  >30 

14 06/07/2008 Alta Moderado E 34 - 66 Nula  21-30 

15 12/07/2016 Alta Moderado N 34 - 66 Nula  >30 

16 19/07/2016 Alta Moderado SO 0 - 33 Nula  >30 

17 
26/07/2016 Alta Moderado N 0 - 33 Nula  >30 

27/07/2016 Alta Fraco SE 0 - 33 Nula > 30 

18 02/08/2016 Alta Fraco S 0 - 33 Nula  21-30 

19 
11/08/2016 Alta Moderado E 0 - 33 Nula  21-30 

12/08/2016 Alta Moderado S 0 – 33 Nula > 30 

20 20/08/2016 Alta Moderado N 0 - 33 Nula 21-30 

21 
28/08/2016 Alta Moderado E 0 - 33 Nula  21-30 

29/08/2016 Alta Moderado SE 0 – 33 Nula 21-30 

22 12/09/2016 Alta Moderado O 67 - 100 Nula  21-30 
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SAÍDA DATA VISIBILIDADE  
INTENSIDADE 

VENTO 

DIREÇÃO 

VENTO 

NEBULOSIDADE 

(%) 
PRECIPITAÇÃO TEMPERATURA 

23 26/09/2016 Alta Nulo N 67 - 100 Nula  21-30 

Do trabalho de campo realizado entre abril e setembro de 2016, resultaram 23 saídas (vide Tabela 4), perfazendo um total de 184 

horas de prospeção ativa de Tartaranhão-caçador em pontos fixos.  Este esforço de amostragem permitiu a obtenção de um total 

de 28 contactos com Tartaranhão-caçador (vide Tabela 5). 

Tabela 5: Observações de Tartaranhão-caçador obtidas nos pontos fixos ao longo da época de monitorização do Parque Eólico de Negrelo e 

Guilhado, no ano de 2016. 

 

DATA HORA  PONTO 
BANDA DE OBSERVAÇÃO (m) 

SEXO IDADE ALTURA VOO COMPORTAMENTO 
[0-50] ]50-250] ]250-500] >500 

14/04/2016 11:10 R2    1 Fêmea Adulto Abaixo dos AG Caça 

29/04/2016 14:20 PC2  1   Macho Adulto Raio dos AG Deslocação 

30/04/2016 13:30 R7    1 Macho Adulto Abaixo dos AG Caça 

09/05/2016 10:40 R9  1   Macho Adulto Abaixo dos AG Caça 

09/05/2016 10:40 R9  1   Macho Adulto Abaixo dos AG Deslocação 

20/05/2016 12:25 PC3    1 Macho Adulto Abaixo dos AG Caça 

28/05/2016 15:40 R9  1   Macho Adulto Abaixo dos AG Caça 

05/06/2016 15:10 R5   1  Macho Adulto Abaixo dos AG Caça 

05/06/2016 16:30 R7  1   Macho Adulto Abaixo dos AG Caça 

06/06/2016 14:20 PC2 1    Macho Adulto Abaixo dos AG Caça 

12/06/2016 16:00 PC3 1    Macho Adulto Abaixo dos AG Caça 

27/06/2016 11:15 R2   1  Macho Adulto Abaixo dos AG Caça 

27/06/2016 18:10 R7  1   Macho Adulto Abaixo dos AG Caça 

19/07/2016 16:00 R5    1 Macho Adulto Abaixo dos AG Caça 

20/07/2016 07:55 R2    1 Macho Adulto Abaixo dos AG Caça 

27/07/2016 07:45 R2    1 Macho Adulto Abaixo dos AG Caça 

27/07/2016 15:30 PC4    2 Macho Adulto Abaixo dos AG Caça 

27/07/2016 15:30 PC4    1 Macho Adulto Abaixo dos AG Caça 

27/07/2016 15:30 PC4   1  Macho Adulto Abaixo dos AG Caça 

27/07/2016 15:30 PC4   1  Macho Adulto Raio dos AG Deslocação 

02/08/2016 10:20 R9  1   Macho Adulto Abaixo dos AG Caça 

11/08/2016 10:00 PC4   1  Macho Adulto Abaixo dos AG Caça 

12/08/2016 09:00 R9  2   Macho e Fêmea Adulto Abaixo dos AG Caça 

29/08/2016 10:10 R5   1  - Juvenil Raio dos AG Deslocação 

29/08/2016 16:00 R9  1   - Juvenil Abaixo dos AG Deslocação 

12/09/2016 15:25 R7    1 Fêmea Adulto Raio dos AG Deslocação 
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Ao longo de todo o trabalho apenas se obtiveram 2 contactos com Tartaranhão-caçador a menos de 50 metros do observador. 

Foram obtidos 10 contactos em que o indivíduo foi observado entre 50 e 250 m, 6 contactos foram obtidos na banda de 250 a 500 

metros e em 10 casos (35,7%), o contacto foi registado a mais de 500 metros do observador (vide Tabela 5). 

Foi possível identificar a idade em todos os contactos obtidos tendo sido registados 26 contactos com aves adultas e 2 contactos 

com aves juvenis (vide Tabela 5). 

Relativamente ao sexo, apenas foi possível a sua determinação no caso de indivíduos adultos, tendo-se obtido um total de 23 

contactos com machos e apenas 3 contactos com fêmeas de Tartaranhão-caçador. Apenas por uma ocasião, já no mês de agosto, 

foi possível observar um macho e uma fêmea em simultâneo (vide Tabela 5). 

Quanto às alturas de voo registadas, verifica-se que em 85,7% dos casos (N=24), os indivíduos foram observados a voar abaixo da 

zona de risco de colisão com os aerogeradores e em 4 casos (14,3%) foram observados a voar a uma altura de elevado risco de 

colisão. Em dois casos foram observados indivíduos que, após efetuarem voos abaixo ou à altura dos aerogeradores, se deslocaram 

acima do raio percorrido pelas pás dos aerogeradores (vide Tabela 5). 

