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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o quinto relatório do Plano de Monitorização da Avifauna (PMA) que está 

em curso na área de implantação do Parque Eólico de Gevancas II, cujo proponente é a empresa Eólica 

da Fraga, S.A . Este relatório corresponde à análise do terceiro ano do funcionamento dos aerogeradores. 

O Parque Eólico de Gevancas II foi objecto de um Estudo de Impacte sofrendo alguns ajustes em termos 

de localização e estrutura ao longo do processo de Avaliação de Impacte Ambiental. Actualmente o 

projecto é composto por 5 aerogeradores, localizando-se em plena serra do Alvão, em território da 

freguesia de Bilhó, concelho de Mondim de Basto, distrito de Vila Real. 

Os planos de monitorização que acompanham as prováveis alterações da riqueza e densidade da 

avifauna constituem documentos importantes para a avaliação dos impactes nas comunidades 

avifaunísticas ao nível regional ou nacional. Com o aumento do número de parques eólicos em Portugal, 

torna-se indispensável a compreensão exacta dos impactes para a fauna, que incluem: a colisão com as 

estruturas do empreendimento; o aumento de ruído; a destruição de locais de nidificação, alimentação ou 

repouso; alteração da paisagem; e aumento da acessibilidade a zonas outrora inóspitas (BIRDLIFE 

INTERNATIONAL, 2002). 

Com vista a analisar os efeitos da implementação do Parque Eólico de Gevancas II sobre a avifauna foi 

prevista a realização de um Plano de Monitorização da Avifauna que permitisse avaliar possíveis impactes 

decorrentes da sua construção e do seu funcionamento sobre a riqueza específica, densidades e 

mortalidade de aves no local. 

Tendo em consideração a calendarização prevista para o desenvolvimento do PMA, o presente relatório 

corresponde ao trabalho desenvolvido no terceiro ano da segunda fase, que inclui campanhas em 

3 épocas específicas (períodos de Invernada, da época reprodutiva e de migração outonal). Estes três 

períodos correspondem ao terceiro ano de exploração dos aerogeradores. 

O Plano de Monitorização do Parque Eólico de Gevancas II está, assim, dividido em duas fases 

temporalmente distintas, com os seguintes objectivos: 

• Fase I (Ano 0)  – Teve como objectivo a caracterização da comunidade avifaunística que utiliza a 

área de implantação do Parque Eólico, numa fase anterior ao período de construção do 

empreendimento. Esta caracterização determinou o elenco avifaunístico presente (riqueza 

específica), a sua abundância absoluta, e as densidades de cada espécie; 

• Fase II (Anos 1, 2 e 3)  – Execução do plano de monitorização da avifauna com o objectivo de 

conferir a evolução, quer da riqueza específica, quer da densidade de cada espécie, em 
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comparação com a situação obtida na Fase I. Na segunda Fase, o PMA também trata da análise 

da mortalidade nas aves causada pelo funcionamento dos aerogeradores, pelo que foi realizada 

uma prospecção específica em torno dos aerogeradores em busca de eventuais cadáveres 

existentes. Esta fase acompanhou a entrada em funcionamento dos aerogeradores do Parque 

Eólico de Gevancas II. Inicialmente consistia nos dois primeiros anos do funcionamento, porém 

foi prolongada para um terceiro ano. 

Na Figura 1 apresenta-se a localização dos pontos de amostragem da avifauna durante os três anos da 

fase de exploração. Estes dividem-se em dois grupos: pontos associados ao Parque Eólico (P1-P5), e 

pontos utilizados como controlo a estes (C1-C5). 

 

Figura 1 – Localização dos pontos de amostragem na fase de exploração (Fonte: Google Earth ). 

O quinto relatório de monitorização foi elaborado dando cumprimento ao exposto na legislação em vigor, 

designadamente a recém Portaria n.º 395/2015, de 4 de Novembro (que revoga a Portaria n.º 330/2001, 

de 2 de Abril) que estabelece os requisitos técnicos formais a que devem obedecer os procedimentos 

previstos no regime jurídico de avaliação de impacte ambiental, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 

de 31 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, 

de 27 de Agosto. 

O presente relatório de monitorização foi efectuado por uma equipa pertencente à TPF Planege composta 

por Luís Vicente (caracterização da comunidade avifaunística, recolha e tratamento de dados, prospecção 

de cadáveres e elaboração do relatório), Tiago Brito (prospecção de cadáveres), Pedro Alves (elaboração 

da cartografia) e pela Eng.ª Albertina Gil (revisão geral). 
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2 ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

O presente relatório de monitorização da avifauna do Parque Eólico de Gevancas II encontra-se 

estruturado da seguinte forma: 

- Introdução , onde é feito o enquadramento geral do trabalho e do projecto, com referência ao 

âmbito, aos objectivos, ao enquadramento legal do trabalho e à equipa responsável pela execução 

do trabalho; 

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

monitorização; 

- Área de Estudo , onde é apresentada à área de estudo considerada no âmbito da monitorização 

efectuada; 

- Antecedentes , no qual se enquadra o presente estudo de monitorização no processo de 

Avaliação de Impacte Ambiental, bem como se identificam os procedimentos de avaliação e de 

verificação da conformidade ambiental do projecto de execução, da DIA, do programa de 

monitorização aprovado e de anteriores relatórios de monitorização e respectivas decisões da 

autoridade de AIA; também são identificadas as medidas adoptadas e previstas para evitar, 

reduzir ou compensar os impactes objecto de monitorização; e são descritas eventuais 

reclamações ou controvérsias relativas aos factores ambientais objecto de monitorização e 

indicadas as diligências efectuadas para a respectiva resoluçãoqual se enquadra o presente 

estudo de monitorização no processo de Avaliação de Impacte Ambiental; 

- Descrição do Programa de Monitorização , onde é efectuada a identificação dos parâmetros 

monitorizados, dos locais de amostragem e da periodicidade de amostragem, e onde são referidos 

os métodos de recolha e tratamento dos dados; 

- Resultados , onde são apresentados e discutidos os dados obtidos (abundância relativa, riqueza 

específica, diversidade e densidade) no período a que reporta o presente relatório, sendo também 

efectuadas a comparação com os períodos anteriores, a relação dos dados com as características 

do projecto ou do ambiente exógeno, a comparação com as previsões efectuadas durante a 

elaboração do Estudo de Impacte Ambiental, a avaliação da mortalidade e a avaliação da eficácia 

das medidas de minimização adoptadas; 

- Conclusões , com um resumo dos resultados obtidos durante o período de amostragem, e 

algumas considerações sobre os mesmos, bem como a proposta de novas medidas e de revisão 

do programa de monitorização; 
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- Bibliografia , onde se encontram as referências de toda a documentação consultada e utilizada 

para a elaboração deste estudo; 

- Anexos , onde se apresentam uma figura de enquadramento geral da área de estudo e localização 

dos pontos de amostragem (Anexo I); as tabelas com os dados recolhidos em trabalho de campo, 

relativos ao elenco específico de aves, à sua fenologia, e às densidades de cada uma das 

espécies por época amostrada (Anexo II); as fotografias dos locais de amostragem (Anexo III); e a 

análise geostatística da abundância absoluta e riqueza específica ao longo dos períodos 

amostrados (Anexo IV). 
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3 ÁREA DE ESTUDO 

O Parque Eólico de Gevancas II localiza-se no Norte de Portugal Continental, em território do distrito de 

Vila Real, situando-se no concelho de Mondim de Basto, abrangendo parte da freguesia de Bilhó e da 

união das freguesias de Ermelo e Pardelhas (Anexo I), embora todas as intervenções tenham sido 

realizadas apenas na freguesia de Bilhó. 

O Parque Eólico encontra-se numa das zonas de maior altitude da serra do Alvão. A zona em estudo 

desenvolve-se entre os vales do rio Douro (a Sul), do rio Tâmega (a Oeste) e do rio Corgo (a Este), e está 

enquadrada pela serra do Marão (a Sul), serra do Barroso (a Norte) e as serras de Falperra (a Este) e da 

Padrela (a Nordeste). 

A altitude máxima que se atinge na serra do Alvão é 1285 m e numa perspectiva geológica e litológica 

inclui predominantemente xistos (do lado ocidental) e granitos (do lado oriental), separados por uma 

barreira de quartzitos que origina um brusco degrau onde se localizam as quedas de águas das Fisgas do 

Ermelo, a oeste da área de implantação do Parque Eólico. 

O Parque Eólico de Gevancas II localiza-se numa zona com uma diferença de altitude de cerca de 246 m 

(entre as cotas 1286 m e 1040 m). A zona de maior altitude localiza-se na extremidade nordeste do 

Parque onde se encontra o marco geodésico do Marco a 1286 m de altitude. A altitude diminui 

progressivamente em direcção a sudoeste e para oeste até às cotas 1114 e 1090 m. 

A zona de implantação do projecto eólico encontra-se maioritariamente ocupada por matos rasteiros 

(Habitat 4030: Charnecas secas europeias), existindo também uma zona com afloramentos rochosos 

graníticos (Habitat 8230: Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-

Veronicion dillenii). 

Os matos constituídos por tojais e urzais constituem um dos habitats naturais identificados na área de 

instalação do Parque Eólico, não correspondendo a um tipo de vegetação raro no nosso país, assim como 

outro dos habitats identificados correspondente a vegetação associada a afloramentos rochosos 

(Figura 2). No entanto, foi identificado na área do projecto um habitat prioritário – matos húmidos que se 

desenvolvem ao longo de linhas de água. 
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Figura 2 – Diferenças no tipo de vegetação da área em estudo em Abril e em Maio de 2015. 
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4 ANTECEDENTES 

O Parque Eólico de Gevancas II foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, conforme 

estipulado na legislação à data em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 2/2006, 

de 6 de Janeiro, e modificado pelo recente Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, por se 

enquadrar nos critérios definidos no Anexo II do referido diploma legal, nomeadamente situar-se a menos 

de 2 km de outro parque eólico existente (Parque Eólico do Alto do Marco), e ainda conjugado com o facto 

de se tratar de um projecto que se encontra numa Área Sensível da Rede Natura 2000: Sítio de Interesse 

Comunitário Alvão/Marão (PTCON0003). 

Assim, conforme previsto na legislação, a empresa promotora do projecto (na altura denominada por 

ENEOP2, Exploração de Parques Eólicos, S.A.) submeteu o Estudo de Impacte Ambiental do projecto 

eólico, em fase de estudo prévio (PROSISTEMAS, 2009), ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA), tendo sido a Agência Portuguesa do Ambiente a autoridade de AIA. 

Decorridas as diversas fases previstas no procedimento de AIA, nomeadamente a fase de apreciação 

técnica do EIA e respectivo aditamento, por parte da Comissão de Avaliação e o processo de participação 

pública, foi emitida pela autoridade de AIA, a 4 de Maio de 2010, a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 

com parecer final favorável, condicionado ao cumprimento das medidas específicas e gerais do projecto 

de execução do Parque Eólico [na altura designado por Subparque Eólico (SPE)], assim como o 

cumprimento integral dos estudos complementares, medidas de minimização, planos de recuperação das 

áreas intervencionadas, de acompanhamento ambiental da obra e de monitorização, discriminados em 

anexo à referida DIA, estando, entre os planos de monitorização, o referente à monitorização de avifauna. 

Segundo este documento “os primeiros resultados dos trabalhos a realizar no âmbito destes planos [de 

monitorização], relativos à fase de pré-construção, deverão ser entregues com o RECAPE”. 

O PMA considera as seguintes directrizes, presentes na DIA: 

1. Inventariar e distribuir as espécies de aves na área de implantação do SPE; 

2. Determinar a utilização de abundâncias (...) de aves na área de implantação do SPE, antes e após 

a construção do Projecto, como forma de verificar o impacte da fase de construção; 

3. Monitorizar a mortalidade provocada pelos aerogeradores, em aves, durante a fase de exploração 

(...) para tal deverá ser pesquisado o chão num raio de 46 m em torno de cada aerogerador (ou 

15 m além do diâmetro das pás dos aerogeradores) e ao longo do corredor da linha, para 

localização de carcaças de aves; 
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4. Monitorizar a tolerância de aves no parque eólico, durante a fase de exploração, através da 

análise das variações de efectivos e de padrões de distribuição; 

5. O Plano deverá ter uma duração mínima de 3 anos, fase anterior à obra e 2 anos na fase de 

exploração. 

Em Março de 2011 foi entregue o primeiro relatório do Plano de Monitorização da Avifauna do Parque 

Eólico de Gevancas II, correspondente à análise dos dados recolhidos no período anterior à construção do 

projecto (PROSISTEMAS, 2011). 

Após a entrega dos elementos adicionais ao RECAPE, e respectiva análise do primeiro relatório do PMA, 

foi emitido um parecer pela Agência Portuguesa do Ambiente (referência interna n.º 105/2012), em 26 de 

Janeiro de 2012, que referia em relação ao PMA: “Relativamente ao aditamento ao relatório de 

monitorização da avifauna, relativo ao Ano 0, reforça-se a importância de amostrar, antes do início da 

construção, os meses de Março e Abril, para robustecer a caracterização da situação de referência e a 

posterior comparação com os resultados obtidos na exploração. Assim deverá ser dada informação sobre 

esta possibilidade ou da alternativa viável a implementar.” Deste modo, foi apresentado em Abril de 2012 

um segundo relatório da primeira fase, onde se apresentou a análise aos dados recolhidos em dois 

períodos: Março e Abril de 2012 (PROSISTEMAS, 2012). 

Posteriormente foi solicitado um conjunto de esclarecimentos através de um documento redigido pela 

Agência Portuguesa do Ambiente (referência interna: 414/DAIA-DPP/2013), datado de 4 de Setembro de 

2013. Para responder ao primeiro ponto de esclarecimento, relativo à relocalização dos pontos de 

controlo, foi elaborada uma nota técnica (TPF PLANEGE, 2013), onde foram estudadas as alternativas da 

origem de dados para funcionar como controlo aos dados recolhidos e apresentados no presente 

documento. Após análise das diferentes alternativas, e de modo a colmatar a perda de dados relativos à 

situação de referência do Parque Eólico de Gevancas II, foi proposta a utilização dos dados da “área de 

controlo 2” do segundo relatório de monitorização da avifauna do Parque Eólico do Alto do Marco (MÃE 

D’ÁGUA, 2012). 

Em Fevereiro de 2014 foi entregue o terceiro relatório de monitorização da avifauna do projecto, sendo 

temporalmente referente ao período correspondente ao primeiro ano de exploração dos aerogeradores, 

entre Abril de 2013 e Janeiro de 2014 (TPF PLANEGE, 2014). Este relatório incluiu já o trabalho de 

prospecção de mortalidade, através de campanhas de prospecção periódicas, com o intuito de procura de 

cadáveres de aves, resultantes da colisão com as estruturas entretanto implantadas e em funcionamento. 

Foram emitidos dois ofícios pela Agência Portuguesa do Ambiente (n.º S55098-201410-DAIA.DPP de 1 de 

Dezembro de 2014 e n.º S000397-2015-01-DAIA.DPP de 23 de Janeiro de 2015), relativos às 

monitorizações ambientais que decorreram no Parque Eólico de Gevancas II (Processo de Pós-Avaliação 

n.º 408), que incluem a monitorização da avifauna. 
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Deste modo, em 16 de Março de 2015 foi entregue uma nota técnica com as respostas às dúvidas 

levantadas pela comissão de Pós-Avaliação e com os comentários, sugestões e notas que se 

consideraram pertinentes para o esclarecimento. 

Uma das questões levantadas no último ofício relacionava-se com a ausência das medidas de 

minimização associadas à minimização dos impactes sobre a avifauna, bem como a verificação da sua 

eficácia. Deste modo foi respondido que nos relatórios anteriores não tinham sido identificadas estas 

medidas, pois as três referências de medidas específicas para a avifauna que constam do Relatório de 

Conformidade Ambiental do Projecto de Execução são específicas para a Linha Eléctrica, nomeadamente 

16 e 23 ou para a fase de construção (93): 

• 16. “Afastar os apoios das Linhas dos cursos de água, devendo manter-se uma distância de 10 m 

para as águas não navegáveis e de 50 m para as águas navegáveis. Caso não seja possível 

evitar, deverá ser instalado um poste alternativo, num raio de 2 m, como forma de facultar um 

pouso alternativo às aves, acompanhado da montagem de medidas anti-pouso nos apoios 

eléctricos próximos do plano de água”. 

• 23. “A Linha Eléctrica com troços aéreos deverá: 

o Reduzir os planos de colisão para 1-1,5; 

o Montar o seccionador em posição vertical, por baixo do topo do poste, a uma distância de 

35 cm; 

o Montar o PT por baixo do topo do poste, a uma distância mínima de 35 cm; 

o Proibir os elementos em tensão por cima do topo do poste ou das travessas; 

o Efectuar o isolamento de todos os elementos em tensão junto à armação, a uma distância 

mínima de 140 cm, recorrendo a cabo coberto, mangas de silicone ou outras soluções de 

isolamento que se julgarem adequadas à situação. No caso do Nappe-Voute, deverá ser 

isolado o condutor junto ao isolador central, recorrendo a cabo coberto, mangas de 

silicone ou outras soluções de isolamento que se julgarem adequadas à situação, a uma 

distância de 70 cm para cada lado do isolador; 

o Efectuar a sinalização com BFD de 30 cm de diâmetro de fixação dupla em cores de 

laranja e branco, dispondo os mesmos alternadamente para que em perfil resulte numa 

sinalização de 1 BFD em cada 5 metros (de 15 em 15 m alternadamente em cada 

condutor se tiver mais de um plano de colisão, i.e. em apoios tipo Nappe-Voute, ou de 10 

em 10 m nos condutores externos se tiver apenas um plano de colisão, i.e. em apoios tipo 

esteira horizontal ou pórtico); 
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• Adoptar as medidas normalizadas pela EDP Distribuição de antipouso e antinidificação.” 

A resposta a ambas as medidas foi ”Esta medida não é aplicável ao projecto de execução em análise uma 

vez que não está previsto a construção de uma linha eléctrica aérea no âmbito da construção do Parque 

Eólico de Gevancas II”. 

• 93.“A iluminação dos SPE e das suas estruturas de apoio deverá ser reduzida ao mínimo 

recomendado para segurança aeronáutica, de modo a não constituir motivo de atracção para aves 

ou morcegos.” 

O comentário que seguiu no RECAPE foi o seguinte: “O promotor do projecto compromete-se a 

implementar esta medida durante a fase de exploração conforme é exigido pela DIA.” Esta medida foi 

implementada e está a ser cumprida. 

Relativamente à apresentação dos resultados dos testes para a determinação da taxa de remoção de 

cadáveres por necrófagos, esses testes são apresentados no presente documento, tal como se encontra 

no ponto 3 da segunda parte da Nota Técnica relativa à Monitorização da Avifauna. 

Por último, é de salientar que a localização dos pontos de controlo sofreu uma mudança entre a fase 

prévia à construção e a fase de exploração dos aerogeradores, visto que foi relocalizada a totalidade dos 

pontos de controlo, por razões de acessibilidade e segurança (essa questão foi alvo de um esclarecimento 

na nota técnica enviada na carta 1/15/GP-LCR em 16 de Março de 2015). Segue-se um resumo do 

sucedido. 

Em Abril de 2013, pouco antes do início da fase de exploração do Parque Eólico de Gevancas II, houve 

necessidade de redefinir a localização dos pontos de controlo C1 e C2 monitorizados anteriormente na 

fase prévia à construção, visto que o acesso aos mesmos ter sido fechado a partir da vertente setentrional 

(isto é, a partir do Parque Eólico de Gevancas II), não conferindo as necessárias condições de segurança 

em termos de acessibilidade a ambos os pontos. Deste modo, além da alteração dos 3 pontos de controlo 

propostos anteriormente (C3 a C5) para as imediações do novo acesso ao recém Parque Eólico de Alto do 

Marco (acesso compartilhado com o Parque Eólico de Gevancas II), considerou-se válida a relocalização 

desses dois primeiros pontos, tendo desde a primeira campanha da fase de exploração sido realizada nos 

5 pontos indicados na Figura 1. Propôs-se que a comparação com os pontos da fase anterior à construção 

seria feita com os resultados de monitorização de uma área de controlo do Parque Eólico de Alto do 

Marco, área essa parcialmente coincidente com os novos pontos de controlo seleccionados em campo 

(ilustrados na Figura 1). 

Em Julho de 2015 foi entregue o quarto relatório referente ao segundo ano da fase de exploração, com a 

apresentação e análise das campanhas no período entre Abril de 2013 e Janeiro de 2015 (TPF PLANEGE, 
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2015). Este documento apresentava as análises conjuntas dos dois primeiros anos de funcionamento do 

projecto de Gevancas II, seguido de uma análise comparativa com a situação de referência. 

A única medida directa presente na Declaração de Impacte Ambiental, e que foi apresentada no Relatório 

de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução do Parque Eólico de Gevancas II para a Avifauna é 

a seguinte: “A iluminação dos SPE e das suas estruturas de apoio deverá ser reduzida ao mínimo 

recomendado para segurança aeronáutica, de modo a não constituir motivo de atracção para aves ou 

morcegos.” À qual foi referido o seguinte: “O promotor do projecto compromete-se a implementar esta 

medida durante a fase de exploração conforme é exigido pela DIA.” Considera-se que esta medida foi 

correctamente aplicada, visto que o tipo de iluminação existente no Parque Eólico é limitado à sinalização 

aeronáutica, e à iluminação colocada no topo das entradas dos aerogeradores. Todavia, esta última é 

accionada pelo movimento ao nível do solo, sendo desligada automaticamente, considerando-se, portanto, 

que não deverá interferir com a comunidade de aves. 

Além desta medida directa sobre os grupos de vertebrados voadores, foram definidas medidas indirectas 

para as fases de projecto e de construção, objecto de análise no ponto 6.12 deste documento. 

Considera-se que todas as medidas foram implantadas durante a fase de construção do Parque Eólico por 

forma a minimizar os impactes da construção das infra-estruturas presentes no Parque Eólico de 

Gevancas II, tendo sido descrita a sua aplicabilidade e eficácia nos Relatórios de Acompanhamento 

Ambiental da Obra de Construção entregues na Agência Portuguesa do Ambiente. Para a fase de 

exploração, não foram identificadas medidas que pudessem influenciar, mesmo que indirectamente, a 

população de aves. 
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5 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

5.1 LOCAIS E PARÂMETROS DE AMOSTRAGEM 

As observações foram realizadas em 10 pontos de amostragem: 5 pontos na área do Parque Eólico de 

Gevancas II e 5 pontos localizados numa área de controlo com as mesmas características que o conjunto 

dos primeiros cinco pontos (Anexo I). Os pontos de amostragem foram escolhidos de forma a serem 

representativos das zonas em análise, isto é, de modo a que a maioria dos habitats estivesse abrangida 

pelas observações, sendo os locais identificados na Tabela 1 e ilustrados pelo Anexo III. 

