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1  -  NOTA INTRODUTÓRIA 
 

O presente documento pretende dar resposta ao solicitado no ofício do Instituto de Conservação da 

Natureza ref.ª 472/DAGAP de 21/04/2006 (Anexo A), efectuado no âmbito do Estudo de Impacte 

Ambiental da Linha Penela-Tábua a 220 kV, em fase de Projecto Executivo. 

Na sequência da elaboração do Estudo de Impacte Ambiental do projecto mencionado em epígrafe, 

verificou-se a existência de um abrigo de morcegos de importância nacional, denominado de Igreja 

Benfeita, que se encontrava localizado na Serra do Açor a cerca de 4.200m do corredor de 400m 

seleccionado. No âmbito do Projecto de Execução, pelo facto da linha se localizar a menos de 5km 

desse abrigo de importância nacional, foi solicitado parecer ao ICN através do nosso ofício ref.ª 

466/2006 de 20/07/2006. Na resposta do ICN a este ofício (ref.ª 694/06/DSCN/DHE de 04/08/2006 – 

Anexo A) foi referido que não são expectáveis impactes negativos significativos sobre a população de 

morcegos que utiliza o abrigo, tendo em consideração as características de voo baixo associadas à 

espécie que ali ocorre. 

Contudo, no âmbito do ofício do ICN, ref.ª 472/DAGAP de 21/04/2006, é considerado necessário, 

para a caracterização da situação de referência relativamente aos quirópteros, a realização da 

“Pesquisa de abrigos de morcegos num raio de 200m em redor dos locais de implantação dos apoios 

e a Realização de amostragens nocturnas com detector de ultra-sons, para caracterização da fauna 

de morcegos da região.  

As amostragens consistirão em percursos ou pontos com uma duração fixa, de 10 a 15 minutos, e 

não devem ser realizadas em condições meteorológicas adversas (chuva, vento, nevoeiro, 

trovoadas). Todos os contactos auditivos devem ser gravados, para posterior análise e o ICN deverá 

receber uma cópia das gravações (devidamente identificadas com o local, data e espécie) juntamente 

com os relatórios.” 

Assim, tendo em consideração a informação fornecida pelo ICN, reconhecendo não serem 

expectáveis impactes sobre a população de morcegos do abrigo localizado a menos de 5000m da 

linha, e o facto de durante os trabalhos de pesquisa na envolvente aos apoios não terem sido 

detectados abrigos, considerou-se que a zona de maior sensibilidade se localizava entre os apoios 

131 e 148 (Figura 1), aproximadamente, onde os abrigos estão mais próximos, uma vez que na 

restante linha, os abrigos encontram-se localizados a mais de 10.000m.  
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Figura 1 - Localização da Linha relativamente 

aos abrigos de morcegos conhecidos  

 

 

Foi consultado o ICN no sentido de definir qual a zona que seria sujeita a amostragem. Em ofício 

datado de 16 de Abril (Ofício nº 370-DAGAP apresentado no Anexo A), o ICN aceitou a sugestão de 

realizar amostragens para a caracterização da situação de referência para este grupo, apenas entre 

os apoios 131 e 148. 

No ponto 2 deste relatório procura-se dar resposta, às solicitações do ICN.  

Apoio 131 

Apoio 148 

Abrigos de morcegos 
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2  -  PROSPECÇÃO DE MORCEGOS 

2.1  -  INTRODUÇÃO 

O EIA da LMAT Penela - Tábua refere a potencial ocorrência de 19 espécies de morcegos, das quais 

cerca de 40% apresentam um estatuto de conservação desfavorável em Portugal (Quadro 1). Dado 

que o EIA foi realizado numa época do ano que não permitia o trabalho de campo específico para os 

morcegos, ficou prevista a sua realização a partir de Março de 2007. 

Quadro 1 - Espécies de morcegos de ocorrência potencial na área envolvente à LMAT Penela - Tábua, referidas 

no EIA, e respectivo estatuto de conservação em Portugal (Cabral et al., 2005) e na directiva 

Habitats. 