A atividade de caça foi a que teve mais expressão, com 22 observações (78,6%), seguida de movimentos de deslocação, com 6 

contactos (21,4%). Importa salientar que todos os casos em que as aves foram observadas a voar a alturas de maior risco, 

estiveram associados a comportamentos de deslocação, não tendo em nenhum caso ficado associados a comportamentos de 

caça. É igualmente importante realçar o facto de não terem sido observados quaisquer comportamentos de display nupcial ou de 

defesa de território (vide Tabela 5). Neste segundo ano dos trabalhos de monitorização foi reforçado o plano de amostragem 

tendo sido definida uma área de controlo com o acréscimo de quatro pontos de amostragem. Do total de contactos obtidos com 

Tartaranhão-caçador (28) apenas 10 (35,7%) ocorreram na área controlo. Os registos obtidos na área controlo foram sempre de 

machos, observados maioritariamente a caçar (8 contactos). Nesta área, apenas em duas ocasiões se observaram Tartaranhões-

caçadores em voo de deslocação, a uma altura equivalente à altura de perigo de colisão com aerogeradores. Quanto à idade dos 

animais observados, verificou-se que no presente ano apenas se observaram dois juvenis, enquanto no ano anterior se tinham 

observado 6 indivíduos desta faixa etária.  

Ao longo dos trabalhos realizados todas as observações e deslocações de Tartaranhão-caçador foram cartografadas e, 

posteriormente, inseridas num sistema de informação geográfica. Na Figura 4 estão representadas as rotas de voo observadas e 

registadas durante os trabalhos de monitorização desta espécie, realizados em 2016.  
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Figura 4: Movimentações de Tartaranhão-caçador observadas ao longo do período de monitorização.  

Na Figura 4 está bem patente a utilização que esta espécie faz, quer da área de estudo quer da área controlo. Parece haver uma 

preferência pela utilização da área de influência do Parque Eólico de Negrelo e Guilhado para atividades de caça. Embora a área 

controlo também seja utilizada para caçar, esta utilização parece ser menos intensa, quando comparada com a área do Parque 

Eólico (vide Figura 4).  

Tabela 6: Distâncias percorridas (em quilómetros) por Tartaranhão-caçador dentro de cada uma das áreas de trabalho em atividade de caça ou 

em deslocação. 
 ÁREA EXPERIMENTAL ÁREA CONTROLO TOTAL 

Caça 15,44 3,72 19,16 

Deslocação 3,00 3,89 6,89 

Total 18,44 7,61 26,05 

Tal como inferido através da Figura 4 verificam-se algumas diferenças entre a utilização que a espécie faz da área controlo ou da 

área experimental (Km´s percorridos), no entanto, as diferenças não são significativas (U=112,00; P>0,05). Enquanto na área 

experimental esta espécie foi observada a percorrer um total de 18,44 quilómetros na área controlo apenas percorreu 7,61 

quilómetros. Também a finalidade com que a espécie utiliza cada uma das áreas parece apresentar algumas diferenças que não 

são estatisticamente significativas (U=119,00; P>0,05). Enquanto na área experimental, a maioria das deslocações foi em atividade 

de caça (83%), na área controlo as duas atividades apresentaram valores de deslocação bastante semelhantes (vide Tabela 6).  
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Na Figura 5 apresenta-se a abundância relativa de Tartaranhão-caçador (ind./h) obtida em cada um dos meses monitorizados em 

cada ponto de amostragem.  

 

Figura 5: Abundância relativa de Tartaranhão-caçador (ind./h) obtida em cada mês de amostragem. 

O número médio de contactos obtidos por cada hora de observação foi de 0,16 indivíduos. Tal como se pode observar na Figura 

5, este indicador apresenta flutuações importantes ao longo dos vários meses de monitorização. Os valores mais elevados foram 

obtidos durante o mês de julho (0,25 ind./h), enquanto os valores mais baixos foram obtidos no mês de setembro e abril (0,06 e 

0,08 ind./h, respetivamente). Contudo, os resultados do teste de Kruskal-Wallis evidenciam que os valores de abundância relativa, 

para a totalidade do período estudado não variaram de forma significativa (χ2=4,232; P>0,05; N=193), para um intervalo de 

confiança de 95%.  

De uma forma geral verificou-se uma variação mensal semelhante tanto na área experimental como na área controlo embora os 

valores de abundância sejam quase sempre mais elevados nos pontos da área de influência do Parque Eólico.  

A comparação entre os dois anos de amostragem apenas pode ser feita tendo em conta os resultados obtidos nos pontos de 

observação localizados na área do Parque Eólico, já que, no ano anterior, não foram amostrados os pontos controlo. Na Figura 6 

apresenta-se a comparação entre os totais mensais do índice de abundância relativa de Tartaranhão-caçador em cada um dos 

anos de amostragem.  
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Figura 6: Totais mensais da abundância relativa de Tartaranhão-caçador (ind./h) obtidos em cada um dos anos de amostragem.  

Os valores mensais de abundância relativa são mais elevados no ano de 2015 comparativamente ao ano de 2016. A abundância 

relativa obtida entre os dois anos de amostragem apresenta diferenças significativas, para um intervalo de confiança de 95% 

(U=5694,00; P=0,005; N=245).  Em abril, junho e agosto a abundância relativa foi superior no ano de 2015. Por sua vez, nos meses 

de maio, julho e setembro, a tendência inverteu-se sendo os valores obtidos em 2016 os mais elevados. As diferenças mais 

acentuadas são as verificadas no mês de agosto onde ocorreu uma diminuição importante do índice de abundância relativa entre 

os dois anos amostrados (vide Figura 6).   

Na Figura 7 apresentam-se os valores de abundância relativa de Tartaranhão-caçador (ind./h) obtidas para cada ponto de 

observação e por classe de distância em relação ao observador.  
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Figura 7: Abundância relativa de Tartaranhão-caçador (ind./h) para cada ponto de observação e classe de distância. 

A abundância relativa de Tartaranhão-caçador apresentou sempre valores muito baixos ao longo de toda a época em que se 

realizaram os trabalhos. Os dados obtidos apresentam algumas variações entre os vários pontos de amostragem. As abundâncias 

relativas mais elevadas obtiveram-se no ponto experimental R9 (0,30 ind./h) e os valores mais baixos foram registados no ponto 

controlo PC1 onde nunca se observou a presença desta espécie (vide Figura 7). 

Os valores da abundância relativa entre os oito pontos de amostragem (4 experimentais e 4 controlo), não apresentam diferenças 

significativas (χ2=8,587; P>0,05; N=193), para um intervalo de confiança de 95%. 

Globalmente os resultados obtidos na área controlo (média 0,11 ind./h) apresentam valores de abundância médios mais baixos 

que os obtidos na área de estudo (média de 0,22 ind./h). Os valores de abundância relativa entre pontos controlo e pontos 

experimentais, são estatisticamente significativos (U=4197; P=0,046; N=193), para um intervalo de confiança de 95%. 