Com vista a estudar os impactes dos projectos do Parque Eólico de Gevancas II, anotaram-se 

3 parâmetros distintos: inventariação das espécies de aves presentes (riqueza específica); caracterização 

de cada espécie inventariada; e a estimativa das densidades que ocorrem na área de estudo. Estes dados 

servem de comparação com os dados anteriores obtidos no decorrer da monitorização, podendo-se 

avaliar alterações quer na composição específica da comunidade avifaunística, quer nas densidades 

existentes. 

Tabela 1 – Localização dos pontos de amostragem. 

ÁREA DE 
ESTUDO PONTO DESCRIÇÃO 

COORDENADAS* 

X Y 

Parque 
Eólico 

P1 A N do AG 1, próximo do MG de Marco, numa área de 
matos e vegetação arbustiva baixa. 

228 813.12 493 605.12 

P2 Próximo do aerogerador 2, com o mesmo tipo de 
coberto vegetal que P1. 

228 708.89 493 354.50 

P3 Numa área adjacente ao Aerogerador 3, numa área de 
rocha nua e vegetação arbustiva baixa. 

228 588.29 493 131.27 

P4 Próximo do aerogerador 4, numa área de matos e 
vegetação arbustiva baixa. 

228 498.03 492 792.75 

P5 Numa área adjacente ao Aerogerador 5, numa área de 
rocha nua. 

228 341.46 492 510.80 

Área 
Controlo 

C1 Numa área de matos rasteiros associados a rocha nua, 
no final da cumeada onde se insere o AG 1. 

229 512.12 493 786.21 

C2 No topónimo Bouças a Augusta, uma área homogénea 
de matos rasteiros. 

229 973.07 493 662.24 

C3 A norte do topónimo Malhada do Souto, numa área de 
vegetação arbustiva baixa. 

230 403.17 493 342.24 

C4 Próximo das cabeceiras setentrionais do rio Olo, numa 
área com afloramentos graníticos de grande dimensão. 

230 611.20 492 921.67 

C5 Numa área de matos rasteiros, a norte do topónimo 
Cova Ferreira, circundada por afloramentos rochosos. 

231 024.15 492 880.53 

* Sistema de Coordenadas: Datum 73 Hayford Gauss IGeoE. 
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Para avaliar a riqueza específica e a abundância de aves, foram efectuados censos nos 10 pontos de 

amostragem, através da recolha de todos os contactos visuais e auditivos, tendo sido amostrados num 

raio de 250 m, anotando-se também a hora de início e final da contagem, a espécie e o número de 

indivíduos. 

5.2 MÉTODOS DE RECOLHA, ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DOS DADOS 

As espécies inventariadas em cada grupo são apresentadas na Tabela 1 constante no Anexo II deste 

relatório. Foi determinado o estatuto de conservação a nível nacional e das várias convenções 

internacionais que Portugal ratifica, de forma a avaliar o seu valor conservacionista. O estatuto de 

conservação considerado para Portugal Continental é o que consta no Livro Vermelho dos Vertebrados 

Terrestres (CABRAL ET AL., 2006). Estas categorias são baseadas nas da União Internacional para a 

Conservação da Natureza (UICN), sendo o significado das letras utilizadas para cada categoria o seguinte: 

CR Criticamente em Perigo (Critically Endangered); EN Em Perigo (Endangered), VU Vulnerável 

(Vulnerable); NT Quase Ameaçado (Near Threatened); LC Pouco Preocupante (Least Concern); DD 

Informação Insuficiente (Data Deficient). Nos casos de taxa que não foram avaliados pelos presentes 

critérios, a categoria utilizada é NE Não Avaliado (Not Evaluated). 

Em termos gerais, o significado de cada uma destas categorias é o que se segue: Criticamente em 

Perigo  – uma espécie colocada nesta categoria enfrenta um risco de extinção na natureza extremamente 

elevado; Em Perigo  – uma espécie colocada nesta categoria enfrenta um risco de extinção na natureza 

muito elevado; Vulnerável  – uma espécie colocada nesta categoria enfrenta um risco de extinção na 

natureza elevado; Quase Ameaçado  – uma espécie colocada nesta categoria, apesar de não constar de 

uma das três categorias de ameaça anteriores, é provável que num futuro próximo venha a integrar; 

Pouco Preocupante  – uma espécie é colocada nesta categoria, após ter sido avaliada pelos diferentes 

critérios e verificado que não pertence a nenhuma das categorias anteriores, sendo normalmente espécies 

abundantes e amplamente distribuídas; Informação Insuficiente  – nesta categoria estão as espécies 

sobre as quais não existe informação adequada para efectuar uma correcta avaliação do seu estatuto de 

ameaça. Uma espécie classificada nesta última categoria requer um aprofundamento dos conhecimentos 

sobre os seus parâmetros demográficos e de distribuição, podendo verificar-se que com novos dados, 

essa espécie seja classificada numa categoria de ameaça. 

Nos estatutos de conservação consideraram-se também as categorias de ameaça da UICN a nível 

mundial (com as mesmas categorias que o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal) e a situação de 

cada uma das espécies de acordo com a Convenção de Berna  (Convenção sobre a Vida Selvagem e os 

Habitats Naturais na Europa), com a Convenção de Bona  (Convenção sobre a Conservação de Espécies 

Migradoras da Fauna Selvagem) e com a Directiva Aves/Habitats  (pelo Decreto-Lei 140/99, actualizado 

pela Directiva 2009/147/CE), sendo assinalados os anexos em que cada espécie é reportada. 
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A Convenção de Bona (ratificada para aprovação pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de Outubro) dedica 

especial atenção à conservação de espécies migradoras ameaçadas, contemplando também os 

respectivos habitats. Nesta convenção foram considerados os seguintes anexos: 

- Anexo I:  elenco de espécies migradoras ameaçadas; 

- Anexo II:  engloba espécies migradoras em que o estado de conservação é desfavorável e 

cuja conservação e gestão exigem a conclusão de acordos internacionais, assim como 

aquelas cujo estado de conservação beneficiaria, de maneira significativa, da cooperação 

resultante de um acordo internacional. 

A Convenção de Berna (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro) garante e promove a 

conservação das espécies e habitats cuja preservação exige a cooperação de vários Estados. É 

constituída por quatro anexos: 

- Anexo I:  espécies da flora estritamente protegidas; 

- Anexo II:  espécies da fauna estritamente protegidas; 

- Anexo III:  espécies protegidas da fauna; 

- Anexo IV:  inventário de técnicas de captura ilegais. 

As Directivas n.º 79/409/CEE (conhecida por Directiva Aves) e n.º 92/43/CEE (Directiva Habitats), 

ratificadas pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, e actualizadas pelos Decretos-Lei n.º 49/2005, de 

24 de Fevereiro, e n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro referem-se à conservação dos habitats naturais e da 

fauna e flora (Directiva Habitats) e, especificamente, à conservação das espécies de aves que vivem 

naturalmente no estado selvagem no território Europeu dos Estados-Membros ao qual é aplicável o 

Tratado (Directiva Aves). O Decreto-Lei n.º 140/99 foi revisto pela Directiva 2009/147/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, apresentando, entre outros, os seguintes anexos: 

- Anexo I  – Espécies de aves objecto de medidas de conservação especial respeitantes ao seu 

habitat, de modo a garantir a sua sobrevivência e a sua reprodução na sua área de 

distribuição; 

- Anexo II  – Espécies de aves que podem ser objecto de actos de caça no âmbito da legislação 

nacional; subdivide-se em Parte A - espécies que podem ser caçadas na zona geográfica 

marítima e terrestre da aplicação da directiva aves: Parte B – espécies que podem ser 

caçadas apenas nos Estados-Membros para os quais são mencionados: 

- Anexo III – Espécies de aves cujo comércio pode ser objecto de limitações conforme definido 

no artigo 6º. 



PARQUE EÓLICO DE GEVANCAS II 
 
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 
 
FASE II – FASE DE EXPLORAÇÃO (ANO 3) - RELATÓRIO N.º 5 

 

15021_RMAVIF_AP_PMA_03_0 
15 

Foi ainda incluída a sua categoria SPEC (Species of European Conservation Concern) actualizada pela 

BirdLife International em 2004 (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004), onde são identificadas as espécies 

prioritárias para o desenvolvimento de acções de conservação na Europa. As categorias são as seguintes: 

- SPEC 1 – Espécies de importância conservacionista global, isto é, classificadas como 

globalmente ameaçadas. Dependentes de conservação ou com poucos dados; 

- SPEC 2 – Concentradas na Europa e com estatuto de conservação desfavorável; 

- SPEC 3 – Não concentradas na Europa mas com estatuto de conservação desfavorável; 

- SPEC 4 – Concentradas na Europa e com estatuto de conservação favorável. 

É também referida a sua fenologia, ou seja, a altura do ano em que permanecem na região e se ali se 

reproduzem (ocorrência de nidificação). As classes fenológicas utilizadas foram:  

- Residente:  quando a espécie permanece na área de influência durante todo o ano; 

- Visitante:  quando a espécie não permanece durante todo o ano e não se reproduz nessa área; 

- Migrador Reprodutor:  quando a espécie não permanece na área de influência durante todo o 

ano mas efectua a reprodução nessa área; 

- Ocasional:  observações esporádicas na área de influência; 

- Não Indígena: espécie introduzida. 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE AVIFAUNÍSTICA 

O trabalho de campo constante neste relatório foi desenvolvido durante seis saídas, tendo tido cada uma 

duração de 2 dias (12 dias no total), que decorreram nos meses de Abril, Maio, Setembro, Outubro e 

Dezembro de 2015 e em Janeiro de 2016. Especificam-se na tabela seguinte os dias em que foram feitas 

as monitorizações. 

Tabela 2 – Dias de campanha de monitorização. 

ÉPOCA CAMPANHA  DIAS DE MONITORIZAÇÃO  

Reprodutiva 
Abril  20-21 Abril 2015 

Maio 20 -21 Maio 2015 

Migração Outonal 
Setembro  17-18 Setembro 2015 

Outubro  07-08 Outubro 2015 

Invernada 
Dezembro  01-02 Dezembro 2015 

Janeiro  19-20 Janeiro 2016 
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Para a inventariação da comunidade avifaunística na área do Parque Eólico de Gevancas II e 

determinação das densidades de aves presentes, foi utilizado o método “pontual com distância fixa” 

(RABAÇA, 1995). A estratégia de recolha de dados, deste método de censo, consiste no registo de 

contactos com aves obtidos pelo observador em determinados pontos fixos dentro da área de estudo, 

durante um período de tempo previamente estabelecido (RABAÇA, 1995). Neste caso, o observador regista 

todos os contactos obtidos dentro dum raio previamente determinado. O facto da área de amostragem ser 

conhecida, permite a obtenção directa de estimativas de densidades (PALMEIRIM, 1988 in RABAÇA, 1995). 

Foram escolhidos 10 pontos de amostragem, repartidos equitativamente pela área de estudo (P1 – P5) e 

pela área de controlo (C1 – C5), escolhidos de forma a representar os vários tipos de ocupação de solo. A 

duração do período de contagem é um aspecto importante a considerar na planificação destes trabalhos, 

dado que curtos períodos diminuem a probabilidade de detecção de uma ave e longos períodos podem 

ocasionar sobrestimativas de abundância, visto ser maior o risco de contagem múltiplas (BAILLIE, 1991 in 

ALMEIDA & RUFINO, 1994). 

Assim, o período de amostragem escolhido em cada ponto foi de 10 minutos, sendo este valor um 

compromisso entre o número necessário de pontos de amostragem na área de estudo e o período de 

actividade das aves. Cada ponto de amostragem foi visitado 2 vezes por saída, nomeadamente, ao 

princípio da manhã (AM), e na parte da tarde (PM). 

Em cada ponto de amostragem foram registados todos os indivíduos dentro de um raio de 250 m 

(detectados visual ou auditivamente), e assumiu-se que todos os indivíduos existentes foram 

contabilizados. Os valores de densidade (d) em cada ponto de amostragem são dados por: 

 
 r 

n
     d

2×π
=

 

em que n é o número de contactos registado durante 10 minutos e r é o raio de amostragem (250 m). 

Todos os dados obtidos foram armazenados numa base de dados em Microsoft Excel com data, biótopo, 

espécie, sexo, idade (adulto/juvenil), ponto de amostragem e coordenadas UTM. 

Posteriormente, os dados obtidos durante as campanhas do trabalho de campo foram tratados e inseridos 

num Sistema de Informação Geográfica (SIG) de modo a construir uma cartografia com áreas utilizadas 

pelas aves (através de dois parâmetros: número de contactos e número de espécies) e os locais onde 

foram encontrados animais mortos. O SIG inclui também a execução de uma carta de biótopos na área do 

Parque Eólico. 
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5.4 AVALIAÇÃO DA MORTALIDADE GERADA PELOS AEROGERADORES 
Prospecção de Cadáveres de Aves 

A prospecção de cadáveres de aves foi realizada através de campanhas de amostragem de periodicidade 

quinzenal entre o início de Março e o final de Outubro de 2015 (em coordenação com a monitorização dos 

quirópteros), acrescidas dos períodos de Invernada (Dezembro de 2015, Janeiro de 2016), com 

campanhas de periodicidade igualmente quinzenal. 

A prospecção de cadáveres foi efectuada em redor dos aerogeradores, contemplando uma área superior à 

abrangida pelo raio das pás (com centro na torre), sendo a distância aproximadamente 15 metros a mais 

que o diâmetro das pás (totalizando um raio de aproximadamente 50 m). É necessário ter em conta que a 

eficiência de prospecção varia muito consoante o tipo de habitat e a orografia do terreno em redor do 

aerogerador, sendo que a envolvente próxima ao aerogerador está praticamente desprovida de 

vegetação. 

A prospecção de cadáveres em torno do aerogerador foi efectuada num período mínimo de 20 minutos, 

cobrindo um máximo de área prospectável possível e, preferencialmente, sendo realizada fazendo-se 

transectos paralelos, distanciados entre si aproximadamente 10 metros. Cada observador examinou 

sempre para ambos os lados do transecto e adequou a sua velocidade de deslocação à visibilidade que o 

biótopo lhe proporcionou. Como a prospecção foi efectuada por mais do que um observador, o tempo foi 

divido pelo número de técnicos envolvidos no trabalho. 

Sempre que um cadáver foi encontrado durante a prospecção, foram anotados os seguintes dados: a) 

espécie, b) sexo, c) ponto GPS, d) distância ao aerogerador, e) presença ou ausência de traumatismos, f) 

presença ou ausência de indícios de predação g) data aproximada da morte (4 categorias: 24 h; 2-3 dias; 

mais de 1 semana; mais de 1 mês), h) fotografia digital do cadáver e i) condições climatéricas do dia e dos 

dias anteriores à prospecção. 

Em cada campanha, foram prospectados todos os aerogeradores que compõem o Parque Eólico de 

Gevancas II. 

Cálculo da Taxa de Mortalidade Real 

Para o cálculo da Taxa de Mortalidade Real é necessário ter em conta outros factores que desviam o 

estudo da mortalidade de aves: 

• Percentagem da Área Prospectada Eficazmente (TPE) – o observador estima a percentagem 

da área onde não é possível conduzir a uma prospecção válida (e.g. vegetação muito densa, 

plano de água, cercado com animais domésticos); 
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• Percentagem de aves que Morre na Área Prospectada (MAP) – a morte de algumas aves 

que sofrem colisões com os aerogeradores poderá ocorrer fora a área, não sendo os seus 

cadáveres detectados na área prospectada; 

• Percentagem de aves Não Encontrada pelo Observador (NEO) – a prospecção acarreta um 

erro de não detecção dos cadáveres das aves que se encontram na área de prospecção; 

• Percentagem de aves Removida Por Necrófagos (RPN) – devido à ecologia alimentar dos 

predadores, uma parte do número de aves poderá ser consumida por necrófagos e outros 

predadores. 

Calcula-se a Taxa de Mortalidade Real (TMR), com base na análise da Taxa de Mortalidade Observada 

(TMO), através da seguinte expressão: 

 
RPN) - (1 NEO) - (1 MAP TPE

TMO
     TMR

×××
=  

onde TPE indica a percentagem da área Prospectada Eficazmente, MAP corresponde à percentagem de 

aves que Morre na Área Prospectada, NEO indica a percentagem de aves Não Encontrada pelo 

Observador, e RPN a parte Removida Por Necrófagos. Todavia, a percentagem de aves que não Morre na 

Área Prospectada (MAP) não deverá ser considerada, neste projecto, para o cálculo da TMR, pois 

assume-se que todas os indivíduos que colidem estarão dentro da área prospectada. 

Visto que a prospecção de cadáveres de aves foi feita em simultâneo com a de quirópteros, considera-se 

válida a utilização do valor calculado de NEO para os quirópteros para o Parque Eólico de Gevancas II. 

Assim, a percentagem da área prospectada eficazmente foi calculada através da distribuição de “modelos” 

(de tamanho e coloração semelhantes aos cadáveres de quirópteros) em redor de um número reduzido de 

aerogeradores. De seguida, os técnicos que não distribuíram os modelos prospectaram a área em redor 

dos aerogeradores, sem conhecer a sua localização, bem como o número de modelos espalhados. O 

cálculo foi efectuado através da seguinte equação: 

 
P

P

ND

N
    NEO

T

XX∑ 







×=  

em que NX representa o número de modelos detectados pelo técnico X, ND representa o número total de 

modelos distribuídos, PX representa a percentagem do técnico X nas prospecções totais PT. 

De igual modo, durante o trabalho de campo, foi calculado por aerogerador, a superfície em que não foi 

possível a prospecção (Tabela 3), tendo sido calculado um valor médio de 10.5% para o total dos 

aerogeradores. 
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Tabela 3 – Percentagem da Área Não Prospectada Efic azmente, por aerogerador. 

TÉCNICO AG 01 AG 02 AG 03 AG 04 AG 05 MÉDIA 

OBSERVADOR A 5% 10% 12.5% 12.5% 10% 10% 

OBSERVADOR B 5% 10% 10% 15% 15% 11% 

MÉDIA 5% 10% 11.25% 13.75% 12.5% 10.5% 

 
Os testes de remoção de cadáveres foram feitos duas vezes neste período: em Maio e em Outubro 2015. 

Em cada uma das campanhas, foram colocados cadáveres de aves para simular o desaparecimento dos 

grupos das aves, de diferentes tamanhos, nomeadamente periquitos, codornizes e perdizes para simular a 

remoção de aves de pequeno, médio e grande porte, respectivamente. 

Foram colocados 30 cadáveres, em cada campanha, para permitir a validação estatística dos resultados, 

10 de cada um dos grupos. De modo a não enviesar os resultados e não saturar a área de cadáveres, não 

foram sacrificados muitos cadáveres. A distribuição dos cadáveres foi feita de forma aleatória pelas 

diferentes classes de visibilidade, tendo apenas uma atenção em não colocar mais que 7 cadáveres num 

aerogerador (por forma a evitar comportamento induzidos nos predadores) e de garantir uma distância 

mínima de 50 m entre si. Em cada teste de remoção, registaram-se os seguintes parâmetros: data e hora, 

habitat, número do aerogerador, distância ao aerogerador e direcção ao mesmo, tendo sido retirada a 

coordenada do local de deposição. 

Deste modo, foram colocados 30 cadáveres em cada campanha, e foram verificados com uma 

periodicidade diária até completar 10 dias (período máximo). Assim, o número de cadáveres 

remanescente no Parque Eólico de Gevancas II foi contado em cada dia, registando-se a sua 

presença/ausência, grau de predação (nenhuma, baixa, média, elevada), a parte do corpo que foi 

predado, e qualquer informação adicional considerada relevante. 

5.5 RELAÇÃO DOS DADOS COM AS CARACTERÍSTICAS DO PROJECTO 

Foram ainda analisadas as relações das variáveis recolhidas (através das metodologias atrás descritas), 

com factores ambientais e com as características do projecto. Deste modo, foram recolhidos dois 

parâmetros específicos de cada campanha: a intensidade do vento e a produção dos aerogeradores. De 

referir que os pontos de amostragem analisados correspondem apenas aos do Parque Eólico (P1-P5), 

pois cada um dos aerogeradores tem uma produção e um valor de intensidade do vento diferentes, e 

independentes entre si. 

Como cada um dos aerogeradores tem um sensor diferente para a produção e para a medição da 

intensidade do vento, atribuiu-se a cada comparação apenas os valores respectivos do aerogerador mais 

próximo, em cada uma das campanhas do terceiro ciclo anual, isto é, de Abril de 2015 a Janeiro de 2016. 
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6 RESULTADOS 

6.1 ABUNDÂNCIA ABSOLUTA E RIQUEZA ESPECÍFICA 

Durante o período de trabalho de campo, foram contabilizados 490 contactos de aves de 28 espécies 

diferentes, o que corresponde a quase 11% das espécies da avifauna presentes no território português 

continental. O inventário das espécies encontra-se exposto na Tabela 1 do Anexo II. De referir que essa 

tabela apresenta não só as espécies referentes ao terceiro ano da fase de exploração, mas também as 

observadas nos períodos anteriores (Situação de referência com 54 espécies; 29 no primeiro ano da fase 

de exploração; e 28 no segundo ano da fase de exploração), num total de 61 diferentes espécies. O 

capítulo 6.9 deste documento apresenta a análise comparativa entre diferentes períodos de amostragem, 

sendo que os dados apresentados nos capítulos 6.1 a 6.8 dizem respeito aos dados inéditos do Programa 

de Monitorização, ou seja, referentes ao intervalo temporal Abril 2015 – Janeiro 2016. 

Na sua maioria, as espécies mais representadas na área de estudo são de pequenas dimensões 

(Tabela 4), tratando-se de pequenas aves que permanecem em áreas abertas da zona em estudo. Da lista 

apresentada na Tabela 4, exceptua-se uma espécie de maiores dimensões (Gralha-preta), que se destaca 

pela dimensão maior, comparativamente com as restantes. 

Tabela 4 – Lista das espécies de aves com maior abu ndância absoluta. 