Nome Científico Nome Vulgar Portugal Directiva 
Habitats 

Rhinolophus ferrumequinum Morcego-de-ferradura-grande VU II, IV 
Rhinolophus hipposideros Morcego-de-ferradura-pequeno VU II, IV 
Rhinolophus euryale Morcego-de-ferradura-mediterrânico CR II, IV 
Myotis bechsteini Morcego-de-Bechstein EN II, IV 
Myotis myotis Morcego-rato-grande VU II, IV 
Myotis nattereri Morcego-de-franja VU IV 
Myotis mystacinus Morcego-de-bigodes DD IV 
Myotis daubentonii Morcego-de-água LC IV 
Pipistrellus pipistrellus Morcego-anão LC IV 
Pipistrellus kuhli Morcego de Kuhl LC IV 
Nyctalus leisleri Morcego-arborícola-pequeno DD IV 
Nyctalus noctula Morcego-arborícola-grande DD IV 
Nyctalus lasiopterus Morcego-arborícola-gigante DD IV 
Eptesicus serotinus Morcego-hortelão LC IV 
Barbastella barbastellus Morcego-negro DD II, IV 
Plecotus auritus Morcego-orelhudo-castanho DD IV 
Plecotus austriacus Morcego-orelhudo-cinzento LC IV 
Miniopterus schereibersii Morcego-de-peluche VU II, IV 
Tadarida teniotis Morcego-rabudo DD IV 

 

Uma vez que no âmbito do EIA foi identificada uma zona de maior sensibilidade no que respeita à 

ocorrência de quirópteros (existência de um abrigo de Rhinolophus hipposideros na igreja da 

Benfeita, a cerca de 5 km da linha), tendo sido aprovada a zona sujeita a amostragem, por parte do 

ICN, para a caracterização da situação de referência para este grupo, foi elaborado o plano de 

trabalhos que prevê a amostragem apenas entre os apoios 131 e 148, recorrendo a detector de ultra-

sons, e cobrindo os habitats existentes.  
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Os detectores de ultra-sons permitem a sua conversão em sons audíveis, permitindo o estudo de 

morcegos ou outros animais que emitem ultra-sons. As vocalizações dos morcegos constituem, para 

a maioria dos morcegos microchiropteros, o meio sensorial de orientação e de captura de presas 

mais comum (Fenton, 1997; Schnitzler et al., 2003) e a evolução tecnológica dos últimos anos tem 

permitido o seu estudo mais detalhado. No entanto, o facto de existir uma grande variabilidade inter e 

intra populacional ou mesmo ao nível do indivíduo, leva a que a identificação das espécies com base 

nas vocalizações tenha muitas limitações (Barclay, 1999; Jones et al., 2000). Esta variação resulta da 

adaptação a diferentes condições ecológicas (especialmente de habitat), comportamentais e 

morfológicas dos indivíduos (Simmons et al., 1979; Jones, 1999; Jones et al., 2000; Schnitzler et al., 

2003). 

No presente relatório são apresentados os resultados dos trabalhos de prospecção de actividade de 

morcegos para caracterização da situação de referência deste grupo faunístico no EIA da LMAT 

Penela – Tábua a 220kV. 

2.2  -  MÉTODOS 

2.2.1  -  Área de Estudo 

O troço da LMAT em estudo, entre os apoios 131 e 148, situa-se a Este de Arganil, nas proximidades 

da Serra da Lousã. A área de estudo corresponde a uma faixa de 400m em redor da linha, onde 

predomina o pinhal de Pinheiro-bravo e o mato de carvalho-negral, existindo também outras 

formações com alguma expressão territorial como o eucalipto, o sobreiro e o castanheiro (Figura 2). 
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Figura 2 - Área de estudo da LMAT Penela – Tábua a 220kV e habitats inventariados no âmbito do EIA 

respectivo (faixa de 200 m). 