A análise da abundância relativa ao nível das diferentes classes de distância ao observador, revelou valores de 0,01 ind./h na classe 

[0-50]m, na classe ]50-250]m o valor da abundância foi de 0,05 ind./h, na classe ]250-500]m obteve-se o valor de 0,03 ind./h e na 

classe >500m obteve-se o valor de 0,07 ind./h. A abundância relativa entre classes de distância ao observador, não apresenta uma 

diferença significativa (U=588,00; P>0,05; N=193), para um intervalo de confiança de 95%. 

Comparando os valores médios deste indicador por classe de distância ao observador parece haver diferenças significativas entre 

os valores obtidos na área controlo e na área experimental para a classe [50-250[m (U=4323,5; P=0,019; N=193). A abundância 

relativa obtida nas restantes bandas em análise, não revelou diferenças significativas entre pontos controlo e pontos 

experimentais. 
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Na Figura 8 apresentam-se os valores da abundância relativa para os pontos amostrados em ambos os anos de monitorização das 

populações de Tartaranhão-caçador (pontos experimentais).  

 

 Figura 8: Abundância relativa de Tartaranhão-caçador (ind./h) obtida em cada ponto de observação monitorizado nos dois anos de amostragem. 

Em ambos os anos amostrados, foi o ponto R9 o que apresentou valores médios de abundância relativa mais elevados e no ponto 

R5 que se obtiveram os valores médios de abundância mais baixos (vide Figura 8).  

Na Figura 9 apresentam-se os valores da densidade de contactos com Tartaranhão-caçador obtidos em cada mês de amostragem. 

 

Figura 9: Densidade de contactos com Tartaranhão-caçador (ind./ha) obtida em cada um dos meses de amostragem. 
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Tal como no caso do indicador “abundância relativa”, também o indicador “densidade de Tartaranhão-caçador” apresenta valores 

extremamente baixos. A densidade de contactos com Tartaranhão-caçador apresentou algumas variações ao longo dos meses de 

amostragem. No mês de setembro os valores foram nulos e os meses de junho e agosto destacam-se por apresentarem os valores 

de densidade total mais elevados, 0,0024 ind./ha (vide Figura 9). Contudo, os testes estatísticos evidenciam que os valores de 

densidade, entre os diversos meses de amostragem não variaram de forma significativa para a globalidade do período amostrado 

(χ2=9,191; P>0,05; N=193), para um intervalo de confiança de 95%. 

A Figura 10 apresenta os resultados obtidos para o indicador de densidade de Tartaranhão-caçador para cada um dos meses e por 

ano de amostragem. 

 

Figura 10: Variação anual dos valores de densidade de contactos com Tartaranhão-caçador (ind./ha) obtida em cada um dos meses de 

amostragem. 

Os valores de densidade desta espécie apresentaram variações consideráveis entre os dois anos de amostragem. De uma forma 

global, os valores obtidos no ano de 2015 são superiores aos obtidos no presente ano, sendo a única exceção o mês de maio em 

que a densidade é superior no ano de 2016. Verifica-se uma diferença significativa entre os resultados obtidos nos dois anos 

amostrados (U=5460,00 P<0,05; N=245).  

Foram igualmente calculadas as densidades de contactos com Tartaranhão-caçador por unidade de área, em cada um dos pontos 

de amostragem.  
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Figura 11: Densidade de contactos com Tartaranhão-caçador (ind./ha) para cada ponto de observação e classe de distância. 

Os valores obtidos foram globalmente baixos em todos os pontos. A densidade total mais elevada verificou-se no ponto R9 (0,0038 

ind./ha), enquanto no ponto PC1 a densidade foi nula (vide Figura 11). A comparação entre os resultados obtidos em cada um dos 

pontos de amostragem revelou a ausência de diferenças significativas (χ2=11,127; P>0,05; N=193), para um intervalo de confiança 

de 95%.  

Por outro lado, as densidades determinadas para os diferentes raios de distância ao observador apresentam algumas diferenças 

entre si. Assim os testes estatísticos revelaram diferenças significativas entre as densidades verificadas nos raios de 50 e 250 

metros (χ2=36,792; P<0,001; N=193) e nos raios de 50 e 500 metros (χ2=22,241; P<0,001; N=193). 

B) TRANSECTOS 

Do trabalho de campo realizado entre abril e setembro de 2016 resultaram 23 saídas, tendo-se percorrido um total de 142 

quilómetros em prospeção ativa de Tartaranhão-caçador, em transectos lineares. Deste esforço de amostragem resultou a 

observação de um total de 4 indivíduos (vide Tabela 7). O índice quilométrico de abundância (IKA) total foi de 0,03 indivíduos 

observados por cada quilómetro percorrido.  

Tabela 7: Observações de Tartaranhão-caçador obtidas ao longo do período de monitorização aplicando o método dos transectos. 

DATA HORA TRANSECTO Nº DE INDIVÍDUOS SEXO IDADE ALTURA VOO COMPORTAMENTO 

08/05/2016 14:02 TC2 1 Macho Adulto Abaixo dos AG Caça 

28/05/2016 15:15 T1 1 Fêmea Adulto Abaixo dos AG Caça 

13/06/2016 10:38 T1 1 Macho Adulto Abaixo dos AG Caça 

03/08/2016 10:11 TC2 1 Macho Adulto Abaixo dos AG Deslocação 

Das quatro observações de Tartaranhão-caçador obtidas através da aplicação do método dos transectos lineares, três 

correspondem a indivíduos do sexo masculino (dois em atividade de caça e um em deslocação) e uma fêmea observada em 
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atividade de caça. Todos os indivíduos observados eram adultos (vide Tabela 7). 

Em todas as observações a altura de voo registada foi abaixo do raio percorrido pelas pás dos aerogeradores. Foram obtidos dois 

contactos na área experimental, nomeadamente no transecto T1 e dois contactos na área de controlo, ambas no transecto TC2 

(vide Tabela 7). 

Na Figura 12 estão representadas as rotas de voo dos indivíduos de Tartaranhão-caçador observadas durante os trabalhos de 

monitorização dos transectos lineares.  

 

Figura 12: Movimentações de Tartaranhão-caçador observadas ao longo do período de monitorização.  

O reduzido número de registos obtidos não permite identificar qualquer tipo de padrão na utilização do espaço. No entanto, 

refere-se o facto de, apesar de se terem observado animais nos trabalhos de monitorização dos transectos experimentais, estas 

deslocações foram efetuadas na área de controlo e, quase sempre em atividade de caça (vide Figura 12 e Tabela 8).  

