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1/

INTRODUÇÃO

1.1/

ENQUADRAMENTO E OBJECTIVOS

O presente relatório de MonitorizaçãoEcológica (Avifauna, Gralha-de-bico-vermelho, Quirópteros e Flora e Vegetação) doParque Eólico
de Meroicinha II, elaboradopela empresa Ecosativa – Consultoria Ambiental Lda., abrange os 1º e 2º anos da fase de Exploração do
projecto. Os trabalhos realizados seguem o Plano de Monitorização desenvolvido e aprovado, tendo em consideração as disposições da
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e respectivos Pareceres da Comissão de Avaliação de AIA emitidos ao referido projecto.
A estrutura e conteúdo do estudo e relatórios obedecem ao disposto no Anexo V da Portaria n.º. 395/2015 de 4 de Novembro.
O estudo pretende analisar os eventuais impactes decorrentes da instalação do Parque Eólico de Meroicinha II sobre a Avifauna,
especificamente a espécie Gralha-de-bico-vermelho, os Quirópteros e a Flora e Vegetação, determinando o grau de alteração das
comunidades e comportamento dos indivíduos, o efeito de exclusão e a mortalidade induzida pela instalação e funcionamento dos
aerogeradores. Assim, estabeleceram-se os seguintes objectivos fundamentais:
1.

Caracterizar o tipo e frequência de utilização pela avifauna da área de implantação do Parque Eólico, com identificação das espécies
residentes e migradoras.
2. Caracterizara utilização da área por espécies de aves planadoras.
3. Caracterizar detalhadamente a utilização da área e registo de eventuais alterações comportamentais da espécie Gralha-de-bicovermelho.
4. Caracterizara utilização da área do Parque Eólico por espécies de quirópteros, por determinação das espécies que ocorrem na área de
estudo, avaliaçãodo seu grau de utilização da área (a frequência com que a utilizam) e forma como o fazem (área de alimentação ou
zona de passagem entre abrigos e áreas de alimentação);
5. Avaliar os impactes directos (mortalidade) e indirectos (efeito de exclusão, perturbação à nidificação) do Parque Eólico em estudo
sobre a avifauna, quirópteros e flora e vegetação.
6. Determinar o grau de afectação de habitats naturais e semi-naturais, em consequência da implementação do projecto.
7. Determinar o grau de afectação de espécies vegetais de maior interesse conservacionista, devido à implementação do projecto.
8. Avaliar eventuais impactes cumulativos sobre a avifauna e quirópteros, considerando os vários projectos existentes, em construção e
previstos para área envolvente à área de estudo que possam potenciar os impactes associados ao projecto em análise.
9. Que o estudo em causa permita a adopção de medidas de minimização e compensação de impactes em função dos dados obtidos.
10. Que os conhecimentos adquiridos sejam potencialmente extensíveis a casos análogos.
1.2/

ESTRUTURA DO PROJECTO

A monitorização ecológica em fase de Exploração do Parque Eólico de Meroicinha II decorre desde Março de 2012 e até Agosto de 2016.
O presente relatório é referente aos trabalhos realizados durante os 1º e 2º anos da fase de Exploração,e inclui uma análise comparativa e
evolutiva dos resultados desde o início do período de monitorização. Assim, o presente relatório abrange as seguintes tarefas:
>
>
>
>
>

Caracterização dos biótopos da área em estudo;
Caracterização dos valores avifaunísticos da área de estudo e acompanhamento de tendências populacionais;
Caracterização da utilização da área por quirópteros;
Determinação da mortalidade de aves e quirópteros na área de implantação do Parque Eólico.
Avaliação da recuperação das comunidades vegetais nas áreas intervencionadas

A estrutura e conteúdo do estudo e respectivos relatórios obedecem ao disposto nos Anexo V da Portaria n.º. 395/2015 de 4 de Novembro.
O presente relatório encontra-se estruturado da seguinte forma:
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1.3/

Introdução
Antecedentes
Descrição dos programas de monitorização
Resultados dos programas de monitorização
Discussão, interpretação e avaliação dos resultados
Bibliografia
EQUIPA TÉCNICA

No 1º ano da fase de Exploração, e entre os meses de Março e Outubro de 2013 do 2º ano da fase de Exploração os trabalhos foram
desenvolvidos pela equipa técnica da empresa Bio3, Lda.
Os trabalhos de campo realizados entre Novembro de 2013 e Fevereiro de 2014, assim como a elaboração do presente relatório foram da
responsabilidade da seguinte equipa técnica:
DIRECTOR CIENTÍFICO:
Teresa Saraiva
Bióloga, Mestre em Ecologia Aplicada

TÉCNICOS:
Avifauna (incluindo Gralha-de-bico-vermelho)
Marco Mirinha
Biólogo, Ornitólogo

Cláudia Matos
Engenheira do Ambiente, Ornitóloga

Miguel Cardoso
Ornitólogo

Rui Pedroso
Ornitólogo

Quirópteros
Joana Veríssimo
Ecóloga, Curso teórico-prático de identificação acústica de morcegos

Nuno Teixeira
Biólogo, Mestrando em Modelação Estatística e Análise de Dados, Curso de Espeleologia Nível II

Pedro Constantino
Técnico-tratador

Arlindo Rim
Técnico-tratador, Curso Intensivo de Formação de Monitores em Adestramento Científico Canino

Francisco Saraiva
Técnico auxiliar de campo

Prospecção de mortalidade

2
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Nuno Teixeira
Biólogo, Mestrando em Modelação Estatística e Análise de Dados, Curso de Espeleologia Nível II

Pedro Constantino
Técnico-tratador

Arlindo Rim
Técnico-tratador, Curso Intensivo de Formação de Monitores em Adestramento Científico Canino

Francisco Saraiva
Técnico auxiliar de campo
Cães-treinados
Myotis
(raça Labrador Retriever)

Kuhlii
(raça Griffon)

Savii
(raça Labrador Retriever)

Processamento de dados
Luís Marques
Biólogo, Mestre de Ecologia, Ambiente e Território

Nuno Teixeira
Biólogo, Mestrando em Modelação Estatística e Análise de Dados

Sistemas de Informação Geográfica
Joana Veríssimo
Ecóloga, Pós-graduada em Sistemas de Informação Geográfica

1.4/

ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo abrange o Parque Eólico de Meroicinha II, constituído por 6 aerogeradores, inserindo-se na Freguesia de Lamas de Olo,
Concelho e distrito de Vila Real (Figura 1.1, Anexo II).
O local de implantação dos aerogeradores encontra-sena sua totalidade dentro dos limites da área classificada Sítio Alvão/Marão
(PTCON003), e na proximidade do Parque Natural do Alvão.
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Figura 1.1 – Enquadramento geográfico da área de estudo
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2/

