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1 – INTRODUÇÃO 

 

O Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor (AHBS) localiza-se nas regiões de Trás-os-

Montes e Alto Douro, mais precisamente no troço inferior do rio Sabor, sendo este o primeiro 

afluente da margem direita do rio Douro, em território nacional (EIA, 2004).  

 

O rio Sabor tem a sua nascente na Serra de Parada, em Espanha, a cerca de 1 600 metros de 

altitude, indo desaguar no rio Douro a jusante de Pocinho, à altitude de 97 metros. 

Aproximadamente 86% da bacia está situada em território português (RECAPE, 2006). 

 

O AHBS será composto por duas barragens que se localizam no troço inferior do rio Sabor, 

estando a de montante localizada a cerca de 12,6 km da confluência do rio Sabor com o rio 

Douro e a de jusante, que cumpre as funções de um contra-embalse, localizada a cerca de 3 km 

da foz do Rio Sabor. Da sua implantação resulta a criação de duas albufeiras, a albufeira 

principal que se estende para montante ao longo de cerca de 60 km do curso do rio Sabor e que 

tem nível de armazenamento (NPA) à cota (234), ocupando áreas dos concelhos de Torre de 

Moncorvo, Alfândega da Fé, Mogadouro e Macedo de Cavaleiros, e a do contra-embalse, 

compreendida entre as duas barragens, cujo NPA se encontra à cota (138), ocupando uma área 

do concelho de Torre de Moncorvo (EIA, 2004; RECAPE, 2006).  

 

A gestão do património natural assenta na monitorização da biodiversidade, aspecto de 

primordial importância na gestão dos ecossistemas. A fase inicial de monitorização da 

Biodiversidade consiste na identificação das espécies e comunidades presentes, bem como na 

sua distribuição espacial. Numa fase posterior é feita uma avaliação do estado de conservação 

das comunidades animais e vegetais ao longo das fases de construção e de exploração. 

 

O Rio Sabor localiza-se essencialmente no Distrito de Bragança – Nordeste transmontano – 

sendo caracterizado pela existência de planaltos primitivos, formando um vale escarpado estreito 

e profundo. 

É uma zona muito rica em Biodiversidade, tendo sido, em estudos anteriores, descritas 

numerosas espécies, entre elas Águia-real (Aquila chrysaetos), Águia de Bonelli (Aquila 

fasciata), Abutre do Egipto (Neophron percnopterus), Falcão-peregrino (Falco peregrinus), Bufo-

real (Bubo bubo), Cegonha-preta (Ciconia nigra), Lobo (Canis lupus), Lontra (Lutra lutra), 

Toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus), Sobreiro (Quercus suber), Azinheira (Quercus 

rotundifolia) e Buxo (Buxus sempervirens). 
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mplexos de es

ta de 
pecção 

Tip
Ab

5/2014 M

5/2014 Ed

5/2014 M

5/2014 M

5/2014 M

5/2014 M

5/2014 M

5/2014 M

5/2014 Ed

5/2014 Edi

5/2014 Edi

5/2014 Edi

5/2014 M

5/2014 M

5/2014 M

5/2014 M

5/2014 M

5/2014 M

5/2014 M

roveitamento 

ATÓRIO DE 
UIRÓPTERO

s reservados 

acterização e 
spécies regista

po de 
brigo 

Loca

Mina 
Zon
Inu

difício 
Zon
Inu

Mina 
Zon
Inu

Mina 
Zon
Inu

Mina 
Zon
Inu

Mina 
Zon
Inu

Mina 
Zon
Inu

Mina 
Zon
Inu

difício 
Z

Inu

ifícios Área 

ifícios Área 

ifícios Área 

Mina Área 

Mina Área 

Mina Área 

Mina Área 

Mina Área 

Mina Área 

Mina Área 

AHBS 
Hidroeléctric

MONITORIZ
OS - PRIMA

 

localização do
adas durante a

alização 

na não 
undável 

na não 
undável 

na não 
undável 

Rhin
 

na não 
undável 

Rhin

na não 
undável 

 

na não 
undável 

Rhin

na não 
undável 

na não 
undável 

Zona 
undável 

Controlo 

Controlo 

Controlo 

Controlo 
Rhin

Controlo 

Controlo 

Controlo 

Controlo 

Controlo 

Controlo 

co do Baixo S

ZAÇÃO DA F
AVERA DE 20

os abrigos pro
a campanha d

Espécies 

- 

Tadarida teniotis

 
nolophus hipposid

Rhinolophus 
euryale/mehelyi

 

 
nolophus hipposid

 

 
Rhinolophus 

ferrumequinum

 
nolophus hipposid

 
Rhinolophus 

ferrumequinum
 

- 

 
Rhinolophus 

ferrumequinum
 

- 

- 

- 

- 

 
Rhinolophus sp

 
nolophus hipposid

 
Rhinolophus 

euryale/mehelyi
 

- 

 
- 
 

 
- 
 

- 

- 

- 

Sabor 

FAUNA 
014 

ospectados e i
de Primavera d

N.º 
Ind. 

- 

s 2 

deros  
 
2 
 
 
7 
 

deros  
 
1 
 

 
5 
 

deros  
 
5 
 
 
1 
 

- 

4 

- 

- 

- 

- 

 

deros  

 
1 
 
1 
 
 
8 
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

AHBS/RMQ.2

Pág. 28 d

identificação d
de 2014 (cont

Tendência 

 
 

= 

 

 











 

 

 

= 

 

 

 

 

 

 

 

28.01 

de 104

das 
t.) 

Observaçõe

 

 

 
Alguns indivídu

voadores. 
 

 

Alguns indivídu
voadores. 

Alguns indivídu
voadores. 

 

 

 

Destruído 

 

 

Fechado 

Alguns indivídu
voadores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

es 

os 

os 

os 

os 



A

Mina
– 
E

Mina
– 
E

Min
Adriã

Min
Adriã

Min
Adriã

Min
Adriã

Min
Adriã

Min
Adriã

Mina
Sio –

G

Min
Adriã

d

Min
Adriã

d

 

 AHBS

Tabela 
espécie

Abrigo C

as da Ribeira 
Coelhoso 

Edifício 1 

as da Ribeira 
Coelhoso 

Edifício 2 

Carção 

nas de St.º 
ão – Galeria 

1 

nas de St.º 
ão – Galeria 

2 

nas de St.º 
ão – Galeria 

3 

nas de St.º 
ão – Edifício 

1 

nas de St.º 
ão – Edifício 

2 

nas de St.º 
ão – Edifício 

3 

as Lombo do 
– Coelhoso 

Galeria 8 

nas de St.º 
ão (Gruta do 
dique 1) 

nas de St.º 
ão (Gruta do 
dique 2) 

 
 

S COPYRIGHT – T

4.1 – Identific
es ou complex

Código 
Dat

prosp

MC11 13/05

MC12 13/05

MC13 13/05

MC14 13/05

MC15 13/05

MC16 13/05

MC18 13/05

MC19 13/05

MC20 13/05

MC21 13/05

MC22 13/05

MC23 13/05

 

Apr

RELA
Q

Todos os direitos

cação, caracte
xos de espécie

ta de 
pecção 

Tip
Ab

5/2014 Ed

5/2014 Ed

5/2014 M

5/2014 M

5/2014 M

5/2014 M

5/2014 Ed

5/2014 Edi

5/2014 Edi

5/2014 M

5/2014 M

5/2014 M

roveitamento 

ATÓRIO DE 
UIRÓPTERO

s reservados 

erização e loca
es registadas d

po de 
brigo 

Loca

difício Área 

difício Área 

Mina Área 

Mina Área 

Mina Área 

Mina Área 

difício Área 

ifícios Área 

ifícios Área 

Mina Área 

Mina Área 

Mina Área 

 

AHBS 
Hidroeléctric

MONITORIZ
OS - PRIMA

 

alização dos a
durante a cam

alização 

Controlo 
 

M
 

Controlo Rhin

Controlo 

Controlo 

 
Min

 

Controlo 

 

Controlo 

Controlo 

Controlo 

Controlo 

Controlo 

Controlo 

Controlo 

co do Baixo S

ZAÇÃO DA F
AVERA DE 20

abrigos prospe
mpanha de Pri

Espécies 

Myotis sp.pequeno

nolophus hipposid

 
- 
 
 

Rhinolophus 
euryale/mehelyi

 
 

M. myotis/blythii

niopterus schreibe

 
Rhinolophus 

ferrumequinum
 

M. myotis/blythii
 

- 

- 

- 

- 

 
- 
 

 
Rhinolophus 

ferrumequinum
 

Rhinolophus 
euryale/mehelyi

 

Rhinolophus 
euryale/mehelyi

 

Sabor 

FAUNA 
014 

ectados e iden
mavera de 20

N.º 
Ind. 

os 
 
1 
 

deros  115 

- 

ersii 

 
 
5 
 
 

282 
 

440 
 

1 
 
 
2 

- 

- 

- 

- 

- 

69 
 

45 

15 

AHBS/RMQ.2
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ntificação das 
014 (cont.) 