Tabela 8: Distâncias percorridas (em quilómetros) por Tartaranhão-caçador dentro de cada uma das áreas de trabalho e por atividade. 
 ÁREA EXPERIMENTAL ÁREA CONTROLO TOTAL 

Caça 0 1,96 1,96 

Deslocação 0 1,28 1,28 

Total 0 3,24 3,24 
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Apenas se registou atividade desta espécie na área controlo tendo sido percorridas distâncias similares em atividade de caça (1,96 

km) ou em deslocação (1,28 km) (vide Tabela 8). 

Na Figura 13 apresenta-se o índice quilométrico de abundância (IKA) obtido em cada transecto de amostragem e para o total das 

áreas amostradas.  

 

Figura 13: Índice quilométrico de abundância de Tartaranhão-caçador determinado para cada um dos transectos e para a totalidade da área 

amostrada.  

O IKA foi mais elevado no transecto controlo TC2 (0,06 ind./Km) e foi nulo no transecto experimental T2 e de controlo TC1. Este 

índice apresenta valores ligeiramente mais elevados para a área controlo quando comparado com os valores da área experimental 

(vide Figura 13). 

Na Figura 14 apresenta-se o IKA obtido em cada transecto de amostragem ao longo de cada um dos anos de monitorização. Os 

transectos controlo, realizados na amostragem de 2016, não são analisados já que não foram amostrados no ano de 2015.  
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Figura 14: Índice quilométrico de abundância de Tartaranhão-caçador determinado para cada um dos transectos e para a totalidade da área 

amostrada. 

Este índice apresenta valores mais baixos na amostragem de 2016, sendo o número médio de Tartaranhões-caçadores observados 

por quilómetro percorrido em 2016 (0,025 Ind./Km) cerca de 3 vezes mais baixo quando comparado com os valores obtidos na 

amostragem de 2015 (0,077 Ind./Km) (vide Figura 14).  

C) LOCAIS DE NIDIFICAÇÃO DE TARTARANHÃO-CAÇADOR 

Ao longo de todo o trabalho de campo, levado a cabo entre os meses de abril e setembro de 2015 e 2016, não houve quaisquer 

observações de indivíduos pousados. Todos os contactos de Tartaranhão-caçador obtidos corresponderam a indivíduos em 

atividade de caça ou em passagem na área de estudo.  

4.2. PROSPEÇÃO DE MORTALIDADE 

Para a prospeção de mortalidade de Tartaranhão-caçador, foram realizadas 25 campanhas com periodicidade semanal. Em cada 

visita de monitorização foram registadas as condições meteorológicas, bem como o funcionamento dos aerogeradores (paragem 

for falta de vento e/ou operações de manutenção) (vide Tabela 9). 

Tabela 9: Datas das prospeções de mortalidade, condições meteorológicas e funcionamento dos aerogeradores.  

DATA VISIBILIDADE 
VELOCIDADE 

VENTO 

DIREÇÃO 

VENTO 
NEBULOSIDADE (%) 

TIPO DE 

PRECIPITAÇÃO 

TEMPERATURA 

(°C) 

FUNCIONAMENTO 

AG'S 

02-04-2016 Alta Moderado N 67-100% Chuva Fraca -10 - 10 100% 

09-04-2016 Alta Moderado N 34-66% - 11 - 20 100% 

14-04-2016 Alta Moderado SO 67-100% Chuva Fraca 11 - 20 100% 
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DATA VISIBILIDADE 
VELOCIDADE 

VENTO 

DIREÇÃO 

VENTO 
NEBULOSIDADE (%) 

TIPO DE 

PRECIPITAÇÃO 

TEMPERATURA 

(°C) 

FUNCIONAMENTO 

AG'S 

24-04-2016 Alta Fraco S 0-33% - 11 - 20 
73% 

(3 AG’s parados) 

30-04-2016 Alta Fraco O 34-66% - 21-30 
91%  

(1 AG parado) 

09-05-2016 Moderada Forte S 67-100% Chuva Fraca -10 - 10 100% 

14-05-2016 Alta Moderado NO 67-100% - 11 - 20 100% 

21-05-2016 Alta Fraco SO 67-100% - 21-30 100% 

28-05-2016 Alta Moderado N 67-100% - 21-30 100% 

05-06-2016 Alta Nulo - 34-66% - 21-30 
82% 

(2 AG’s parados) 

13-06-2016 Alta Moderado NO 0-33% - 21-30 
91% 

(1 AG parado) 

20-06-2016 Alta Fraco NE 0-33% - >30 
73% 

(3 AG’s parados) 

27-06-2016 Alta Moderado NO 0-33% - >30 100% 

06-07-2016 Alta Moderado E 0-33% - 21-30 100% 

13-07-2016 Alta Moderado SE 0-33% - 21-30 
91% 

(1 AG parado) 

19-07-2016 Alta Fraco SO 0-33% - >30 100% 

26-07-2016 Alta Moderado N 0-33% - >30 100% 

02-08-2016 Alta Fraco S 0-33% - >30 
91% 

(1 AG parado) 

12-08-2016 Alta Moderado S 0-33% - 21-30 
82% 

(2 AG’s parados) 

21-08-2016 Alta Moderado NO 67-100% Chuva Fraca 21-30 100% 

29-08-2016 Alta Moderado SE 0-33% - >30 
91% 

(1 AG parado) 

05-09-2016 Alta Fraco S 0-33% - >30 
91% 

(1 AG parado) 

12-09-2016 Alta Moderado S 0-33% - 21-30 100% 

19-09-2016 Alta Fraco SO 0-33% - >30 82% 
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DATA VISIBILIDADE 
VELOCIDADE 

VENTO 

DIREÇÃO 

VENTO 
NEBULOSIDADE (%) 

TIPO DE 

PRECIPITAÇÃO 

TEMPERATURA 

(°C) 

FUNCIONAMENTO 

AG'S 

(2 AG’s parados) 

27-09-2016 Alta Fraco SO 67-100% - 21-30 100% 

Do ponto de vista da cobertura dos solos, foi efetuado um levantamento das ocupações existentes num raio de 60 metros em 

redor de cada aerogerador (vide Tabela 10).  

Tabela 10: Principais ocupações do solo num raio de 60 metros em redor de cada aerogerador do Parque Eólico de Negrelo e Guilhado.  