ANTECEDENTES

2.1/

ANTECEDENTES RELACIONADOS COM PROCESSOS DE AIA E PÓS-AIA

Atendendo a que o projecto se localiza a menos de 2 Km do Parque Eólico de Meroicinha I, também em exploração, totalizando os dois
empreendimentos 10 aerogeradores, de acordo com o exposto na alínea i) do ponto 3 do Anexo II do Decreto-lei n.º 197/2005 de 8 de
Novembro (altera o regime jurídico de avaliação de Impacte Ambiental (AIA) definido pelo Decreto-lei n.º 69/2000 de 3 de Maio), o
projecto do Parque Eólico da Meroicinha II enquadra-se no regime de Avaliação de Impacte Ambiental.
A empresa promotora, Alto Marão – Energia Eólica, Unipessoal, Lda. (Grupo ENERSIS), submeteu o Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
do projecto, em fase de estudo prévio, ao procedimento de AIA (Processo de AIA nº 1653).
Decorridas as diversas fases previstas no procedimento de AIA, foi emitida, pelo Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente, uma DIA
com parecer final favorável, condicionado ao cumprimento das condicionantes, medidas de minimização, planos de recuperação
paisagística, e de acompanhamento ambiental da obra e monitorização ambiental, na qual se inclui a comunidade de aves, incluindo a
Gralha-de-bico-vermelho,Quirópteros e Flora e Vegetação.
2.2/

ANTECEDENTES RELACIONADOS COM A MONITORIZAÇÃO ECOLÓGICA

O programa de monitorização de avifauna e quirópteros do Parque Eólico Meroicinha II teve início em 2006 com os trabalhos de
caracterização da componente avifauna na fase anterior à construção.
As acções de monitorização referentes à fase anterior à construção, para as componentes avifauna e morcegos foram finalizadas em 2007,
tendo os respectivos relatórios sido entregues e submetidos a apreciação junto da autoridade de AIA, em Julho de 2008.
No ano de 2011 decorreram os trabalhos de monitorização de avifauna e flora e vegetação da fase de Construção, tendo os respectivos
relatórios sido entregues e submetidos a apreciação junto a autoridade de AIA, em Maio de 2012.
O programa de monitorização das componentes Avifauna, Morcegos e Flora e Vegetação foi retomado, conforme aprovado na DIA, na
fase de Exploração, por um período de 3 anos consecutivos para as componentes Avifauna e Morcegos, e intercalados para a componente
Flora e Vegetação.
O relatório de monitorização referente ao primeiro ano de exploração do Parque Eólico Meroicinha II foi entregue e submetido junto da
autoridade de AIA em Dezembro 2013.
O presente relatório constitui o quarto relatório das acções de monitorização de Avifauna, Morcegos e Flora e Vegetação do Parque Eólico
de Meroicinha II, referente ao 2º ano da fase de exploração, decorrida entre Fevereiro de 2013 e Janeiro de 2014.
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3/

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO

3.1/

METODOLOGIA

3.1.1/

Caracterização de avifauna

As metodologias para caracterização da avifauna são realizadas como o objectivo de determinar a abundância, densidade e riqueza
específica das espécies que constituem a comunidade avifaunística da área de estudo. São aplicados três métodos de censo:
1.
2.
3.

Pontos de escuta de distância fixa, dirigido às espécies de pequeno e médio porte;
Pontos de observação para estudo do comportamento de voo, dirigido às aves de rapina e outras planadoras de grande porte.
Pontos de observação e método dos transectos dirigidos à espécie Gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax)

3.1.1.1/

Censos de aves de pequeno e médio porte (Método dos pontos de escuta)

Os censos dirigidos às aves de pequeno e médio portesão realizados através do método dos pontos de escuta de distância fixa,
estabelecendo-se um limite de distância de 250 metros.
3.1.1.1.1/

Locais de amostragem

Foram definidos 18 pontos de escuta: 6 na área do Parque Eólico e12distribuídos porduas áreas de controlo (6 em cada) (Figura 3.1, Anexo
III).

Figura 3.1 – Pontos de escuta para censo de aves
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3.1.1.1.2/

Parâmetros de amostragem

De modo a cumprir os objectivos da presente monitorização, nomeadamente de modo a permitir a avaliaçãodos efeitos do projecto sobre
as comunidades de aves, determinando o grau de alteração dos parâmetros indicadores das mesmas, definiram-se como parâmetros de
amostragem:
>
>
>
>
>

Riqueza específica;
Abundância relativa;
Diversidade (índice de Shannon);
Distribuição das espécies;
Utilização da área de estudo.

Assim, em cada ponto são registados a espécie e quantitativos observados, ave no interior/exterior dos raios de 50, 100, 150, 200 e 250m e
a respectiva localização face ao observador, a hora de início e fim do censo, assim como a utilização do habitat pelas aves.
São também registados os parâmetros meteorológicos: nebulosidade, precipitação, temperatura, intensidade e direcção do vento, entre
outros que sejam considerados relevantes para o presente trabalho. São ainda registados dados relativos ao funcionamento dos
aerogeradores.
Todos os registos são integrados em ambiente SIG.
3.1.1.1.3/

Duração e frequência de amostragem

A periodicidade das campanhas de amostragem foi estabelecida de forma a representar os vários períodos fenológicos (Tabela 3.1),
nomeadamente:
Invernada:
Nidificação:
Dispersão:
Migração Outonal:

Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro
Março, Abril, Maio e Junho
Julho e Agosto
Setembro e Outubro

Tabela 3.1 – Periodicidade das amostragens de aves de pequeno e médio porte (pontos de escuta). (• 1º Ano da fase de Exploração; •2º Ano da fase
de Exploração; •3º Ano da fase de Exploração)
Jan.
2012
2013
2014
2015

Fev.

Mar.

•

•

•
•
3.1.1.1.4/

Abr.
•
•
•

Mai.
•
•
•

Jun.
•
•
•

Jul.
•
•
•

Ago.

Set.
•
•
•

Out.
•
•
•

Nov.
•

Dez.
•
•
•

Métodos de tratamento de dados
3.1.1.1.4.1.

Análise descritiva

São apresentados os resultados dos parâmetros de amostragem, nomeadamente abundância (total e por espécie), e riqueza específica.
3.1.1.1.4.2.

Análise espacial

No âmbito da análise espacial dos dados, é verificada a distribuição espacial dos valores de abundância e riqueza específica nas áreas do
Parque Eólico e de controlo. São ainda calculados os índices de diversidade (índice de Shannon) e equitatividade (índice de Pielou).
Todos os registos são georreferenciados e integrados em ambiente SIG. A avaliaçãoda significância estatística das diferenças observadas
nos parâmetros abundância e riqueza específica entre as áreas do Parque Eólico e de controlo e entre pontos é efectuada por utilização de
ferramentas de estatística inferencial, como testes tou Mann-Whitney. e testes Kruskal-Wallis ou Anova 1 factor.
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3.1.1.1.4.3.