2.2.2  -  Condições de Registo e Equipamento 

Inicialmente a área de estudo foi dividida em 203 quadrículas de 200 m, das quais apenas 148 tinham 

mais de 50% da área incluída. De entre estas seleccionaram-se aleatoriamente 30 (20%), onde se 

realizaram as amostragens para caracterização do uso da zona por morcegos e onde se pretende 

que estejam representados todos os habitats ali existentes. A selecção aleatória foi efectuada 

recorrendo à extensão ao ArcGis “Hawth’s Tools” (Hawth’s Analysis Tools © 2002-2006, versão 3,26). 
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Figura 3 - Quadrículas de 200 m da área de estudo da LMAT Penela-Tábua a 220kV seleccionadas 

aleatoriamente para realização das amostragens para caracterização da utilização da zona por 

morcegos.  

Para a avaliação da utilização da área pelos morcegos foi realizada uma amostragem nocturna em 

cada quadrícula seleccionada, com detector de ultra-sons (Pettersson D240x) suportado por um 

observador, localizado ao nível do solo. Cada amostragem consistiu num ponto de escuta com uma 

duração de 10 minutos. Para além do registo do número de passagens (duas ou mais vocalizações) 

de morcegos, procedeu-se também à gravação de alguns contactos, para auxílio na identificação das 

espécies presentes, através da análise das vocalizações. Estes registos foram efectuados em 

simultâneo, dado que mesmo durante a gravação do som para um suporte digital (R-09, Edirol, com 

uma taxa de amostragem de 44,1kHz), manteve-se a detecção de morcegos em heterodino. 
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Cada ponto de observação (PO) foi caracterizado de acordo com os seguintes parâmetros 

ambientais: estrutura vegetal, espécies vegetais dominantes, exposição (de acordo com oito pontos 

cardeais), declive (nº de curvas de nível de diferente altitudes na quadrícula) e altitude (do PO, 

máximo, mínimo e amplitude de valores da quadrícula da quadrícula). 

As amostragens decorreram entre os dias 10 e 12 de Julho de 2007, desde aproximadamente uma 

hora após o pôr-do-sol e durante três horas. As condições meteorológicas foram favoráveis à 

actividade dos morcegos: sem chuva, vento calmo, sem cobertura por nuvens, temperatura amena e 

com insectos mais ou menos abundantes. 

2.2.3  -  Análise de Som 

As gravações foram analisadas com o software de análise de som BatSound (Pettersson Elektronik 

AB, Uppsala), usando uma taxa de amostragem de 44.1kHz. Para a Transformada Rápida de Fourier 

(FFT) definiu-se o número de amostras como 1024, o tipo de janela como Hanning e 99 para a 

sobreposição da janela. 

Para além da estrutura (frequência modulada, FM, ou frequência constante, CF) e da variação da 

amplitude do sinal ao longo do pulso (que caracteriza a forma do envelope), todas as ecolocalizações 

foram analisadas, medindo-se os seguintes parâmetros: frequência inicial (FI, medida no início da 

vocalização), frequência final (FF, medida no final da vocalização), frequência de máxima energia 

(FmaxE), frequência central (FC), duração (D) e intervalo entre pulsos (IP, corresponde ao intervalo 

entre duas vocalizações sucessivas). 

A estrutura do pulso e a forma do envelope foram observados no sonograma e oscilograma, 

respectivamente. Os parâmetros FI e FF foram medidas no sonograma, o FMaxE no espectro de 

potência e o D e o IP no oscilograma. Todas as medições foram efectuadas na harmónica com maior 

energia. 

Os resultados foram comparados com os obtidos por outros autores em França e Suiça (Barataud, 

1996), em Inglaterra (Parsons & Jones, 2000) e em Itália (Russo & Jones, 2000). 