AEROGERADOR N.º MATOS BAIXOS MATOS ALTOS ACESSOS E PLATAFORMA 
AFLORAMENTOS 

 ROCHOSOS 

PROPRIEDADE  

PRIVADA 

VEGETAÇÃO  

HERBÁCEA 

1 44,5% - 31,5% 7,8% 16,2% - 

2 33,0% 11,6% 35,4% 20,1% - - 

3 56,2% - 43,8% - - - 

4 52,6% 1,6% 16,7% - - 29,1% 

5 43,1% - 28,3% 28,5% - - 

6 57,7% 12,4% 13,5% 8,9% - 7,4% 

7 69,0% - 31,0% - - - 

8 56,2% - 19,5% - - 24,2% 

9 66,5% 4,4% 9,0% - - 20,1% 

10 12,7% 42,9% 9,3% - - 35,1% 

11 43,0% 13,1% 28,6% - 15,3% - 

Através deste levantamento foi possível verificar que cerca de 48% da área é ocupada por matos baixos de urze (Erica sp.) e 

carqueja (Pterospartum tridentatum), 24% é ocupada por acessos e plataformas dos aerogeradores e 11% corresponde a 

vegetação herbácea constituída maioritariamente por gramíneas (vide Tabela 10).  

Durante os trabalhos de prospeção de mortalidade, efetuados semanalmente entre abril e setembro de 2016, não se detetou 

qualquer cadáver ou indício de mortalidade de Tartaranhão-caçador.  
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4.2.1. TAXA DE REMOÇÃO DE CADÁVERES  

Conforme referido anteriormente, os cálculos da taxa de remoção de carcaças tiveram como referência os trabalhos realizados 

no ano de 2006, no Parque Eólico do Outeiro (Mãe d’Água, 2006). A média de dias até ocorrer remoção total de carcaças, por 

estação do ano e para a classe D, encontra-se expressa na tabela seguinte. 

Tabela 11: Média de dias até ocorrer remoção total das carcaças.  

CARCAÇA PRIMAVERA VERÃO OUTONO 

Classe D 3,0 4,5 3,8 

Fonte: Mãe d’Água, 2006. 

4.2.2. TAXA DE DETETABILIDADE  

Para a eficiência do operador na deteção de carcaças (taxa de detetabilidade) foram tomados como referência os valores já 

calculados para o Parque Eólico do Outeiro, no ano de 2006 (Mãe d’Água, 2006). Os resultados obtidos para a classe D nas estações 

de primavera, verão e outono encontram-se na tabela seguinte. 

Tabela 12: Taxas de detetabilidade de carcaças (%) por estação do ano. 

CARCAÇA PRIMAVERA VERÃO OUTONO 

Classe D - Perdiz 100% 50% 75% 

Fonte: Mãe d’água, 2006. 

4.2.3. ESTIMATIVA DO TOTAL DE MORTALIDADE 

Durante as 25 saídas de campo de prospeção de mortalidade de Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), realizadas em 2016, não 

foram encontrados cadáveres ou registados qualquer tipo de indícios que possam ter resultado da colisão de Tartaranhão-caçador 

com os aerogeradores do Parque Eólico de Negrelo e Guilhado. Face a estes resultados, não é possível calcular a estimativa de 

mortalidade real para o período a que respeita o presente relatório, bem como efetuar qualquer tipo de relação com as condições 

do projeto (e.g. operações de manutenção). 

4.3. COMPARAÇÃO ENTRE AS DIVERSAS FASES DO PROJETO 

Com o objetivo de melhor entender as variações verificadas ao longo dos vários anos em que a população de Tartaranhão-caçador 

foi estudada, apresenta-se neste capítulo um pequeno resumo e comparação dos principais resultados obtidos. Para uma melhor 

compreensão dos dados apresentados neste capítulo relembra-se que os trabalhos realizados no ano de 2007 foram realizados 

numa fase anterior à instalação do parque eólico. Já os trabalhos realizados no ano de 2008 correspondem, de grosso modo, ao 

período de construção de acessos e instalação das infraestruturas. Por fim, durante os anos de 2009 a 2011, foram realizados 

trabalhos de monitorização dos primeiros anos da fase de exploração do Parque Eólico de Negrelo e Guilhado.    
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4.3.1. PONTOS FIXOS 

Com base nos resultados dos trabalhos de monitorização levados a cabo ao longo das diferentes fases do projeto do Parque Eólico 

de Negrelo e Guilhado, foram calculados os valores médios de alguns indicadores permitindo ter uma visão global da sua evolução 

ao longo do tempo.  

Na Figura 15 apresentam-se os valores da abundância relativa, alcançados nos quatro pontos fixos amostrados, para cada um dos 

anos estudados.  

 

Figura 15: Variação do índice de abundância relativa média de Tartaranhão-caçador ao longo dos vários anos de monitorização. 

Os valores obtidos parecem ser relativamente constantes até ao ano de 2011, com a exceção do ano de 2009 em que o valor deste 

índice apresentou valores mais baixos. Nos anos de 2015 e 2016 parece ter ocorrido um importante decréscimo do número de 

observações obtidas por hora (vide Figura 15). 

4.3.2. TRANSECTOS 

No caso do IKA a comparação com os anos anteriores deve ser cautelosa já que as metodologias adotadas foram ligeiramente 

diferentes. No período compreendido entre 2007 e 2011, não existiram transectos lineares dedicados exclusivamente ao registo 

de exemplares de Circus pygargus. No entanto, foram avistados alguns indivíduos desta espécie nos transectos definidos para os 

censos de avifauna, pelo que no presente subcapítulo são tidos em consideração esses dados. 

Por outro lado, salienta-se que nos anos anteriores a 2015 os transectos de observação foram realizados a pé e cobrindo uma 

maior área de monitorização ao passo que, em 2015 e 2016, se realizaram de carro a uma velocidade distinta. A conjugação destes 

fatores poderá influenciar significativamente os resultados obtidos e a compreensão que dele é feita pelo que devem ser 

analisados com reservas. 

Na Figura 16 apresentam-se os valores do IKA, para cada um dos anos estudados.  
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Figura 16: Variação dos valores médios do Índice Quilométrico de Abundância de Tartaranhão-caçador ao longo dos vários anos de 

monitorização.  

Os valores obtidos para o IKA ao longo dos anos apresentam significativas oscilações. O IKA foi mais elevado no ano de 2010, 

enquanto que os valores mais baixos foram obtidos nos anos de 2009, 2015 e 2016 (vide Figura 16). 

4.3.3. NIDIFICAÇÃO 

Outro índice que apresentou alterações importantes foi o número de casais reprodutores com probabilidade de ocorrer na área 

do Parque Eólico de Negrelo e Guilhado, em cada um dos anos em que a população foi estudada. Este valor variou entre os 3 

casais para o ano de 2010, e nenhum casal reprodutor para os anos de 2015 e 2016 (vide Figura 17). 