Análise temporal

A análise temporal envolve o processamento dos dados dos valores mensais dos parâmetros abundância e riqueza específica nas áreas do
Parque Eólico e de controlo, sendo ainda avaliados os valores de abundância das várias espécies detectadas nas áreas do Parque Eólico e
de controlo nos períodos fenológicos de nidificação, dispersão, migração outonal e invernada.
A abundância, riqueza específica, diversidade e equitatividade nos váriosperíodos fenológicos é avaliada, do ponto de vista da
significância estatística das diferenças observadas entre os quatro períodos, através de testes Kruskal-Wallis ou Anova 1 factor.
3.1.1.2/

Censos de aves de rapina e outras planadoras (Pontos de observação)

Considerando que se pretende a caracterização da ocupação da área em estudo pelas aves, incluindo aves de rapina, identificando o tipo e
frequência de utilização da zona, assim como o mapeamento de rotas, tipo e altura de voo e sua distância aos aerogeradores, foi
necessário contemplar uma metodologia específica orientada para o estudo do comportamento de voo e, simultaneamente, para o censo
de aves de rapina, uma vez que o método de pontos de escuta não permite obter este tipo de informação.
3.1.1.2.1/

Locais de amostragem

Foram definidos 4 pontos de observação, localizados de modo a abranger toda a área em estudo (Figura 3.2, Anexo IV). A definição da
localização dos pontos amostrados foi feita em fase de Construção, e envolveu a relocalização de pontos de observação definidos em fase
anterior à construção (Ano 0) devido à implementação de novos Parques Eólicos.Foram ainda definidos 2 transectos, ao longo da
cumeada de implantação dos aerogeradores.

Figura 3.2 – Localização dos pontos de observação
3.1.1.2.2/

Parâmetros de amostragem

De modo a cumprir os objectivos da presente monitorização, nomeadamente de modo a permitir a avaliaçãodos efeitos do projecto sobre
as comunidades de aves planadoras, definiram-se como parâmetros de amostragem:

2º RELATÓRIO ANUAL
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Índice de actividade
Riqueza específica;
Abundância relativa;
Distribuição das espécies de aves;
Comportamento de voo (análise risco de colisão);
Utilização da área de estudo (atravessamento da área, caça, parada nupcial, etc.).

Os dados deverão permitir aferir a ocorrência de eventuais alterações nos parâmetros a estudar entre a fase de pré e pós-construção
(exploração), assim comocaracterizar a ocupação do espaço por aves planadoras e avaliar o comportamento e risco de colisão com os
aerogeradores, sendo elaborado o:



Mapeamento da intensidade de uso da área de estudo;
Mapeamento da probabilidade de colisão relativa.
3.1.1.2.3/

Duração e frequência de amostragem

As observações têm a duração de 1h e são efectuadas nos períodos de maior actividade destas espécies, entre as 10h e as 13h e entre as
15h e as 17h.
A periodicidade das amostragens encontra-se representada na Tabela 3.2.
Tabela 3.2 – Periodicidade das amostragens de aves de rapina e outras planadoras (pontos de observação). (• 1º Ano da fase de Exploração; •2º Ano
da fase de Exploração; • 3º Ano da fase de Exploração)
Jan.
2012
2013
2014
2015

Fev.

Mar.
•

•
•
•
3.1.1.2.4/

Abr.
•
•
•

Mai.
•
•
•

Jun.
•
•

Jul.
•
•
•

Ago.
•
•
•

Set.
•
•
•

Out.
•
•
•

Nov.

Dez.
•
•

Métodos de tratamento de dados
3.1.1.2.4.1.

Análise descritiva

São apresentados os valores de abundância e riqueza específica resultantes dos trabalhos de monitorização.
3.1.1.2.4.2.

Análise espacial

Tendo por objectivo a avaliação da distribuição espacial das espécies na área de estudo, é inserido um conjunto de dados num Sistema de
Informação Geográfica (SIG) com o qual se realizam análises espaciais e se produz cartografia que evidencia os locais de maior utilização
pelas espécies.
3.1.1.2.4.3.

Análise temporal

É analisada a variação da utilização da área entre os vários anos de monitorização, sendo utilizados testes estatísticos (teste t ou testes
Mann Whitney) para avaliar a significância estatística destas variações.
No sentido de avaliar as diferenças ao longo das épocas do ano quanto à utilização da área por parte das aves de rapina, é analisada a
variação sazonal e são estabelecidos os padrões de utilização por cada época.
É ainda analisada a variação da utilização da área de todas as espécies detectadas ao longo do período de monitorização.
3.1.1.2.4.4.
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As alturas de voo de todas as espécies detectadas são agrupadas em classes conforme se encontrem abaixo, acima ou à altura das pás, de
modo a avaliar a susceptibilidade de colisão com os aerogeradores. No 1º ano e entre os meses de Fevereiro e Outubro do 2º ano da fase
de Exploração foram consideradas 3 classes de altitude, nomeadamente:




Abaixo das pás (<40m)
Entre o extremo inferior e superior das pás (40-120m)
Acima das pás (>120m)

Nos meses de Dezembro de 2013 e Janeiro de 2014 as classes de altitude passaram a definir-se de acordo com a Figura 3.3. No 3º ano da
fase de Exploração será dada continuidade a este esquema classificativo.

Figura 3.3 – Classes de altura associadas aos atravessamentos de aves de rapina na área do Parque Eólico

Para além das classes de voo é ainda registada, para cada observação, a distância ao aerogerador mais próximo e o comportamento
observado, tendo sido definidos 8 tipos de comportamento de voo, nomeadamente:










Passagem
Gliding
Soaring
Peneirar
Caça
Perseguição entre indivíduos
Display/territorial
Pousado
Vocalização

3.1.1.3/

Caracterização específica de Gralha-de-bico-vermelho

A caracterização específica da espécie Gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax) tem como objectivo determinar a utilização da
área de estudo pela espécie e avaliar eventuais alterações nos padrões de utilização da área ao longo do período de estudo e por
comparação com a fase de pré-construção do Parque Eólico. Pretende-se verificar a ocorrência e magnitude de impactes sobre a espécie,
por análise de evidências de perturbação e análise do risco de colisão.
A monitorização de Gralha-de-bico-vermelho é realizada através de pontos de observação sem limite de distância, e através de
transectos, percorridos de automóvel a uma velocidade constante.

2º RELATÓRIO ANUAL
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Para cada observação são registados a posição e o número de indivíduos, a altura, direcção e tipo de voo de cada indivíduo e alterações
comportamentais que se evidenciem.
Todas as observações da espécie são registadas em cartografia de campo, para posterior integração em ambiente SIG.
É ainda avaliada a utilização de dois abrigos de Gralha-de-bico-vermelho existentes.
3.1.1.3.1/

Locais de amostragem

Para monitorização de Gralha-de-bico-vermelho foram definidos 3 pontos de observação e 1 transecto de amostragem (que é percorrido 2
vezes em sentidos opostos em cada campanha de amostragem) (Figura 3.4, Anexo V).
A definição da localização dos pontos foi efectuada em fase de Construção, tendo envolvido a relocalizaçãode pontos seleccionadosna
fase anterior à construção devido à implementação de novos Parques Eólicos.