2.3  -  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A informação da caracterização das quadrículas seleccionadas e o número de passagens registadas 

em cada uma é apresentada no Anexo B. 
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Em média foram registadas 1,6±2,86 passagens de morcegos e no total das trinta quadrículas foram 

registas quarenta e oito passagens. A distribuição espacial do número de passagens revela que 

existe actividade dos morcegos ao longo de todo o troço analisado (Figura 4), tendo-se registado o 

máximo de actividade na quadrícula 13, com quinze passagens (Anexo B). Neste local não foi 

possível observar nenhum morcego, os sinais eram ouvidos durante um espaço de tempo muito curto 

e com muito baixa intensidade, o que indica que os morcegos deviam voar relativamente alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Distribuição do número de passagens de 

morcegos nas quadrículas amostradas. 

No total das amostragens foram gravadas apenas trinta passagens de morcegos, mas a maior parte 

continha registos com muito baixa intensidade, tendo-se aproveitado apenas treze para análise. Na 

maioria das vezes não foi possível observar qualquer indivíduo e as passagens eram muito rápidas. 

Estas observações também sugerem que as zonas amostradas são mais usadas como local de 

passagem do que como área de alimentação. 

Os resultados dos parâmetros descritivos das vocalizações registadas são apresentados no    

Quadro 2. 
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Quadro 2- Valores médios, desvio padrão, número de pulsos analisados e valores máximos e mínimos de cada 

parâmetro utilizado para a análise das vocalizações de morcegos. Cada gravação tem um número identificativo, 

cuja correspondência à quadrícula pode ser consultada no anexo B. 

Gravação 
(ID) 

Estrutura do 
pulso FI (kHz) FF (kHz) FMaxE (kHz) FC (kHz) D (ms) IP (ms) 

03 
FM com 

componente 
CF 

71,9±3,86 
(9) 64,0-75,0 

31,4±1,42 (9) 
29,0-33,0 

38,3±1,09(9) 
37,3-40,3 

51,7±2,02 (9) 
47,5-53,5 

5,6±0,88 (9) 
4-7 

101,6±8,52 (8) 
90-117 

04 QCF 
50,9±2,42 

(12) 
48,3-56,8 

45,8±0,31 
(12) 45,2-46,2 

47,3±0,41 (12) 
46,7-48,0 

48,3±1,27 (12) 
47,0-51,5 

6,3±0,83 (12) 
5-8 

168,1±45,66 
(11) 89-262 

07 
FM com 

componente 
CF 

88,0±4,92 
(9) 83,0-97,0 

48,6±0,73 (9) 
48,0-50,0 

50,6±1,10 (9) 
49,5-53,2 

68,3±2,74 (9) 
65,5-73,0 

2,8±0,44 (9) 
2-3 

43,9±10,05 (8) 
33-62 

08 “ 53,4±5,73 
(5) 46,0-60,0 

36,8±0,84 (5) 
36,0-38,0 

38,7±0,44 (5) 
38,2-39,4 

45,1±2,95 (5) 
41,0-48,5 

5,8±0,45 (5) 
5-6 

131,5±45,03 (4) 
107-199 

09 “ 
82,1±11,24 

(8) 
69,0-102,0 

49,4±0,74 (8) 
48,0-50,0 

51,0±0,87 (8) 
49,7-52,0 

65,8±5,88 (8) 
59,0-76,0 

3,9±0,35 (8) 
3-4 

90,0±7,28 (7)   
77-98 

86,3±11,73 
(9) 

70,0-100,0 

35,0±1,32 (9) 
33,0-37,0 

39,4±0,96 (9) 
38,5-41,6 

60,7±6,24 (9) 
52-68 

5,1±0,33 (9) 
5-6 

125,2±52,45 (8) 
89,6-251,3 

13 

FM com duas 
componentes 
simultâneas 

no tempo    91,5±4,97 (7) 
81,3-97,1   

53,6±4,72 
(5) 49,0-60,0 

24,4±1,14 (5) 
23,0-26,0 

27,3±1,33 (5) 
25,6-29,1 

39,0±2,74 (5) 
36,0-43,0 

7,4±0,55 (5) 
7-8 

192,0±63,71 (4) 
146-286 

19 “ 
   58,50±2,74 (5) 