ESPÉCIE CONTAGEM 

Laverca (Alauda arvensis) 102 

Cartaxo  (Saxicola torquatus) 72 

Cia (Emberiza cia) 61 

Rabirruivo (Phoenicurus ochruros) 33 

Ferreirinha  (Prunella modularis) 31 

Gralha-preta (Corvus corone) 29 

Cotovia-dos-bosques (Lullula arborea) 27 

Petinha-dos-campos  (Anthus campestris) 21 

Chasco-cinzento (Oenanthe oenanthe) 21 

Toutinegra-do-mato  (Sylvia undata) 18 

 

Durante as observações para a caracterização da comunidade avifaunística, foram identificadas duas 

espécies classificadas com estatuto de ameaça elevado (isto é, que se incluem nas categorias CR, EN, 

VU segundo CABRAL ET AL., 2006), nomeadamente Tartaranhão-cinzento Circus cyaneus e Tartaranhão-
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caçador Circus pygargus. Tartaranhão-cinzento é uma espécie visitante, classificada como Vulnerável VU 

devido ao tamanho da população (inferior a 1000 indivíduos maturos); frequenta terrenos abertos 

revestidos por matos baixos e por pinhais jovens, entrecortados por searas e pastagens de altitude, sendo 

os matos preferidos como biótopo de nidificação. Na área de estudo, esta espécie foi detectada em três 

ocasiões: em Abril de 2015 nos pontos do Parque Eólico P1 e P5; e no mês seguinte no ponto de controlo 

C2. 

Já Tartaranhão-caçador é uma espécie estival nidificante, classificada como Em Perigo EN, devido à 

estimativa reduzida da população (inferior a 2500 indivíduos maturos) em Portugal Continental. Nas serras 

do norte e centro, encontra-se em espaços abertos, geralmente matos de urze, tojo ou giesta, searas de 

centeio e pastagens de montanha, nidificando em zonas de mato e centeio. Na área do Parque Eólico de 

Gevancas II foram estabelecidos contactos visuais com indivíduos identificados com Tartaranhão-caçador 

por sete vezes, em Abril e Maio de 2015, na envolvente dos pontos de monitorização P1, P2 e P4 e em 

dois pontos de controlo mais orientais (C3, C5). De referir que na fase prévia à construção, 

correspondente à situação de referência, esta espécie não tinha sido observada na área do Parque Eólico, 

tendo sido detectada em todos os ciclos anuais de exploração. 

Apesar de não ter um estatuto de ameaça elevado, foi identificada uma espécie classificada como Quase 

Ameaçadas NT: Corvo Corvus corax. É uma espécie residente, que ocorre em áreas agrícolas e pouco 

povoadas ou em zonas montanhosas. Costuma nidificar em locais escarpados, tanto na costa como no 

interior, ou em árvores isoladas. Trata-se de uma espécie omnívora, alimentando-se de carne, 

invertebrados, e saqueando mesmo o ninho de outras aves (EQUIPA ATLAS, 2008). 

Aquando a classificação do estatuto de ameaça para o território português, uma das espécies observadas 

na área do Parque Eólico de Gevancas II - Pombo-das-rochas Columba livia - não tinha informação 

suficiente para a sua categorização. Segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal “não são 

conhecidos parâmetros básicos referentes a esta espécie, como o tamanho da população e tendência de 

declínio” sendo a razão para ser classificada como Informação Insuficiente DD (CABRAL ET AL., 2006). Esta 

espécie não foi detectada no último ano amostrado, tendo sido observada antes do período de construção 

e no primeiro ano de funcionamento do Parque Eólico de Gevancas II. 

É de salientar, ainda, a ocorrência de cinco espécies de aves protegidas por legislação comunitária 

(incluída no Anexo I da Directiva Aves), nomeadamente Cotovia-dos-bosques Lullula arborea, Petinha-

dos-campos Anthus campestris, e Toutinegra-do-mato Sylvia undata, além dos já referidos Tartaranhão-

cinzento e Tartaranhão-caçador. A estas ainda se somam Águia-cobreira Circaetus gallicus e Milhafre-

preto Milvus migrans, observadas durante o programa de monitorização respectivamente antes da 

construção e no segundo ano da fase de exploração. 
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De referir, igualmente, a presença neste período de 4 espécies cinegéticas na área (incluídas no Anexo II 

da Directiva Aves): Perdiz-comum Alectoris rufa, Laverca Alauda arvensis, Melro-preto Turdus merula e 

Gralha-preta Corvus corone. Nos anos transactos, o número passa para 9, com a observação de Pombo-

das-rochas Columba livia, Rola-brava Streptopelia turtur, Tordoveia Turdus viscivorus, Gaio Garrulus 

glandarius e Pega Pica pica. No entanto, à semelhança da Portaria n.º 137/2012, de 11 de Maio, que 

retirou Melro-preto e Gaio das espécies cinegéticas, para as épocas venatórias 2012- 2013, 2013-2014 e 

2014-2015, a Portaria n.º142/2015, de 21 de Maio retira ambas as espécies para as épocas venatórias de 

2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018. 

6.2 DIFERENÇAS ENTRE PONTOS DE AMOSTRAGEM 

Analisando o total das contagens (abundância absoluta) em cada um dos pontos de amostragem conclui-

se que não existem diferenças significativas entre si (χ2 = 10.898; χ2
0.05;9 = 16.919; p> 0.05; Figura 3). O 

ponto do Parque Eólico com maior abundância é o ponto P1, onde se destacou a presença de pequenas 

aves, em especial Laverca, Ferreirinha, Cartaxo, Cia e Cotovia-dos-bosques. 

 
Figura 3 – Número de contactos detectados por ponto  de amostragem. 

Comparando os dois grupos (Parque Eólico vs. Pontos de Controlo), verifica-se que no seu conjunto não 

são diferentes (t = 1.850; t0.05 (2) 8 = 2.306; p> 0.05; p = 0.101). 

Relativamente à riqueza específica (número de diferentes espécies) das aves pelos diferentes pontos de 

amostragem, verifica-se uma concordância com a abundância absoluta (número de indivíduos 

amostrados), não existindo também diferenças significativas entre os pontos de amostragem (χ2 = 3.449; 

χ2
0.05;9 = 16.919; p> 0.05; Figura 4). Verifica-se igualmente que a variação de valores é muito baixa nos 

10 pontos amostrados, com valor mínimo de 10 diferentes espécies (ponto P4), e o valor máximo de 

17 espécies (ponto P3). 
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Figura 4 – Riqueza específica por ponto de amostrag em. 

 

A Figura 5 mostra a distribuição dos indivíduos por ponto de amostragem, tal como a Figura 4, mas pondo 

em evidência a distribuição temporal. Verifica-se que a maioria dos pontos amostrados revelara uma 

tendência decrescente ao longo do período amostrado (Primavera-Outono-Inverno). Os valores menores 

correspondem aos valores de Dezembro de 2015, com resultados nulos na quase totalidade dos pontos 

amostrados, enquanto os maiores alternam entre Abril, Maio, Setembro e Outubro. O maior valor absoluto 

de contactos foi alcançado na zona do Parque Eólicono ponto P3, em Outubro de 2015, através da 

observação de 24 indivíduos de 8 diferentes espécies. O subcapítulo seguinte analisa os dados em termos 

temporais. 

 

Figura 5 – Variação da abundância absoluta por pont o de amostragem. 
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De modo a quantificar este parâmetro, foi analisado o índice de Shannon (J’), que reflecte a diversidade 

observada como a proporção da diversidade máxima possível (Figura 6). Recorde-se que este índice varia 

entre 0 e 1, correspondendo ao valor “1” a distribuição equitativa entre categorias (ZAR, 1996). 

 
Figura 6 – Diversidade média de espécies nos difere ntes períodos, por ponto de amostragem 

(Índice de Shannon). 

Pela análise da Figura 6 verifica-se que alguns pontos apresentaram valores muito elevados, em especial 

os pontos P2, C2 e C4, que como se pode ver também na Figura 5, apresentam os valores mais 

constantes entre si. O ponto com menor índice de diversidade é P3 cujas diferenças de valores são mais 

notórias, tanto pela presença de um pico de amostragem (em Outubro de 2015), ou por valores quase 

nulos (Dezembro 2015), tendência também ilustrada na Figura 5. 

6.3 DIFERENÇAS ENTRE PERÍODOS DE AMOSTRAGEM 

Como a monitorização da área em estudo decorreu ao longo de 6 campanhas entre Abril de 2015 e 

Janeiro de 2016, efectua-se uma análise comparativa para determinar a variância na amostragem da 

avifauna ao longo do tempo. Pela análise da Figura 7, verifica-se que existem diferenças claras no número 

de indivíduos ao longo dos diferentes períodos, sendo estas diferenças estatisticamente significativas 

(χ2 = 53.478; χ2
0.05;5 = 11.070; p <0.05). Em termos médios, cada campanha teve 81.7 contactos. 

Ao contrário do que era expectável, os períodos da época reprodutiva não foram os que apresentaram os 

valores de abundância absoluta mais elevados, tal como observado nos ciclos anuais transactos, tendo 

sido inferiores aos períodos de Setembro e (especialmente) de Outubro. Considerava-se que o 

nascimento de novos indivíduos no período da época reprodutiva, aliado à produção de vocalizações 

conspícuas (em especial executadas pelos machos) e a presença de espécies de fenologia estival 

favorecessem as observações de aves nessas duas campanhas.  
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Figura 7 – Número de contactos por período de amost ragem. 

Porém o que sucedeu em 2015 foi uma sucessão de eventos climatológicos atípicos para a região (e para 

todo o território português continental), com um prolongamento das boas condições meteorológicas até 

meados de Novembro, com ausência de chuva, e temperaturas invulgarmente elevadas para os meses de 

Setembro e Outubro. 

Considera-se que, na maioria das campanhas, as condições climatéricas foram favoráveis à observação 

das comunidades avifaunísticas presentes, tendo sido seleccionados, previamente, períodos sem 

precipitação e nevoeiro, por forma a uma boa visibilidade nas observações de aves. No entanto, as 

campanhas de Dezembro de 2015 e de Janeiro de 2016 decorreram sob condições climatéricas típicas 

das campanhas, com valores de temperaturas muito baixas (os valores relativos que foram registados em 

campo variam entre 1 e 2 nestes dois meses; ver Tabela 5). 

Comparando a riqueza específica ao longo dos 6 períodos amostrados em análise, verifica-se que existe 

uma concordância geral entre este parâmetro e a abundância absoluta (Figura 8), pois o número de 

indivíduos observados tende a diminuir com o decréscimo do número de espécies. Embora fosse 

expectável que os meses amostrados na época reprodutiva (Abril e Maio) fossem os períodos de maior 

número de contactos, apenas a partir de Outubro de 2015 se verificou uma diminuição sucessiva da 

riqueza específica. Verifica-se, no entanto, que os valores da Figura 8 são bastante mais atenuados que 

os apresentados na Figura 7, não sendo os períodos estatisticamente diferentes entre si (χ2 = 6.773; 

χ2
0.05;5 = 11.070; p> 0.05). 
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Figura 8 – Riqueza específica por período de amostr agem. 

Se se analisarem as variações da abundância absoluta por pontos de amostragem (Figura 9), verifica-se 

que a maioria dos pontos amostrados neste ciclo anual permanece baixa ao longo do período amostrado 

(com menos de 20 contactos em 20 minutos), tendência já observada na Figura 7. Porém, ocorrem 

algumas variações do número de contactos que em Setembro e Outubro que mimetizam a verdadeira 

tendência dos pontos de amostragem. Nota-se uma tendência decrescente da época outonal até aos 

períodos de invernada, tendência essa que é transversal a todos os pontos de amostragem no intervalo 

temporal Abril 2015 – Janeiro 2016. 

 

Figura 9 – Variação da abundância absoluta por perí odo de amostragem. 
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A Tabela 2 do Anexo II mostra a distribuição de cada espécie ao longo do período de amostragem, 

apresentando também a fenologia correspondente para cada espécie. Nesta Tabela também estão 

presentes os valores para os ciclos anuais passados da fase anterior à construção e dos dois anos da fase 

de exploração já estudados. 

A Figura 10 apresenta os valores de J’ ou índices da diversidade de Shannon para a média dos pontos 

para cada período de amostragem. Verifica-se que, à semelhança do analisado por local amostrado 

(Figura 6), os valores de diversidade por período também são muito elevados, em especial as 

amostragens realizadas em Maio de 2015 (pela Figura 9 verifica-se que é o período em que os valores 

dos contactos estão mais próximos entre si). No período analisado, os valores dos diferentes pontos de 

monitorização revelaram totais de amostragem muito próximos, como se pode verificar pela análise da 

Figura 9, com os mais díspares a corresponder a Abril de 2015. 

 
Figura 10 – Diversidade média de espécies nos difer entes pontos, por período de amostragem 

(índice de Shannon). 

6.4 ANÁLISE DAS DENSIDADES 

A Tabela 3 do Anexo II apresenta, por ordem cronológica de amostragem, os índices de densidades de 

aves na área de estudo, em indivíduos por hectare. A densidade média de aves observada no total do 

período de amostragem é de 0.208 indivíduos/ha, se se tomar em consideração cada período de 

10 minutos (linha a tracejado a vermelho nas duas figuras seguintes). 



PARQUE EÓLICO DE GEVANCAS II 
 
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 
  
FASE II – FASE DE EXPLORAÇÃO (ANO 3) - RELATÓRIO N.º 5 

 

15021_RMAVIF_AP_PMA_03_0 
28 

 
Figura 11 – Densidades médias por ponto de amostrag em. 

Através da análise da Figura 11, verifica-se que não existe uma desigualdade entre os pontos amostrados, 

pois a densidade segue por definição a tendência mostrada na abundância (Figura 3). Como não se 

verifica a diferença entre os dez pontos de amostragem, nem entre os dois grupos de pontos (pontos do 

Parque Eólico de Gevancas II vs. pontos de controlo). 

Se considerarmos a totalidade da área de estudo, todas as espécies observadas apresentam valores de 

densidades médias abaixo de 0.050 ind/ha. As que apresentam os maiores valores são Laverca Alauda 

arvensis, Cartaxo-comum Saxicola torquatus, e Andorinha-dos-beirais Delichon urbicum, com densidades 

médias de 0.043, de 0.031 e 0.026 ind/ha respectivamente. Porém, existiram cinco situações onde esse 

valor-referência (0.050 ind/ha) é ultrapassado, se dividirmos por período de amostragem: Laverca: 0.069, 

0.084, 0.059 ind/ha em Abril, Maio e Setembro; Ferreirinha: 0.064 ind/ha em Outubro; e Cartaxo-comum: 

0.054 ind/ha em Outubro de 2015, como se pode verificar pela análise da Tabela 3 do Anexo II. 

Ao comparar as diferenças temporais entre os valores de densidade em cada mês (Figura 12), verifica-se 

que existe a mesma divergência que ocorre com os valores de abundância (Figura 8), pois a densidade 

segue, por definição, a abundância absoluta. Deste modo, verifica-se que existem diferenças entre os 

períodos amostrados. 
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Figura 12 – Densidades médias por período de amostr agem. 

6.5 ANÁLISE DAS VARIÁVEIS CLIMATÉRICAS  

A Tabela 5 apresenta a caracterização da meteorologia nos dias de monitorização da avifauna, segundo 

as categorias apresentadas no ponto 5.3. 

Tabela 5 – Parâmetros meteorológicos recolhidos nos  dias de monitorização. 

DATA  INTENSIDADE 
NEBULOSIDADE  

INTENSIDADE 
DO VENTO 

TEMPERATURA 
RELATIVA  

VELOCIDADE 
MÉDIA VENTO 

DIRECÇÃO 
MÉDIA VENTO 

20 Abr 2015 3 3 3 5.19 306.82 

21 Abr 2015 2 4 3 7.47 306.81 

21 Mai 2015 1 4 2 9.25 253.36 

17 Set 2015 3 2 2 5.28 104.71 

18 Set 2015 1 2 2 2.61 197.39 

07 Out 2015 3 3 2 3.96 166.18 

08 Out 2015 1 4 1 6.12 281.96 

01 Dez 2015 2 1 2 3.70 351.78 

02 Dez 2015 4 3 1 4.60 14.64 

19 Jan 2016 2 3 1 4.99 19.95 

20 Jan 2016 4 2 1 4.99 0.85 

Foram ainda testadas as influências das variáveis climatéricas recolhidas no número de contactos 

amostrados nos vários períodos, através da aplicação do teste t para correlação linear simples. Assim, 

averiguou-se a presença de uma relação entre o número de contactos recolhidos e, respectivamente, a 

intensidade a nebulosidade (Figura 13), a intensidade do vento (Figura 14), e a temperatura relativa 

(Figura 15). 
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Figura 13 – Regressão entre o número de contactos e  a intensidade da nebulosidade. 

Verifica-se que o número de contactos detectados parece não estar relacionado com a intensidade da 

nebulosidade (F = 0.844; F0.05 (1) 1, 10 = 4.96 p> 0.05; p = 0.380; Figura 13), nem com a intensidade relativa 

do vento (F = 3.694; F0.05 (1) 1, 10 = 4.96; p> 0.05; p = 0.084; Figura 14) ou com a temperatura relativa 

(F = 0.429; F0.05 (1) 1, 10 = 4.96; p> 0.05; p = 0.527; Figura 15). 

 

Figura 14 – Regressão entre o número de contactos e  a intensidade do vento. 
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Figura 15 – Regressão entre o número de contactos e  as classes da temperatura. 

Além destas análises efectuadas com os valores relativos, como referido na metodologia, foram ainda 

analisadas as relações entre dois parâmetros do funcionamento (a intensidade do vento e o número de 

contactos, recolhidos num anemómetro colocado a 44 m do solo) com a actividade (medida pelo número 

de contactos estabelecidos), no período compreendido entre Abril 2015 e Janeiro de 2016. Utilizando-se o 

teste bioestatístico da regressão linear, de modo a testar se uma variável depende de outra (neste caso, 

se a actividade depende de um dos parâmetros de funcionamento do aerogerador), verifica-se que parece 

não existir uma relação de causa-efeito entre elas (F = 1.350; F0.05 (1) 1, 10 = 4.96; p> 0.05; p = 0.272). Ao 

contrário do que era expectável, com o aumento da intensidade do vento, parece que o número de 

contactos tem um crescimento (Figura 16), no entanto essa tendência não é estatisticamente significativa. 

 

Figura 16 – Relação entre o número de contactos e a  intensidade do vento. 

O último parâmetro potencialmente explicativo da actividade da comunidade avifaunística analisado foi a 

direcção do vento. Através do cálculo do coeficiente de correlação de categoria de Spearman, verifica-se 
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que parece não existir uma relação entre a direcção do vento e a actividade das aves (rs = -0.061; 

rs0.05(2)11 = 0.618; p> 0.05). A Figura 17 ilustra a inexistência de uma tendência para qualquer um dos 

quadrantes médios predominantes de vento. 

 

Figura 17 – Relação entre o número de contactos e a  média diária da direcção do vento. 

6.6 AVES DE RAPINA, DE MÉDIO PORTE, E OUTRAS PLANADORAS  

Após a caracterização da avifauna presente, desenvolvido ao longo de um ciclo anual na área do Parque 

Eólico de Gevancas II, é apresentada a situação actual para o grupo de aves de rapina, de médio porte e 

outras planadoras. Apesar de na área de implantação do Parque Eólico ocorrer um reduzido número de 

espécies de aves com elevado estatuto de ameaça (apenas duas espécies, nomeadamente Tartaranhão-

cinzento e Tartaranhão-caçador neste período), torna-se essencial a caracterização deste grupo de aves, 

devido à sua dimensão, raridade e/ou altura de voo coincidente com as pás dos aerogeradores. Assim, 

foram registadas as espécies pertencentes às ordens Accipitriformes (Águias, Abutres e similares), 

Falconiformes (Falcões) e outras aves de médias/grandes dimensões como alguns Corvídeos (Corvos, 

Gralhas e similares). 

Apresenta-se na Tabela 6, a distribuição, por período de amostragem, das espécies observadas nos 

10 pontos amostrados. Os valores representam número de indivíduos observados em cada período de 

censos de aves. Pela análise da Tabela 6, verifica-se que existem diferenças entre as espécies 

amostradas neste grupo, com uma grande predominância de Gralha-preta Corvus corone, totalizando 58% 

dos contactos visuais estabelecidos durante os períodos de amostragem. Esta foi também a espécie com 

maior permanência na área, pois foram detectadas em 4 das 6 campanhas amostradas. Por outro lado, a 

presença Gavião Accipiter nisus foi apenas registada por uma única vez neste período, em Setembro de 

2015. 
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Tabela 6 – Número de aves de rapina e planadoras ob servadas por período de amostragem, por 

área e por altura do dia (valores absolutos de abun dância). 

ESPÉCIE 

CAMPANHA DE AMOSTRAGEM  ÁREA PERÍODO 

TOTAL  
A

B
R

 

M
A

I 

S
E

T
 

O
U

T
 

D
E

Z
 

JA
N

 PARQUE 
P1 – P5 

CONTROLO 
C1 – C5 AM PM 

Circus cyaneus 
Tartaranhão-cinzento --- 2 1 --- --- --- 2 1 1 2 3 

Circus pygargus 
Tartaranhão-caçador 3 4 --- --- --- --- 4 3 --- 7 7 

Accipiter nisus 
Gavião --- --- 1 --- --- --- --- 1 1 --- 1 

Buteo buteo 
Águia-d’asa-redonda --- --- 3 1 --- --- 3 1 2 2 4 

Falco tinnunculus 
Peneireiro 1 --- --- --- --- 3 3 1 1 3 4 

Corvus corone 
Gralha-preta 1 --- 6 6 --- 16 18 11 14 15 29 

Corvus corax 
Corvo --- --- 1 1 --- --- 2 --- 2 --- 2 

TOTAL  5 6 12 8 0 19 32 18 21 29 50 

Já o período de amostragem que registou o maior número de contactos foi a última campanha, em Janeiro 

de 2016, com 19 contactos com este grupo de aves, mas de apenas duas espécies (Gralha-preta e 

Peneireiro). Nota-se, por último, que em um dos períodos de amostragem não se observou qualquer 

indivíduo deste grupo, nomeadamente em Dezembro de 2015. 

A Tabela 6 mostra também a distribuição das observações destas 7 espécies por pontos de amostragem. 

Verifica-se que, em 1200 minutos de observação, foram detectadas 50 aves pertencentes a este grupo. Se 

se calcular o número de observações em cada ponto, verifica-se que nos pontos da área de controlo foram 

observados, em média, um maior número de aves deste grupo (6.4 indivíduos/ponto) comparativamente 

com os pontos localizados no Parque Eólico (3.6 indivíduos/ponto). No entanto, não se verifica que a 

diferença entre o conjunto dos pontos seja significativa: t emparelhado = 2.160; t 0.05 (2) 6 = 2.447; p >0.05; 

p = 0.074. 