  

Figura 17: Número provável de casais reprodutores de Tartaranhão-caçador em cada um dos anos em que a população foi estudada. 
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5. DISCUSSÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS  

5.1. CENSOS DE TARTARANHÃO-CAÇADOR 

A) PONTOS FIXOS E TRANSECTOS 

O presente ano de monitorização de Tartaranhão-caçador permitiu confirmar que a área do Parque Eólico de Negrelo e Guilhado 

continua a ser utilizada por esta espécie, tendo sido registados 32 contactos (28 nos pontos fixos e 4 nos transectos) distribuídos 

pela área de influência do Parque Eólico e pela área controlo. 

A maioria dos contactos obtidos pertenciam a machos adultos em atividade de caça. Esta espécie tem hábitos de caça 

característicos do género Circus, que consistem em voos lentos a baixa altitude (não mais de 3 metros) e rápidos ataques que 

surpreendem as suas presas (Simmons, 2000). Esta característica explica o facto da grande maioria das observações estarem fora 

do raio percorrido pelas pás dos aerogeradores em funcionamento. A maior probabilidade de colisões está, no caso do 

Tartaranhão-caçador (ou outras espécies do género Circus), associada a voos de deslocação ou a voos de display nupcial 

normalmente realizados a maior altura (Clarke, 1996; Simmons, 1988, 2000; Arroyo, 2013). 

Os resultados da abundância relativa obtidos nos pontos experimentais apresentam flutuações importantes ao longo dos vários 

meses de monitorização. O baixo índice de abundância de Tartaranhão-caçador obtido no mês de setembro poderá ficar a dever-

se ao fenómeno de migração pós-reprodução, que terá certamente ocorrido, em larga escala, durante o mês de agosto. Por outro 

lado, o facto de as densidades serem mais elevadas nos meses de junho e agosto está relacionado com a observação de ambos os 

progenitores em procura ativa de alimento e, numa fase posterior, dever-se-á a algumas observações de juvenis em dispersão. 

No que concerne aos pontos de amostragem, as abundâncias relativas mais elevadas foram registadas no ponto R9 em ambos os 

anos de amostragem (2015 e 2016). No entanto, as diferenças encontradas entre os diferentes pontos de amostragem não foram 

significativas e, aparentemente, não estarão relacionadas com qualquer padrão de seleção de habitat ou de distribuição da 

espécie pela área do Parque Eólico. 

Foram detetadas diferenças significativas entre os índices de abundância determinados para a área experimental e para a área 

controlo, sendo mais abundante na área de influência do Parque Eólico de Negrelo e Guilhado. Este resultado parece indicar que, 

a presença do Parque Eólico não está atualmente a dificultar a utilização da área enquanto local de caça por parte do Tartaranhão-

caçador, já que a abundância da espécie, na área do Parque Eólico é superior à abundância determinada para a área controlo. 

Refere-se que ocorreu uma diminuição dos indicadores de abundância relativa e de densidade entre o ano de 2015 e o ano de 

2016. Esta diminuição entre os dois anos de amostragem poderá estar relacionada com diversos fatores intrínsecos ou extrínsecos 

à implementação do Parque Eólico. Não havendo informação sobre as populações de Tartaranhão-caçador na área controlo no 

ano de 2015 não é possível saber se a diminuição verificada nesse ano ocorreu em ambas as áreas ou apenas na área de influência 

do Parque Eólico. 

Os valores de abundância relativa são extremamente baixos e, quando avaliado o padrão de variação ao longo das diversas fases 

do projeto parece haver uma redução dos indicadores de presença desta espécie.  Os valores obtidos para os anos de 2015 e 2016 

são bastante mais baixos que os observados nos anos de 2010 e 2011 (segundo e terceiro ano da fase de exploração) e situam-se 
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um pouco abaixo dos valores obtidos para os anos de 2007, 2008 e 2009 (fase de pré-construção, construção e 1º ano de 

exploração do Parque Eólico, respetivamente).  

O calendário de amostragem dedicada à avifauna nos anos anteriores, não contemplava a fase em que era mais provável a 

observação de juvenis (final de julho e agosto). Este fator poderá ser uma fonte de erro nas comparações com os anos anteriores 

uma vez que, as observações de indivíduos juvenis representaram 40% dos contactos obtidos em 2015 e cerca de 6,3% dos 

contactos em 2016. 

Tal como seria de esperar, os padrões observados para a densidade específica, são idênticos aos observados no caso da 

abundância relativa, sendo os valores obtidos, globalmente baixos, em todos os pontos e meses de amostragem. 

B) LOCAIS DE NIDIFICAÇÃO 

Os comportamentos nupciais desta espécie como o sky dancing ou a transferência de presas entre os elementos do casal são 

bastante conspícuos e normalmente acompanhados de intensos e frequentes chamamentos. Estes comportamentos são mais 

frequentes nas primeiras fases da época de reprodução embora possam ser observados ao longo de toda a época (Simmons, 1988; 

2000; Clarke, 1996; Ribeiro, 2005, 2006; Hardey, 2009; Arroyo, 2013). 

Ao contrário de todos os trabalhos realizados anteriormente no âmbito da monitorização da avifauna do Parque Eólico de Negrelo 

e Guilhado, durante as duas épocas de reprodução acompanhadas neste trabalho, não foi confirmada a utilização da área da Chã 

de Guilhado como zona de nidificação da espécie. Este facto poderá estar associado à evolução da estrutura da vegetação que, ao 

crescer se tenha tornado desadequada às necessidades para a nidificação da espécie. Também a instalação do Parque Eólico e o 

aparente decréscimo das populações desta espécie poderão estar a obstar à nidificação da espécie naquela área. O facto de não 

ter aqui ocorrido nidificação explica, em grande medida, que esta zona não apresenta um padrão de utilização mais intenso que 

a restante área de influência do Parque Eólico.  

Outro fator que poderá explicar a perda de casais reprodutores é a evolução natural da vegetação na área de Chã de Guilhado. 

Nesta zona, as principais ocupações do solo são os matos baixos de urze (Erica sp.) e carqueja (Pterospartum tridentatum), os 

afloramentos rochosos e uma parte considerável de matos de vidoeiros (Betula sp.). Estes últimos poderão ter apresentado um 

significativo crescimento, tornando-se desadequados à reprodução da espécie que prefere vegetação com uma altura a rondar os 

80 centímetros (Limiñana et al., 2006a e 2006b; Cormier, 2008; Terraube et al., 2010; Wiącek, 2015). No entanto, não seria de 

esperar que este fator influenciasse as populações de Tartaranhão-caçador de forma tão severa, uma vez que esta espécie não 

apresenta uma fidelidade estrita aos locais de nidificação, podendo alterar o local onde nidifica de um ano para o outro (Clarke, 

1996; Simmons, 2000; Cormier, 2008). Assim, seria de esperar a alteração da localização da área de nidificação para um local não 

muito distante e com as condições de reprodução adequadas.  