Figura 3.4 – Locais de amostragem para Gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax).

3.1.1.3.2/

Parâmetros de amostragem

De modo a cumprir os objectivos da monitorização dirigida, definiram-se como parâmetros de amostragem:
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N.º de indivíduos observados;
Sexo e idade;
Tipo e direcção de voo;
Altura de voo;
Comportamento dos indivíduos;
Rotas descritas pelos indivíduos.
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São ainda registadas as condições meteorológicas, a hora e o local de observação.
3.1.1.3.3/

Duração e frequência de amostragem

As amostragens através de pontos de observação e transectos são realizadas mensalmente de Março a Dezembro (Tabela 3.3). Os pontos
de observação têm a duração de 2h, dois deles, e 1h, o terceiro.
A inventariação do abrigo é realizada mensalmente, visitando-se o abrigo ao nascer e ao pôr- do-sol (alternadamente).
Tabela 3.3 – Periodicidade das amostragens de Gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Jan.
2012
2013
2014
3.1.1.3.4/

Fev.

Mar.
•
•
•

Abr.
•
•
•

Mai.
•
•
•

Jun.
•
•
•

Jul.
•
•
•

Ago.
•
•
•

Set.
•
•
•

Out.
•
•
•

Nov.
•
•
•

Dez.
•
•
•

Métodos de tratamento de dados

É efectuada uma análise comparativa dos parâmetros caracterizadores da espécie entre as várias fases de monitorização.
3.1.1.4/

Relação dos dados com características do projecto ou de ambientes exógenos

Os dados obtidos são relacionados com dados do projecto, como a localização de cada aerogerador e núcleos de aerogeradores.
É analisada a relação entre a abundância relativa e os factores exógenos que caracterizam os diferentes pontos de amostragem,
nomeadamente: distância ao aerogerador mais próximo, altitude, velocidade média do vento, temperatura média, biótopo, orientação
predominante, e direcção do vento.
A análise da relação dos dados com o ambiente exógeno é efectuada recorrendo a ferramentas de estatística multivariada, como a
Análise de Componentes Principais (ACP), um dos métodos estatísticos mais usados quando se pretendem analisar dados multivariados.
Esta análise permite transformar um conjunto de variáveis originais, intercorrelacionadas, num novo conjunto de variáveis não
correlacionadas, as componentes principais.
O objectivo mais imediato da ACP é veriﬁcar quais as componentes principais responsáveispela explicaçãoda variação total associada ao
conjunto original.
Deste modo pretende-se perceber que variáveis físicas e ambientais estão relacionadas e podem ajudar a interpretar os valores dos
parâmetros na área de estudo, assim como a sua variação.
3.1.2/

Caracterização de quirópteros

A caracterização de quirópteros envolve a monitorização de abrigos e determinação da utilização da área de implantação dos Parques
Eólicos ao longo das diferentes fases do projecto.
De modo a cumprir os objectivos do estudo, este prevê:
a)
b)
c)

A caracterização do elenco de espécies de morcegos existentes e da sua situação populacional (número de colónias/indivíduos,
localização de abrigos ocupados/potenciais e avaliação de actividade na área de estudo);
A caracterização da actividade de quirópteros na área de estudo;
A avaliação da ocupação sazonal dos abrigos de morcegos, por monitorização dos mesmos em diferentes alturas do ano.

3.1.2.1/

Monitorização de abrigos

A monitorização de abrigos pretende verificar a utilização destas estruturas por parte da comunidade de quirópteros em diferentes
2º RELATÓRIO ANUAL
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períodos fenológicos, sendo particularmente relevantes os períodos de criação e hibernação.
Esta monitoração é realizada através de visitas aos abrigos durante o período diurno, por forma a identificar as espécies presentes ou
indícios de utilização (guano, marcas no tecto, cadáveres, restos de insectos).
Os indivíduos detectados são preferencialmente identificados no local. Nos casos em que tal não é possível, a identificação é realizada a
posteriori com recurso ao registo fotográfico e o auxílio de guias de identificação morfológica (Rodrigues et al..,2011, Dietz & Helversen,
2004, Palmeirim, 1990). Os indivíduos são, sempre que possível, identificados ao nível de espécie podendo-se em caso de dúvida limitar a
sua identificação ao nível do género.
No caso da identificação das espécies presentes por observação directa não ser possível, são realizadas ao anoitecer amostragens de
ultra-sons.Em cada ponto a amostragem tem uma duração total de 30 minutos, iniciando-se cerca de 10 minutos antes do pôr-do-sol. As
espécies são posteriormente identificadas através da análise das gravações em software apropriado, de acordo com a metodologia
apresentada no ponto 3.1.2.2/.
Todos os abrigos são georreferenciados para posterior integração em ambiente SIG.
3.1.2.1.1/

Locais de amostragem

Em fase anterior à construção (Ano 0) foi realizada a prospecção de abrigos numa área estabelecida por um buffer de 10 km em torno do
Parque Eólico de Meroicinha II.Nesta área foram prospectadas estruturas com potencial de abrigo para quirópteros, tendo sido
especialmente direccionada para espécies não arborícolas.
De acordo com os dados cedidos pelo ICNF são conhecidos dois abrigos de importância nacional na área de prospecção – o abrigo de
Ponte da Lomba (PQAME01) e o abrigo da Fraga do Cabeço (PQAME02) –, bem como um abrigo de importância regional (Ponte de
Lamas – PQAME12).
Os trabalhos de prospecção foram coninuados no 1º ano da fase Exploração, tendo-se procedido à monitorização dos abrigos onde, em
fase de Ano 0, foi verificada a presença (ou indícios de ocorrência) de quirópteros. No total foram monitorizados os 2 abrigos de
importância nacional e 25 outros abrigos.
No 2º ano da fase de Exploração procedeu-se à monitorização dos mesmos 27 abrigos (Figura 3.5, Anexo VI). No Anexo VII encontra-se
uma descrição detalhada de todos os abrigos monitorizados.
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Figura 3.5 – Abrigos alvo de monitorização

3.1.2.1.2/

Parâmetros de amostragem

Os parâmetros de amostragem para a monitorização de abrigos são:





Nº de indivíduos
Espécies presentes
Tipo de utilização
Tipo de abrigo
3.1.2.1.3/

Duração e frequência de amostragem

Os abrigos são monitorizados ao longo do ano, sendo realizadas três visitas (Tabela 3.4):
i.
ii.
iii.

Época de hibernação, entre 15 Dezembro e final de Fevereiro;
Época de Primavera, entre 15 Abril e final de Junho;
Época de Verão, entre Julho e Setembro.

Tabela 3.4 – Periodicidade de amostragem para a monitorização de abrigos.
Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

2012
2013
2014
2015
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3.1.2.1.4/

Métodos de tratamento de dados
3.1.2.1.4.1.

Análise descritiva

São apresentados os valores dos parâmetros para todos os abrigos monitorizados nos diferentes períodos fenológicos, nomeadamente
número de indivíduos por espécie e tipo de utilização do abrigo.
3.1.2.1.4.2.