Tendência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.01 

de 104

Observaçõe

 
 

 
Alguns indivídu

voadores. 
 

Inundado. Sem
acesso. 

Alguns indivídu
voadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 
O ICNF conside

MC22 e MC23 co
1 abrigo.  

Alguns indivídu
voadores. 

 
 

O ICNF conside
MC22 e MC23 co

1 abrigo único
Alguns indivídu

voadores. 
 

es 

os 

m 

os 

era 
omo 

os 

era 
omo 
o. 
os 



A

Min
Adr
gra

Mina
– 

(gale

Mina
– 

(gale

M
G

ribe

Ferro

V
Qu

Coelh

Mina
C

V

Olga

Min
Adri

Qt.ª d

Qt.ª 

 

 AHBS

Tab
es

Abrigo C

nas de St.º 
rião (Gruta 
ande – rio) 

as da Ribeira 
Coelhoso 

eria pequena 
Chave) 

as da Ribeira 
Coelhoso 
eria grande 
Chave) 

Mina da 
ralheira – 
eira Maças 

onho – Mós 

Vinha da 
uelhinha – 
hoso/Parada 

a de água – 
Campo de 

Víboras 

as – Castelo 
Branco 

nas de St.º 
ão (entrada 

peq) 

dos Vicentes 

dos Marcos 

S COPYRIGHT – T

ela 4.1 – Iden
pécies ou com

Código 
Dat

prosp

MC24 13/05

MC25 13/05

MC26 11/05

MC27 13/05

MC28 13/05

MC29 13/05

MC30 13/05

MC31 14/05

MC32 13/05

MC33 13/05

MC34 13/05

 

Apr

RELA
Q

Todos os direitos

ntificação, cara
mplexos de es

ta de 
pecção 

Tip
Ab

5/2014 M

5/2014 M

5/2014 M

5/2014 M

5/2014 M

5/2014 M

5/2014 Mina 

5/2014 M

5/2014 M

5/2014 Ed

5/2014 Ed

roveitamento 

ATÓRIO DE 
UIRÓPTERO

s reservados 

acterização e 
spécies regista

po de 
brigo 

Loca

Mina Área 

Mina Área 

Mina Área 

Mina Área 

Mina Área 

Mina Área 

de água Área 

Mina Área 

Mina Área 

ifícios Área 

ifícios Área 

AHBS 
Hidroeléctric

MONITORIZ
OS - PRIMA

 

localização do
adas durante a

alização 

Controlo 
 

Controlo 

Controlo 

Controlo 

 

Controlo Rhin

Min

Controlo 

Controlo 

Min
 

Controlo 

Controlo 

 

Controlo 

Controlo 

co do Baixo S

ZAÇÃO DA F
AVERA DE 20

os abrigos pro
a campanha d

Espécies 

 
- 

- 

Rhinolophus 
ferrumequinum

 

 
Rhinolophus 

euryale/mehelyi

 
Rhinolophus sp

 
nolophus hipposid

 
niopterus schreibe

 

 
- 
 

 
Rhinolophus 

euryale/mehelyi
 
 

M. myotis/blythii
 
 

niopterus schreibe

- 

 
Rhinolophus 

euryale/mehelyi

- 

 
 
- 
 

Sabor 

FAUNA 
014 

ospectados e i
de Primavera d

N.º 
Ind. 

 
- 
 

- 

2 

 
19 
 

 

deros 

ersii 

7 
 
1 
 

20 

- 

ersii 

 
 

15 
 
 

15 
 
 
1 

 

- 

 
17 
 

- 

 
- 

AHBS/RMQ.2

Pág. 30 d

identificação d
de 2014 (cont

Tendência 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

28.01 

de 104

das 
t.) 

Observaçõe

 
 

 

 
Alguns indivídu

voadores. 
Deteção acústic

realizada nas
saídas. 

 

Alguns indivídu
voadores. 

Detecção acúst
realizada na saí

sem acesso.

Alguns indivídu
voadores. 

 

 
Detecção acúst
realizada na saí

sem acesso.
 

 
Alguns indivídu

voadores. 
 

Detecção acúst
realizada na saí

sem acesso.
 

 

 
Alguns indivídu

voadores. 
 

 
 

 

es 

os 

ca 
s 

os 

ica 
ída 

os 

ica 
ída 

os 

ica 
ída 

os 



A

Qt.

Qt.ª d

Qt.

Tun
Fo

Bun
Fo

Min

 

 AHBS

Tab
es

Abrigo C

.ª Rego do 
Vale 

de Colmeias 

ª da Fonte 
Santa 

nel – Mina 
onte Santa 

nker – Mina 
onte Santa 

a Argozelo 

     - au
- dim
 =     - au

 

 

S COPYRIGHT – T

ela 4.1 – Iden
pécies ou com

Código 
Dat

prosp

MC35 13/05

MC36 14/05

MC37 14/05

MC38 14/05

MC39 14/05

MC40 13/05

umento no núm
minuição no núm
usência de varia

 

Apr

RELA
Q

Todos os direitos

ntificação, cara
mplexos de es

ta de 
pecção 

Tip
Ab

5/2014 Ed

5/2014 Ed

5/2014 Ed

5/2014 M

5/2014 Ed

5/2014 M

ero de indivíduo
mero de indivídu
ação no número

roveitamento 

ATÓRIO DE 
UIRÓPTERO

s reservados 

acterização e 
spécies regista

po de 
brigo 

Loca

ifícios Área 

ifícios Área 

ifícios Área 

Mina Área 

dificio Área 

Mina Área 

os;  
uos;  
o de indivíduos 

 

AHBS 
Hidroeléctric

MONITORIZ
OS - PRIMA

 

localização do
adas durante a

alização 

Controlo Rhin

Controlo 

Controlo Rhin

Controlo 
M

Min

Controlo 
 

Controlo 

registados entre

co do Baixo S

ZAÇÃO DA F
AVERA DE 20

os abrigos pro
a campanha d

Espécies 

 
nolophus hipposid

 

 
- 
 

 
nolophus hipposid

 

 
Myotis spp. pequen

 
niopterus schreibe

 
 
- 

- 

e épocas homó

Sabor 

FAUNA 
014 

ospectados e i
de Primavera d

N.º 
Ind. 

deros 7 

- 

deros 
 
1 
 

nos 

ersii 

14 
 
6 

- 

- 

logas consecuti

AHBS/RMQ.2

Pág. 31 d

identificação d
de 2014 (cont

Tendência 

 

 

 







ivas. 

 

28.01 

de 104

das 
t.) 

Observaçõe

 
 

Alguns indivídu
voadores. 