Ao contrário dos ciclos anuais anteriores, verifica-se uma tendência para as observações vespertinas (PM) 

sobre as matutinas (AM), não sendo essa diferença considerável (58% / 42%), nem estatisticamente 

significativa: t emparelhado = 1.039; t 0.05 (2) 6 = 2.447; p >0.05; p = 0.339. 
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Durante os períodos de amostragem, não foram detectados na área de estudo quaisquer locais de 

nidificação para este grupo de aves. 

De seguida, apresenta-se uma breve descrição das espécies que poderão ser mais afectadas com a 

implantação do projecto, devido aos seus hábitos de voo, nomeadamente aves de rapina e outras (CABRAL 

ET AL., 2006; CATRY ET AL., 2010): 

• Tartaranhão-cinzento Circus cyaneus – é uma espécie estival nidificante, com poucos indivíduos 

em Portugal (Em Perigo EN), que se reproduz em zonas de mato e centeio, encontrando-se 

também em matos de urze, tojo ou giesta, searas de centeio e pastagens de montanha; 

• Tartaranhão-caçador Circus pygargus – trata-se de uma espécie estival nidificante, categorizada 

como Em Perigo EN, devido à população reduzida (inferior de 2500 indivíduos maturos). Nas 

serras do norte do país, ocupa matos (urze, tojo ou giesta), searas de centeio e pastagens de 

montanha, nidificando em zonas de mato e centeio; 

• Gavião Accipiter nisus – é uma espécie residente, classificada no território português continental 

como Pouco Preocupante LC, típica de paisagens em mosaico ou de orlas florestais, com um 

misto de bosques, zonas agrícolas, matos e pousios; 

• Águia-d'asa-redonda Buteo buteo – é uma espécie residente, bastante comum em Portugal 

(Pouco Preocupante LC), que se reproduz em florestas ou pequenos bosques perto de 

descampados, campos de cultivo ou prados; alimenta-se de aves, coelhos, répteis, anfíbios e 

alguns invertebrados; nidifica em árvores ou em saliências rochosas; 

• Peneireiro Falco tinnunculus – espécie residente, abundante no território português (Pouco 

Preocupante LC), que pode ser encontrada em turfeiras, pântanos, charnecas, escarpas, 

campos abertos e florestas, chegando mesmo a ocupar locais perto de povoações; alimenta-se 

de pequenos roedores e insectos; nidifica em árvores (normalmente velhos ninhos de corvídeos) 

ou em saliências rochosas; 

• Corvo Corvus corax – residente, classificado como Quase Ameaçado NT no território continental, 

devido ao declínio continuado da população (a estimativa é inferior a 10000 indivíduos); ocorre 

em áreas agrícolas e pouco povoadas ou em zonas montanhosas; costuma nidificar em locais 

escarpados, tanto na costa como no interior, ou em árvores isoladas; trata-se de uma espécie 

omnívora, alimentando-se de carne, invertebrados, e saqueando mesmo o ninho de outras aves; 

• Gralha-preta Corvus corone – espécie residente, classificada em Portugal continental como 

Pouco Preocupante LC; comum em áreas abertas, mas também em áreas urbanas; trata-se de 
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uma espécie territorial, nunca nidifica em colónias; constrói ninho no topo de árvores, não 

exposto. 

6.7 ANÁLISE DA MORTALIDADE GERADA PELOS AEROGERADORES 

Durante o período de amostragem referente a este relatório, não foram detectados quaisquer cadáveres 

pertencentes à classe das aves resultantes da colisão com aerogeradores. 

No entanto, apesar de não se poder calcular a taxa de mortalidade real (visto que pela fórmula 

apresentada o valor será sempre nulo), apresentam-se de seguida os resultados dos testes efectuados, 

nomeadamente, de eficiência das contagens de cadáveres e da sua decomposição/remoção por 

predadores, de modo a poder-se estimar a mortalidade potencial. 

Testes de Detectabilidade  

Os testes de detectabilidade realizaram-se em duas ocasiões diferentes (uma na época seca e uma na 

época húmida), envolvendo os dois técnicos que realizaram a prospecção em redor dos aerogeradores. 

Os testes de detectabilidade, efectuados ao longo de 2015, realizaram-se em duas ocasiões diferentes 

(uma na época seca e uma na época húmida), envolvendo os dois técnicos que realizaram a prospecção 

em redor dos aerogeradores. 

Em Maio de 2015, os testes foram efectuados através da colocação de um número desconhecido de 

modelos (com um valor máximo de 11) em redor de 2 aerogeradores seleccionados ao acaso. A 

colocação dos modelos seguiu uma distribuição “real” dos cadáveres, com a distribuição em zonas de 

menor, média e maior visibilidade. Em 8 modelos colocados na envolvente de 1 aerogerador, o técnico A 

descobriu 7. Já o técnico B descobriu 8 dos 10 modelos colocados em redor de outro aerogerador. 

Os testes foram retomados em Outubro de 2015, com a mesma metodologia. Em 11 modelos colocados 

na envolvente de 1 aerogerador, o técnico A descobriu 9. Já o técnico B descobriu 6 dos 9 modelos 

colocados em redor de outro aerogerador. 

Tabela 7 – Percentagem de modelos encontrada pelos observadores. 

PERÍODO TÉCNICO A TÉCNICO B 

MAIO 2015 87.5% 80.0% 
OUTUBRO 2015 81.8% 66.7% 

MÉDIA PONDERADA 63.2% 18.4% 

TAXA DE DETECTABILIDADE  81.6% 

Visto que o técnico A representa um maior peso na prospecção de cadáveres (75%), quando comparado 

com o técnico B (25%), aplicou-se uma média aritmética ponderada de modo a se calcular o teste de 
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detectabilidade. Assim, o técnico A descobriu cerca de 63.2% e o técnico B descobriu 18.4% dos modelos, 

o que representa uma taxa de detectabilidade de cerca de 81.6% (Tabela 7). 

Assim, no que diz respeito à eficácia de detecção de cadáveres, com base nos valores da taxa de 

detectabilidade efectuada no decorrer do período a que reporta este relatório, a percentagem de 

Cadáveres Não Encontrados (NEO) foi de 18.4%. 

Testes de Remoção de Cadáveres 

Relativamente aos testes de remoção de cadáveres, em 2015 foram realizados por duas ocasiões: em 

Maio e em Outubro 2015. Verificou-se que em Maio, ao fim de 10 dias após terem sido colocados os 

cadáveres de aves (neste caso, de perdizes, codornizes e periquitos usados nos testes), ainda 

8 cadáveres permaneciam nos respectivos locais, enquanto em Outubro, após 10 dias ainda permaneciam 

3 cadáveres na área analisada. 

As carcaças de aves não removidas após os 30 dias foram calculadas com as duas fórmulas das curvas 

calculadas em Maio de 2015: y = 112.06.e-0.11.x (Figura 18) e em Outubro de 2015: y = 152.81.e-0.207.x. 

(Figura 19). Assim, a probabilidade de encontrar uma ave morta (não removida) para um intervalo de 

15 dias é de 23.25% (época seca) e de 8.08% (época húmida), o que revela uma média de 15.664%. 

Aplicando a média ponderada entre os factores, resulta num valor de RPN de aproximadamente 84.336%. 

 

 
Figura 18 – Percentagem de cadáveres não removidos em função do número de dias após 

colocação com ajuste de função funcional - Maio de 2015. 

 

Maio 2015 
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Figura 19 – Percentagem de cadáveres não removidos em função do número de dias após 

colocação com ajuste de função funcional - Outubro 2015. 

6.8 ANÁLISE GEOSTATÍSTICA  

De modo a identificar os locais de maior importância para a comunidade de aves, foram estudados 

geograficamente dois parâmetros já referidos neste relatório (abundância absoluta e riqueza específica) de 

modo a criar um Sistema de Informação Geográfica. Este sistema inclui a localização das estruturas 

construídas, os pontos de amostragem (com um raio de 250 m) e a carta de biótopos, além dos dois 

parâmetros já mencionados. De referir que o SIG não inclui os locais onde foram detectados cadáveres, 

visto que o resultado foi nulo nos três anos de funcionamento dos aerogeradores. 

O Anexo IV apresenta a distribuição dos indivíduos e das diferentes espécies no Parque Eólico de 

Gevancas II ao longo dos 6 períodos amostrados entre Abril de 2015 e Janeiro de 2016, enquanto os 

resultados totais da abundância absoluta são mostrados na Figura 20, e os resultados totais da riqueza 

específica na Figura 21. De referir que o Anexo IV apresenta as análises entre Abril de 2013 e Janeiro de 

2016, ao longo de 18 meses amostrados na fase de funcionamento. 

Através da análise da Figura 20 verifica-se que os locais cujo número de contactos foram maiores 

passaram do Ponto P3 no primeiro ano de exploração (mais próximo de uma zona mais húmida, 

nomeadamente o habitat 4020*+7140, o único que apresenta charnecas húmidas), para o ponto P5 (o 

ponto mais meridional) no segundo ano de exploração, para o ponto P1 (o mais setentrional) no terceiro 

ano de exploração. Porém, como já se tinha referido na análise da Figura 11, considera-se que os 

somatórios dos valores de abundância são baixos para os três ciclos anuais em estudo. 

Outubro 2015 



PARQUE EÓLICO DE GEVANCAS II 
 
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 
  
FASE II – FASE DE EXPLORAÇÃO (ANO 3) - RELATÓRIO N.º 5 

 

15021_RMAVIF_AP_PMA_03_0 
38 

É de referir que quase toda a área do Parque Eólico de Gevancas II se encontra ocupada com vegetação 

arbustiva baixa do tipo charnecas secas europeias em recuperação pós-fogo (Habitat 4030), e que, como 

referido anteriormente, a diferenciação entre pontos é muito ténue no que respeita ao número de 

contactos total (a variação total neste terceiro ano é entre 37 e 63 contactos, respectivamente nos pontos 

C4 e P1). Verifica-se que o ponto de menor abundância continuou a ser o ponto de controlo C4. 

Ao analisar a distribuição das diferentes espécies (Figura 21), verifica-se que o valor mais elevado passou 

do ponto de controlo C4 (19 espécies em 2013) para o ponto de controlo C5 (18 espécies em 2014), para 

o ponto de amostragem P3 (17 espécies em 2015). Apesar de se ter observado nos dois primeiros anos 

da fase de exploração, uma tendência aparente de maior riqueza específica para os pontos de controlo 

(comparativamente com os pontos dentro da área do Parque Eólico), este fenómeno só ocorreu nos 

pontos orientais, pois verificou-se que os restantes pontos de controlo ocuparam posições muito díspares 

nos dois primeiros anos. Verifica-se no último ano amostrado que três dos quatro pontos com maior 

riqueza específica estão dentro da área do Parque Eólico de Gevancas II. No entanto, relembre-se que os 

pontos de amostragem também não diferem quanto à riqueza específica (Figura 4). 

Quanto à área do Parque Eólico propriamente dito, com base na diferença entre os três ciclos anuais da 

fase de funcionamento dos 5 pontos amostrados verifica-se que não existe uma concordância entre os 

valores. O ponto P3 destacou-se no primeiro ano da fase de exploração, próximo de um local que se 

caracteriza pela associação de matos rasteiros com área de charneca húmida. No ciclo anual seguinte, a 

posição de maior riqueza específica é ocupada pelos pontos P2 e P5, que se caracterizam 

predominantemente por zonas de matos rasteiros com afloramentos rochosos. No terceiro ciclo anual 

monitorizado na fase de exploração verificou-se que os pontos de maior riqueza específica correspondem 

aos pontos mais setentrionais (P1, P2 e P3), mais próximos da já referida área de charneca húmida. 

As figuras do Anexo IV representam a divisão temporal das duas figuras anteriores (para o ano de 2015), 

bem como para os dois períodos anteriores da fase de exploração (de 2013 e 2014). Verifica-se que a 

distribuição do total é muito semelhante à soma das suas partes, notando-se decréscimos dos números de 

contactos e de espécies ao longo dos períodos amostrados, existindo a mesma tendência relativa ao 

biótopo já referida. De notar que a campanha de Janeiro de 2015 apresenta os únicos valores nulos 

recolhidos durante o período em análise (Figura 12 do Anexo IV). 
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Figura 20 – Distribuição geográfica do número total  de contactos.
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Figura 21 – Distribuição geográfica do número de di ferentes espécies.
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6.9 COMPARAÇÃO COM OS PERÍODOS DE MONITORIZAÇÃO ANTERIORES 

Após a descrição dos resultados para o terceiro ano da fase de exploração, torna-se indispensável a 

comparação com os resultados obtidos nas fases anteriores, respeitante à situação de referência e aos 

dois primeiros anos de funcionamento. A Tabela 8 resume os parâmetros analisados ao longo do PMA até 

à data. 

De modo a permitir uma melhor comparação entre as diferentes fases, apresentam-se os dados totais 

referentes aos quatro períodos analisados na área do Parque Eólico de Gevancas II. No entanto, como a 

área de controlo da situação de referência tem uma proveniência distinta (é utilizada a ”área de controlo 2” 

do Parque Eólico do Alto do Marco – ver capítulo 4 Antecedentes), a análise dessa fase encontra-se 

também separada. As indicações “PE” e “AC” correspondem, respectivamente, a Parque Eólico e Área de 

Controlo. 

Verifica-se que o número de indivíduos observados sofreu um grande decréscimo da fase anterior à 

construção para o primeiro ano de exploração, facto que se reflecte no cálculo da densidade das aves, 

verificando-se um crescimento dos valores de abundância absoluta entre o primeiro e o segundo ano de 

exploração, tanto nos pontos do Parque Eólico, como nos da Área de Controlo. Do segundo para o 

terceiro ano de exploração, o número total de contactos sofreu um ligeiro crescimento, porém apenas para 

o conjunto dos pontos do Parque Eólico. Verifica-se que o crescimento no período de exploração fica 

aquém dos valores apresentados na fase prévia à construção. 

Verifica-se que as espécies mais comuns não foram constantes, embora sejam, no geral, espécies de 

reduzida dimensão, conspícuas, comuns e de fenologia estival nidificante ou residente. O número de 

espécies revelou, igualmente, um acentuado decréscimo, relativamente ao primeiro período do programa 

de monitorização. Este facto poderá ser explicado tanto pelo funcionamento dos aerogeradores, como 

pela ocorrência de incêndios florestais e queimadas ocasionais para renovação vegetal que levaram a um 

afastamento dos indivíduos, ou pela associação destes dois factores com outros factores, como por 

exemplo, a constante pressão cinegética da zona. 

O decréscimo no número de espécies (quase para metade da riqueza específica) também afectou o grupo 

das aves de rapina, apesar de neste caso a redução ter sido menos determinante, com a passagem de 8 

para 6 espécies entre os dois primeiros ciclos anuais, valor que permaneceu no segundo ano da fase de 

exploração, embora com a transição das observações de Gavião Accipiter nisus para Milhafre-preto Milvus 

migrans. Na passagem para o último ano amostrado, a riqueza específica deste grupo teve um ligeiro 

acréscimo, com a observação de Tartaranhão-cinzento Circus cyaneus e de Gavião Accipiter nisus, este 

último já observado durante o período prévio à construção. 
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Tabela 8 – Variação dos diferentes parâmetros recol hidos ao longo do Programa de Monitorização da Avif auna. 

PARÂMETROS  
SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA FASE DE EXPLORAÇÃO - ANO 1 FASE DE EXPLORAÇÃO - ANO 2 FASE DE EXPLORAÇÃO - ANO 3 

PE AC TOTAL  PE AC TOTAL  PE AC TOTAL  PE AC TOTAL  

Abundância 
Absoluta 533 191 724 222 213 435 254 231 485 265 225 490 

Número de 
campanhas 8 4 --- 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Espécies mais 
comuns 

S. torquatus 
A. arvensis 

Emberiza cia 

A. arvensis 
S. torquatus 
P. modularis 

A. arvensis 
S. torquatus 
Emberiza cia 

S. torquatus  
L. arborea 

Motacilla alba 

L. arborea 
S. torquatus 
Buteo buteo 

L. arborea 
S. torquatus 

Motacilla alba 

A. arvensis  
S. torquatus 
O. oenanthe 

S. torquatus 
A. arvensis 
O. oenanthe 

S. torquatus 
A. arvensis 
O. oenanthe 

A. arvensis  
Emberiza cia 
S. torquatus 

S. torquatus 
A. arvensis 

Emberiza cia 

A. arvensis  
S. torquatus 
Emberiza cia 

Riqueza 
Específica 53 19 57 25 24 29 25 24 28 26 22 28 

Espécies com 
estatuto de 

ameaça 
--- 

C. cyaneus 
C. pygargus 

F.columbarius 

C. cyaneus 
C. pygargus 

F.columbarius 
Circus pygargus Circus pygargus Circus pygargus --- Circus pygargus Circus pygargus 

C. cyaneus 
C. pygargus 

C. cyaneus 
C. pygargus 

C. cyaneus 
C. pygargus 

Espécies de 
rapinas e 

outras 
planadoras 

C. gallicus 
A. nisus 

Buteo buteo 
F. tinnunculus 
Corvus corax 

C. corone 

C. gallicus 
C. cyaneus 
C. pygargus 
Buteo buteo 

F.columbarius 

C. gallicus 
C. cyaneus 
C. pygargus 

A. nisus 
Buteo buteo 

F. tinnunculus 
Corvus corax 

C. corone 

C. pygargus 
A. nisus 

Buteo buteo 
F. tinnunculus 
Corvus corax 

C. corone 

C. pygargus 
Buteo buteo 

F. tinnunculus 
Corvus corax 

C. corone 

C. pygargus 
A. nisus 

Buteo buteo 
F.tinnunculus 
Corvus corax 

C. corone 

M. migrans 
Buteo buteo 

F. tinnunculus 
Corvus corax 

C. corone 

C. pygargus 
Buteo buteo  

F. tinnunculus 
C. corone 

M. migrans 
C. pygargus 
Buteo buteo 

F. tinnunculus 
Corvus corax 

C. corone 

C. cyaneus 
C. pygargus 
Buteo buteo 

F. tinnunculus 
C. corone 

Corvus corax 

C. cyaneus 
C. pygargus 

A. nisus 
Buteo buteo 

F. tinnunculus 
C. corone 

C. cyaneus 
C. pygargus 

A. nisus 
Buteo buteo 

F. tinnunculus 
C. corone 

Corvus corax 

Densidade 
(ind/ha) 0.454 * 0.163 * 0.308 * 0.189 0.181 0.185 0.216 0.196 0.206 0.225 0.191 0.208 

Mortalidade 
Aerogeradores --- 0 0 0 

Espécies 
identificadas na 

análise da 
mortalidade 

--- 0 0 0 

* - Valor ajustado ao raio de observação de 250 m. 
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A Tabela 8 analisa também a mortalidade causada por colisão com os aerogeradores, estudo apenas 

iniciado na fase de exploração. Nos três primeiros anos de funcionamento dos aerogeradores não foram 

detectados cadáveres associados a colisão com os 5 aerogeradores no decorrer das prospecções em 

redor destas estruturas. 

Relativamente às alterações na distribuição espacial relativamente à situação de referência (uma variável 

do efeito de exclusão), observou-se que as espécies de grande porte tendem a evitar a proximidade dos 

aerogeradores em funcionamento, embora permaneçam nas áreas adjacentes e dentro da área delimitada 

do parque eólico. Verifica-se que no terceiro ano de funcionamento existiu um regresso de um maior 

número de espécies não observadas nos dois primeiros anos de exploração. 

Relativamente aos 5 pontos amostrados dentro do perímetro do Parque Eólico de Gevancas (P1-P5) 

apresenta-se nas duas figuras seguintes a evolução nos três ciclos anuais (situação de referência e nos 

dois primeiros anos da fase de funcionamento dos aerogeradores) respectivamente ao número de 

contactos recolhidos (Figura 22) e ao número de diferentes espécies (riqueza específica; Figura 23). 

 

Figura 22 – Número de contactos por ponto de amostr agem durante os períodos do PMA. 

De notar que para a situação de referência foram recolhidos os contactos em 8 campanhas (entre Maio de 

2010 e Abril 2012), enquanto para os três primeiros anos da fase de exploração os contactos destes 

5 pontos foram registados em 6 campanhas. 
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Figura 23 – Riqueza específica por ponto de amostra gem durante os períodos do PMA.  

Deste modo, embora a diferença destas duas análises continue a ser estatisticamente significativa, devido 

a condicionamentos da recolha dos dados poderá não existir uma diferença tão elevada. 

Analisando os dados das 26 campanhas através de um teste de Análise de Variância, verifica-se que os 

valores são estatisticamente diferentes para o número de contactos detectados (F = 41.220; F 0.05 (1) 3, 12 = 

3.49; p <0.05; p = 0.000) e para o número de espécies (F = 181.340; F 0.05 (1) 3, 12 = 3.49; p <0.05; p = 0.000) 

para os quatro períodos (situação de referência, e os três primeiros anos da fase de exploração). 

6.10 COMPARAÇÃO COM OUTROS PROJECTOS EÓLICOS NAS PROXIMIDADES 

Devido à presença de um projecto eólico já em funcionamento na proximidade do Parque Eólico de 

Gevancas II efectua-se neste subcapítulo uma breve descrição dos mesmos parâmetros registados nessa 

área, seguida de uma comparação com o projecto em estudo. Deste modo, foram analisados os dados 

disponíveis recolhidos no Parque Eólico do Alto do Marco, que se localiza imediatamente a noroeste do 

Parque Eólico de Gevancas II, sendo composto por 6 aerogeradores, estando actualmente em 

funcionamento. De notar que este projecto se insere da área estudada no Estudo de Impacte Ambiental do 

Parque Eólico de Gevancas II, como assinalado no Anexo I. 

O último relatório disponível da monitorização da avifauna do Parque Eólico do Alto do Marco (MÃE 

D’ÁGUA, 2012) apresenta os dados para o primeiro ano de exploração (2011 / 2012), comparando com os 

valores recolhidos na fase anterior (BIO3, 2009). De referir que, à semelhança do que se passou no 

Parque Eólico de Gevancas II, o Parque Eólico do Alto do Marco também sofreu entre as duas fases 

(situação de referência e o primeiro ano de funcionamento) uma alteração na localização das duas zonas 

de controlo (uma localizada a norte desse projecto, e outra em parte da zona de controlo de Gevancas II). 
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No primeiro ano de funcionamento dos aerogeradores foram detectadas 39 diferentes espécies de aves no 

conjunto do Parque Eólico e das duas áreas de controlo, mas apenas 20 espécies na área do Parque 

Eólico do Alto do Marco, um valor próximo das 25 espécies detectadas na mesma fase no Parque Eólico 

de Gevancas II. 