Apesar do elevado esforço de amostragem, nos dois anos de monitorização, não foram observados quaisquer comportamentos 

que indiciassem atividade reprodutora na zona do Parque Eólico de Negrelo e Guilhado ou mesmo nas suas proximidades. Assim, 

não foi possível obter registos de localização de ninhos e posterior monitorização por videovigilância, tal como constava do plano 

de monitorização desta espécie. O facto de não se ter confirmado nidificação em 2015 e 2016 poderá ter contribuído para a 

diminuição da população existente, o que vai ao encontro das previsões do EIA.  
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Tal como indicado no relatório de monitorização da atividade e mortalidade de avifauna relativo a 2011 (LEA, 2012), a mortalidade 

que se vinha a verificar poderia ser bastante problemática para a população local. Por um lado, ao tratar-se de uma população 

com níveis de abundância bastante reduzidos, qualquer perda de efetivos adultos pode ter efeitos muito significativos na 

viabilidade desta população. Este fator é ainda mais agravado pelo facto de o efetivo que se vinha a perder ser constituído por 

fêmeas adultas, alterando assim a proporção entre machos e fêmeas e comprometendo o efetivo potencial reprodutor da 

população. É de salientar que a mortalidade de Tartaranhão-caçador parece estar intimamente associada ao desaparecimento de 

casais nidificantes e não à simples presença da espécie. 

5.2. PROSPEÇÃO DE MORTALIDADE  

O facto de não se ter detetado mortalidade de Tartaranhão-caçador nos anos de 2015 e de 2016 é bastante positivo e parece 

romper com o padrão que se vinha a verificar nos anos de 2009, 2010 e 2011, durante os quais foi confirmada a morte de uma 

fêmea adulta em cada um dos anos de monitorização. A importante diminuição da abundância de Tartaranhão-caçador associada 

ao aparente abandono da área de nidificação de Chã de Guilhado (identificada nos trabalhos realizados até ao ano de 2011) serão 

as principais razões para a importante redução da mortalidade de Tartaranhão-caçador neste Parque Eólico. Estes resultados não 

estão em linha com o conjeturado no EIA onde se previa que os juvenis fossem os mais afetados sendo os adultos pouco afetados. 

5.3. RELAÇÃO DOS DADOS COM AS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO OU DO AMBIENTE EXÓGENO AO PROJETO 

Alguns fatores antrópicos, como a ocorrência de incêndios, as práticas agrícolas, a presença de predadores terrestres oportunistas 

(e.g. cão) ou a perturbação humana podem influenciar, de forma significativa, a distribuição e abundância desta espécie (Tapia et 

al., 2004; Arroyo et al., 2002; Corbacho et al., 2007).  

Apesar de, no verão de 2013, uma parte da área do Parque Eólico ter sido afetada por um incêndio (ICNF, 2015), a área onde 

ocorria nidificação de Tartaranhão-caçador nos anos anteriores não foi afetada. Assim, a ocorrência deste incêndio poderá ter 

contribuído para a destruição de uma parte do possível território de caça, mas não dos locais onde esta espécie nidificava.  

A perturbação humana poderá ser um fator que influência negativamente a presença de Tartaranhão-caçador (Tapia et al., 2004; 

Arroyo et al., 2002; Corbacho et al., 2007). Das observações decorridas durante a realização dos trabalhos de campo não se 

considera que os níveis de perturbação humana na zona do Parque Eólico, propriamente dita, possam ser considerados um fator 

determinante. No entanto, um caminho localizado imediatamente a sul e paralelamente ao Parque Eólico, por ser um acesso a 

uma pedreira mais distante, é bastante usado por veículos ligeiros e, sobretudo, veículos pesados para o transporte de pedras. 

Este percurso pode ser percorrido várias vezes por dia em ambos os sentidos por um número considerável de camiões e outros 

tipos de transportes pesados.    

Também a presença de gado ovino em regime de pastoreio extensivo foi observada na zona do Parque Eólico e encostas 

adjacentes. Apesar do número de cabeças de gado presentes na área de estudo ser aparentemente baixo e de não abranger toda 

a área do Parque Eólico (apenas se observou a presença de gado neste regime de pastoreio a oeste o aerogerador número 3) este 

poderá ser um fator de perturbação, principalmente por questões de pisoteio ou alteração da estrutura da vegetação.  

A presença de animais domésticos principalmente cães, foi observada pontualmente e, consequentemente com pouca ou 
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nenhuma expressão enquanto fator de perturbação das populações de Tartaranhão-caçador.     

Pontualmente foram também observadas ações de manutenção do Parque Eólico, no entanto não foi percetível nenhuma relação 

entre estas atividades e a presença de Tartaranhão-caçador. 

Outro aspeto que não deve ser descurado é o possível efeito cumulativo com outras estruturas igualmente presentes no local 

(e.g. Parques Eólicos e linhas de média e alta tensão que cruzam esta área e áreas limítrofes) com potenciais efeitos negativos 

sobre as populações de Tartaranhão-caçador. 

No Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e subestação de Montenegrelo, localizado imediatamente a sul do Parque Eólico de 

Negrelo e Guilhado, também foi confirmada a presença de Tartaranhão-caçador em todos os anos de amostragem (2011, 2013 e 

2014) tendo-se observado a espécie por 5 vezes. Durante os trabalhos de monitorização de mortalidade neste Parque Eólico, não 

se detetou qualquer caso de mortalidade de Tartaranhão-caçador (TPF-Planege, 2015). 

No caso do Parque Eólico do Alto da Coutada, localizado poucos quilómetros a norte do Parque Eólico de Negrelo e Guilhado, a 

presença de Tartaranhão-caçador foi detetada por 34 vezes nos anos de 2008, 2011 e 2012 tendo-se denotado uma fortíssima 

redução dos níveis populacionais entre os resultados de 2008 e os de 2011 e 2012. Neste Parque Eólico ocorreu um caso de 

mortalidade de Tartaranhão-caçador, uma fêmea, no ano de 2011 (Ecosativa, 2013). 
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6. CONCLUSÕES FINAIS 

Os resultados da implementação do plano de monitorização do Tartaranhão-caçador no Parque Eólico de Negrelo e Guilhado 

demonstram que a área de influência do projeto, e áreas limítrofes, são utilizadas pela espécie, principalmente como área de caça.  