Análise espacial

Os resultados obtidos, particularmente os parâmetros número de indivíduos e espécies presentes são integrados em ambiente SIG.É
elaborada cartografia com a representação espacial dos parâmetros.
3.1.2.1.4.3.

Análise temporal

Os resultados são comparados com os obtidos no 1º ano da fase de Exploração, avaliando-se a evolução do número de efectivos e
espécies presentes nos abrigos monitorizados.
3.1.2.1.4.4.

Análise dos resultados face à situação de referência

Os resultados são analisados em termos de variação da taxa de ocupação e do elenco de espécies verificada nos abrigos ao longo do
período de estudo. Esta análise é efectuada considerando as particularidades fenológicas das diferentes espécies.
3.1.2.2/

Utilização da área por quirópteros

A avaliação da utilização da área por quirópteros é efectuada com base na gravação das passagens de quirópteros pelo método tempo
expandido, sendo estes registos armazenados num gravador áudio digital (Roland R-09HR) para posterior identificação das espécies em
software apropriado (BatSound Real-time Spectrogram Analysis, versão 4.0), com base em Rainho et al. 2011.
1

2

A metodologia adoptada encontra-se conforme a sugerida por ICNB (2009) e ICNB (2010) .
Asespéciessãoidentificadas pelo seuestatutode conservaçãoanívelnacionalecomunitário,de formaaavaliaroseuvalor conservacionista.
A contabilização da actividade dos morcegos baseia-se no número de passagens em heteródino (método que permite a audição dos
quirópteros em tempo real) durante um período de 10 minutos em cada ponto de amostragem.
A análise das vocalizações para identificação das espécies é feita por medição dos seguintes parâmetros:









FmaxE: Frequência de máxima energia
Fi: Frequência emitida no início do sinal
Ff: Frequência emitida no final do sinal
BW: Largura da banda
Duração do pulso
IPI: Intervalo entre pulsos
Modulação da amplitude
Tipo de Pulso
–
FM: Frequência modulada
–
CF: Frequência constante
–
QCF: Frequência quase-constante

1

ICNB. 2009. Recomendações para Planos de Monitorização de Parques Eólicos. Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade, Lisboa, 10 pp
ICNB 2010 Avaliação do efeito dos parques eólicos sobre os morcegos em Portugal continental (análise dos dados disponíveis em Outubro de 2009). Instituto da Conservação da
Natureza e da Biodiversidade. Relatório não publicado.
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Com base nos dados obtidos é feita a caracterização de cada ponto em termos de actividade de quirópteros e riqueza específica.
3.1.2.2.1/

Locais de amostragem

As amostragens realizadas no âmbito deste projecto não foram alargadas a uma área de controlo, uma vez que na área envolvente a este
empreendimento eólico existe uma elevada concentração de empreendimentos do mesmo tipo, não tendo sido possível delimitar uma
área com condições adequadas à amostragem. Esta situação tinha já sido prevista no Plano de Monitorização, aprovado em fase de AIA.
Desta forma,foramseleccionados 12 pontos de amostragem apenas na área do Parque Eólico, distanciados entre si de pelo menos 200m,
e de forma a estarem representados os principais biótopos presentes na área de estudo. Cada ponto foi caracterizado em termos de
distância aos aerogeradores, orientação predominante, declive/inclinação, biótopos presentes, proximidade a água e proximidade a
abrigos, exposição ao vento,temperatura e coberto vegetal (Figura 3.6, Anexo VIII).

Figura 3.6 – Pontos de amostragem para a avaliação da utilização da área por quirópteros

3.1.2.2.2/

Parâmetros de amostragem

Os parâmetros de amostragem para monitorização da utilização da área por quirópteros são:








Elenco de espécies
Riqueza específica
Frequência de registo (actividade)
Comportamento das espécies (tipo de pulso)
Temperatura do ar
Direcção e velocidade do vento
Nebulosidade
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Os dados deverão permitir aferir a ocorrência de eventuais alterações nos parâmetros a estudar entre a fase de pré e pós-construção
(exploração).
3.1.2.2.3/

Duração e frequência de amostragem

Os censos têm a duração de 10min e são realizados durante o período das primeiras 4 horas após o ocaso, com periodicidade mensal entre
Abril e Outubro (Tabela 3.5).
Tabela 3.5 – Periodicidade de amostragem para avaliação da utilização da área por quirópteros
Jan.

Fev.

Mar.

2012
2013
2014
3.1.2.2.4/

Abr.
•
•
•

Mai.
•
•
•

Jun.
•
•
•

Jul.
•
•
•

Ago.
•
•
•

Set.
•
•
•

Out.
•
•
•

Nov.

Dez.

Métodos de tratamento de dados
3.1.2.2.4.1.

Análise descritiva

Os resultados dos parâmetros riqueza específica, elenco de espécies e actividade são, numa primeira fase, sujeitos a uma análise
descritiva, por forma a sumarizar a informação obtida.
3.1.2.2.4.2.

Análise espacial

A análise da distribuição espacial dos parâmetros relativos à utilização do espaço pela comunidade de quirópteros nas áreas do Parque
Eólico e de controlo é efectuada essencialmente com recurso a ferramentas de geoestatística.
A determinação dos padrões espaciais de actividade e riqueza específica é efectuadapor georreferenciação dos registos e identificação e
interpretação de padrões de distribuição.
É elaborada cartografia específica com os resultados daactividade de espécies com elevado grau de ameaça de acordo com o Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2006). Nesta análise, para além das espécies ameaçadas (espécies classificadas como
Vulnerável, Em Perigo, Criticamente em Perigo), são também incluídas as espécies classificadas como Informação Insuficiente.
São utilizados estatísticos (teste t ou teste Mann-Whitney) para avaliar a ocorrência de diferenças significativas naactividade entre as
áreas do Parque Eólico e decontrolo.São ainda efectuadas análises de variância (ANOVA ou teste de Kruskal-Wallis) para avaliar a
ocorrência de diferenças significativas entre os vários pontos de amostragem.
3.1.2.2.4.3.

Análise temporal

A análise temporal baseia-se nos valores mensais de actividade e riqueza específica nas áreas do Parque Eólico e de controlo, nas
diferentes fases do projecto.
3.1.2.3/

Relação dos dados com características do projecto ou de ambientes exógenos
3.1.2.3.1/

Monitorização de abrigos

Os resultados são analisados considerando os factores exógenos ao projecto, particularmente os que podemimplicar a perturbação dos
abrigos, como destruição directa, alterações na utilização antrópica de edificações, obstrução na entrada dos abrigos, derrocadas, ou
outros que entretanto se verifiquem.
3.1.2.3.2/

Utilização da área por quirópteros

É feita a análiseda relação entre a actividade de quirópteros e as variáveis meteorológicas velocidade do vento,direcção do vento, e
temperatura. Para esta análise é criada a matriz de correlações entre as diversas variáveis e calculados os coeficientes de correlação de
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Spearman. Os resultados são ainda relacionados com a eventual mortalidade observada no Parque Eólico.
3.1.3/

Caracterização de Biótopos

A caracterização dos biótopos da área de estudo é efectuada tendo por base a cartografia digital de ocupação do solo existente: CORINE
Land Coverreferente ao ano de 2006, cuja actualização para a área em análise foi levada a cabo mediante a recolha de informação no
terreno.
3.1.3.1/

Locais de amostragem

A caracterização de biótopos é efectuada na área definida por um buffer de 200 m em torno dos locais de implantação dos aerogeradores
e nas áreas de controlo de avifauna (Figura 3.7, Anexo IX).