Em termos de elenco avifaunístico verifica-se que na generalidade estão presentes as mesmas espécies, 

de pequenas dimensões, conspícuas, típicas de montanha ou de espaços abertos ou não muito 

arborizados, e de fenologia residente. São exemplos destas Laverca Alauda arvensis, Cartaxo-comum 

Saxicola torquatus, Ferreirinha Prunella modularis e Cia Emberiza cia. 

No entanto, foram detectadas mais 3 espécies com elevado estatuto de conservação em Portugal do que 

em igual período no Parque Eólico de Gevancas II, nomeadamente Tartaranhão-azulado Circus cyaneus, 

Esmerilhão Falco columbarius e Cruza-bico Loxia curvirrostra, além do Tartaranhão-caçador Circus 

pygargus também detectado. Como referido anteriormente, Tartaranhão-azulado foi observado no Parque 

Eólico de Gevancas II tanto na fase prévia à construção, como no terceiro ano de funcionamento. 

Nas três áreas em estudo, além destas espécies de elevado estatuto à sua conservação, foram ainda 

detectados indivíduos pertencentes ao grupo de aves de rapina nomeadamente Águia-cobreira Circaetus 

gallicus e Águia-d’asa-redonda Buteo buteo, embora com baixo número de observações destas espécies. 

Comparativamente com Gevancas II, apenas não foi detectado Peneireiro Falco tinnunculus, no Parque 

Eólico do Alto do Marco. 

Como referido, é efectuada uma comparação com a situação de referência do Parque Eólico do Alto do 

Marco, período em que se contabilizaram “apenas 14 espécies de aves das 20 detectadas” no primeiro 

ano de exploração. No entanto, foram observadas 9 espécies que não foram comuns aos dois períodos, 

exclusivas do ano de referência (Ano 0). 

No entanto, é referido que “a comparação com a situação de referência levanta algumas dificuldades no 

que respeita à análise estatística, pois foram realizadas apenas três visitas durante a situação de 

referência” e que “o método dos mapas não permite um número consistente de amostras”, apesar de ser 

referido que as densidades de casais são semelhantes nos dois períodos (cerca de 10 casais/100 ha). O 

relatório conclui que “a comparação entre o período relativo à situação de referência e o primeiro ano de 

exploração sugere que terá havido uma redução no número de espécies, mas essa variação não é 

estatisticamente significativa”. 

Relativamente à mortalidade, o relatório apresenta um valor de 4 indivíduos detectados: uma Felosinha 

Phylloscopus collybita, duas Andorinhas-dos-beirais Delichon urbicum, e um Andorinhão-pálido Apus 

pallidus. Trata-se de um conjunto de espécies comuns neste tipo de habitat, principalmente em épocas de 

migração. Após a aplicação de factores de correcção de mortalidade foi estimado “que tenham morrido 
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durante a Primavera de 2012 entre 4 e 5 aves no Parque eólico do Alto do Marco e que este valor tenha 

sido de cerca 8 aves durante do Outono de 2011” (MÃE D’ÁGUA, 2012). 

De referir que a prospecção de mortalidade foi realizada semanalmente, no período compreendido entre 

Julho e Outubro e 2011 e Março e Junho de 2012 (35 saídas) e mensalmente no período compreendido 

entre Novembro de 2011 e Fevereiro de 2012 (4 saídas), num total de 39 saídas. É de ressalvar que as 

taxas de remoção e de detecção utilizadas foram as do Parque Eólico do Outeiro no ano de 2006, 

localizado próximo da área de estudo (do Parque Eólico de Alto do Marco) e com características muito 

semelhantes a este. 

Embora o valor de mortalidade calculada no Parque Eólico de Alto do Marco seja baixo (entre 12 a 

13 aves/ano, isto é, dois cadáveres por aerogerador.ano-1), como no Parque Eólico de Gevancas II não foi 

recolhido qualquer cadáver associado a colisões com as estruturas colocadas, a comparação entre as 

duas áreas torna-se limitada. Como os parques eólicos apresentam as mesmas características naturais e 

uma proximidade muito elevada, seria de esperar que os valores da mortalidade de Gevancas II fossem 

mais elevados, com a presença de 3 ou 4 cadáveres detectados, assumindo-se uma transposição directa 

dos valores. 

6.11 COMPARAÇÃO COM AS PREVISÕES EFECTUADAS NO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

De acordo com o descrito no Estudo de Impacte Ambiental, os impactes para o grupo das aves durante a 

fase de construção  relacionam-se com o alargamento ou a abertura de novos caminhos de acesso aos 

aerogeradores e da respectiva vala de cabos, além dos trabalhos de implantação dos 5 aerogeradores 

que constituem o Parque Eólico (na altura do EIA, era prevista a implantação de 10 aerogeradores no 

então denominado “Subparque Eólico de Gevancas II”). Esses impactes decorrentes da perturbação 

humana, movimentações de terras e trânsito de veículos e maquinaria, originariam um impacte negativo, 

de magnitude média, provável, imediato, temporário, reversível por se tratar da execução de uma 

considerável extensão de terreno, e de ser necessário instalar um número significativo de aerogeradores. 

Também o nível de ruído causado pela presença humana e de máquinas afectas à obra foi classificado 

com os mesmos parâmetros, sendo específico para “espécies associadas a determinados habitats nas 

proximidades da obra, como as espécies rupícolas.” 

Durante a fase de exploração , os impactes previstos descritos no EIA relacionam-se tanto com o 

atropelamento esporádico de animais e a perda de tranquilidade (“A abertura e melhoria de caminhos 

existentes na serra aumentarão a acessibilidade a locais anteriormente inacessíveis, o que irá ter um 

impacte negativo sobre as espécies que encontram refúgio nas zonas mais afastadas do Homem, pois a 

utilização humana será certamente maior, com as consequentes acções de caça, ruído, entre outras”, 

tendo-se acrescentado que “o acesso facilitado a essas zonas poderá aumentar o número de encontros 

com o Homem. Assim, no caso do Subparque Eólico de Gevancas II, admite-se que o impacte gerado 
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será negativo, de intensidade média, certo, imediato, esporádico e reversível” afectando principalmente 

espécies que encontram refúgio nas zonas mais afastadas do Homem como “mamíferos carnívoros, 

grandes rapinas”), como com o risco de colisão de animais com os aerogeradores: “Os principais impactes 

causados na fauna durante a fase de exploração dizem respeito ao risco de colisão das aves e dos 

morcegos com os aerogeradores, e ao possível abandono das imediações (…) por diversas espécies mais 

sensíveis, devido ao efeito provocado pelo funcionamento do conjunto dos (…) aerogeradores.” 

O EIA refere que “No que diz respeito ao Subparque Eólico de Gevancas II, os grupos de aves que 

poderão sofrer maior impacte são as planadoras (aves de rapina e corvídeos) e os passeriformes em 

migração. Este facto poderá ser explicado, para o primeiro grupo, pela altura média do voo ser coincidente 

com as pás rotativas, e o segundo grupo pelo desconhecimento da localização dos aerogeradores”, 

acrescentando por último que “Face à dimensão do Subparque Eólico de Gevancas II, admite-se que o 

impacte gerado sobre a avifauna é negativo, de magnitude reduzida, provável, imediato, permanente e 

reversível.” 

Com base na análise da diferença dos resultados das fases até agora monitorizadas, confirma-se a 

ocorrência de um impacte negativo e imediato após o início da exploração das estruturas afectas ao 

Parque Eólico de Gevancas II, corroborada pelo acentuado decréscimo de todos os parâmetros recolhidos 

(entre os dois primeiros ciclos anuais). A probabilidade da ocorrência do impacte foi também confirmada. 

No que respeita à reversibilidade, pela diminuição dos valores de alguns parâmetros amostrados, com 

base nos dados até agora recolhidos, não é possível saber se a área está num processo reversível (com 

excepção da mortalidade, que se assume como impacte irreversível). Relativamente à magnitude ou 

intensidade, considera-se que a classificação presente no Estudo de Impacte Ambiental (descrita como 

“média”) correspondeu ao real, visto que se assistiu a um decréscimo significativo da abundância absoluta 

e da riqueza específica. 

Com o início da exploração dos 5 aerogeradores, foi iniciado um período de potencial mortalidade que 

está dependente de muitos factores em associação. Devido ao número nulo de cadáveres detectados (e 

logo, do número de cadáveres estimados), considera-se que o impacte da exploração dos aerogeradores 

que integra o Parque Eólico de Gevancas II é negativo, de magnitude reduzida, certo, imediato, 

esporádico e irreversível sobre as comunidades de aves presentes. 

Por último, segue-se a comparação com a previsão efectuada e descrita no Estudo de Impacte Ambiental, 

que refere: “A abertura e melhoria de caminhos existentes na serra aumentarão a acessibilidade a locais 

anteriormente inacessíveis, o que irá ter um impacte negativo sobre as espécies que encontram refúgio 

nas zonas mais afastadas do Homem, pois a utilização humana será certamente maior, com as 

consequentes acções de caça, ruído, entre outras. Além da perda de tranquilidade poder ser motivo 

suficiente para espécies ameaçadas deixarem de ocorrer nas regiões de implantação do subparque eólico 

(e.g., mamíferos carnívoros, grandes rapinas), o acesso facilitado a essas zonas poderá aumentar o 
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número de encontros com o Homem. Assim, no caso do Subparque Eólico de Gevancas II, admite-se que 

o impacte gerado será negativo, de intensidade média, certo, imediato, esporádico e reversível.” (…) “A 

implementação de cancelas nos novos acessos a abrir à área do Subparque Eólico de Gevancas II, 

restringe a circulação de veículos apenas aos veículos da manutenção que são em número muito 

reduzido, diminuindo significativamente o impacte negativo referente ao aumento de acessibilidade à zona, 

podendo mesmo considerar-se de magnitude reduzida.” 

Quando esta análise foi efectuada, os acessos que foram propostos eram diferentes do actual, pois 

surgiam da EN312-1 entre as povoações de Dornelas e Anta, perto da casa do guarda florestal. No 

entanto, com a construção do Parque Eólico do Alto do Marco, o acesso a este parque (e 

consequentemente ao Parque Eólico de Gevancas II) foi reabilitado, partindo dos Parque Eólicos de 

Meroicinha e de Serra do Alvão 1. No entanto, comparando com as previsões apresentadas no Estudo de 

Impacte Ambiental, considera-se que o impacte gerado pela melhoria do acesso ao Parque Eólico de 

Gevancas II é negativo, de intensidade reduzida (pela existência das duas cancelas), certo, imediato, 

reversível. Relativamente à persistência, como o impacte ocorre ocasionalmente, é considerado 

esporádico, visto que a presença humana não é permanente. 

A avaliação dos impactes, relativamente à colisão de aves refere que “Face à dimensão do Subparque 

Eólico de Gevancas II, admite-se que o impacte gerado sobre a avifauna é negativo, de magnitude 

reduzida, provável, imediato, permanente e reversível. Considera-se que mesmo com as alterações que o 

projecto teve, em particular a redução de 10 para 5 aerogeradores, os impactes sobre a avifauna gerados 

pela colisão de aves possuem o mesmo sinal, intensidade, probabilidade, instante em que se produz, 

persistência. No entanto, relativamente à reversibilidade, considera-se que o impacte é irreversível, tendo 

havido um lapso quanto à avaliação no Estudo de Impacte Ambiental. Relembre-se que “a reversibilidade 

do impacte, é considerada consoante os respectivos efeitos permaneçam durante um período de tempo 

muito alargado ou, se anulem a curto, médio ou longo prazo, quando cessar a respectiva causa”. Como a 

colisão dos indivíduos nas infra-estruturas provoca a morte (ou origina ferimentos graves nos indivíduos), 

não poderá existir reversibilidade neste caso. 

6.12 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO ADOPTADAS  

Descrevem-se de seguida as medidas adoptadas para prevenir ou minimizar os impactes na avifauna 

referidas na Declaração de Impacte Ambiental, indicando-se entre parênteses [XX] a sua enumeração na 

DIA (com data de 4 de Maio de 2010). Como referido anteriormente, directamente existe uma única 

medida referida, relativa à Fase de Exploração: 

• A iluminação dos SPE e das suas estruturas de apoio deverá ser reduzida ao mínimo 

recomendado para segurança aeronáutica, de modo a não constituir motivo de atracção para 

aves nocturnas ou morcego [93].  
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Indirectamente existem algumas medidas na Declaração de Impacte Ambiental que se relacionam com a 

comunidade avifaunística, nomeadamente as medidas relacionadas com a Fase de Projecto ([5], [19]) com 

a Fase de Construção ([29], [30], [57], [58]): 

• “ Evitar ao máximo a destruição de afloramentos rochosos.” [5]; 

• “Evitar a afectação, pelas Linhas Eléctricas, de zonas de carvalhos, afloramentos rochosos e áreas 

agrícolas.” [19]; 

• “Todos os trabalhos de construção do SPE (incluindo acessos) e respectiva Linha Eléctrica deverão 

ser interditos no período compreendido entre Março e Agosto, inclusive, de cada ano.” [29]; 

• “Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação, 

nomeadamente o eventual uso de explosivos no desmonte de rocha e a betonagem das 

fundações (grande circulação de autobetoneiras).” [30]; 

• “Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente 

necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projecto, ainda que possam ser 

utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas.” [57]; 

• “Não efectuar o corte ou abate de espécies arbóreas e arbustivas, excepto nas situações 

devidamente justificadas. Nesse caso, deverá que ser plantado, em áreas idênticas a indicar pelo 

ICNB, um número de exemplares de cada espécie igual ou superior ao que for cortado/abatido. Os 

exemplares que se encontrem próximos de áreas intervencionadas deverão ser devidamente 

sinalizados.” [58]. 

Além disso, quase todas as medidas referentes ao Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas e 

ao Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra também estão relacionadas (directa ou indirectamente) 

com a presença de aves pois, embora sejam de carácter mais genérico, assumem um elevado valor de 

protecção ambiental. 

Através da consulta dos relatórios anteriores de monitorização da avifauna deste plano de monitorização, 

verificou-se que não foram propostas medidas de minimização adicionais para a avifauna, decorrentes dos 

resultados da monitorização. 

Segundo o promotor, as medidas (directas ou indirectas) enumeradas foram adoptadas e cumpridas nos 

respectivos períodos indicados, estando a maioria ligada à fase de construção das infra-estruturas 

(aerogeradores, acessos e valas de cabos), que foram monitorizadas pelos técnicos responsáveis pelo 

acompanhamento ambiental da obra e retratadas nos relatórios de acompanhamento ambiental. De notar 

que as específicas da linha eléctrica foram definidas para o anterior traçado, entretanto abandonado. 

Analisando a eficácia das medidas adoptadas, verifica-se que tendo como objectivo a protecção de todos 

os valores naturais presentes na área de estudo, pressupõe-se que as medidas postas em prática os 
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promoveram, tendo existido a menor perturbação possível para os valores naturais, incluindo os valores 

faunísticos. 

Por último, refere-se que até ao momento não foram identificadas situações críticas que justifiquem a 

adopção de novas medidas de minimização específicas. 

No Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução do Parque Eólico de Gevancas II foram 

definidas três medidas compensatórias, sendo que uma delas se encontra directamente relacionada com a 

comunidade faunística, que se transcreve de seguida: 

“Deverá ser dedicada, em exclusivo para a conservaç ão da natureza e da biodiversidade, 

uma área com características idênticas àquela em qu e o presente projecto é implementado, 

sendo que essas características deverão corresponde r a uma área de afectação de 2,5 ha x 

número de aerogeradores, à ocorrência de habitats s emelhantes e onde ocorram, ou 

potencialmente possam a vir a ocorrer, as espécies da fauna mais directamente afectadas 

pela implementação deste projecto. Assim, deverá se r prevista a aquisição pelo promotor, e 

posterior transferência de propriedade para o ICNB,  de uma área do Parque Natural do Alvão 

(Área Protegida mais próxima do território abrangid o pelo projecto) onde possam ser 

implementadas as medidas efectivas de conservação e  salvaguarda dos habitats e espécies 

semelhantes às afectadas. Não sendo possível a aqui sição por compra dos terrenos, poderá 

ser assegurado o pagamento de uma renda ao propriet ário (por exemplo, o baldio), a 

suportar pelo proponente, no âmbito de um contrato de cessação dos terrenos ao ICNB, para 

a prossecução exclusiva dos objectivos de conservaç ão daqueles habitats e espécies. 

A escolha da área deverá estar fundamentada num est udo que permita comparar o grau de 

semelhança com a área afectada, em particular, no q ue respeita aos habitats e espécies mais 

afectados e com maior grau de ameaça e/ou raridade.  A escolha da área terá 

obrigatoriamente que ser validada pelo ICNB. Caso s e verifique necessária a aplicação de 

medidas de gestão destes habitats, os custos da sua  execução, a cargo do promotor, deve 

ser consignado ao Fundo de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (FCNB) para esse 

fim exclusivo.” 

No RECAPE é referido que foi avaliada a aquisição de um terreno com 12.5 ha que seria integrado no 

Fundo de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, sendo esse terreno arrendado pela empresa 

promotora do projecto, cujo local seria definido pelo Instituto da Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade (actual Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas). 

As outras duas medidas compensatórias relacionam-se com eventuais captações de água, e com a 

implementação de medidas de compensação dos impactes induzidos sob as populações envolventes ao 

Projecto, no caso das Linhas Eléctricas. 
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7 DISCUSSÃO DE RESULTADOS E CONCLUSÕES 

O presente relatório descreve a comunidade de aves presente na área do Parque Eólico de Gevancas II, 

através da análise de determinados parâmetros ecológicos, nomeadamente a abundância relativa, a 

riqueza específica e a densidade das diferentes espécies de aves, no período que corresponde ao terceiro 

ano de exploração do empreendimento. Adicionalmente foi analisada, no mesmo período do estudo, a 

mortalidade causada pelo funcionamento das estruturas implementadas, nomeadamente dos 

aerogeradores. Em termos temporais, as áreas foram analisadas em 6 campanhas distintas que 

corresponderam a três períodos fenológicos distintos, ao longo de um ciclo anual completo. Além da 

apresentação dos novos dados, compara-se igualmente os ciclos anuais anteriores, nomeadamente os 

dois primeiros anos de funcionamento do projecto (12 campanhas em dois ciclos anuais) e a situação 

anterior à construção (8 campanhas). 

Embora não fosse contemplado originalmente no Plano de Monitorização da Avifauna, foi solicitado o 

prolongamento por um ciclo anual completo, por forma a compreender melhor o efeito da implantação e 

funcionamento dos 5 aerogeradores que compõem actualmente o Parque Eólico de Gevancas II. 

Através dos resultados apresentados e analisados, verifica-se que o elenco faunístico da área do Parque 

Eólico de Gevancas II não apresenta uma elevada relevância relativamente à abundância (uma média de 

3.6 contactos por cada período de 10 minutos para o primeiro ano, de 4.0 contactos para o segundo ano e 

de 4.1 contactos para o terceiro ano da fase de exploração) e riqueza específica (cerca de 24% das 

espécies no território continental português para o conjunto de observações). 

De um modo geral, as espécies de aves observadas não apresentam uma importância muito elevada a 

nível nacional ou internacional. Relativamente ao seu estatuto de ameaça a maioria das espécies 

observadas na área foi classificada como Pouco Preocupantes a nível internacional, pela UICN (com 

excepção de Toutinegra-do-mato, classificada como Quase Ameaçada). Para o território português, 

apenas duas espécies se encontram classificadas com um estatuto de ameaça elevado: Tartaranhão-

cinzento Circus cyaneus (Vulnerável) e Tartaranhão-caçador Circus pygargus (Em Perigo). Não foi 

detectada nenhuma espécie categorizada com o maior estatuto de ameaça, nomeadamente, Criticamente 

em Perigo, segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (CABRAL ET AL., 2006). 

Tartaranhão-caçador é uma espécie migradora, que foi observada em 15 ocasiões: 3 em Abril de 2013, 

4 em Maio de 2013, 1 em Setembro de 2013, 1 em Abril de 2014, 3 em Abril de 2015 e 4 em Maio de 

2015. Esta espécie foi detectada no passado até ao ano de 2014 preferencialmente nos pontos orientais 

de controlo (C3, C4, C5) e apenas por uma ocasião no ponto do Parque Eólico (P4), porém no último ciclo 

anual amostrado verifica-se que ocupou maioritariamente os pontos do Parque Eólico (P1, P2, P4) em 

detrimento dos pontos de controlo (C3, C5). 
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Relativamente a Tartaranhão-caçador esta espécie apenas foi detectada neste terceiro ano de 

funcionamento, em três ocasiões (Abril e Maio de 2015) repartidas pela área total em estudo, 

nomeadamente nos pontos P1, P5 e C2. 

Pela análise dos resultados, não se pode concluir que os locais de amostragem condicionem a ocorrência 

e a densidade das espécies, provavelmente devido à semelhança entre habitats e os cobertos vegetais 

que a área apresenta. Relembre-se que todos os pontos escolhidos para a execução de amostragem 

localizam-se em zonas de matos rasteiros associados (com maior ou menos presença) a afloramentos 

rochosos. Caso a área fosse mais rica em termos de variabilidade de biótopos (áreas florestadas, 

presença de cursos de água), o número de indivíduos e de espécies seria logicamente superior. Verifica-

se que o ponto P3 (o local que apresentou o maior valor de abundância no primeiro ano de funcionamento 

do Parque Eólico de Gevancas II) é o que se localiza mais próximo de um habitat de características mais 

húmidas. Contudo, essa tendência não se verificou nos períodos seguintes (respeitantes ao segundo e 

terceiro anos de funcionamento), visto que os locais de maior abundância absoluta foram respectivamente 

os pontos P5 e P1, ambos caracterizados por matos rasteiros e afloramentos graníticos de grandes 

dimensões. 