55,0-61,5   

95,7±10,81 
(5) 

76,0-107,0 

38,9±0,96 
(15) 38,0-41,0 

43,1±1,85 (16) 
40,7-48,7 

67,3±5,44 (15) 
57,0-73,0 

4,6±0,74 (15) 
3-6 

78,1±25,99 (14) 
46-125 

20 “ 

   99,4±5,02 (10) 
93,0-106,5   

84,9±6,42 
(8) 76-95 

43,5±0,53 (8) 
43,0-44,0 

46,0±0,26 (8) 
45,6-46,3 

64,2±3,00 (8) 
60-69 

4,1±0,35 (8) 
4-5 

91,9±4,74 (7) 
86-98 21 “ 

   100,8±2,67 (8) 
98,5-106   

41,9±0,76 
(6) 40,8-42,7 

23,9±0,50 (6) 
23,6-24,9 

30,2±1,91 (6) 
27,5-32,8 

32,9±0,49 (6) 
32,4-33,8 

1,5±0,55 (6) 
1-2 

74,6±16,55 (5) 
48-89 

26 “ 
   55,0±1,52 (6) 

53,1-56,4   

31 QCF 49,0±1,71 
(5) 47,1-50,8 

44,2±0,45 (5) 
43,6-44,8 

46,3±1,04 (5) 
45,4-48,1 

46,6±1,0 (5) 
45,6-47,7 

5,8±0,84 (5) 
5-7 

130,5±32,23 (4) 
109-178 

32 
FM com 

componente 
CF 

37,4±3,55 
(5) 32,7-41,1 

22,8±0,38 (5) 
22,2-23,2 

24,6±0,48 (5) 
23,8-25,0 

30,1±1,94 (5) 
27,5-32 

10,0±0,71 (5) 
9-11 

283,0±43,84 (2) 
252-314 

95,8±16,35 
(8) 

70,9-116,6 

47,9±0,28 (8) 
47,6-48,5 

50,7±0,56 (8) 
49,7-51,2 

71,9±8,20 (8) 
59,5-82,55 

3,3±1,12 (9) 
1-4 

63,1±19,81 (10) 
32-90 

33 

FM com duas 
componentes 
simultâneas 

no tempo    112,3±0,92 (2) 
111,6-112,9   
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A identificação ou hipóteses de identificação sobre os indivíduos de cada gravação é apresentada em 

seguida. 

• Gravação 03 

Segundo Barataud (1996), de entre as espécies que emitem com uma FMaxE próxima dos 38kHz a 

mais provável é o Pipistrellus kuhlii, devido às características morfológicas dos pulsos (FM com 

componente CF na parte terminal). Os valores da maior parte dos parâmetros estão dentro dos 

intervalos referidos por Russo & Jones (2002), exceptuando-se a FF e a FC que são inferiores. 

Relativamente à FF esta diferença deve-se à existência de uma pequena componente FM 

descendente no final do pulso, pois se não a considerarmos, os valores estão dentro dos atribuídos 

(36,4±0,63; n=9; 35,8-37,5). Alguns valores de FC são superiores aos registados pelos referidos 

autores. 

A existência de uma pequena componente descendente no final do pulso é referida por outros 

autores (Schnitzler & Kalko, 1998 in Jones et al., 2000) em vocalizações de morcegos que caçam 

insectos ao longo da orla dos habitats ou em zonas abertas de florestas. O local onde foi gravado 

este morcego era efectivamente uma clareira numa zona de pinhal (anexo B). 

• Gravação 04 

Com um valor de FMaxE a variar entre 46,7 e 48,0 e comparando com os valores apresentados por 

Barataud (1996), este indivíduo deve pertencer à espécie P. pipistrellus. A estrutura do pulso (QCF) é 

também utilizada por esta espécie em espaço aberto (Russo & Jones, 2002), como era o caso deste 

local de amostragem. No entanto, a comparação com os valores apresentados por Russo & Jones 

(2002) permite verificar que apesar dos valores médios da FF e FMaxE serem mais aproximados aos 

de P. pipistrellus, os valores mínimos observados neste estudo são muito próximos aos valores 

máximos apresentados para P. kuhlii pelos referidos autores. A comparação dos restantes 

parâmetros também não é conclusiva e, por isso, temos de considerar este indivíduo como P. 

pipistrellus / P. kuhlii. 