Figura 3.7 – Locais de amostragem para a caracterização de biótopos
3.1.3.2/

Duração e frequência de amostragem

A caracterização de biótopos é efectuada sazonalmente ao longo do período em estudo, de acordo com a calendarização apresentada na
Tabela 3.6.
Tabela 3.6 – Periodicidade da caracterização de ocupação de solo do Parque Eólicode Meroicinha II
2013
2014
2015

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

x
x

-

-

x

-

-

x

-

-

x
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3.1.3.3/

Métodos de tratamento de dados

A informação recolhida é integrada em ambiente SIG, sendo posteriormente elaborada a cartografia de biótopos e identificadas eventuais
alterações verificadas nos trabalhos de actualização.
A informação relativa aos biótopos é relacionada com os valores dos parâmetros de amostragem da avifauna e quirópteros e eventual
mortalidade.
3.1.4/

Monitorização de Flora e Vegetação

A Monitorização de Flora e Vegetação tem por principais objectivos:
a)
b)
c)

Avaliação da recuperação das comunidades vegetais nas zonas intervencionadas;
Determinação do grau de afectação de habitats naturais e semi-naturais, em consequência das acções inerentes à implementação do
projecto;
Estudo da população da espécie Armeria humilis subsp. humilis.

A monitorização de flora e vegetação é realizada nos primeiros 5 anos da fase de Exploração, decorrendo em anos intercalares.
Apesar de o 2º ano da fase de Exploração não contemplar a monitorização de flora e vegetação, foram realizados trabalhos de avaliação
da recuperação das áreas intervencionadas. A realização destes trabalhos resultou da pertinência do acompanhamento da recuperação da
vegetação das áreas afectadas, tendo em vista a detecção precoce de eventuais situações anómalas (e.g. ausência de recuperação,
surgimento de espécies invasoras).
3.1.4.1/

Avaliação da recuperação das comunidades vegetais nas zonas intervencionadas

Esta metodologia tem por objectivo avaliar a capacidade das espécies vegetais recolonizarem os locais intervencionados aquando da
implantação do projecto.
No 1º ano da fase de exploração foram estabelecidos 20 quadrados de amostragem, dos quais 10 foram colocados em áreas
intervencionados e 10 em áreas de controlo. Estes últimos foram distribuídos de forma representativa sobre os vários habitats existentes
na área de estúdio.
A metodologia de avaliação da recuperação das áreas intervencionadas consiste na realização de visitas aos quadrados de amostragem,
registando-se todas as espécies presentes. Para cada espécie é atribuído um grau de cobertura com base na escala de
abundância/dominância de Braun-Blanquet (1979). Esta escala de classificação é baseada na percentagem de cobertura que cada espécie
possui relativamente a área total do quadrado, ou seja, e a superfície do quadrado que cada espécie ocupa expressa em percentagem.
3.1.4.1.1/

Locais de amostragem
2

A avaliação de recuperação das comunidades vegetais é realizada em 20 quadrados de amostragem com dimensão 2x2 (4m ), dos quais
10 se localizam em áreas intervencionadas (plataformas dos aerogeradores, valas de cabos, subestação), e 10 em áreas de controlo (Figura
3.8;Tabela 3.7; Anexo X).
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Figura 3.8 – Localização dos quadrados de amostragem para avaliação da recuperação das comunidades vegetais nas áreas intervencionadas
Tabela 3.7–Caracterização dos quadrados de amostragem (PlAG – Plataforma de aerogerador; VC – Vala de cabos)
Código
QF01-C
QF01-I
QF02-C
QF02-I
QF03-C
QF03-I
QF04-C
QF04-I
QF05-C
QF05-I
QF06-C
QF06-I
QF07-C
QF07-I
QF08-C
QF08-I
QF09-C
QF09-I
QF10-C
QF10-I

Impacte
Controlo
Intervencionado
Controlo
Intervencionado
Controlo
Intervencionado
Controlo
Intervencionado
Controlo
Intervencionado
Controlo
Intervencionado
Controlo
Intervencionado
Controlo
Intervencionado
Controlo
Intervencionado
Controlo
Intervencionado
3.1.4.1.2/

Localização
Subestação
Subestação
PlAG
PlAG
PlAG
PlAG
VC
VC
PlAG
PlAG
VC
VC
PlAG
PlAG
PlAG
PlAG
PlAG
PlAG
VC
VC

Parâmetros de amostragem

Para a avalização da recuperação das comunidades vegetais nas zonas intervencionadas definiram-se os seguintes parâmetros de
amostragem:


Percentagem de cobertura da vegetação (índice de abundância/dominância de Braun-Blanquet);
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Riqueza específica;
Diversidade florística.
3.1.4.1.3/

Duração e frequência de amostragem

As amostragens são realizadas 2 vezes por ano, uma durante a Primavera, época em que é possível identificar maior número de espécies,
e outra durante o Verão, época em que é possível identificar a maioria das gramíneas (Poaceae) e compostas (Asteraceae) (Tabela 3.8). A
amostragem é bianual podendo, caso se justifique, ser realizada em anos consecutivos, como foi o caso de 2013.
Tabela 3.8 – Periodicidade de amostragem para a avaliação da recuperação das comunidades vegetais nas áreas intervencionadas
Jan.
2012
2013
2014
2015
2016

Fev.

Mar.

Abr.
•
•
•

Mai.

Jun.

Jul.