Relativamente às espécies que sofrem um maior impacte com o funcionamento deste projecto eólico, 

devido à sua ecologia e comportamento de voo, foram observadas em número reduzido. Considera-se que 

as espécies mais susceptíveis serão aves com uma altura de voo coincidente com as pás dos 

aerogeradores (e.g., famílias Accipitridae, Falconidae, Apodidae ou Hirundinidae), ou espécies 

migradoras, sem um conhecimento geral da área. A grande maioria das espécies detectadas na área do 

Parque Eólico de Gevancas II voa a baixa altitude, sendo provavelmente uma razão para que o valor da 

mortalidade associada a este empreendimento tenha sido nulo até ao momento, e, caso a mortalidade 

ocorra, tenha um valor reduzido. No relatório passado tinha-se considerado válida “a continuação do Plano 

de Monitorização para averiguar a presença de outras espécies e de novos valores de densidade, e para 

continuar a realização das prospecções de cadáveres de aves, por forma avaliar o impacte real do Parque 

Eólico de Gevancas II”. Porém, com o acréscimo de um ciclo anual, percebe-se que a detecção da 

mortalidade continuou a ser inexistente e que os valores de abundância subiram um pouco. Deste modo, 

não se considera que seja necessário o prosseguimento da monitorização da avifauna no Parque Eólico 

de Gevancas II. 

Ao analisar o grupo de aves de rapina, de médio porte, e outras planadoras, verifica-se que existe uma 

prevalência de uma espécie, nomeadamente Gralha-preta. As outras espécies deste grupo não se 

revelaram tão conspícuas, devido à sua fenologia (a sua presença ser limitada temporalmente) ou 

especificidade geográfica. 

Analisando os resultados em termos temporais, verifica-se que no último ano amostrado, o período de 

migração outonal foi o que apresentou maior número de contactos e de espécies. Esta tendência não era 
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expectável, visto que nos dois ciclos anuais anteriores, foram as épocas reprodutivas os períodos de 

número de contactos e de espécies, superiores aos períodos de migração outonal e de invernada, devido 

à presença de espécies visitantes e migradoras estivais, a acrescentar às de fenologia residente. 

Considera-se que esta diferença no terceiro ano da fase de exploração deve-se a uma sucessão de 

eventos climatológicos invulgares, nomeadamente a ausência de chuva até meados de Novembro, 

associada a temperaturas atipicamente elevadas registadas em Setembro e Outubro. As restantes 

amostragens decorreram sob condições climatéricas típicas para a época do ano, sendo portanto 

representativas do período de análise para a região. 

Como referido no relatório anterior, entre Setembro e Outubro de 2013 ocorreram em vários pontos da 

serra do Alvão alguns incêndios e queimadas que empobreceram a variabilidade biológica da área, 

destruindo habitats de alimentação, repouso e nidificação de todas as espécies animais presentes. No 

entanto, estes incêndios não afectaram directamente qualquer dos pontos de amostragem, nem a restante 

área do Parque Eólico em estudo. 

Comparando com os dados recolhidos nos primeiros anos de exploração do projecto eólico mais próximo 

(Alto do Marco), verifica-se que os dados da riqueza específica são da mesma magnitude dos recolhidos 

no Parque Eólico de Gevancas II (respeitantes aos três primeiros anos de funcionamento deste último). 

Comparativamente com o projecto em análise foram também detectadas as mesmas espécies (na sua 

maioria) no Parque Eólico do Alto do Marco. Por último, o próprio relatório refere que “estes resultados 

devem ser considerados com alguma reserva uma vez que se referem apenas a um ano de monitorização 

e que a área de estudo está sujeita a uma gestão associada à pastorícia de bovinos, que inclui a utilização 

do fogo para favorecer o desenvolvimento de pastagens naturais” (MÃE D’ÁGUA, 2012). 

Comparativamente com o período anterior à implantação das infra-estruturas na área (situação de 

referência), continua-se a verificar uma redução significativa, tanto em termos da abundância absoluta, 

como em relação à riqueza específica. Este facto poderá estar directamente relacionado com a 

implantação (e consequente funcionamento) dos aerogeradores do Parque Eólico de Gevancas II (e 

possivelmente dos do Alto do Marco que entraram em funcionamento nesse intervalo). Todavia, a 

continuação da inexistência de cadáveres detectados durante as campanhas de prospecção não permite 

confirmar a existência de um impacte directo do funcionamento dos aerogeradores do Parque Eólico de 

Gevancas II. 

Considera-se que o plano de monitorização foi adequado ao empreendimento em análise, crendo-se que 

não deverá ocorrer o prolongamento do plano de monitorização, visto que se não se prevê que exista 

alteração nos parâmetros recolhidos até agora. É previsto que não ocorra mortalidade resultante do 

funcionamento do conjunto dos aerogeradores e que os valores dos parâmetros tendam a subir 

ligeiramente a cada ciclo anual. De notar que, por forma a aproximar-se às últimas directrizes para 

monitorização da avifauna em Parques Eólicos em Portugal (como o Anexo 5 presente no Plano de 
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Monitorização de Avifauna do Guia para a Avaliação de Impactes Ambientais de Parques Eólicos), ao 

programa de monitorização foi um adicionado um ano suplementar ao exposto na Declaração de Impacte 

Ambiental: “O Plano deverá ter uma duração mínima de 3 anos, fase anterior à obra e 2 anos na fase de 

exploração”. 

Conforme proposto na Nota Técnica de Março de 2015 (e conforme referido na carta 1/15/GP-LCR, 

datada de 16 de Março de 2015), iniciou-se o terceiro ano da monitorização da avifauna em fase de 

exploração em Abril de 2015, com a mesma metodologia praticada anteriormente, apenas com uma 

alteração: a passagem da periodicidade da prospecção de cadáveres de mensal para quinzenal. De notar 

que, com o prolongamento da monitorização para este terceiro ano de funcionamento, a localização dos 

pontos de controlo foi a mesma que a do primeiro e do segundo ano de exploração, de modo a se poder 

avaliar a evolução dos parâmetros recolhidos. 

Relativamente à “avaliação da eficácia das medidas adoptadas”, a única medida relacionada com a 

avifauna é a medida 69 do Estudo de Impacte Ambiental, que refere ”Implementação dos planos de 

monitorização indicados no presente EIA com o objectivo de avaliar os impactes efectivamente 

decorrentes do projecto, permitindo uma constante reavaliação das medidas propostas, e a eventual 

sugestão de outras mais ajustadas.” Relativamente a esta medida, considera-se que a mesma foi 

desenvolvida no processo de Monitorização, tendo por base o plano de monitorização da avifauna, os 

relatórios elaborados, e as próprias respostas aos ofícios, do qual este documento também faz parte. 

Considera-se que o plano de monitorização foi adequado ao empreendimento em análise, crendo-se que 

não deverá ocorrer o prolongamento do plano de monitorização, visto que se não se prevê que exista 

alteração nos parâmetros recolhidos até agora. É previsto que não ocorra mortalidade resultante do 

funcionamento do conjunto dos aerogeradores e que os valores dos parâmetros tendam a subir 

ligeiramente a cada ciclo anual. 

 

 

Lisboa, Maio de 2016 

 

Luís Vicente 

(Biólogo) 
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ANEXO I – ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO 

 E LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM 
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ANEXO II – TABELAS DE ELENCO AVIFAUNÍSTICO, FENOLOG IA E DENSIDADE 
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Tabela 1 – Lista de espécies de Aves identificadas na área de estudo. 

FAMÍLIA 

ESPÉCIE 
NOME VULGAR  LVVP UICN CONVENÇÃO 

DE BONA 
CONVENÇÃO 

DE BERNA DIRECTIVA AVES SPEC FENOLOGIA  

FASE 

SIT. 
REF. 

EXPLORAÇÃO  

ANO 1 ANO 2 ANO 3 

ACCIPITRIDAE             

Milvus migrans Milhafre-preto LC LC Anexo II Anexo II Anexo I SPEC 3 Mig. Reprodutor --- --- X --- 

Circaetus gallicus Águia-cobreira NT LC Anexo II Anexo II Anexo I SPEC 3 Mig. Reprodutor X --- --- --- 

Circus cyaneus Tartaranhão-cinzento VU LC Anexo II Anexo II Anexo I SPEC 3 Visitante --- --- --- X 

Circus pygargus Tartaranhão-caçador EN LC Anexo II Anexo II Anexo I --- Mig. Reprodutor --- X X X 

Accipiter nisus Gavião LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente X X --- X 

Buteo buteo Águia-d’asa-redonda LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente X X X X 

FALCONIDAE             

Falco tinnunculus Peneireiro LC LC Anexo II Anexo II --- SPEC 3 Residente X X X X 

COLUMBIDAE              

Columba livia Pombo-das-rochas DD LC --- Anexo III Anexo II A --- Residente X X --- --- 

Streptopelia turtur Rola-brava LC LC --- Anexo III Anexo II-B SPEC 3 Mig. Reprodutor X --- --- --- 

PHASIANIDAE              

Alectoris rufa Perdiz-comum LC LC --- Anexo III Anexos II A e III A SPEC 2 Residente X --- X X 

APODIDAE             

Apus apus Andorinhão-preto LC LC --- Anexo III --- --- Mig. Reprodutor X X X --- 

CUCULIDAE              

Cuculus canorus Cuco-canoro LC LC --- Anexo III --- --- Mig. Reprodutor X --- X --- 

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

FAMÍLIA 

ESPÉCIE 
NOME VULGAR  LVVP UICN CONVENÇÃO 

DE BONA 
CONVENÇÃO 

DE BERNA DIRECTIVA AVES SPEC FENOLOGIA  

FASE 

SIT. 
REF. 

EXPLORAÇÃO  

ANO 1 ANO 2 ANO 3 

UPUPIDAE             

Upupa epops Poupa LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Mig. Reprodutor X --- --- --- 

PICIDAE             

Picus viridis Peto-verde LC LC --- Anexo II --- SPEC 2 Residente X --- --- --- 

Dendrocopos major Picapau-malhado LC LC --- Anexo II --- --- Residente X --- --- --- 

ALAUDIDAE             

Galerida cristata Cotovia-de-poupa LC LC --- Anexo III --- SPEC 3 Residente --- X X X 

Lullula arborea Cotovia-dos-bosques LC LC --- Anexo III Anexo I SPEC 2 Residente X X X X 

Alauda arvensis Laverca LC LC --- Anexo III Anexo II B SPEC 3 Residente X X X X 

HIRUNDINIDAE             

Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Mig. Reprodutor X --- --- --- 

Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Mig. Reprodutor X X --- X 

MOTACILLIDAE             

Anthus campestris Petinha-dos-campos LC LC --- Anexo II Anexo I SPEC 3 Mig. Reprodutor X X X X 

Anthus pratensis Petinha-dos-prados LC LC --- Anexo II --- --- Visitante X --- --- --- 

Motacilla flava Alvéola-amarela LC LC --- Anexo II --- --- Mig. Reprodutor X --- --- --- 

Motacilla alba Alvéola-branca LC LC --- Anexo II --- --- Residente X X X X 

TROGLODYTIDAE              

T. troglodytes Carriça LC LC --- Anexo II --- --- Residente X --- --- --- 

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

FAMÍLIA 

ESPÉCIE 
NOME VULGAR  LVVP UICN CONVENÇÃO 

DE BONA 
CONVENÇÃO 

DE BERNA DIRECTIVA AVES SPEC FENOLOGIA  

FASE 

SIT. 
REF. 

EXPLORAÇÃO  

ANO 1 ANO 2 ANO 3 

PRUNELLIDAE             

Prunella modularis Ferreirinha-comum LC LC --- Anexo II --- --- Residente X X X X 

TURDIDAE             

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente X X X X 

Phoenicurus ochruros Rabirruivo-preto LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente X X X X 

P. phoenicurus Rabirruivo-testa-branca LC LC Anexo II Anexo II --- SPEC 2 Mig. Reprodutor X --- --- --- 

Saxicola torquatus Cartaxo-comum LC LC Anexo II Anexo II --- --- Residente X X X X 

Oenanthe oenanthe Chasco-cinzento LC LC Anexo II Anexo II --- SPEC 3 Mig. Reprodutor X X X X 

Monticola solitarus Melro-azul LC LC Anexo II Anexo II --- SPEC 3 Residente --- X --- --- 

Turdus merula Melro-preto LC LC Anexo II Anexo III Anexo II B --- Residente X X X X 

Turdus viscivorus Tordoveia LC LC --- Anexo III Anexo II B --- Residente X X --- --- 

SYLVIIDAE              

Cettia cetti Rouxinol-bravo LC LC --- Anexo II --- --- Residente --- --- X --- 

Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete LC LC --- Anexo II --- --- Residente X --- --- --- 

Sylvia communis Papa-amoras LC LC --- Anexo II --- --- Mig. Reprodutor --- --- X X 

Sylvia undata Toutinegra-do-mato LC NT --- Anexo II Anexo I SPEC 2 Residente X X X X 

Sylvia melanocephala Toutinegra-cabeça-preta LC LC --- Anexo II --- --- Residente X X X X 

Phylloscopus collybita Felosa-comum LC LC --- Anexo II --- --- Visitante X --- --- --- 

Regulus ignicapilla Estrelinha-real LC LC --- Anexo II --- --- Visitante X --- --- --- 

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

FAMÍLIA 

ESPÉCIE 
NOME VULGAR  LVVP UICN CONVENÇÃO 

DE BONA 
CONVENÇÃO 

DE BERNA DIRECTIVA AVES SPEC FENOLOGIA  

FASE 

SIT. 
REF. 

EXPLORAÇÃO  

ANO 1 ANO 2 ANO 3 

AEGITHALIDAE             

Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo LC LC --- Anexo III --- --- Residente X --- --- --- 

PARIDAE             

Parus cristatus Chapim-de-poupa LC LC --- Anexo II --- SPEC 2 Residente X --- --- --- 

Parus ater Chapim-preto LC LC --- Anexo II --- --- Residente X X --- X 

Parus caeruleus Chapim-azul LC LC --- Anexo II --- --- Residente X --- --- --- 

Parus major Chapim-real LC LC --- Anexo II --- --- Residente X X X X 

SITTIDAE             

Sitta europaea Trepadeira-azul LC LC --- Anexo II --- --- Residente X --- --- --- 

ORIOLIDAE             

Oriolus oriolus Papa-figos LC LC --- Anexo II --- --- Mig. Reprodutor X --- --- --- 

LANIIDAE              

Lanius meridionalis Picanço-real LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Residente X --- X X 

CORVIDAE             

Garrulus glandarius Gaio LC LC --- --- Anexo II-B --- Residente X --- --- --- 

Pica pica Pega LC LC --- --- Anexo II-B --- Residente X --- --- --- 

Corvus corone Gralha-preta LC LC --- --- Anexo II B --- Residente X X X X 

Corvus corax Corvo NT LC --- Anexo III --- --- Residente X X X X 

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

FAMÍLIA 

ESPÉCIE 
NOME VULGAR  LVVP UICN CONVENÇÃO 

DE BONA 
CONVENÇÃO 

DE BERNA DIRECTIVA AVES SPEC FENOLOGIA  

FASE 

SIT. 
REF. 

EXPLORAÇÃO  

ANO 1 ANO 2 ANO 3 

STURNIDAE             

Sturnus unicolor Estorninho-preto LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Residente X --- --- --- 

PASSERIDAE              

Passer domesticus Pardal-de-telhado LC LC --- --- --- SPEC 3 Residente X --- --- --- 

FRINGILLIDAE              

Fringilla coelebs Tentilhão-comum LC LC --- Anexo III --- --- Residente X --- --- --- 

Serinus serinus Milheirinha LC LC --- Anexo II --- --- Residente X --- --- --- 

Carduelis chloris Verdilhão LC LC --- Anexo II --- --- Residente X X --- --- 

Carduelis carduelis Pintassilgo LC LC --- Anexo II --- --- Residente X --- --- --- 

Carduelis cannabina Pintarroxo LC LC --- Anexo II --- SPEC 2 Residente X X X X 

EMBERIZIDAE             

Emberiza cia Cia LC LC --- Anexo II --- SPEC 3 Residente X X X X 
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Tabela 2 – Presença das espécies da avifauna em cada período de amostragem (a cinzento). 

   ESPÉCIE ABR 13 MAI 13 SET 13 OUT 13 DEZ 13 JAN 14 FENOLOGIA  

Accipiter nisus  X     Residente 

Alauda arvensis X X     Residente 

Anthus campestris X X X X   Mig. Reprodutor 

Apus apus  X     Mig. Reprodutor 

Buteo buteo X X X X X X Residente 

Carduelis cannabina X X    X Residente 

Carduelis chloris  X     Residente 

Circus pygargus X X X    Mig. Reprodutor 

Columba livia X      Residente 

Corvus corax X   X X  Residente 

Corvus corone X X X X X X Residente 

Delichon urbicum   X    Mig. Reprodutor 

Emberiza cia    X   Residente 

Erithacus rubecula  X  X X X Residente 

Falco tinnunculus  X X   X Residente 

Galerida cristata X X X    Residente 

Lullula arborea X X X    Residente 

Monticola solitarius   X    Residente 

Motacilla alba X X X X X X Residente 

Oenanthe oenanthe X X X    Mig. Reprodutor 

Parus ater X    X  Residente 

Parus major X X   X  Residente 

Phoenicurus ochruros X  X X X X Residente 

Prunella modularis  X     Residente 

Saxicola torquatus X X X X X X Residente 

Sylvia melanocephala   X X   Residente 

Sylvia undata    X X  Residente 

Turdus merula  X X    X Residente 

Turdus viscivorus   X    Residente 

   TOTAL  17 19 15 11 10 9 29 

 



PARQUE EÓLICO DE GEVANCAS II 
 
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 
 
FASE II – FASE DE EXPLORAÇÃO (ANO 3) - RELATÓRIO N.º 5 

 

15021_RMAVIF_AP_PMA_03_0 
65 

Tabela 2 (cont.) – Presença das espécies da avifauna em cada período de amostragem (a cinzento). 

   ESPÉCIE ABR 14 MAI 14 SET 14 OUT 14 DEZ 14 JAN 15 FENOLOGIA  

Alauda arvensis X X X X   Residente 

Alectoris rufa X X X    Residente 

Anthus campestris  X X X   Mig. Reprodutor 

Apus apus  X     Mig. Reprodutor 

Buteo buteo X X X    Residente 

Carduelis cannabina X X  X   Residente 

Cettia cetti X      Residente 

Circus pygargus X      Mig. Reprodutor 

Corvus corax    X   Residente 

Corvus corone X  X X X X Residente 

Cuculus canorus   X    Mig. Reprodutor 

Emberiza cia X X X X X  Residente 

Erithacus rubecula  X  X X  Residente 

Falco tinnunculus   X X   Residente 

Galerida cristata  X     Residente 

Lanius meridionalis X      Residente 

Lullula arborea X X X X   Residente 

Milvus migrans  X     Mig. Reprodutor 

Motacilla alba X X X X X  Residente 

Oenanthe oenanthe X X X X X  Mig. Reprodutor 

Parus major X X X X   Residente 

Phoenicurus ochruros X X X X X  Residente 

Prunella modularis X   X   Residente 

Saxicola torquatus X X X X X  Residente 

Sylvia communis   X    Mig. Reprodutor 

Sylvia melanocephala X X   X  Residente 

Sylvia undata X X X X   Residente 

Turdus merula  X X X X   Residente 

   TOTAL  19 19 17 17 8 1 28 
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Tabela 2 (cont.) – Presença das espécies da avifauna em cada período de amostragem (a cinzento). 

   ESPÉCIE ABR 15 MAI 15 SET 15 OUT 15 DEZ 15 JAN 16 FENOLOGIA  

Accipiter nisus     X       Residente 

Alauda arvensis X X X X X   Residente 

Alectoris rufa       X     Residente 

Anthus campestris X   X X X X Mig. Reprodutor 

Buteo buteo     X X     Residente 

Carduelis cannabina X     X X X Residente 

Circus cyaneus X X         Visitante 

Circus pygargus X X         Mig. Reprodutor 

Corvus corax     X X     Residente 

Corvus corone X   X X   X Residente 

Delichon urbicum X           Residente 

Emberiza cia X X X X X X Residente 

Erithacus rubecula   X X X     Residente 

Falco tinnunculus X         X Residente 

Galerida cristata X X X X     Residente 

Lanius meridionalis X   X       Residente 

Lullula arborea X X   X     Residente 

Motacilla alba X   X X X X Residente 

Oenanthe oenanthe X X X X     Mig. Reprodutor 

Parus ater         X   Residente 

Parus major   X X     X Residente 

Phoenicurus ochruros   X X X X X Residente 

Prunella modularis X   X X     Residente 

Saxicola torquatus X X X X X X Residente 

Sylvia communis     X       Mig. Reprodutor 

Sylvia melanocephala X X X X     Residente 

Sylvia undata   X X X X X Residente 

Turdus merula    X X       Residente 

   TOTAL  17 14 20 18 9 10 28 
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Tabela 3 – Densidades por ponto de amostragem e densidade média para cada espécie. 

P1 P2 P3 P4 P5 C1 C2 C3 C4 C5 Média

Accipiter nisus --- --- --- 0,025 --- --- --- 0,025 --- --- 0,005

Aegithalos caudatus --- 0,051 --- --- --- --- --- 0,025 --- --- 0,008

Anthus campestris --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- 0,051 0,008

Anthus pratensis --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,051 0,005

Apus apus 0,076 0,051 --- 0,076 --- --- 0,051 --- 0,076 0,102 0,043

Buteo buteo --- 0,051 --- --- --- --- --- --- --- --- 0,005

Carduelis carduelis --- 0,025 --- --- --- --- 0,076 0,051 0,025 --- 0,018

Carduelis chloris 0,051 0,025 --- 0,025 --- 0,051 0,025 0,051 0,025 0,051 0,031

Columba livia --- --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,051 0,051 0,013

Corvus corone --- --- --- --- --- 0,076 0,025 --- --- 0,051 0,015

Cuculus canorus --- --- --- 0,025 0,025 --- --- --- --- --- 0,005

Dendrocopos major --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- --- 0,003

Emberiza cia 0,025 0,076 0,051 0,025 0,051 --- 0,051 0,025 --- --- 0,031

Erithacus rubecula 0,025 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,003

Falco tinnunculus --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- --- 0,003

Fringilla coelebs 0,025 0,051 --- --- 0,025 0,051 --- --- 0,051 0,051 0,025

Garrulus glandarius 0,025 --- --- 0,025 0,025 --- --- --- 0,025 --- 0,010

Hirundo rustica 0,025 0,076 0,076 --- --- --- --- --- --- --- 0,018

Motacilla alba --- 0,025 --- --- --- --- 0,051 --- 0,025 0,025 0,013

Oenanthe oenanthe --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,003

Oriolus oriolus --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- 0,003

Parus ater 0,025 --- 0,025 0,051 --- --- --- --- 0,051 --- 0,015

Parus caeruleus 0,025 0,025 --- --- 0,025 0,025 0,025 0,025 --- 0,051 0,020

Parus cristatus 0,025 --- --- 0,025 0,025 0,025 0,025 0,051 0,025 --- 0,020

Parus major 0,051 0,051 0,025 0,025 --- --- --- --- --- 0,051 0,020

Passer domesticus --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- 0,003

Phylloscopus collybita --- 0,025 --- --- --- 0,051 --- --- --- --- 0,008

Picus viridis --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- --- 0,003

Regulus ignicapilla --- --- --- 0,025 --- --- --- --- 0,025 --- 0,005

Saxicola torquatus 0,076 0,051 0,051 --- 0,025 0,076 0,127 0,051 0,025 0,051 0,054

Serinus serinus --- --- --- --- --- --- --- --- 0,051 0,025 0,008

Sitta europaea --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- 0,025 0,005

Steptopelia turtur 0,051 --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- 0,008

Sylvia atricapilla --- --- 0,025 --- --- --- 0,025 0,051 --- 0,025 0,013

Sylvia communis --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,003

Sylvia melanocephala --- 0,025 0,051 0,127 0,051 --- 0,025 --- 0,076 0,076 0,043

Sylvia undata --- --- --- --- 0,025 --- --- 0,025 --- 0,051 0,010

Troglodytes troglodytes --- --- --- 0,025 0,051 --- --- --- --- --- 0,008

Turdus merula 0,025 --- 0,051 --- --- --- 0,025 --- 0,076 0,025 0,020

Turdus viscivorus --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- 0,003
Upupa epops --- --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- 0,003
Total 0,535 0,611 0,433 0,535 0,382 0,433 0,561 0,408 0,637 0,815 0,535

   Espécie
Maio 2010
Densidade
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Tabela 3 (cont.) – Densidades por ponto de amostragem e densidade média para cada espécie. 