• Gravação 07 

Com base no trabalho de Barataud (1996) e Russo & Jones (2002) verificamos que existem três 

espécies que emitem com uma FMaxE entre os 49,5 e 53,2 kHz, e com vocalizações FM com 

componente CF: P. pipistrellus e P. pygmaeus / Miniopterus schreibersii. As duas últimas 

espécies não se conseguem distinguir facilmente sem recorrer a testes estatísticos específicos. 
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No entanto, podemos considerar que existe maior probabilidade de ser P. pipistrellus dado que os 

valores médios de FF e FMaxE referidos por Russo & Jones (2002) e Parsons & Jones (2000) são 

mais aproximados aos obtidos. Por outro lado, esta é a espécie mais comum em Portugal e mais 

abundante que P. pygmaeus na metade norte da Península Ibérica, abrigando-se predominantemente 

em edifícios enquanto que M. schreibersii é considerada exclusivamente cavernícola (Ibáñez, 1998; 

Rainho et al., 1998) e nas proximidades não é conhecido nenhum abrigo desta espécie. No entanto, é 

importante referir que M. schreibersii pode caçar em zonas bastantes afastadas do seu abrigo (Cabral 

et al., 2005). 

• Gravação 08 

Este indivíduo deverá ser Pipistrellus kuhlii, pelas mesmas razões referidas para a gravação 3. Os 

valores registados para cada parâmetro estão dentro dos intervalos referidos por Russo & Jones 

(2002). 

• Gravação 09 

Com base no trabalho de Barataud (1996), Parsons & Jones (2000) e Russo & Jones (2002) 

verificamos que existem três espécies que emitem com uma FMaxE entre os 49,7 e 52,0 kHz, e com 

vocalizações FM com componente CF: P. pipistrellus e P. pygmaeus / Miniopterus schreibersii. 

As duas últimas espécies não se conseguem distinguir facilmente sem recorrer a testes estatísticos 

específicos. 

A comparação dos valores médios e intervalos de valores observados da FF e FMaxE apresentados 

por Russo & Jones (2002) sugerem que seja de P. pipistrellus, mas os de Parsons & Jones (2000) 

não permitem nenhuma conclusão. No entanto, o facto de P. pipistrellus ser a espécie mais comum 

em Portugal e mais abundante que P. pygmaeus na metade norte da Península Ibérica, abrigando-se 

predominantemente em edifícios enquanto que M. schreibersii é considerada exclusivamente 

cavernícola (Ibáñez, 1998; Rainho et al., 1998) e nas proximidades não é conhecido nenhum abrigo 

desta espécie, também indicam uma maior probabilidade de ser P. pipistrellus. No entanto, é 

importante referir que M. schreibersii pode caçar em zonas bastantes afastadas do seu abrigo (Cabral 

et al., 2005). 

• Gravações 13 a 26 e 33 

A estrutura dos pulsos destas gravações (FM com duas componentes simultâneas no tempo) indica 

que pertencem a uma das duas espécies do género Plecotus existentes em Portugal: P. auritus e P. 
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austriacus. A distinção entre as duas é impossível através da análise das vocalizações (Barataud, 

1996). No Quadro 2 é apresentada a FC das duas componentes do pulso, o que permite verificar que 

não são harmónicas, pois não são múltiplas. 