 

 

 

 
 

 

 
Galerias superio

não visitáveis
 

Detecção acúst
realizada nas saí

sem acesso.
 

es 

os 

ores 
.  

ica 
ídas 



 

 AHBS

Rhinol

Na Áre

por ind

dos qu

 

Na Áre

são ed

 

Figu

 
 

S COPYRIGHT – T

lophus hipp

ea de Influên

divíduos da e

ais Abrigos d

ea Controlo, 

ifícios rurais

ura 4.2 – Abrig

 

Apr

RELA
Q

Todos os direitos

posideros (V

ncia do AHB

espécie R. h

de Importânc

as prospecç

 e 2 do tipo c

gos onde se r
du

roveitamento 

ATÓRIO DE 
UIRÓPTERO

s reservados 

Vulnerável) 

S, as prospe

hipposideros,

cia Nacional)

ções permiti

cavernícola (

registou ocupa
urante a campa

 

AHBS 
Hidroeléctric

MONITORIZ
OS - PRIMA

 

ecções perm

, um do tipo 

) (ver Tabela

ram confirm

(ver Tabela 4

ação por morc
anha de Prim

co do Baixo S

ZAÇÃO DA F
AVERA DE 20

mitiram confir

edifício rura

a 4.1 e Figur

mar a ocupaç

4.1 e Figura

cegos da espé
avera de 2014

Sabor 

FAUNA 
014 

rmar a ocupa

al e 5 do tipo

ra 4.2).  

ção de 5 abr

a 4.2). 

écie Rhinoloph
4. 

AHBS/RMQ.2

Pág. 32 d

ação de 6 a

o cavernícola

rigos, dos qu

hus hipposider

 

28.01 

de 104

brigos 

a (três 

uais 3 

 
ros 



 

 AHBS

Rhinol

Na Áre

por ind

Importâ

 

Na Áre

cavern

 

Figur

 

S COPYRIGHT – T

lophus ferru

ea de Influên

divíduos da e

ância Nacion

ea Controlo

ícola (um do

ra 4.3 – Abrig

 

Apr

RELA
Q

Todos os direitos

umequinum

ncia do AHB

espécie R. fe

nal) (ver Tab

, as prospe

os quais Abri

os onde se re
du

roveitamento 

ATÓRIO DE 
UIRÓPTERO

s reservados 

(Vulnerável

S, as prospe

errumequinum

bela 4.1 e Fig

ecções perm

go de Import

egistou ocupaç
urante a campa

 

AHBS 
Hidroeléctric

MONITORIZ
OS - PRIMA

 

) 

ecções perm

m, todos do 

gura 4.3).  

mitiram confi

rtância Nacio

ção por morce
anha de Prim

co do Baixo S

ZAÇÃO DA F
AVERA DE 20

mitiram confir

tipo caverní

rmar a ocup

onal) (ver Tab

egos da espéc
avera de 2014

Sabor 

FAUNA 
014 

rmar a ocupa

cola (três do

pação de 3

bela 4.1 e Fi

cie Rhinolophu
4. 

AHBS/RMQ.2

Pág. 33 d

ação de 8 a

os quais Abri

3 abrigos, do

igura 4.3). 

us ferrumequin

 

28.01 

de 104

brigos 

igo de 

o tipo 

 
num 



 

 AHBS

Rhinol

Na Áre

por ind

cavern

4.1 e F

 

Na Áre

quais A

 

Figu

 

S COPYRIGHT – T

lophus eury

ea de Influên

divíduos do 

ícolas, send

Figura 4.4). 

ea Controlo 

Abrigo de Im

ura 4.4 – Abrig
eury

 

Apr

RELA
Q

Todos os direitos

yale / R. meh

ncia do AHBS

complexo d

o quatro del

foi possível 

portância Na

gos onde se re
yale / Rhinolop

roveitamento 

ATÓRIO DE 
UIRÓPTERO

s reservados 

helyi (Critica

S, as prospe

de espécies 

es classifica

confirmar a 

acional (ver T

egistou ocupa
phus mehelyi d

AHBS 
Hidroeléctric

MONITORIZ
OS - PRIMA

 

amente em P

ecções permi

R. euryale 

dos como A

ocupação d

Tabela 4.1 e

ação por morce
durante a cam

co do Baixo S

ZAÇÃO DA F
AVERA DE 20

Perigo / Critic

itiram confirm

/ R. mehely

brigo de Imp

de 7 abrigos

e Figura 4.4)

egos do comp
mpanha de Pri

Sabor 

FAUNA 
014 

camente em 

mar a ocupaç

yi, 3 do tipo

portância Nac

do tipo cav

. 

plexo de espéc
mavera de 20

AHBS/RMQ.2

Pág. 34 d

Perigo) 

ção de 11 a

o edifício rua

cional (ver T

vernícola, trê

cies Rhinolop
014. 

 

28.01 

de 104

brigos 

al e 8  

Tabela 

ês dos 

 
hus 



 

 AHBS

Rhinol

Neste 

determ

mehely

facto d

regista

aos an

último 

reduzin

animai

 

Na Áre

espécie

Importâ

 

Na Áre

(ver Ta

Figura

S COPYRIGHT – T

lophus sp. 

grupo são i

minar com c

yi). Tal como

de os animai

ar o género e

nimais, o qu

caso, optou

ndo assim o

s, por forma 

ea de Influê

es em 3 a

ância Nacion

ea Controlo, 

abela 4.1 e F

a 4.5 – Abrigo

 

Apr

RELA
Q

Todos os direitos

incluídos ind

erteza a es

o já foi refer

s em causa 

em causa; ou

e se consid

-se apenas 

o período d

a minimizar 

ência do AH

abrigos do 

nal) (ver Tab

a presença d

Figura 4.5). 

s onde se reg
du

roveitamento 

ATÓRIO DE 
UIRÓPTERO

s reservados 

divíduos do 

spécie a qu

rido, esta im

se terem de

u pelo facto d

erou que po

por contabili

e permanên

a perturbaçã

HBS foi regis

tipo caverní

bela 4.1 e Fig

de Rhinoloph

gistou ocupaçã
urante a campa

AHBS 
Hidroeléctric

MONITORIZ
OS - PRIMA

 

género Rhin

e pertencem

possibilidade

eslocado par

da identificaç

oderia const

izar o total d

ncia no loca

ão decorrent

stada a pre

ícola (um d

gura 4.5).  

hus sp. foi de

ão por morceg
anha de Prim

co do Baixo S

ZAÇÃO DA F
AVERA DE 20

nolophus pa

m (R. ferrum

e poderá ter

ra outro loca

ção da espéc

ituir uma for

de indivíduos

al e a neces

te da monito

esença de in

dos quais c

etectada em

gos do comple
avera de 2014

Sabor 

FAUNA 
014 

ara os quais

mequinum, R

r decorrido d

al, tendo ape

cie requerer 

rte perturbaç

s pertencent

ssidade de 

rização. 

ndivíduos de

classificado 

2 abrigos, d

exo de espécie
4. 

AHBS/RMQ.2

Pág. 35 d

s não foi po

R. euryale 

de duas razõ

enas sido po

uma aproxim

ção. Assim, 

tes a este gé

aproximaçã

este comple

como Abrig

do tipo caver

es Rhinolophu

 

28.01 

de 104

ossível 

ou R. 

ões: o 

ossível 

mação 

neste 

énero, 

o aos 

xo de 

go de 

nícola 

 
us sp. 



 

 AHBS

Myotis

 
Na Áre

espécie

(ver Ta

 

Na Áre

cavern

Tabela

 

Figur

 

 

S COPYRIGHT – T

s myotis / M

ea de Influê

es em 2 abr

abela 4.1 e F

ea Controlo, 

ícola, sendo

a 4.1 e Figur

ra 4.6 – Abrigo

 

Apr

RELA
Q

Todos os direitos

M. blythii (Vu

ência do AH

igos, do tipo

Figura 4.6). 

a presença d

o que dois de

ra 4.6). 

os onde se reg
Myotis bly

roveitamento 

ATÓRIO DE 
UIRÓPTERO

s reservados 

lnerável / Cr

HBS foi regis

o cavernícola

de Myotis my

eles estão cl

gistou ocupaç
ythii durante a

 

AHBS 
Hidroeléctric

MONITORIZ
OS - PRIMA

 

riticamente e

stada a pre

a e classifica

yotis / Myotis

assificados c

ção por morceg
a campanha d

co do Baixo S

ZAÇÃO DA F
AVERA DE 20

m Perigo) 

esença de in

dos como A

s blythii foi d

como Abrigo

gos do comple
e Primavera d

Sabor 

FAUNA 
014 

ndivíduos de

brigo de Imp

etectada em

o de Importân

exo de espéci
de 2014. 