A área do Parque Eólico parece ser importante enquanto área de caça tanto para os Tartaranhões-caçadores adultos como 

também para os juvenis, quando estes últimos se preparam para a migração e necessitam de ganhar peso para encetar uma longa 

viagem. 

Após tratados e analisados os dados obtidos nos trabalhos de campo, foram detetadas diferenças significativas, entre os 

resultados obtidos na área de influência do parque eólico e na área definida como controlo, sendo, no entanto, a densidade de 

indivíduos superior na área de influência do Parque Eólico. 

Os dados apontam para uma redução contínua dos indicadores de abundância e densidade das populações de Tartaranhão-

caçador que ocorrem nesta região.  

Parece verificar-se um importante decréscimo do efetivo de adultos reprodutores que existia em 2011. Neste âmbito, sem que se 

conheçam as flutuações populacionais e potencial mortalidade nos anos de 2012, 2013 e 2014, é difícil apontar com rigor qual 

será a principal causa para esta diminuição. Salienta-se que os relatórios de monitorização de fauna inerentes à instalação de 

outros parques nas proximidades (Parque Eólico de Falperra-Rechãzinha e Parque Eólico do Alto da Coutada) também revelaram 

tendências de diminuição das abundâncias desta espécie após o início da fase de exploração.   

Por outro lado, o principal padrão de utilização espacial da área do Parque Eólico também parece ter sofrido alterações, uma vez 

que, neste estudo não se confirmou uma utilização preferencial da área da Chã de Guilhado em detrimento de outras áreas.   

Durante os dois anos de monitorização desta espécie (2015 e 2016), é de realçar como aspeto muito positivo o facto de não se ter 

encontrado mortalidade, ou indícios de mortalidade de Tartaranhão-caçador. 

ANÁLISE E PROPOSTAS DE MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E GESTÃO DE HABITAT 

Uma das possíveis formas de minimizar os impactes de mortalidade de avifauna associado ao funcionamento e exploração de 

parques eólicos é o aumento, do ponto de vista teórico, da visibilidade dos elementos móveis de cada aerogerador. Uma das 

formas utilizada para aumentar a visibilidade das pás dos aerogeradores, é pintar de vermelho as extremidades das mesmas. No 

entanto, os resultados da aplicação desta medida no terreno, não são conclusivos não existindo muita informação sobre a sua 

eficácia (Bishop et.al., 2003; Smallwood & Thelander, 2004; Mascarenhas et al. 2015). Por outro lado, este tipo de intervenção 

implica outro tipo de impactes que não devem ser descurados como, por exemplo, o impacte paisagístico e visual que tem levado 

a que este tipo de medidas não seja considerado nesta tipologia de projetos. Também do ponto de vista custo-eficácia, este tipo 

de medidas se afiguram pouco vantajosas já que, os ganhos ambientais esperados da aplicação da medida não podem ser 

estimados.  

No caso das populações de Tartaranhão-caçador, que ocorrem atualmente na área de influência do Parque Eólico de Negrelo e 

Guilhado os resultados aqui apresentados demonstram, por um lado que não se registou qualquer caso de mortalidade nos 
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últimos dois anos, por outro lado que esta área é utilizada, apenas como área de caça, atividade com pouca probabilidade de 

colisão já que é efetuada entre 1 e 2 metros do solo.  

Assim, a medida proposta da pintura a vermelho das extremidades das pás dos aerogeradores com os números 1, 2, 5, 10 e 11 

não se afigura como necessária já que a eficácia da sua aplicação, neste caso concreto, é extremamente reduzida. 

O Tartaranhão-caçador é uma espécie com um território de caça e de reprodução bastante grande que pode ir até cerca de 17 

quilómetros de raio com centro no seu local de nidificação. Assim, todas as medidas a tomar no sentido de fomentar as suas 

populações e a sua dinâmica reprodutiva deverão ter este facto como linha condutora. Por outro lado, tratando-se de uma espécie 

semicolonial, faz todo o sentido enquadrar as medidas propostas numa perspetiva populacional e regional ao invés de uma 

perspetiva individual e, consequentemente, local. Assim, a conservação da espécie no médio-longo prazo, encontrar-se-á 

necessariamente vinculada a uma ação estratégica e consertada de âmbito regional que agregue as diferentes entidades que 

gerem o espaço comum e o património natural em particular (e.g. proprietários particulares, ICNF, Juntas de Freguesia, 

Associações de caçadores, Câmaras Municipais e os promotores de parques eólicos da região).  

Nesta perspetiva, o conhecimento da situação de referência do estado global das populações regionais de Tartaranhão-caçador é 

essencial para o delineamento de ações de gestão de habitat (por adequação ou desadequação) que levem ao aumento dos seus 

efetivos e do seu êxito reprodutor. Conhecer os locais de reprodução da espécie, o efetivo populacional, as áreas utilizadas para 

caça, as áreas ou biótopos evitados e a taxa de sucesso reprodutor é essencial para o delineamento de um plano global de gestão 

e monitorização das populações de Tartaranhão-caçador a um nível regional.  

No caso da área de influência do Parque Eólico de Negrelo e Guilhado, não ocorrendo aqui qualquer efetivo reprodutor, a aplicação 

de técnicas de melhoramento de habitats do ponto de vista local poderá não surtir qualquer efeito sobre as populações de 

Tartaranhão-caçador. Importa também salientar que, a aplicação de medidas que promovam a nidificação de Tartaranhão-caçador 

nas proximidades de Parques Eólicos, poderá ser nefasta para a espécie aumentando a probabilidade de colisão associada aos 

comportamentos de display reprodutor característicos desta espécie.   

Em termos gerais, entende-se que a análise conjunta dos resultados obtidos entre 2007 e 2011 e dos dados obtidos com a 

aplicação do Plano de Monitorização da espécie Tartaranhão-caçador, entre 2015 e 2016, permitiu consolidar o estudo das 

tendências registadas durante a fase de exploração e complementar a avaliação dos impactes previstos em sede de Estudo de 

Impacte Ambiental.  

Dada a tendência de diminuição do efetivo populacional de Tartaranhão-caçador, a ausência da espécie enquanto reprodutora na 

área de influência do Parque Eólico e a ausência de casos de mortalidade da espécie nos anos de 2015 e 2016, considera-se que 

o prolongamento do Plano de Monitorização é desnecessário, não se antevendo um ganho significativo de informação que leve à 

redução do impacte causado nas populações de Tartaranhão-caçador. Pelo exposto, e uma vez que a metodologia aprovada previa 

a monitorização de 2 anos, agora cumpridos, propõe-se o terminus do Plano de Monitorização.  
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