O mesmo autor refere que estas espécies emitem dois tipos de sinais, dependendo da envolvente, e 

que a variabilidade de vocalizações é mais influenciada por este factor do que o factor indivíduo ou 

espécie. Em espaços mais fechados emitem um pulso mais FM e com FMaxE próxima dos 40 kHz, 

em espaços abertos emitem menos FM e com uma frequência mais baixa (18 a 25kHz). A FMaxE 

dos registos obtidos é bastante variável (25,6 a 51,2) e confirma-se que as mais elevadas 

correspondem a pulsos mais FM, em locais mais fechados (florestal), como é o caso do 13, 20, 21 e 

33. Os restantes apresentam frequências mais baixas, pulsos menos FM e correspondem a locais 

abertos (ver Figura 5 e Anexo B). A FF apresenta um padrão semelhante. 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

19 (-) 26 (-) 13 (+) 20 (+) 21 (+) 33 (+)

gravação (pulso + ou - FM)

kH
z

FMaxE FF
 

Figura 5 - FMaxE e FF médias de cada gravação e respectiva estrutura dos pulsos. 

Os resultados de FMaxE são bastante concordantes com os valores referidos por Russo & Jones 

(2002) para estas espécies, mas para a FF registaram-se valores superiores, até 48,5kHz (tabela 2).  

• Gravação 31 

Com um valor de FMaxE a variar entre 45,4 e 48,1 e comparando com os valores apresentados por 

Barataud (1996), este indivíduo deve pertencer à espécie P. pipistrellus. A estrutura do pulso (QCF) é 

também utilizada por esta espécie em espaço aberto (Russo & Jones, 2002), como era o caso deste 
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local de amostragem. No entanto, à semelhança do observado na gravação 4, a comparação com os 

valores apresentados por Russo & Jones (2002) permite verificar que apesar dos valores médios da 

FF e FMaxE serem mais aproximados aos de P. pipistrellus, os valores mínimos de FMaxE 

observados neste estudo são muito próximos aos valores máximos apresentados para P. kuhlii pelos 

referidos autores, e os de FF estão incluídos nos intervalos para as duas espécies. A comparação 

dos restantes parâmetros também não é conclusiva e, por isso, temos de considerar este indivíduo 

como P. pipistrellus / P. kuhlii. 

• Gravação 32 

Com base no trabalho de Barataud (1996) verificamos que de entre as espécies que existem em 

Portugal e que emitem com uma FMaxE por volta dos 24-25 kHz, temos o Eptesicus serotinus e as 

do género Plecotus. A análise da estrutura do pulso (FM/QCF) permite concluir que será um E. 

serotinus pois as outras caracterizam-se por emitirem pulsos com duas componentes simultâneas no 

tempo, o que não acontece neste registo. As estatísticas descritivas dos parâmetros analisados são 

bastante concordantes com os apresentados por Russo & Jones (2002) e o envelope tem um início 

progressivo, tal como referido por Barataud (1996). 

2.4  -  CONCLUSÕES 

A análise de gravações de ultra-sons permitiu confirmar a ocorrência de algumas espécies de 

morcegos na área estudada. De entre as espécies possíveis ou confirmadas, apenas uma apresenta 

um estatuto de conservação desfavorável em Portugal, o morcego-de-peluche, classificado como 

Vulnerável. No entanto, é importante referir que esta técnica apresenta muitas limitações ao nível da 

detecção (algumas espécies emitem ultra-sons extremamente fracos, quase impossíveis de detectar 

no terreno) e da identificação (algumas emitem ultra-sons extremamente semelhantes) (Rainho et al., 

1998). 

Não foi detectada nenhuma das espécies que utilizam os maiores abrigos situados nas 

proximidades da linha; Rhinolophus hipposideros na igreja da Benfeita e Myotis natterei e M. 

mystacinus na mina da Baleira. 

A actividade de morcegos, inferida pelo número de passagens nas quadrículas amostradas, foi 

relativamente reduzida em praticamente todos os locais, com excepção da quadrícula 13, em que se 

detectou uma actividade bastante superior às restantes (quinze - 15). Este poderá ser o local que 

apresenta um maior risco para os morcegos pois parece ser um local de passagem, em que os 
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morcegos seguem com um voo que parece ser relativamente alto, o que pode levar a um maior risco 

de colisão com a linha. 