AHBS/RMQ.2

Pág. 36 d

este comple

portância Na

m 3 abrigos d

ncia Naciona

ies Myotis my

 

28.01 

de 104

xo de 

cional 

do tipo 

al (ver 

 
yotis / 



 

 AHBS

Myotis

Este g

Perigo)

(Inform

animal

animai

 

Na Áre

pertenc

Importâ

 

Na Áre

edifício

Figura

 

S COPYRIGHT – T

s spp peque

grupo englob

), M. emarg

mação Insufic

, não foi po

s não foram 

ea de Influên

centes a es

ância Nacion

ea Controlo, 

o rural e um c

a 4.7 – Abrigos

 

Apr

RELA
Q

Todos os direitos

enos 

ba as espé

ginatus (Infor

ciente). Apes

ossível realiz

manipulado

ncia do AHBS

ste complexo

nal (ver Tabe

a presença 

cavernícola (

s onde se regi

roveitamento 

ATÓRIO DE 
UIRÓPTERO

s reservados 

écies M. dau

rmação Insu

sar de ser ev

zar uma ide

s para anális

S foi detecta

o num abrig

ela 4.1 e Fig

de Myotis s

(ver Tabela 4

stou ocupaçã
a campanha
 

AHBS 
Hidroeléctric

MONITORIZ
OS - PRIMA

 

ubentonii (P

uficiente), M

vidente o gé

entificação e

se biométrica

ada a ocupaç

go do tipo c

ura 4.7). 

spp. pequeno

4.1 e Figura

o por morcego
a de Primaver

co do Baixo S

ZAÇÃO DA F
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Tabela 1 – Síntese das variáveis diagnosticantes das vocalizações de Quirópteros para diferenciar as diversas espécies / grupos de espécies. 

Espécie / Grupo 

Frequência 
máxima 
energia 

(kHz) 

Frequência 
máxima 

(kHz) 

Frequência 
mínima 
(kHz) 

Estrutura do 
pulso 

Duração dos 
pulsos (ms) 

Intervalo 
entre pulsos 

(ms) 
Observações 

Rhinolophus 
hipposideros 

105 – 115 - - CF  Variável Variável - 

Rhinolophus euryale / 
mehelyi 

100 – 104 - - CF Variável Variável - 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

80 – 84 - - CF Variável Variável - 

Myotis myotis / blythii 
(Myotis grandes) 

30 – 35 ≤ 60 ≥ 20 stFM 2 - 6 ≤ 100 
Não é possível distinguir as 

vocalizações das duas espécies; 
frequência central nos 35 kHz. 

Myotis daubentonii / 
bechsteinii / 

emarginatus / escalerai 
/ mystacinus 

(Myotis pequenos) 

40 – 50 Variável Variável stFM 2 – 6 ≤ 100 
Só é possível distinguir algumas 

espécies dentro do grupo; frequência 
central nos 45 kHz. 

Myotis daubentonii 45 (40 – 50) 95 35 stFM 2 – 5 ≤ 100 

Oscilograma sinusoidal, amplitude 
modulada; taxa de repetição média de 
15 pps; frequentemente revela na parte 

terminal um curto segmento FM 
descendente quando ecolocaliza 

próximo da água ou solo. 

Myotis escalerai 
40 – 42  

(40 – 50) 
110 20 stFM 2 – 4 ≤ 100 

A frequência final (20kHz) sofre poucas 
variações, mesmo com proximidade de 

objectos; BW muito alargado. 
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Tabela 1 – Síntese das variáveis diagnosticantes das vocalizações de Quirópteros para diferenciar as diversas espécies / grupos de espécies (cont.) 

Espécie / Grupo 

Frequência 
máxima 
energia 

(kHz) 

Frequência 
máxima 

(kHz) 

Frequência 
mínima 
(kHz) 

Estrutura do 
pulso 

Duração dos 
pulsos (ms) 

Intervalo 
entre pulsos 

(ms) 
Observações 

Myotis mystacinus Variável ≤ 100 ≥ 25 stFM 2 – 6 ≤ 100 

Dois tipos de sinais, apenas um 
permite a identificação (frequência 
central no 50kHz); é muito difícil 

identificar esta espécie pois apenas as 
vocalizações com frequência de 

máxima energia de 50 kHz o permitem; 
pode ser confundido com Pipistrellus 
pygmaeus em ambientes fechados. 

Miniopterus 
schreibersii 

50 (50 – 60) - - FM – qCF ≤ 8 ≤ 100 

Ecolocalização semelhante à de P. 
pygmaeus, considerando-se, para 
efeitos deste estudo, estas duas 

espécies como um complexo; esta 
espécie só é localmente abundante 
próximo de abrigos, na ausência de 
abrigos conhecidos assume-se que 
estas vocalizações pertencem a P. 
pygmaeus (no caso específico do 

Baixo Sabor é uma espécie localmente 
abundante) 

Pipistrellus pygmaeus 55 (45 – 60) - ≥  45 
FM – qCF 
(variável) 

≤ 8 ≤ 100 

Ecolocalização semelhante à de M. 
schreibersii, considerando-se, para 

efeitos deste estudo, estas duas 
espécies como um complexo; 

distribuição ampla em Portugal; o valor 
da frequência mínima poderá, 
consoante os casos, ser uma 

característica distintiva P. pipistrellus. 
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Tabela 1 – Síntese das variáveis diagnosticantes das vocalizações de Quirópteros para diferenciar as diversas espécies / grupos de espécies (cont.). 

Espécie / Grupo 

Frequência 
máxima 
energia 

(kHz) 

Frequência 
máxima 

(kHz) 

Frequência 
mínima 
(kHz) 

Estrutura do 
pulso 

Duração dos 
pulsos (ms) 

Intervalo 
entre pulsos 

(ms) 
Observações 

Pipistrellus pipistrellus 45 (41 – 51) - 42 – 48 
FM – qCF 
(variável) 

≤ 8 ≤ 100 

Distribuição mais frequente no norte 
de Portugal; o valor da frequência 

mínima poderá consoante os casos 
ser uma característica diagnosticante; 

devido à gama de sobreposição da 
FmaxE e da frequência mínima, esta 

espécie poderá não ser distinguível de 
P. pygmaeus e M. schreibersii. 

Pipistrellus kuhlii 38 (36 – 45) - 37 – 41 
FM – qCF 
(variável) 

8 – 12 100 – 200 

Distribuição ampla em Portugal, sendo 
mais frequente no sul; o valor da 

frequência mínima poderá, consoante 
os casos, ser uma característica 

diagnosticante. 

Plecotus austriacus / 
auritus 

18-25 
30-40 

Variável ≥ 40 
stFM (pares de 

pulsos) 
2 – 6 ≤ 100 

Não é possível distinguir as duas 
espécies através das suas 

vocalizações; este grupo é de difícil 
detecção devido à baixa intensidade 

das vocalizações (espécies 
sussurrantes); uma das características 

diagnosticastes é o facto de emitir 
pares de pulsos. 

Hypsugo savii 30 – 35 - - qCF (shFM) ≤ 15 ≥ 150 
Rápido aumento de amplitude no início 
do pulso (verificável no oscilograma). 
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Tabela 1 – Síntese das variáveis diagnosticantes das vocalizações de Quirópteros para diferenciar as diversas espécies / grupos de espécies (cont.) 