P1 P2 P3 P4 P5 C1 C2 C3 C4 C5 Média

Accipiter nisus --- --- --- --- --- --- 0,025 0,025 --- --- 0,005

Aegithalos caudatus --- 0,025 --- --- --- --- 0,051 --- 0,025 0,051 0,015

Alectoris rufa --- --- --- 0,102 0,051 --- --- --- 0,051 --- 0,020

Anthus campestris --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,003

Apus apus 0,076 0,051 0,025 0,051 --- 0,076 --- --- --- --- 0,028

Carduelis cannabina --- --- --- --- 0,051 0,076 0,051 0,025 0,051 0,076 0,033

Carduelis chloris --- --- --- 0,025 0,025 --- --- --- --- --- 0,005

Circaetus gallicus --- --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- 0,003

Columba livia --- --- 0,051 --- --- --- --- --- --- 0,051 0,010

Corvus corone --- 0,025 --- --- --- 0,025 --- --- 0,076 0,076 0,020

Delichon urbicum 0,102 0,051 0,076 0,051 0,153 --- --- 0,025 --- --- 0,046

Dendrocopos major --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,003

Emberiza cia --- --- --- 0,025 --- --- --- 0,025 0,051 0,025 0,013

Falco tinnunculus --- 0,051 0,025 --- --- --- --- --- --- --- 0,008

Garrulus glandarius 0,051 --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,025 0,051 0,015

Lanius meridionalis --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- 0,025 0,005

Motacilla flava --- --- 0,025 0,051 --- --- --- --- 0,051 --- 0,013

Oriolus oriolus --- --- --- 0,051 --- --- --- --- --- 0,025 0,008

Parus ater --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,003

Parus caeruleus --- --- --- --- 0,076 --- --- --- 0,051 0,051 0,018

Parus cristatus --- --- --- --- 0,025 --- 0,051 --- --- 0,076 0,015

Parus major 0,051 0,051 0,076 0,025 --- 0,051 --- 0,025 0,025 0,051 0,036

Passer domesticus 0,025 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,003

Phylloscopus collybita 0,025 0,025 --- --- --- 0,025 --- --- --- 0,051 0,013

Pica pica --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,025 --- 0,005

Picus viridis --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,025 --- --- 0,005

Prunella modularis --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- --- 0,003

Regulus ignicapilla --- 0,025 --- --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,005

Saxicola torquatus 0,076 --- --- 0,102 --- 0,051 --- 0,051 --- 0,051 0,033

Serinus serinus 0,025 --- 0,076 --- --- --- 0,025 --- 0,051 0,076 0,025

Sitta europaea --- --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- 0,003

Steptopelia turtur --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- 0,003

Sylvia atricapilla 0,051 --- 0,025 0,051 --- --- --- --- --- 0,025 0,015

Sylvia communis --- 0,025 --- 0,025 --- 0,025 --- 0,025 0,051 0,025 0,018

Sylvia melanocephala --- --- 0,025 --- --- --- 0,025 --- 0,025 --- 0,008

Sylvia undata 0,025 --- 0,025 0,025 0,076 --- --- --- --- --- 0,015

Troglodytes troglodytes --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,003

Turdus merula 0,025 0,051 --- --- --- 0,025 0,025 0,051 0,051 0,025 0,025

Turdus viscivorus --- --- --- 0,025 --- --- 0,025 --- --- --- 0,005
Upupa epops 0,025 --- --- --- 0,025 --- --- --- 0,025 0,051 0,013

Total 0,561 0,382 0,484 0,611 0,561 0,408 0,357 0,280 0,662 0,917 0,522

   Espécie
Junho 2010
Densidade
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Tabela 3 (cont.) – Densidades por ponto de amostragem e densidade média para cada espécie. 

P1 P2 P3 P4 P5 C1 C2 C3 C4 C5 Média

Accipiter nisus --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- 0,003

Alauda arvensis 0,051 0,127 0,025 --- --- --- --- --- --- --- 0,020

Buteo buteo 0,025 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,003

Carduelis cannabina --- --- --- --- --- --- --- --- 0,153 0,153 0,031

Carduelis carduelis --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,051 0,005

Carduelis chloris --- --- --- --- --- --- --- --- 0,127 0,025 0,015

Columba livia --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,051 --- 0,008

Corvus corone 0,025 --- --- --- --- 0,076 0,127 0,025 0,076 0,051 0,038

Dendrocopos major --- --- --- --- --- 0,025 0,025 --- 0,025 0,025 0,010

Emberiza cia --- --- --- --- --- 0,025 --- --- 0,051 --- 0,008

Erithacus rubecula --- 0,051 --- --- --- 0,025 0,051 --- 0,051 0,076 0,025

Fringilla coelebs --- --- --- --- --- --- 0,051 --- 0,025 --- 0,008

Garrulus glandarius --- --- --- --- --- 0,025 --- --- 0,051 0,127 0,020

Lanius meridionalis --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- 0,003

Motacilla alba --- --- --- --- --- --- --- --- 0,127 0,025 0,015

Motacilla flava --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,003

Oenanthe oenanthe 0,025 0,051 0,178 0,076 0,025 --- --- --- --- --- 0,036

Parus ater --- --- --- --- --- --- 0,076 --- --- --- 0,008

Parus caeruleus --- 0,051 --- --- --- 0,102 0,102 0,051 0,102 0,204 0,061

Parus major --- --- --- --- --- --- 0,025 0,051 0,127 0,127 0,033

Phylloscopus collybita --- --- --- --- --- 0,025 --- --- 0,076 0,051 0,015

Pica pica --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,003

Prunella modularis --- 0,025 --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,005

Saxicola torquatus 0,025 0,025 0,025 0,025 --- --- 0,025 0,025 --- 0,051 0,020

Serinus serinus --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,003

Sitta europaea --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,051 0,005

Steptopelia turtur --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,051 0,005

Sturnus unicolor --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,127 0,013

Sylvia undata --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,025 0,005

Troglodytes troglodytes --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,003

Turdus merula --- --- --- --- --- --- --- --- 0,051 --- 0,005

Total 0,153 0,331 0,229 0,127 0,025 0,331 0,484 0,178 1,223 1,248 0,433

   Espécie
Outubro 2010

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

P1 P2 P3 P4 P5 C1 C2 C3 C4 C5 Média

Alauda arvensis --- --- 0,178 --- --- --- --- --- --- --- 0,018

Anthus pratensis 0,025 --- 0,025 --- --- --- --- 0,025 --- --- 0,008

Carduelis cannabina 0,051 --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,008

Corvus corax --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- 0,025 0,005

Corvus corone --- --- 0,025 0,025 0,025 --- --- 0,025 0,025 --- 0,013

Dendrocopos major --- --- --- --- --- --- 0,051 --- 0,025 --- 0,008

Emberiza cia --- --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,025 0,076 0,013

Erithacus rubecula --- 0,076 0,025 --- 0,025 0,025 0,102 --- 0,127 0,178 0,056

Fringilla coelebs --- --- --- --- --- 0,025 --- --- 0,051 --- 0,008

Garrulus glandarius --- --- --- --- --- 0,025 --- --- 0,102 0,076 0,020

Motacilla alba --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,003

Parus ater --- --- --- --- --- --- 0,153 --- 0,076 --- 0,023

Parus caeruleus --- 0,051 0,076 --- --- 0,076 0,102 0,025 0,153 0,102 0,059

Parus cristatus --- --- --- --- --- --- 0,076 --- --- --- 0,008

Parus major --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,127 0,076 0,023

Passer domesticus --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,003

Phoenicurus phoenicurus --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,003

Phylloscopus collybita --- --- 0,025 --- --- --- 0,051 --- 0,025 0,025 0,013

Picus viridis --- --- --- 0,051 --- --- --- --- --- --- 0,005

Prunella modularis --- --- --- --- --- --- 0,025 --- --- 0,025 0,005

Saxicola torquatus --- --- --- --- --- --- --- 0,051 --- 0,051 0,010

Sitta europaea --- --- --- --- --- --- --- --- 0,051 --- 0,005

Sylvia melanocephala --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,003

Sylvia undata --- 0,051 --- --- --- --- --- --- 0,051 --- 0,010

Troglodytes troglodytes --- 0,025 0,025 --- --- --- --- --- 0,025 0,025 0,010

Turdus merula --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,003
Turdus viscivorus --- --- 0,025 0,127 --- --- --- --- --- --- 0,015
Total 0,076 0,204 0,433 0,204 0,102 0,153 0,586 0,127 0,917 0,739 0,354

   Espécie
Novembro 2010

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

P1 P2 P3 P4 P5 C1 C2 C3 C4 C5 Média

Anthus pratensis --- 0,051 0,051 0,076 0,025 --- --- --- --- --- 0,020

Corvus corone --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,025 0,025 --- 0,008

Cuculus canorus --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,003

Emberiza cia --- 0,025 --- 0,025 --- --- --- 0,025 0,025 --- 0,010

Fringilla coelebs --- 0,025 --- --- --- 0,025 --- --- --- --- 0,005

Garrulus glandarius --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,025 --- 0,005

Lanius meridionalis 0,025 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,003

Oenanthe oenanthe --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- --- 0,003

Parus caeruleus --- 0,025 --- --- --- 0,051 --- --- --- --- 0,008

Parus major --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,051 0,008

Phoenicurus ochruros --- 0,025 --- --- --- --- 0,025 --- --- --- 0,005

Picus viridis --- --- --- --- --- --- 0,025 0,025 --- --- 0,005

Saxicola torquatus --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,003

Sylvia undata --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,003
Troglodytes troglodytes --- 0,025 --- --- --- --- 0,025 --- 0,025 0,025 0,010

Total 0,025 0,178 0,076 0,102 0,051 0,102 0,102 0,076 0,153 0,102 0,097

   Espécie
Janeiro 2011

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

P1 P2 P3 P4 P5 C1 C2 C3 C4 C5 Média

Aegithalos caudatus --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,003

Alauda arvensis 0,051 0,076 0,051 0,102 0,025 --- --- --- --- --- 0,031

Anthus pratensis 0,025 --- 0,051 0,025 --- --- --- --- --- --- 0,010

Carduelis cannabina --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,003

Carduelis chloris --- --- --- --- --- --- --- --- 0,051 0,025 0,008

Corvus corone 0,102 --- --- --- --- 0,025 --- --- 0,025 0,025 0,018

Dendrocopos major --- --- --- --- --- 0,025 0,025 --- --- 0,025 0,008

Emberiza cia 0,025 --- 0,025 --- --- 0,153 0,025 0,025 --- 0,051 0,031

Erithacus rubecula --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,003

Fringilla coelebs --- --- --- --- --- --- 0,051 --- 0,280 0,051 0,038

Garrulus glandarius --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,003

Lullula arborea --- --- --- --- --- --- 0,051 0,025 0,051 --- 0,013

Motacilla alba --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,003

Parus ater --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,178 --- 0,020

Parus caeruleus --- --- --- --- --- 0,076 0,076 --- 0,127 0,306 0,059

Parus major --- --- --- --- --- --- 0,102 --- 0,102 0,102 0,031

Phylloscopus collybita --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,051 --- 0,008

Picus viridis --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,003

Saxicola torquatus --- 0,025 --- --- 0,025 --- --- --- 0,025 --- 0,008

Sitta europaea --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,003

Sturnus unicolor --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,102 0,010

Sylvia undata --- --- --- --- 0,025 0,051 --- --- 0,025 --- 0,010

Troglodytes troglodytes --- --- --- --- --- --- --- --- 0,076 0,127 0,020

Turdus merula --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,003

Total 0,204 0,102 0,127 0,127 0,076 0,331 0,382 0,051 1,121 0,892 0,341

   Espécie
Fevereiro 2011

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

P1 P2 P3 P4 P5 C1 C2 C3 C4 C5 Média

Accipiter nisus 0,025 --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,005

Aegithalos caudatus --- --- --- --- --- 0,051 --- --- 0,076 0,076 0,020

Alauda arvensis --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- 0,003

Anthus pratensis 0,025 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,003

Buteo buteo --- 0,025 0,051 --- --- 0,025 --- --- 0,025 0,025 0,015

Carduelis cannabina --- --- 0,051 0,102 --- 0,025 0,025 0,076 --- 0,127 0,041

Carduelis carduelis --- --- 0,025 --- --- 0,051 --- 0,051 0,025 --- 0,015

Carduelis chloris --- --- --- --- 0,025 0,025 0,076 --- 0,076 --- 0,020

Circaetus gallicus --- --- 0,051 --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,008

Columba livia --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,051 0,005

Corvus corax --- 0,025 0,025 --- --- --- --- 0,025 --- --- 0,008

Corvus corone 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 --- 0,025 0,051 0,051 --- 0,038

Cuculus canorus --- 0,025 --- --- --- --- --- --- --- 0,051 0,008

Emberiza cia 0,076 0,076 0,102 --- --- --- --- --- 0,051 --- 0,031

Erithacus rubecula --- 0,025 --- --- --- 0,025 0,051 --- 0,051 0,051 0,020

Falco tinnunculus --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- 0,003

Fringilla coelebs --- --- --- --- --- --- 0,051 --- 0,025 0,051 0,013

Garrulus glandarius --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,003

Lullula arborea 0,051 0,051 0,051 --- 0,051 --- --- 0,025 0,025 --- 0,025

Motacilla alba --- 0,051 --- 0,025 --- --- 0,076 0,025 0,051 0,102 0,033

Motacilla flava --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,003

Oenanthe oenanthe 0,051 --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- 0,008

Parus ater --- --- --- --- --- 0,102 --- --- 0,025 0,102 0,023

Parus caeruleus --- --- --- --- 0,025 --- 0,051 --- 0,025 --- 0,010

Parus major 0,025 --- 0,025 --- 0,076 0,076 0,051 0,076 0,076 0,025 0,043

Passer domesticus --- --- --- --- --- --- --- --- 0,051 0,102 0,015

Phoenicurus ochruros --- --- --- --- 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,015

Phylloscopus collybita --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,003

Picus viridis --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,003

Prunella modularis 0,025 --- 0,025 --- --- 0,025 --- 0,025 --- --- 0,010

Regulus ignicapilla --- --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- 0,003

Saxicola torquatus 0,102 0,127 0,102 0,051 0,051 --- --- 0,076 0,127 0,025 0,066

Serinus serinus --- --- --- --- 0,051 0,025 --- --- --- 0,051 0,013

Sitta europaea --- --- --- --- --- 0,076 --- 0,025 0,025 0,051 0,018

Steptopelia turtur 0,025 --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- 0,005

Sylvia atricapilla --- --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- 0,003

Sylvia melanocephala 0,127 0,025 0,025 0,051 --- --- --- --- --- --- 0,023

Sylvia undata 0,025 --- 0,102 0,076 0,025 0,025 0,051 --- 0,051 0,051 0,041

Troglodytes troglodytes --- --- --- --- --- --- 0,051 --- --- 0,051 0,010

Turdus merula 0,025 0,051 0,025 0,076 0,051 0,102 0,051 0,076 0,051 0,051 0,056

Turdus viscivorus --- 0,025 --- --- --- 0,025 0,025 0,051 0,051 0,025 0,020

Total 0,637 0,561 0,713 0,484 0,459 0,739 0,662 0,611 1,045 1,146 0,706

   Espécie
Março 2012
Densidade
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Tabela 3 (cont.) – Densidades por ponto de amostragem e densidade média para cada espécie. 

P1 P2 P3 P4 P5 C1 C2 C3 C4 C5 Média

Alauda arvensis --- --- 0,051 0,076 0,076 0,025 --- 0,025 --- --- 0,025

Anthus campestris 0,076 0,025 0,025 --- 0,025 0,025 0,025 0,051 0,051 0,025 0,033

Buteo buteo --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,025 0,005

Carduelis cannabina --- --- 0,051 --- --- --- --- --- --- --- 0,005

Circus pygargus --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,025 0,005

Columba livia --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,003

Corvus corax --- --- --- --- --- 0,051 --- --- 0,051 --- 0,010

Corvus corone --- 0,076 0,076 --- --- --- --- --- --- --- 0,015

Galerida cristata 0,051 0,076 0,051 0,025 0,051 --- --- 0,025 0,025 0,025 0,033

Lullula arborea 0,076 0,051 --- --- --- 0,102 0,127 0,051 0,025 0,102 0,054

Motacilla alba --- 0,025 0,025 0,076 --- --- --- --- --- 0,025 0,015

Oenanthe oenanthe --- --- --- 0,025 0,051 --- 0,076 --- --- --- 0,015

Parus ater --- --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- 0,003

Parus major --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- --- 0,003

Phoenicurus ochruros --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,003

Saxicola torquatus 0,025 0,025 0,025 0,051 0,025 --- --- --- 0,051 0,025 0,023

Turdus merula --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- 0,003
Total 0,229 0,280 0,331 0,331 0,255 0,204 0,255 0,153 0,204 0,280 0,252

   Espécie
Abril 2013
Densidade

 

 

P1 P2 P3 P4 P5 C1 C2 C3 C4 C5 Média

Accipiter nisus --- 0,025 0,025 --- --- --- --- --- --- --- 0,005

Alauda arvensis --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,025 --- --- 0,005

Anthus campestris --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,051 0,051 0,013

Apus apus 0,051 --- --- --- --- --- --- --- --- 0,051 0,010

Buteo buteo --- 0,025 --- 0,025 0,025 0,051 0,025 0,025 --- --- 0,018

Carduelis cannabina --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,051 --- 0,008

Carduelis chloris --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,025 0,005

Circus pygargus --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,076 0,010

Corvus corone --- --- 0,051 0,076 --- --- --- --- --- --- 0,013

Erithacus rubecula --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- 0,003
Falco tinnunculus --- --- --- --- --- --- 0,025 --- --- 0,025 0,005
Galerida cristata --- --- --- --- 0,025 --- --- 0,051 --- --- 0,008

Lullula arborea 0,102 0,102 0,127 0,127 0,102 0,102 0,127 0,127 --- 0,076 0,099
Motacilla alba 0,076 --- 0,051 --- 0,025 --- 0,051 --- 0,025 --- 0,023

Oenanthe oenanthe 0,025 0,051 0,025 0,025 0,051 0,051 0,025 --- 0,025 0,025 0,031

Parus major --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,025 0,005

Prunella modularis --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- 0,003

Saxicola torquatus 0,025 0,051 --- --- --- --- --- --- --- --- 0,008
Turdus merula 0,025 --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,102 --- 0,015

Total 0,306 0,255 0,280 0,255 0,229 0,280 0,306 0,255 0,331 0,357 0,285

   Espécie
Maio 2013
Densidade
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Tabela 3 (cont.) – Densidades por ponto de amostragem e densidade média para cada espécie. 