Devido à existência de um potencial conflito da LMAT em estudo e as populações de morcegos, 

sugere-se que seja incluída no plano de monitorização do EIA a monitorização deste grupo faunístico 

no troço estudado. Os métodos a utilizar devem permitir avaliar o impacte da linha nas populações de 

morcegos que utilizam esta zona. 
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ANEXO A – CORRESPONDÊNCIA 
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ANEXO B – CARACTERIZAÇÃO DAS QUADRÍCULAS SELECCIONADAS PARA A AMOSTRAGEM DA ACTIVIDADE 
DE MORCEGOS 
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Quadro B1 - Caracterização das quadrículas seleccionadas para a amostragem da actividade de morcegos. Os valores de altitude máxima, mínima, amplitude 
de valores e no ponto de observação (P.O.) são apresentados em metros. O declive é avaliado em termos do número de curvas de nível de 
diferente altitude. A estrutura vegetal e respectiva espécie dominante é do ponto de observação. 

Altitude e declive ID Nº. 
pass. Grav. (ID) 

Máx. Min. Ampl. P.O. C. nível 
Estrutura vegetal Espécies vegetais dominantes Exposição 

1 6 04, 07, 08 238 210 28 235 3 Ruderal perto de zona urbana  NO 
2 1 03 257 230 27 245 4 Clareira perto de floresta Pinheiro-bravo SO 
3 3 09 220 190 30 205 4 Vegetação arbustiva com árvores dispersas Giestas E 
4 1 - 240 200 40 220 7 Vegetação arbustiva Urze e carqueja NE 
5 1 11 254 220 34 254 4 Florestal Pinheiro-bravo E 
6 0 - 258 220 38 245 7 Florestal Pinheiro-bravo NE 
7 1 13 360 300 60 335 8 Florestal Eucalipto SO 
8 1 - 410 330 80 400 9 Florestal Eucalipto e Pinheiro-bravo N 
9 0 - 415 290 125 400 5 Florestal Pinheiro-bravo SE 

10 0 - 370 310 60 350 9 Florestal Pinheiro-bravo E 
11 0 - 380 300 80 350 12 Florestal Eucalipto e Pinheiro-bravo SO 
12 1 - 320 260 60 285 7 Vegetação herbácea com árvores dispersas  S 
13 15 - 420 350 70 370 8 Florestal Pinheiro-bravo O 
14 0 - 380 240 140 350 15 Florestal Eucalipto e Pinheiro-bravo NO 
15 0 - 370 270 100 330 15 Florestal Pinheiro-bravo S e O 
16 0 - 340 250 90 280 16 Vegetação arbustiva junto a estrada Urze E 
17 1 19 400 320 80 370 11 Clareira em zona florestal Pinheiro-bravo e urze O 
18 2 20, 21 390 300 90 385 11 Florestal Pinheiro-bravo SO 
19 0 - 400 300 100 300 12 Vegetação arbustiva perto de ribeira  NE 
20 0 - 420 330 90 370 10 Florestal Pinheiro-bravo O 
21 1 - 510 460 50 460 8 Florestal Pinheiro-bravo O 
22 1 - 490 400 90 435 13 Vegetação arbustiva Urze NE 
23 0 - 380 280 100 280 13 Vegetação arbustiva perto de ribeira Giesta E 
24 2 - 420 290 130 390 13 Florestal Eucalipto e Pinheiro-bravo N 
25 2 26 526 490 36 525 4 Vegetação arbustiva Urze E 
26 2 33 490 360 130 360 13 Florestal junto a galeria ripícola Pinheiro-bravo e salgueiros N 
27 1 - 550 430 120 525 13 Vegetação arbustiva Urze O 
28 1 - 480 370 110 490 14 Vegetação arbustiva Urze N 
29 1 - 530 370 160 410 17 Florestal Eucalipto NO 
30 4 31, 32 540 470 70 540 11 Florestal Eucalipto e Pinheiro-bravo S 
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