Espécie / Grupo 

Frequência 
máxima 
energia 

(kHz) 

Frequência 
máxima 

(kHz) 

Frequência 
mínima 
(kHz) 

Estrutura do 
pulso 

Duração dos 
pulsos (ms) 

Intervalo 
entre pulsos 

(ms) 
Observações 

Eptesicus serotinus/ 
isabellinus 

23 – 34 Variável Variável 
FM – qCF 
(variável) 

Variável Variável 

Têm uma ecolocalização muito 
plástica; possível confusão com 

Nyctalus leisleri pois em meio fechado 
esta espécie deixa de fazer alternância 
de sinal; a distinção entre ambos, se 

possível, baseia-se no facto de E. 
serotinus apresentar pulsos mais curto 
e frequentemente emitir harmónicas. 

Nyctalus leisleri 23 – 28 - - 
FM – qCF 

(alternância de 
sinal) 

9 – 15 ≥ 200 

Geralmente emite acima dos 22 kHz; 
na ausência de alternância de sinal 

pode ser identificado como E. 
serotinus; N. leisleri apresenta 

variáveis de tempo mais longas do que 
E. serotinus e potencial alternância de 

sinal. 

Nyctalus lasiopterus / 
noctula 

18 – 22 - - 
FM – qCF 

(alternância de 
sinal) 

≥ 10 ≥ 200 

Não é possível distinguir as duas 
espécies; devido à raridade de N. 
noctula em Portugal assume-se 

usualmente que estas vocalizações 
pertencem a N. lasiopterus. 

Barbastella 
barbastellus 

33 – 44 - - 
FM – qCF 

(alternância de 
sinal) 

Pulso tipo I – 
2,5; 

Pulso tipo II - 6 
80 – 150 

Alternância de sinal com diferentes 
frequências. 

Tadarida teniotis 9 – 14 - - qCF ≥ 15  > 300 

Harmónicas frequentes; único 
morcego audível na Europa; no 

heterodino pode ser confundido com 
social calls de Pipistrellus spp. 



 

AHBS 
Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor  

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA 
QUIRÓPTEROS - PRIMAVERA DE 2014 AHBS/RMQ.28.01 

 

 AHBS COPYRIGHT – Todos os direitos reservados Pág. AIII.0
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
TABELAS DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM 
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Tabela 1 – Localização dos abrigos potenciais de Quirópteros prospectados. 

Abrigo Coordenadas UTM 

M03 680298 4575206 

M05 679728 4574105 

M19 669366 4565516 

M30 682928 4582861 

M31 692535 4590658 

M32 691928 4591603 

M34 682341 4564623 

M35 671481 4561014 

M36 671118 4562381 

M37 677434 4560618 

M39 673337 4566265 

M40 665984 4565563 

M51 676769 4565911 

M52 680430 4565718 

M53 680671 4575164 

M54 683666 4575579 

M55 684054 4584662 

M61 691586 4592375 

M62 663050 4563583 

M63 671152 4562570 

M64 671390 4562619 

M65 672538 4573058 

M66 681923 4576417 

M67 663347 4559887 

M68 668000 4559869 

M69 678262 4560685 

M70 686058 4591244 

M71 673374 4572066 

M72 682376 4564724 

M73 663111 4563656 

M74 672764 4561560 

MC1 692292 4598380 

MC2 685351 4608848 

MC3 685678 4609216 

MC4 694325 4615817 

MC5 694423 4615637 

MC6 695349 4615459 

MC7 695366 4615476 



 

AHBS 
Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor  

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA 
QUIRÓPTEROS -  PRIMAVERA DE 2014 AHBS/RMQ.28.01 

 

 AHBS COPYRIGHT – Todos os direitos reservados Pág. AIII.2
 

 

MC8 695328 4615470 

MC9 695327 4615482 

MC10 695324 4615468 

MC11 695016 4615368 

MC12 695009 4615471 

MC13 701217 4606100 

MC14 711000 4601492 

MC15 711037 4601569 

MC16 710517 4601207 

MC17 710572 4601215 

MC18 710345 4601068 

MC19 710198 4601165 

MC20 710410 4601165 

MC21 695391 4615457 

MC22 710520 4601010 

MC23 710503 4601031 

MC24 711085 4600892 

MC25 663096 4563648 

MC26 695224 4615399 

MC27 700750 4597422 

MC28 677840 4554846 

MC29 696087 4614879 

MC30 703908 4598320 

MC31 685741 4572145 

MC32 710668 4600859 

MC33 673250 4558800 

MC34 673635 4559276 

MC35 675855 4556050 

MC36 688474 4565716 

MC37 688372 4567280 

MC38 688089 4567171 

MC39 687834 4567353 

MC40 699562 4613369 

MC41 687034 4566877 

MC42 689453 4617752 

MC43 683019 4557834 
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Tabela 2 – Pontos de amostragem acústica de Quirópteros. 

Pontos de 
amostragem 

Coordenadas UTM 

Q1A 658615 4560315 

Q1B 658813 4561979 

Q2A 660642 4563985 

Q2B 662285 4563907 

Q3A 667606 4562517 

Q3B 667603 4560247 

Q4A 670811 4561016 

Q4B 673852 4561764 

Q5A 663959 4569272 

Q5B 662210 4567584 

Q6A 669448 4566998 

Q6B 665823 4569014 

Q7A 670895 4567188 

Q7B 673822 4566316 

Q8A 677297 4569129 

Q8B 675585 4567222 

Q9A 683202 4564877 

Q9B 680285 4565609 

Q10A 669471 4573036 

Q10B 666170 4570264 

Q11A 673459 4574081 

Q11B 671033 4571252 

Q12A 678009 4572312 

Q12B 675491 4573385 

Q13A 683150 4571417 

Q13B 684138 4574047 

Q14A 672639 4576549 

Q14B 674052 4579027 

Q15A 677536 4576660 

Q15B 679493 4579217 

Q16A 683418 4577762 

Q16B 682110 4578410 

Q17A 676496 4583083 

Q17B 675073 4584093 

Q18A 683104 4584708 

Q18B 682921 4582776 

Q19A 688195 4582615 
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Q19B 686155 4580398 

Q20A 683444 4585261 

Q20B 682081 4587086 

Q21A 686410 4587539 

Q21B 686955 4585817 

Q22A 692721 4587592 

Q22B 691210 4585976 

Q23A 686141 4592784 

Q23B 687837 4593217 

Q24A 692993 4590465 

Q24B 692132 4593409 

Q25A 697510 4590840 

Q25B 696884 4594249 

Q27A 691370 4598400 

Q27B 691195 4595949 

Q31A 693900 4603533 

Q31B 691753 4600779 

Q32A 698715 4603057 

Q32B 698038 4600441 

Q34A 686196 4606984 

Q34B 689137 4609207 

Q36A 699203 4606527 

Q36B 697521 4608927 

Q37A 702005 4607427 

Q37B 703345 4609399 

Q45A 673954 4558699 

Q45B 671744 4559382 

Q46A 675642 4556240 

Q46B 677232 4557862 

Q47A 683902 4563454 

Q47B 682838 4561426 

Q48A 688516 4567099 

Q48B 687179 4569561 

Q49A 711938 4601712 

Q49B 710909 4603713 

Q50A 688108 4615498 

Q50B 689435 4617581 

Q51A 694611 4615765 

Q51B 692893 4617714 

Mac 1 666251 4568061 

Mac 2 666028 4568378 
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Mac 3 667058 4569335 

Mac 4 671615 4566589 

Mac 5 672266 4565023 

Mac 6 681114 4572540 

Mac 7 681835 4572345 

Mac 8 682234 4572435 

Mac 9 682565 4571913 

Mac 10 682574 4573271 

Mac 11 682480 4575991 

Mac 12 684651 4576171 

Mac 13 685037 4576187 

Mac 14 683803 4580228 

Mac 15 684280 4580381 

Mac 16 682843 4580718 

Mac 17 691307 4589244 

Mac 18 691686 4589214 

Mac 19 693000 4590361 

Mac 20 693350 4590649 

Mac 21 695814 4592776 

 
 