•
3.1.4.1.4/

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

•
•
•
•

Métodos de tratamento de dados

Para o tratamento estatístico os dados obtidos através da classificação de Braun-Blanquet são substituídos pelas médias de cobertura
correspondentes. No caso das classificações “+” e “r”, são atribuídos os valores “0,5” e “0,1”, respectivamente (Tabela 3.9).
Tabela 3.9 – Índice de abundância de Braun-Blanquet e correspondentes percentagens médias de cobertura
Índice de Classificação
5
4
3
2
1
+
r

Cobertura
75-100%
50-75%
25-50%
5-25%
1-5%
Indivíduos pouco abundantes, de muito fraca cobertura
Indivíduos raros ou isolados

Média de cobertura
87,5%
62,5%
37,5%
15%
3%
0,5%
0,1%

É elaborada uma base de dados com os valores máximos de cobertura de cada espécie, isto é, sempre que uma espécie é registada nas
duas campanhas de amostragem, é tido em conta o valor máximo atribuído.
A dominância de determinados tipos fisionómicos (ou fitotipos) caracteriza determinadas etapas da sucessão ecológica. As etapas mais
precoces da sucessão ecológica são caracterizadas essencialmente por espécies terófitas e hemicriptófitos,enquanto as etapas mais
avançadas se caracterizam por uma maior abundância de caméfitos e fanerófitos. Para cada uma das espécies inventariadas é atribuído o
tipo fisionómico correspondente, sendo posteriormentecalculada a cobertura média de cada tipo fisionómico, assim como a riqueza
específica média de cada fitotipo nos quadrados amostrados. A atribuição dos tipos fisionómicos baseia-se no sistema de classificação de
Raunkiaer (Tabela 3.10.).
Tabela 3.10 – Sistema de classificação de Raunkiaer (adaptado de Meireles, 2004)
Fitotipo
Fanerófitos
Plantas perenes com gemas derenovo situadas sobre
talos aéreos erguidose lenhosos, a uma altura de 25 cm
ou maisdo solo. São maioritariamente árvores
earbustos. Espécies que representam as etapasmais
avançadas da sucessãoecológica, sendoque,
normalmente, os mesofanerófitos e
osmegafanerófitos representam a etapa clímax

Nanofanerófitos
Microfanerófitos
Mesofanerófitos
Megafanerófitos
Fanerófitos Escandentes
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Caracterização
Plantas com as gemas de renovo entre os 25 cm e 2m
(subarbustos e pequenos arbustos)
Plantas com as gemas de renovo entre os 2m e 8m (arbustos
arborescentes e pequenas arvores)
Plantas com as gemas de renovo nas plantas adultas
geralmente entre 8m e 30m (arvores de porte mediano)
Plantas com as gemas de renovo nas plantas adultas a uma
altura superior a 30m (grandes arvores)
Plantas trepadeiras lenhosas (lianas)
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Caméfitos:
Plantas perenes com gemas derenovo a menos de 25
cm da superfície dosolo. Normalmente são arbustos
depequenas dimensões, com algumas exigências
quanto as condições de instalação, fazendoparte das
etapas intermédias de sucessãoecológica
Hemicriptófitos:
Plantas herbáceas vivazesou bienais, com as gemas de
renovo situadasa superfície do solo. São espécies de
etapasiniciais da sucessão ecológica, quenormalmente
se instalam depois dosterófitos

Caméfitos subarbustivos
Caméfitos decumbentes

Plantas de caules erectos que na estação desfavorável secam
até a parte das gemas de renovo
Plantas de caules moles e descaídos

Caméfitos pulvinos

Plantas de caules curtos e numerosos, formando almofada
ou pulvineo

Proto-Hemicriptófitos

Plantas hemicriptofíticas com caules folhosos

Hemicriptófitos subarrosetados

Plantas hemicriptofíticas com preponderância das folhas
numa roseta basilar
Plantas hemicriptofíticas com todas as folhas dispostas
numa roseta basilar
Plantas não aquáticas cujas gemas de renovo se formam
debaixo do solo (tubérculo, bolbo ou rizoma)
Plantas aquáticas com as gemas de renovo submersas

Hemicriptófitos arrosetados

Criptófito:
Geófitos
Ervas vivazes cujas gemas derenovo se encontram
ocultos debaixo daterra, em substratos húmidos ou
Hidrófitos
mesmodebaixo de água, o que lhes assegura
Helófitos
Plantas de meios aquáticos com gemas de renovo abaixo da
emqualquer estacão uma protecção eficaz frentea
superfície do solo ou da água
seca, gelo ou grandes oscilações térmicas
Terófitos:
Ervas anuais, cujas gemas de renovo provem da germinação de sementes. Plantas que só conseguem subsistir durante a estaçãodesfavorável na forma de
semente. Representam espécies características das etapas iniciais da sucessão ecológica
Epífitos:
Plantas que vivem sobre outras, servindo-se delas apenas como suporte

A avaliação da variação dos parâmetros quantificados (riqueza específica e cobertura média da vegetação) é efectuada através de testes
de hipóteses (eg. Teste t, teste Mann Whitney), assumindo sempre um nível de significância de 5%.
Para perceber se existem ou não diferenças e/ ou semelhanças entre os quadrados amostrados (intervencionados vs. controlo) e de que
forma essas diferenças os agrupam, tendo em conta as espécies encontradas e a sua abundancia dentro de cada um deles,realiza-se uma
análise multivariada de ordenação, como o escalonamento multidimensional não métrico (NMDS: Non Metric Multidimensional Scaling).O
resultado desta análise permite perceber que quadrados são mais semelhantes floristicamente entre si, facilitando a visualização das
possíveis diferenças entre os quadrados de controlo e os intervencionados.
A hipótese de que existem diferenças entre quadrados intervencionados e controlo é ainda testada através da análise de variância não
paramétrica multivariada (PERMANOVA) (Anderson 2001, 2005). Para a realização desta análise é utilizado o índice de Bray-Curtis,
considerando-se o factor “impacte” (intervencionados vs. controlo), sendo o teste realizado a partir de 9999 permutações. No caso deste
teste devolver um valor de p(perm) ≤ 0,05 confirma-se a existência de diferenças significativas entre locais próximos e afastados; no caso
do valor de p(perm) > 0,05 considera-se que não existem diferenças significativas entre tratamentos.
Complementarmente utiliza-se a análise SIMPER (Similarity Percentages), que permite perceber quais as espécies que mais contribuem
para distinguir grupos de quadrados definidos a priori (em que se considera a distinção intervencionado vs. controlo).
O tratamento de dados é realizado nos programas CAP 3.1, Past 3 e R.
3.1.4.2/

Relação dos dados com características do projecto ou de ambientes exógenos

A interacção entre a evolução das comunidades vegetais e eventuais perturbações é acompanhada e quantificada sempre que os factores
de perturbação associados à implementação do projecto se fazem sentir de modo mensurável e distinto das variações naturais inerentes
ao desenvolvimento da vegetação e dos factores climáticos que controlam o seu desenvolvimento.
3.1.5/
3.1.5.1/