P1 P2 P3 P4 P5 C1 C2 C3 C4 C5 Média

Anthus campestris 0,051 --- 0,051 0,025 --- --- 0,025 0,025 --- --- 0,018

Buteo buteo 0,025 0,051 0,025 --- --- --- --- 0,025 --- 0,051 0,018

Circus pygargus --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- --- 0,003

Corvus corone --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,003

Delichon urbicum --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- 0,003

Falco tinnunculus --- 0,025 0,025 --- --- 0,025 0,076 --- 0,076 --- 0,023

Galerida cristata --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- 0,003

Lullula arborea --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- 0,003

Monticola solitarius --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,003

Motacilla alba --- --- 0,051 --- --- --- --- 0,025 --- --- 0,008

Oenanthe oenanthe 0,025 0,025 0,025 --- 0,076 0,051 0,025 0,051 0,025 0,051 0,036

Phoenicurus ochruros --- --- --- 0,025 0,025 --- --- --- --- --- 0,005

Saxicola torquatus --- 0,051 --- 0,051 --- --- --- 0,025 --- 0,051 0,018

Sylvia melanocephala --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,003

Turdus viscivorus --- 0,025 --- --- --- --- --- --- --- --- 0,003
Total 0,102 0,178 0,178 0,102 0,153 0,153 0,127 0,178 0,127 0,153 0,145

   Espécie
Setembro 2013

Densidade

 

 

P1 P2 P3 P4 P5 C1 C2 C3 C4 C5 Média

Anthus campestris --- --- 0,127 0,051 0,025 --- --- --- 0,051 --- 0,025

Buteo buteo 0,025 0,025 --- 0,025 --- --- --- --- 0,025 0,076 0,018

Corvus corax 0,025 --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- 0,005

Corvus corone --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,076 0,008

Emberiza cia --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,025 --- 0,005

Erithacus rubecula --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- 0,003

Motacilla alba --- 0,025 0,025 --- --- 0,076 --- 0,076 --- --- 0,020

Phoenicurus ochruros 0,025 --- --- --- 0,051 0,051 0,051 --- 0,051 0,025 0,025

Saxicola torquatus --- 0,051 0,076 --- 0,051 0,025 --- 0,051 0,025 0,051 0,033

Sylvia melanocephala 0,076 --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- 0,010

Sylvia undata --- --- 0,051 --- --- --- --- --- --- --- 0,005

Total 0,153 0,102 0,280 0,127 0,127 0,178 0,076 0,127 0,178 0,229 0,158

   Espécie
Outubro 2013

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

P1 P2 P3 P4 P5 C1 C2 C3 C4 C5 Média

Buteo buteo --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,051 0,008

Corvus corax --- --- --- --- --- 0,051 0,025 --- --- --- 0,008

Corvus corone --- 0,076 --- --- --- --- --- --- --- --- 0,008

Erithacus rubecula --- --- 0,025 0,051 --- --- --- --- 0,025 --- 0,010

Motacilla alba 0,051 --- --- 0,025 0,051 --- --- 0,051 --- --- 0,018

Parus ater --- 0,025 --- --- --- --- --- --- --- --- 0,003

Parus major --- --- 0,051 --- --- --- --- 0,025 --- --- 0,008

Phoenicurus ochruros 0,127 0,025 --- 0,102 0,051 0,025 0,051 0,051 0,025 0,025 0,048

Saxicola torquatus --- --- 0,102 --- 0,025 0,051 --- 0,025 0,025 0,051 0,028

Sylvia undata 0,025 --- --- --- 0,051 --- --- --- 0,051 0,025 0,015

Total 0,204 0,127 0,178 0,178 0,178 0,127 0,076 0,178 0,127 0,153 0,153

   Espécie
Dezembro 2013

Densidade

 

 

P1 P2 P3 P4 P5 C1 C2 C3 C4 C5 Média

Buteo buteo 0,051 0,025 --- 0,025 --- --- 0,025 0,025 0,025 0,076 0,025

Carduelis cannabina --- --- 0,051 --- --- 0,025 --- 0,025 0,076 --- 0,018

Corvus corone --- 0,025 0,076 0,025 --- --- --- --- --- 0,076 0,020

Erithacus rubecula --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- 0,003

Falco tinnunculus --- --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- 0,003

Motacilla alba --- --- --- --- 0,025 0,051 --- 0,025 0,025 --- 0,013

Phoenicurus ochruros --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,003

Saxicola torquatus 0,051 0,025 --- 0,025 0,076 0,051 --- 0,051 --- --- 0,028

Turdus merula --- --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- 0,003
Total 0,102 0,076 0,127 0,102 0,127 0,127 0,076 0,127 0,127 0,153 0,115

   Espécie
Janeiro 2014

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

P1 P2 P3 P4 P5 C1 C2 C3 C4 C5 Média

Alauda arvensis 0,127 0,051 0,051 0,178 0,204 0,127 0,178 0,051 0,076 0,051 0,110

Alectoris rufa --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- --- 0,003

Buteo buteo 0,025 0,025 0,025 --- --- --- --- 0,025 --- --- 0,010

Carduelis cannabina --- --- --- 0,025 --- --- --- 0,051 --- --- 0,008

Cettia cetti --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,003

Circus pygargus --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,003

Corvus corone 0,051 0,102 --- --- --- 0,051 0,051 --- --- 0,051 0,031

Emberiza cia --- --- --- --- 0,102 0,051 --- --- --- 0,102 0,025

Lanius meridionalis 0,025 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,003

Lullula arborea --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- 0,051 0,008

Motacilla alba 0,051 --- --- --- --- 0,025 0,025 0,051 0,025 --- 0,018

Oenanthe oenanthe 0,025 0,025 0,025 0,051 0,076 0,025 0,051 0,025 --- --- 0,031

Parus major --- --- --- --- --- --- --- --- 0,051 --- 0,005

Phoenicurus ochruros --- 0,051 0,025 0,051 0,025 --- 0,051 --- 0,025 --- 0,023

Prunella modularis --- --- --- --- --- --- --- 0,051 --- --- 0,005

Saxicola torquatus 0,102 0,051 0,102 0,076 0,051 --- 0,076 0,051 --- 0,102 0,061

Sylvia melanocephala --- 0,025 --- --- --- --- --- --- --- --- 0,003

Sylvia undata --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,025 0,005
Turdus merula --- --- --- --- --- 0,051 --- 0,025 0,025 --- 0,010

Total 0,408 0,331 0,255 0,408 0,459 0,331 0,433 0,357 0,229 0,408 0,362

   Espécie
Abril 2014
Densidade

 

 

P1 P2 P3 P4 P5 C1 C2 C3 C4 C5 Média

Alauda arvensis 0,025 0,051 0,076 0,153 0,102 0,025 --- --- --- 0,025 0,046

Alectoris rufa --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,076 0,008

Anthus campestris --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,051 0,005

Apus apus --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,102 0,010

Buteo buteo --- --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,025 0,025 0,008

Carduelis cannabina 0,025 --- --- --- --- --- --- 0,025 0,051 0,025 0,013

Emberiza cia --- 0,025 --- --- --- --- 0,051 --- --- --- 0,008

Erithacus rubecula --- --- 0,051 --- --- --- --- --- --- --- 0,005
Galerida cristata --- --- --- 0,025 --- --- 0,051 --- 0,051 0,076 0,020
Lullula arborea --- --- --- --- 0,076 0,076 0,051 --- 0,025 --- 0,023

Milvus migrans --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,003
Motacilla alba --- --- 0,025 --- --- 0,025 --- 0,025 0,051 --- 0,013

Oenanthe oenanthe --- 0,025 0,051 0,025 --- 0,051 0,025 0,025 --- --- 0,020

Parus major --- --- 0,051 --- --- --- --- --- --- --- 0,005

Phoenicurus ochruros 0,025 0,102 0,051 0,076 0,051 --- --- --- 0,025 0,051 0,038

Saxicola torquatus 0,051 0,051 --- 0,102 0,051 0,051 --- 0,025 --- 0,076 0,041

Sylvia melanocephala --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- 0,003

Sylvia undata --- --- --- --- 0,025 --- --- 0,051 --- --- 0,008
Turdus merula --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,025 --- 0,005
Total 0,127 0,255 0,331 0,408 0,331 0,229 0,204 0,153 0,255 0,510 0,280

   Espécie
Maio 2014
Densidade
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Tabela 3 (cont.) – Densidades por ponto de amostragem e densidade média para cada espécie. 

P1 P2 P3 P4 P5 C1 C2 C3 C4 C5 Média

Alauda arvensis 0,051 --- --- --- --- 0,025 --- --- --- 0,025 0,010

Alectoris rufa --- 0,051 --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,008

Anthus campestris 0,051 0,025 --- --- 0,280 --- --- --- --- --- 0,036

Buteo buteo --- 0,025 --- --- --- --- 0,025 --- 0,025 --- 0,008

Corvus corone --- --- 0,025 0,051 --- --- --- --- --- --- 0,008

Cuculus canorus --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- --- 0,003

Emberiza cia --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,003

Falco tinnunculus --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,102 --- 0,013

Lullula arborea --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- --- 0,003

Motacilla alba 0,076 --- 0,025 0,051 0,051 0,025 --- --- --- --- 0,023

Oenanthe oenanthe 0,025 0,051 0,102 0,051 0,025 0,102 0,076 0,025 0,025 0,051 0,054

Parus major --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- 0,003

Phoenicurus ochruros --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,003

Saxicola torquatus 0,051 0,051 --- 0,076 0,051 --- --- 0,051 --- 0,051 0,033

Sylvia communis --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- --- 0,003

Sylvia undata 0,025 --- --- --- --- --- 0,051 --- 0,025 --- 0,010
Turdus merula --- --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,005
Total 0,280 0,204 0,204 0,229 0,408 0,178 0,153 0,153 0,229 0,178 0,222

   Espécie
Setembro 2014

Densidade

 

 

P1 P2 P3 P4 P5 C1 C2 C3 C4 C5 Média

Alauda arvensis --- --- --- 0,076 0,102 --- 0,076 --- --- --- 0,025

Anthus campestris 0,076 0,025 0,051 0,051 0,025 --- --- --- --- --- 0,023

Carduelis cannabina --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,076 --- 0,051 0,015

Corvus corax --- 0,025 --- --- --- --- --- --- --- --- 0,003

Corvus corone 0,051 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,005

Emberiza cia --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,025 0,051 0,010

Erithacus rubecula --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,003

Falco tinnunculus --- 0,025 --- --- --- --- --- --- --- --- 0,003

Lullula arborea --- --- --- --- 0,102 --- 0,153 0,076 --- --- 0,033

Motacilla alba 0,025 --- 0,025 --- --- 0,025 --- --- 0,025 0,025 0,013

Oenanthe oenanthe --- 0,025 --- --- --- 0,025 --- --- --- 0,025 0,008

Parus major --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- --- 0,003

Phoenicurus ochruros --- 0,051 --- --- --- 0,051 --- --- --- --- 0,010

Prunella modularis --- 0,025 --- 0,025 0,178 --- 0,051 --- 0,076 0,025 0,038

Saxicola torquatus 0,025 0,025 0,051 --- --- 0,076 0,025 0,076 --- 0,025 0,031

Sylvia undata --- --- --- 0,025 0,025 --- --- --- 0,025 --- 0,008

Turdus merula --- --- 0,025 --- --- 0,025 --- --- 0,025 --- 0,008
Total 0,178 0,204 0,178 0,178 0,433 0,229 0,331 0,229 0,178 0,229 0,237

   Espécie
Outubro 2014

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

P1 P2 P3 P4 P5 C1 C2 C3 C4 C5 Média

Corvus corone 0,051 0,051 --- --- 0,051 --- --- 0,051 0,025 --- 0,023

Emberiza cia 0,025 --- --- 0,025 --- 0,025 --- 0,051 --- 0,051 0,018

Erithacus rubecula --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,003

Motacilla alba 0,025 0,051 --- --- --- --- 0,025 --- 0,051 --- 0,015

Oenanthe oenanthe --- --- --- 0,025 --- --- 0,025 --- 0,051 --- 0,010

Phoenicurus ochruros --- --- 0,076 --- 0,025 0,025 0,025 --- --- 0,102 0,025

Saxicola torquatus --- 0,051 0,051 0,025 --- 0,076 --- 0,051 --- 0,051 0,031

Sylvia melanocephala --- --- --- 0,025 0,025 --- --- --- --- --- 0,005
Total 0,102 0,153 0,127 0,102 0,127 0,127 0,076 0,153 0,127 0,204 0,130

   Espécie
Dezembro 2014

Densidade

 

 

P1 P2 P3 P4 P5 C1 C2 C3 C4 C5 Média

Corvus corone 0,051 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,005
Total 0,051 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,005

   Espécie
Janeiro 2015

Densidade

 

 

P1 P2 P3 P4 P5 C1 C2 C3 C4 C5 Média

Alauda arvensis 0,025 0,153 0,102 0,127 0,102 0,076 0,076 --- 0,025 --- 0,069

Anthus campestris --- --- --- --- 0,051 --- --- --- --- --- 0,005

Carduelis cannabina --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,003

Circus cyaneus 0,025 --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,005

Circus pygargus 0,025 --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,025 0,008

Corvus corone --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- 0,003

Delichon urbicum --- 0,051 --- --- --- --- --- --- --- --- 0,005

Emberiza cia 0,051 0,102 0,051 0,051 0,076 0,025 --- --- --- --- 0,036

Falco tinnunculus --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- 0,003

Galerida cristata --- --- --- --- 0,051 --- --- --- --- --- 0,005

Lanius meridionalis --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,003

Lullula arborea 0,102 0,025 0,051 0,051 --- 0,025 0,025 0,076 0,025 0,025 0,041

Motacilla alba --- 0,025 --- --- --- --- --- --- 0,025 0,025 0,008

Oenanthe oenanthe 0,051 --- 0,051 0,025 0,076 --- --- --- 0,025 --- 0,023

Prunella modularis --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,003

Saxicola torquatus --- --- --- 0,025 --- --- 0,025 0,025 --- 0,051 0,013

Sylvia melanocephala --- --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- 0,003
Total 0,280 0,357 0,255 0,331 0,433 0,127 0,153 0,127 0,102 0,153 0,232

   Espécie
Abril 2015
Densidade
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Tabela 3 (cont.) – Densidades por ponto de amostragem e densidade média para cada espécie. 

P1 P2 P3 P4 P5 C1 C2 C3 C4 C5 Média

Alauda arvensis 0,102 0,076 0,051 0,204 0,051 0,051 0,102 0,102 0,076 0,025 0,084

Circus cyaneus --- --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- 0,003

Circus pygargus 0,025 0,025 --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,025 0,010

Emberiza cia 0,025 --- --- --- --- --- 0,025 0,051 0,051 0,076 0,023

Erithacus rubecula --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- --- 0,003

Galerida cristata --- 0,025 --- --- --- --- --- --- --- 0,051 0,008

Lullula arborea 0,025 0,025 --- --- 0,025 0,051 0,025 --- --- --- 0,015

Oenanthe oenanthe 0,051 0,051 0,025 --- 0,025 --- --- 0,025 0,025 --- 0,020

Parus major --- --- 0,025 --- --- 0,025 --- --- --- --- 0,005

Phoenicurus ochruros --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,003
Saxicola torquatus 0,025 0,025 0,025 --- 0,051 0,051 --- 0,051 0,051 0,051 0,033
Sylvia melanocephala --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,025 --- 0,005

Sylvia undata --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- --- 0,003
Turdus merula --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- --- 0,003
Total 0,255 0,229 0,204 0,229 0,178 0,178 0,178 0,255 0,229 0,229 0,217

   Espécie
Maio 2015
Densidade

 

 

P1 P2 P3 P4 P5 C1 C2 C3 C4 C5 Média

Accipiter nisus --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- --- 0,003

Alauda arvensis 0,331 0,025 0,025 0,025 --- 0,025 0,051 --- 0,051 0,051 0,059

Anthus campestris --- 0,051 --- --- --- --- 0,051 0,204 0,025 0,076 0,041

Buteo buteo --- 0,025 0,025 --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,008

Corvus corax 0,025 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,003

Corvus corone --- 0,076 --- --- --- 0,076 --- --- --- --- 0,015

Emberiza cia --- 0,051 --- 0,025 0,076 0,025 0,025 0,025 --- --- 0,023

Erithacus rubecula --- --- 0,025 --- --- 0,025 --- 0,025 0,025 --- 0,010

Galerida cristata --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,003

Lanius meridionalis --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,003

Motacilla alba --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,025 0,005

Oenanthe oenanthe --- 0,025 --- 0,025 --- --- --- --- 0,025 --- 0,008

Parus major --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- --- 0,003

Phoenicurus ochruros --- --- --- --- 0,051 --- --- --- --- 0,025 0,008

Prunella modularis --- --- --- --- --- --- --- 0,127 --- --- 0,013

Saxicola torquatus 0,025 --- --- 0,051 0,025 --- 0,051 --- 0,051 0,127 0,033

Sylvia communis --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- --- 0,003

Sylvia melanocephala --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- 0,003

Sylvia undata --- --- 0,051 --- --- 0,025 --- 0,025 --- 0,051 0,015

Turdus merula 0,025 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,003
Turdus viscivorus --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 0,408 0,255 0,178 0,153 0,204 0,178 0,178 0,459 0,204 0,357 0,257

   Espécie
Setembro 2015

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

   Espécie  
Outubro 2015 

Densidade 

P1 P2 P3 P4 P5 C1 C2 C3 C4 C5 Média 

Alauda arvensis 0,051 0,076 0,051 0,025 0,051 --- --- 0,076 0,025 0,076 0,043 

Alectoris rufa --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 0,003 

Anthus campestris --- 0,025 --- --- --- --- --- --- --- --- 0,003 

Buteo buteo 0,025 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,003 

Carduelis cannabina --- 0,025 --- --- --- --- 0,025 0,051 --- 0,025 0,013 

Corvus corax --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- --- 0,003 

Corvus corone --- --- --- 0,051 0,051 --- --- --- 0,051 --- 0,015 

Emberiza cia --- --- 0,076 --- 0,051 0,051 0,051 0,025 --- 0,051 0,031 

Erithacus rubecula --- --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- 0,003 

Galerida cristata --- --- --- --- --- --- --- 0,025 --- --- 0,003 

Lullula arborea --- --- 0,051 --- --- 0,025 --- --- 0,051 --- 0,013 

Motacilla alba 0,025 --- 0,025 --- --- --- --- --- --- 0,051 0,010 

Oenanthe oenanthe --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- --- 0,003 

Phoenicurus ochruros --- --- 0,076 0,076 0,025 --- 0,102 --- --- --- 0,028 

Prunella modularis 0,178 0,025 0,280 --- --- 0,076 --- --- 0,025 0,051 0,064 

Saxicola torquatus 0,076 0,025 0,025 0,051 --- 0,204 0,076 0,051 --- 0,025 0,054 

Sylvia melanocephala 0,025 --- --- --- --- --- --- 0,025 --- --- 0,005 

Sylvia undata --- --- --- --- --- 0,025 0,025 --- 0,025 0,025 0,010 

Total 0,382 0,178 0,611 0,204 0,204 0,382 0,280 0,255 0,204 0,331 0,303 

 

P1 P2 P3 P4 P5 C1 C2 C3 C4 C5 Média

Alauda arvensis 0,025 --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- 0,005

Anthus campestris --- --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- 0,003

Carduelis cannabina --- 0,025 --- --- --- --- --- --- --- --- 0,003

Emberiza cia 0,025 --- --- --- --- --- --- 0,051 0,076 --- 0,015

Motacilla alba --- --- --- --- 0,025 0,025 --- --- --- --- 0,005

Parus ater --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- --- 0,003

Phoenicurus ochruros 0,051 0,051 --- 0,076 0,051 0,051 --- --- --- 0,076 0,036

Saxicola torquatus --- 0,076 --- 0,025 0,025 --- 0,076 0,025 --- --- 0,023
Sylvia undata --- --- 0,025 --- --- 0,025 --- 0,025 --- 0,025 0,010

Total 0,102 0,153 0,051 0,102 0,102 0,102 0,127 0,102 0,076 0,102 0,102

   Espécie
Dezembro 2015

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

P1 P2 P3 P4 P5 C1 C2 C3 C4 C5 Média

Anthus campestris --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- 0,003

Carduelis cannabina 0,025 --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- 0,005

Corvus corone 0,102 0,051 0,051 0,051 --- --- 0,051 0,025 0,076 --- 0,041

Emberiza cia 0,025 --- --- --- 0,051 0,051 --- 0,076 0,025 0,051 0,028

Falco tinnunculus --- --- --- 0,025 0,025 --- --- --- 0,025 --- 0,008
Motacilla alba --- --- --- --- --- 0,025 --- --- --- --- 0,003

Parus major --- --- 0,051 --- --- --- --- --- --- --- 0,005

Phoenicurus ochruros --- 0,076 --- 0,025 --- --- --- --- --- --- 0,010

Saxicola torquatus 0,025 0,025 --- 0,025 0,051 0,025 0,051 --- --- 0,076 0,028
Sylvia undata --- --- 0,025 --- --- --- --- --- --- 0,051 0,008

Total 0,178 0,153 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,102 0,127 0,178 0,138

   Espécie
Janeiro 2016

Densidade
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ANEXO III – PONTOS DE AMOSTRAGEM
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Figura 1 – Pontos de amostragem do Parque 

Eólico de Gevancas II em Maio de 2015.  
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Figura 2 – Pontos de amostragem de controlo 

em Maio de 2015.  
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ANEXO IV – ANÁLISE GEOSTATÍSTICA DA ABUNDÂNCIA ABSO LUTA E DA 

RIQUEZA ESPECÍFICA
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Figura 1 – Abundância absoluta em Abril de 2013.
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Figura 2 – Abundância absoluta em Maio de 2013.
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Figura 3 – Abundância absoluta em Setembro de 2013.
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Figura 4 – Abundância absoluta em Outubro de 2013.
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Figura 5 – Abundância absoluta em Dezembro de 2013.
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Figura 6 – Abundância absoluta em Janeiro de 2014.



PARQUE EÓLICO DE GEVANCAS II 
 
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 
 
FASE II – FASE DE EXPLORAÇÃO (ANO 3) - RELATÓRIO N.º 5 

 

15021_RMAVIF_AP_PMA_03_0 
93 

 

Figura 7 – Abundância absoluta em Abril de 2014.
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Figura 8 – Abundância absoluta em Maio de 2014.
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Figura 9 – Abundância absoluta em Setembro de 2014.
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Figura 10 – Abundância absoluta em Outubro de 2014.
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Figura 11 – Abundância absoluta em Dezembro de 2014 .
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Figura 12 – Abundância absoluta em Janeiro de 2015.
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Figura 13 – Abundância absoluta em Abril de 2015.
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Figura 14 – Abundância absoluta em Maio de 2015.
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Figura 15 – Abundância absoluta em Setembro de 2015 .
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Figura 16 – Abundância absoluta em Outubro de 2015.
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Figura 17 – Abundância absoluta em Dezembro de 2015 .
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Figura 18 – Abundância absoluta em Janeiro de 2016.  
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Figura 19 – Riqueza específica em Abril de 2013. 
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Figura 20 – Riqueza específica em Maio de 2013.



PARQUE EÓLICO DE GEVANCAS II 
 
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 
 
FASE II – FASE DE EXPLORAÇÃO (ANO 3) - RELATÓRIO N.º 5 

 

15021_RMAVIF_AP_PMA_03_0 
107 

 

Figura 21 – Riqueza específica em Setembro de 2013.
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Figura 22 – Riqueza específica em Outubro de 2013.
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Figura 23 – Riqueza específica em Dezembro de 2013.
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Figura 24 – Riqueza específica em Janeiro de 2014. 
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Figura 25 – Riqueza específica em Abril de 2014.
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Figura 26 – Riqueza específica em Maio de 2014.
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Figura 27 – Riqueza específica em Setembro de 2014.



PARQUE EÓLICO DE GEVANCAS II 
 
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 
 
FASE II – FASE DE EXPLORAÇÃO (ANO 3) - RELATÓRIO N.º 5 

 

15021_RMAVIF_AP_PMA_03_0 
114 

 

Figura 28 – Riqueza específica em Outubro de 2014.



PARQUE EÓLICO DE GEVANCAS II 
 
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 
 
FASE II – FASE DE EXPLORAÇÃO (ANO 3) - RELATÓRIO N.º 5 

 

15021_RMAVIF_AP_PMA_03_0 
115 

 

Figura 29 – Riqueza específica em Dezembro de 2014.
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Figura 30 – Riqueza específica em Janeiro de 2015.
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Figura 31 – Riqueza específica em Abril de 2015.
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Figura 32 – Riqueza específica em Maio de 2015.
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Figura 33 – Riqueza específica em Setembro de 2015.
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Figura 34 – Riqueza específica em Outubro de 2015.
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Figura 35 – Riqueza específica em Dezembro de 2015.
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Figura 36 – Riqueza específica em Janeiro de 2016. 
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