Tabela 3 – Localização das caixas-abrigo 

Caixas-abrigo Coordenadas UTM 

CA1.1 686811 4587009 

CA1.2 686816 4587012 

CA1.3 686828 4587018 

CA1.4 686831 4587022 

CA2.1 685640 4586920 

CA2.2 685631 4586905 

CA2.3 685610 4586897 

CA2.4 685610 4586897 

CA3.1 684062 4586017 

CA3.2 684049 4586016 

CA3.3 684029 4585998 

CA3.4 684004 4585989 

CA4.1 683720 4585350 

CA4.2 683714 4585427 
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Caixas-abrigo Coordenadas UTM 

CA4.3 683722 4585444 

CA4.4 683723 4585489 

CA5.1 682550 4580493 

CA5.2 682572 4580473 

CA5.3 682594 4580455 

CA5.4 682615 4580441 

CA6.1 682673 4579181 

CA6.2 682568 4579135 

CA6.3 682568 4578983 

CA6.4 682565 4578985 

CA7.1 681099 4576326 

CA7.2 681068 4576310 

CA7.3 681018 4576267 

CA7.4 681048 4576264 

CA8.1 678523 4573645 

CA8.2 678515 4573636 

CA8.3 678543 4573646 

CA8.4 678532 4573649 

CA9.1 678648 4575779 

CA9.2 678645 4575814 

CA9.3 678652 4575889 

CA9.4 678630 4575861 

CA10.1 677344 4572734 

CA10.2 677414 4572710 

CA10.3 677417 4572708 

CA10.4 677487 4572641 

CA11.1 680396 4573029 

CA11.2 680396 4573029 

CA11.3 680415 4572980 

CA11.4 680419 4572980 
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Caixas-abrigo Coordenadas UTM 

CA12.1 679081 4573095 

CA12.2 679102 4573083 

CA12.3 679137 4573079 

CA12.4 679139 4573106 

CA13.1 674066 4578364 

CA13.2 674063 4578345 

CA13.3 674059 4578332 

CA13.4 674046 4578307 

CA14.1 682442 4575986 

CA14.2 682415 4576001 

CA14.3 682387 4576016 

CA14.4 682344 4576036 

CA15.1 683443 4587248 

CA15.2 683424 4587255 

CA15.3 683207 4587319 

CA15.4 683179 4587335 

CA16.1 680555 4566574 

CA16.2 680542 4566542 

CA16.3 680545 4566536 

CA16.4 680549 4566530 

CA17.1 672138 4569911 

CA17.2 672152 4569922 

CA17.3 672168 4569932 

CA17.4 672188 4569945 

CA18.1 672906 4566922 

CA18.2 672901 4566917 

CA18.3 672886 4566902 

CA18.4 672878 4566916 

CA19.1 671751 4566411 

CA19.2 671718 4566455 
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Caixas-abrigo Coordenadas UTM 

CA19.3 671707 4566457 

CA19.4 671752 4566426 

CA20.1 665147 4563983 

CA20.2 665150 4564001 

CA20.3 665224 4564020 

CA20.4 665205 4564030 

 

 
 

Tabela 4 – Pontos de amostragem acústica de Quirópteros na Ribeira da Vilariça. 

Pontos de 
amostragem 

Coordenadas UTM 

P1 659642 4564704 

P2 659943 4567791 
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Tabela 5 – Localização dos abrigos potenciais de Quirópteros prospectados na Ribeira da 

Vilariça. 

Abrigo Coordenadas UTM 

O1 
 

659152 4564997 

O2 659928 4565242 

O3 659910 4565911 

O4 659393 4566048 

O5 659740 4566835 

O6 660007 4566938 

O7 659688 4567528 

O8 660004 4567732 

O9 660293 4567763 

O10 659997 4568159 

O11 659874 4568101 

O12 659895 4568677 

M1 659489 4564515 

M2 659610 4564832 

M3 659644 4565444 

M4 659637 4565577 

M5 659405 4566638 

M6 659850 4568312 

M7 660065 4568774 

M8 660064 4569285 

F1 660644 4569472 
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ANEXO V 

RESUMO TÉCNICO 
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O presente documento constitui o Resumo Técnico (RT) do Relatório de Monitorização de Fauna 

– Quirópteros da Campanha de Primavera de 2014. 

 

Objectivos 

Este Programa de Monitorização tem como objectivos: 

- Determinação de impactos / alterações através do acompanhamento das populações ao longo 

das diferentes etapas do empreendimento, quer das prospectadas no âmbito do estudo do 

RECAPE, quer das identificadas nos novos levantamentos; 

- A avaliação da eficácia das medidas de minimização e compensatórias a implementar, na 

conservação das populações de quirópteros da área.  

 

O âmbito deste estudo é a realização da campanha de monitorização relativa à Primavera de 

2014 realizada durante os meses de Abril, Maio e Junho de 2014, do descritor Fauna – 

Quirópteros, para a Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo 

Sabor (AHBS).  

As datas de realização das campanhas e o esforço de amostragem são apresentadas na Tabela 

1. 

Tabela 1 – Datas da realização das amostragens e esforço de amostragem. 

CAMPANHA 
DATAS DE REALIZAÇÃO 

DE AMOSTRAGEM 
ESFORÇO DE 

AMOSTRAGEM 

 
Primavera de 2014 

Abrigos* 
(Fase de Obra) 

 

15 de Abril 
2 pessoas/equipa 

(2 equipas) 

5 a 7, 11, 13 e 14 de 
Maio 

2 pessoas/equipa 
(2 equipas) 

Primavera de 2014 
Acústica** 

(Fase de Obra) 

9 a 18 de Abril 
2 pessoas/equipa 

(2 equipas) 

4 a 10, 13 a 19 e 24 de 
Maio 

2 pessoas/equipa 
(2 equipas) 

15 a 24 de Junho 
2 pessoas/equipa 

(2 equipas) 

Primavera de 2014 
(Monitorização de 

caixas-abrigo) 

17 de Abril 
2 pessoas/equipa 

(2 equipas) 

7, 13 a 15 de Maio 
2 pessoas/equipa 

(2 equipas) 

 
* Nestas datas estão incluídas as datas referentes à amostragem de abrigos na ribª da 
Vilariça. 
** Nestas datas estão incluídas as datas relativas à amostragem acústica de abrigos e 
da ribª da Vilariça. 
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Parâmetros a registar 

Durante campanhas às quais o presente relatório se refere pretendeu-se efectuar as seguintes 

acções: 

Tabela 2 – Parâmetros a monitorizar – Quirópteros 

Parâmetros a 
Monitorizar 

Abreviatura Impacte Quantificação 
Método de 

amostragem 
N.º de locais de 

amostragem 

Frequência 
de 

amostragem

ABRIGOS  

Presença de 
Abrigo 

PreAbr - 

N.º de abrigos 
na Área de 

Influência do 
AHBS 

Busca em 
estruturas 
favoráveis 

Abrigos já 
identificados e 

potenciais na Área 
de Influência do 
AHBS e na Área 

Controlo 

Trimestral 

Número de 
espécies em 

Abrigos 
NumEspAbr - 

N.º de espécies 
presentes por 

abrigo, na Área 
de Influência do 

AHBS 

Identificação 
de indivíduos 
nos abrigos 

Abrigos já 
identificados e 

potenciais na Área 
de Influência do 
AHBS e na Área 

Controlo 

Trimestral 

Número de 
indivíduos em 

Abrigos 
NumIndAbr - 

N.º de 
indivíduos por 

abrigo, na Área 
de Influência do 

AHBS 

Contagem de 
indivíduos nos 

abrigos 

Abrigos já 
identificados e 

potenciais na Área 
de Influência do 
AHBS e na Área 

Controlo 

Trimestral 

DISTRIBUIÇÃO 
DAS ESPÉCIES 

 

Número de 
espécies 

NumEsp - 
N.º de espécies 
presentes por 

ponto 

Pontos de 
amostragem 

2 pontos por 
quadrícula definida 

no Relatório de 
Referência Anual 
e quadrículas na 

Área Controlo 

Mensal de 
Março a 
Outubro 

Presença de 
espécies 

PreEsp - 

Número de 
pontos com 
presença 

positiva por 
espécie 

Pontos de 
amostragem 

2 pontos por 
quadrícula definida 

no Relatório de 
Referência Anual 
e quadrículas na 

Área Controlo 

Mensal de 
Março a 
Outubro 
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Tabela 2 – Parâmetros a monitorizar – Quirópteros (cont.) 

Parâmetros a 
Monitorizar 

Abreviatura Impacte Quantificação 
Método de 

amostragem 

N.º de locais 
de 

amostragem 

Frequência 
de 

amostragem

MEDIDAS DE 
MITIGAÇÃO 

 

Presença nos 
novos Abrigos e 

caixas 
PreNovosAbr + 

N.º de novos 
abrigos/caixas 

ocupados 

Busca em 
novos 

abrigos/caixas 

Novos 
abrigos/caixas 

a criar 
Trimestral 

Número de 
espécies em novos 

Abrigos e caixas 
NumEspNovosAbr + 

N.º de espécies 
presentes por 

novos Abrigos e 
caixas, na Área 
de Influência do 

AHBS 

Identificação e 
contagem de 

indivíduos nos 
novos 

abrigos/caixas 

Novos 
abrigos/caixas 

a criar 
Trimestral 

Número de 
indivíduos em 

novos Abrigos e 
caixas 

NumIndNovosAbr + 

N.º de 
indivíduos por 

novos Abrigos e 
caixas, na Área 
de Influência do 

AHBS 

Identificação e 
contagem de 

indivíduos nos 
novos 

abrigos/caixas 

Novos 
abrigos/caixas 

a criar 
Trimestral 

DISPONIBILIDADE 
DE HABITAT 

 

Habitat de 
alimentação 

habitatAli - 

N.º de feeding 
buzzes por 
ponto de 
acústica 

Pontos de 
amostragem 

2 pontos por 
quadrícula 
definida no 
Relatório de 
Referência 

Anual e 
quadrículas na 
Área Controlo 

Mensal de 
Março a 
Outubro 

Habitat potencial 
para espécie 

habitatSpi - 

Área de habitat 
potencial para 
espécie i na 

Área de 
Influência do 

AHBS e na Área 
Controlo 

Cartografia e 
modelação 

2 pontos por 
quadrícula 
definida no 
Relatório de 
Referência 

Anual e 
quadrículas na 
Área Controlo 

Anual 

A coluna referente aos impactes diz respeito ao impacte que se espera que a construção e exploração do 
Aproveitamento Hidroeléctrico tenha no valor de cada parâmetro (- se o valor diminuir, + se o valor aumentar). 
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Metodologia 

Monitorização de abrigos 

A inspecção e prospecção de abrigos foram realizadas durante o período diurno recorrendo a 

focos e frontais de luz branca e fria, com a possibilidade de serem substituídos por luz vermelha 

(de forma a diminuir a perturbação sobre os animais). A deslocação ao longo dos abrigos  

efectuou-se lentamente de modo a permitir a procura de animais nas paredes, tecto e cavidades 

dos abrigos. Sempre que detectados animais procedeu-se à sua identificação, contagem e se 

possível registo fotográfico. 

Em cada abrigo foi também inspeccionada a presença de vestígios (guano, cadáveres, etc). 

 

O tratamento estatístico consistiu na aplicação do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, 

seguido de um post-hoc de Dunns, para comparar os dados relativos às 6 épocas de Primavera 

de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e o teste de Mann-Whitney para a comparação da 

ocupação de abrigos em função da sua localização espacial.  

 

Detecção acústica de ultra-sons 

Esta metodologia permite detectar actividade e identificar as espécies de morcegos presentes na 

área de estudo. Importa, no entanto, realçar que esta metodologia não permite uma 

contabilização do número exacto de indivíduos presentes. O equipamento utilizado (Petterson® 

240x) encontra-se equipado com 2 sistemas de detecção: o heterodino e o tempo expandido, 

tendo sido utilizado o segundo sistema, que permite o registo dos contactos detectados e 

posterior  análise dos registos sonoros dos morcegos com recurso ao programa de análise de 

sons BatSound Pro (Pettersson Elektronik AB®). A metodologia a adoptar consistiu na 

amostragem por pontos durante um período de 10 minutos. Os censos foram iniciados meia hora 

após o pôr-do-sol e terminados 2/3 horas depois (Rainho et al. 1998). 

 

Relativamente ao tratamento estatístico dos dados de detecção acústica, optou-se pelo teste de 

Chi-Quadrado para efectuar uma comparação entre a ocorrência da espécie / complexo entre 

épocas homólogas (Primavera 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014). A análise estatística, foi 

realizada considerando conjuntos de dados das 3 espécies / complexos de espécies 

consideradas como localmente mais comuns: Tadarida teniotis, Pipistrellus kuhli e Pipistrellus 

pipistrellus / Pipistrellus pygmaeus / Miniopterus schreibersii. 

 
Detecção acústica de ultra-sons à saída de abrigos 

Nesta campanha e seguindo as recomendações da CAAC realizou-se uma amostragem acústica 

nas saídas dos abrigos, M62 – Mina Qtª Laranjeiras, M65 – Covas, M74 - Mina do Anastácio, 

MC17 – Mina Stº Adrião (galeria 4),  MC26 – Mina da Ribeira, MC27 – Mina Gralheira, MC29 – 
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Mina da Quelhinha, MC30 – Mina Água Campo Víboras, MC40 – Mina Argozelo, MC41 – Minas 

Fonte Santa, MC42 – Mina Paredes e MC43 – Mina Martim Tirado. 

 
Monitorização de caixas-abrigo 

Na presente campanha de Primavera de 2014 prosseguiu-se a monitorização das caixas-abrigo, 

colocadas como medida de mitigação, através de inspecção visual, sendo que quando 

necessário, se recorreu ao uso de um endoscópio. No caso de ser verificada ocupação, 

efectuou-se a contagem do número de indivíduos e identificou-se as espécies presentes, quando 

possível. 

 

Monitorização da Ribeira da Vilariça 

 

No âmbito do Projecto de Habitat de Compensação da Vilariça foi realizada a detecção acústica 

de morcegos em dois pontos e a prospecção de abrigos, quer de edifícios/minas quer de 

arborícolas/fissurícolas, num buffer de 500m ao longo do troço final da Ribeira da Vilariça (5Km), 

tendo-se adoptado a mesma metodologia aplicada na Área de Influência do AHBS e na Área 

Controlo. 

 

Síntese dos resultados obtidos 

Monitorização de abrigos 

 

Através da prospecção e inspecção visual de abrigos foi possível identificar a presença de 7 a 13 

espécies em 17 abrigos na Área de Influência do AHBS e 6 a 12 espécies em 15 abrigos na Área 

Controlo. A percentagem de ocupação de abrigos referenciados na Área de Influência do AHBS 

foi de 56,67% (17 ocupados em 30 abrigos potenciais amostrados). A percentagem de ocupação 

de abrigos referenciados para a Área Controlo foi de 38,46% (15 ocupados em 39 abrigos 

potenciais).  

 

Relativamente ao M40 – Abrigo Construído (Escalão Montante), nesta campanha foram 

observados 5 indivíduos do complexo R. euryale/mehelyi e um Rhinolophus sp. Verifica-se uma 

diminuição de ocupação, quer em comparação com a época homóloga quer com a época 

anterior de Inverno de 2014. De registar, no entanto, o uso do abrigo por parte de diversas 

espécies cavernícolas, se considerarmos que na época anterior foram observados indivíduos 

das espécies R. ferrumequinum e M. schreibersii. No entanto, o número de animais neste abrigo 

continua a ser reduzido para a dimensão e tipologia do abrigo em causa. 
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Monitorização por detecção acústica de ultra-sons 

 
Durante a campanha de Primavera de 2014, através da metodologia de detecção acústica de 

ultra-sons realizada na Área de Influência do AHBS e Área Controlo foi possível identificar a 

presença de um mínimo de 16 espécies, podendo no entanto este número ser de 25 espécies, 

se considerarmos a possibilidade de algumas vocalizações gravadas pertencerem a indivíduos 

de espécies mais raras ou indivíduos pertencentes a grupos de espécies cuja distinção de 

vocalizações é impossível através deste método. 

 

No total dos 97 pontos de amostragem acústica de quirópteros (50 pontos na Área de Influência 

do AHBS, 26 pontos na Área Controlo e 21 pontos correspondentes a Açudes), foi detectada 

actividade em 88 desses pontos, durante a campanha de Primavera de 2014. 

 

Monitorização por detecção acústica de ultra-sons à saída de abrigos 

 

A monitorização por detecção acústica de ultra-sons e observação directa às saídas dos abrigos 

com entradas obstruídas, durante o período de emergência, permitiu confirmar a ocupação de 7 

dos 12 abrigos em estudo, nomeadamente M62, M65, M74, MC26, MC40, MC41 e MC43. As 

espécies ou complexos de espécies identificadas foram: R. ferrumequinum, R. hipposideros e R. 

euryale / mehelyi. 

 
Monitorização de Caixas-abrigo 

 
Como medida compensatória, até ao momento foram colocadas 80 caixas-abrigo sendo que 

apenas 73 se encontram de momento em condições de serem ocupadas por quirópteros. Na 

presente campanha foi registada a ocupação de quirópteros em 3 caixas-abrigo por indivíduos 

do género Pipistrellus. 

 

Monitorização da Ribeira da Vilariça 

No que respeita à monitorização de abrigos na área implementação do projecto de habitat de 

compensação da Vilariça não foi registada a ocupação de nenhum abrigo do tipo edifício, tendo 

sido detectado um indivíduo em uma das manchas florestais monitorizadas. No que toca à 

monitorização acústica por detecção de ultra-sons, foram identificadas no mínimo 5 espécies e 

no máximo 8, se considerarmos a possibilidade de algumas vocalizações gravadas pertencerem 

a indivíduos de espécies mais raras ou indivíduos pertencentes a grupos de espécies cuja 

distinção de vocalizações é impossível através deste método. Os resultados parecem indicar que 

esta é uma zona com importância para diversas espécies de quirópteros, nomeadamente como 

habitat de alimentação, dado que foram registados feeding-buzzes. 
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Proposta de novas medidas de mitigação e ou de alteração ou desactivação de medidas já 

adoptadas  

 

Segundo informação enviada à equipa de monitorização, os trabalhos de desmatação foram 

suspensos a partir do dia 15 de Março de 2014. Salienta-se ainda que, na eventualidade de uma 

necessidade excepcional, quaisquer operações de  desmatação pontuais urgentes, a serem 

realizadas durante o período de restrição, deverão ser alvo de comunicação atempada e 

carecem de autorização pelas entidades competentes e, se tal for considerado necessário, 

deverão ser sujeitas a monitorização complementar adequada (previamente e/ou durante o 

decurso dos trabalhos).  

 

1. Assegurar a obtenção de autorização do ICNF para iniciar os trabalhos de desmatação 

ao redor de abrigos já identificados; 

 

2. Os trabalho de desmatação que tenham como possível consequência a perturbação no 

interior de um abrigo ocupado (ex.: ruído de máquinas num raio de 150m) devem ser 

realizados fora das épocas de hibernação e criação, podendo ocorrer entre 15 Março e 

30 de Abril ou entre 20 de Agosto e 30 Novembro; 

 

3.  No caso de ser impreterível a realização de trabalhos de desmatação nas imediações 

de abrigos identificados, fora dos períodos anteriormente indicados, nomeadamente 

durante a época de criação, recomenda-se o contacto prévio com a equipa de 

monitorização, por forma a ser possível agendar uma inspeção do abrigo no dia anterior 

ao início dos trabalhos. No caso do abrigo se encontrar desocupado, dever-se-á iniciar 

limpeza da área envolvente no dia seguinte à visita. Caso o abrigo se encontre ocupado, 

dever-se-á contactar de imediato o ICNF para se proceder à transferência dos animais 

para outro local adequado. 

 

4. A desmatação / desarborização deverá ser realizada das cotas mais baixas para as mais 

altas e de sul para norte, de modo a direcionar os indivíduos, para áreas não 

intervencionadas e mais a montante das atuais frentes de obra; 

 

5. A desmatação / desarborização deve ser realizada no período de tempo mais curto 

possível, de modo a reduzir ao máximo a intervenção humana na área. 
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6. Deverá ser realizado um inventário das árvores cavernícolas na zona de desmatação e 

proceder-se à sua marcação. Estas árvores não devem ser cortadas imediatamente. Em 

primeiro lugar deverá haver desbaste das copas e dos ramos sem cortar o tronco da 

árvore. Devem ser removidas todas as árvores não cavernícolas ao seu redor. Desta 

forma reduz-se a potencialidade do abrigo e aumenta-se a probabilidade de não retorno 

ao abrigo dos animais que possam emergir. Passado uma semana, o tronco deve ser 

cortado e deixado no solo, com os orifícios livres e não tapados pelo solo (para permitir 

que animais que tenham voltado e permaneçam no interior possam escapar). Passados 

mais 3 a 5 dias o tronco pode então ser removido do local. 

 

7. Como medida compensatória, deve-se instalar, com a maior brevidade, caixas-abrigo na 

periferia das áreas de desmatação. 

 

Tendo em conta o sucesso na implementação das medidas anteriormente propostas para o novo 

abrigo recomenda-se, somente, que haja continuidade na sua aplicação, com vista a minimizar 

eventuais impactes decorrentes das obras na proximidade do Novo Abrigo, designadamente 

através da: 

1. Implementação de uma área de restrição ao uso de explosivos em torno do novo abrigo; 

2. Implementação de uma área de proibição de circulação de máquinas e veículos em 

torno do novo abrigo, sendo que para isso não se devem utilizar áreas foras das 

previstas em projeto. 

Relativamente aos abrigos alvo de intervenções de recuperação / protecção, importa referir que 

em todos eles: 

 

1. Não foram colocadas vedações de acordo com o proposto pela equipa de monitorização 

e exigido pelas entidades competentes.  

2. Foram levadas a cabo acções de limpeza excessiva da vegetação envolvente, que 

provocaram uma descaracterização destes locais; assim, recomenda-se que no futuro 

qualquer limpeza de vegetação, feita com carácter de manutenção, tenha apenas como 

objectivo único a desobstrução de entradas, salvo indicação expressa em contrário e 

devidamente justificada pela equipa de monitorização; 

3. Em alguns abrigos (M19, M62 e M34) foi realizado um alargamento desnecessário 

algumas entradas dos abrigos, não tendo tal sido recomendado. 

 

No caso concreto do abrigo M19, este foi sugerido como uma das estruturas a ser alvo de 

recuperação, no âmbito da implementação de medidas compensatórias. Contudo, esta estrutura 

tem evidenciado, ao longo do tempo, sinais de instabilidade e degradação, que podem 



 

AHBS 
Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor  

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA 
QUIRÓPTEROS - PRIMAVERA DE 2014 AHBS/RMQ.28.01 

 

 AHBS COPYRIGHT – Todos os direitos reservados Pág. AV.9
 

 

comprometer a sua viabilidade no futuro. Assim, recomenda-se novamente que seja realizada 

uma avaliação urgente, por parte de técnicos competentes para o efeito, da necessidade de uma 

intervenção ao nível estrutural de modo a que se evite a sua perda. Neste sentido, recomenda-

se também que seja contactado com urgência o ICNF, de forma a se realizar uma avaliação 

conjunta por técnicos desta entidade e por especialistas em engenharia. 
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