Monitorização de Mortalidade
Prospecção de mortalidade

A metodologia de prospecção de mortalidade utilizada no 1º ano da fase de Exploração e entre os meses de Março e Outubro do 2º ano da
fase de Exploração consistiu na realização de transectos pedestres por parte de um técnico observador. Em cada campanha foram
prospectados os 6 aerogeradores que constituem o Parque Eólico, num raio de 50m em redor de cada turbina. Foram despendidos 20
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minutos por aerogerador e a prospecção foi feita através de percursos paralelos entre si ou em “zig-zag”, consoante as características do
habitat. Durante a prospecção, a velocidade de deslocação do observador e a distância entre transectos foi sendo adaptada à visibilidade
que o habitat lhe proporcionava. Os locais inacessíveis e de deslocação ou visibilidade muito reduzidas foram excluídos da área a
prospectar.
Entre os meses de Novembro de 2013 e Fevereiro de 2014 – ainda referentes ao 2º ano da fase de Exploração – a prospecção de
mortalidade foi efectuada com recurso a cães treinados, sendo que no 3º ano da fase de Exploração será dada continuidade a esta
metodologia.
A eficácia do recurso às capacidades olfactivas de cães para detecção de aves de pequeno porte e morcegos encontra-se confirmada em
diversos estudos científicos (eg. Homan et al., 2001, Arnett, 2005) e a sua utilização é recomendada por instituições como a Eurobats e a
U.S. Fish and Wildlife Service.
O treino dos cães de busca da Ecosativa foi efectuado por um Tratador Cinotécnico da Especialidade de Detecção de Drogas da GNR –
Guarda Nacional Republicana, sendo este o responsável pelo acompanhamento e certificação da aptidão dos animais para as tarefas de
prospecção.
Tendo em conta que a área prospectável por um cão é superior em largura à de um observador humano, a prospecção é realizada por 1 a 2
equipas (uma equipa é constituída por um cão e um técnico-tratador).
Durante a prospecção o técnico percorre a área acompanhado por um cão, que caminha sem trela ao seu lado. Sempre que detecta um
cadáver, o cão aproxima-se do mesmo e executa o sinal previamente treinado (sentar-se junto ao cadáver e emitir um latido). Não existe
contacto do cão com os cadáveres, de modo a não contaminar ou alterar o estado dos mesmos.
Para cada cadáver/vestígio encontrado é identificada, sempre que possível, a espécie, causa de morte, sexo e idade. São ainda descritos os
aspectos: tipo do item encontrado; percentagem de tecidos removidos por necrófagos; habitat e cobertura do solo no local preciso;
fenologia de migração.
A data da morte das aves e quirópteros é determinada de acordo com 4 Categorias:





Categoria 1 – 24h – não apresenta sinais de decomposição;
Categoria 2 – 2-3 dias – são visíveis larvas de insecto em desenvolvimento;
Categoria 3 – mais de 1 semana – porção considerável de tecido ósseo exposto;
Categoria 4 – mais de 1 mês – praticamente só tecido ósseo e sem actividade de larvas de insecto.

A causa de morte é identificada e confirmada com a realização de uma avaliação sumária no campo aos cadáveres de aves e quirópteros
encontrados.
Os cadáveres de aves são agrupados, relativamente ao porte, em três classes de tamanho grosseiras: aves pequenas, aves médias e aves
grandes. Na primeira classe incluem-se a maioria dos passeriformes e outras aves terrestres menores que o pombo-das-rochas (Columba
livia). Da segunda classe fazem parte aves de tamanho semelhante aos columbídeos e da terceira classe as restantes espécies de
dimensões superiores a estes.
Os cadáveres de quirópteros são classificados em 3 tamanhos: grande (60 a 104mm da cabeça à cauda), médio (45 a 60mm) e pequeno (36
a 45mm).
3.1.5.1.1/

Locais de amostragem

São prospectados todos os aerogeradoresdo Parque Eólicoem análise (6), sendo percorrida uma área de raio de 60m em torno de cada
torre.
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3.1.5.1.2/

Parâmetros de amostragem

Para monitorização da mortalidade foram definidos como parâmetros de amostragem os seguintes:


Número de indivíduos mortos encontrados;
Espécies afectadas;
Distribuição espacial e temporal da mortalidade;
Taxa de detectabilidade de cadáveres;
Taxa de remoção/decomposição de cadáveres;
Estimativa da mortalidade.







3.1.5.1.3/

Duração e frequência da amostragem

Os trabalhos de prospecção de mortalidade são realizados com periodicidade semanal entre os meses de Abril e Outubro, e com
periodicidade mensal nos meses de Março, Novembro e Dezembro (Tabela 3.11).
Tabela 3.11 – Periodicidade de amostragem para prospecção de mortalidade
2012
2013
2014
2015
3.1.5.2/

Jan.

Fev.

•
•

•
•

Mar.
•
•
•

Abr.
•••
••••
••••

Mai.
••••
••••
••••

Jun.
•••••
••••
••••

Jul.
••••
••••
••••

Ago.
••••
••••
••••

Set.
•••••
••••
••••

Out.
••••
••••
••••

Nov.
•
•
•

Dez.
•
•
•

Determinação dos factores de correcção

Considerando as diferenças nas taxas de detectabilidade entre técnicos observadores e cães treinados, foram utilizadas diferentes
metodologias para o cálculo dos factores de correcção conforme o período amostrado.
3.1.5.2.1/

Determinação dos factores de correcção para técnicos observadores (Março de 2012 – Outubro 2013)

Para os trabalhos realizados neste período o cálculo da mortalidade estimada foi efectuado utilizando o módulo “Fatality estimation” da
plataforma Wildlife Fatality Estimator. Para este cálculofoi necessário calcular os seguintes factores de correcção:



A percentagem encontrada pelos observadores (PEO);
A percentagem removida por necrófagos e outros predadores (RPN).
3.1.5.2.1.1.

Percentagem encontrada pelos observadores (PEO)

Os testes de detectabilidade foram realizados utilizando modelos que simulam cadáveres de 3 classes de tamanho (pequeno, médio e
grande porte), que podem eventualmente ser encontrados durante as prospecções. Os modelos apresentavam as seguintes dimensões:
12cm, 18,5cm, e 38cm.
Para a realização dos testes foram distribuídos aleatoriamente 10 modelos numerados de cada uma das 3 classes de tamanho, num buffer
de 50 metros em torno de cada aerogerador, perfazendo uma amostra de 180 modelos. Todas as áreas foram prospectadas
separadamente por 5 observadores, sendo despendidos 20 minutos na prospecção de cada uma. Durante a prospecção, o observador
nunca teve conhecimento do número total de modelos colocados em cada área e registou sempre o minuto e segundo em que encontrou
cada modelo.
A taxa de detectabilidade do Parque Eólico de Meroicinha II (p) foi calculada como o valor médio da taxa de detectabilidade por
aerogerador, de acordo com a seguinte equação:
𝑝=

𝑝𝐴𝐺 𝑖
𝑛
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A taxa de detectabilidade das aves foi obtida através de uma média da taxa de detectabilidade para cada uma das 3 classes de tamanho.
Os parâmetros finais calculados, para cada classe de tamanho, são:


Taxa de detectabilidade por aerogerador;
Taxa de detectabilidade total do Parque Eólico.



3.1.5.2.1.2.

Removidas por necrófagos e outros predadores (RPN)

Durante o período de Verão foram utilizados animais de 3 classes de tamanho (ratos, periquitos e perdizes) e no Inverno animais de 2
classes de tamanho (periquitos e perdizes), de forma a simular cadáveres de morcegos e aves de vários tamanhos. Para cada classe de
tamanho foram colocados cadáveres em número suficiente para permitir a validação estatística dos resultados (n=8 no Verão e n=10 no
Inverno). Houve, no entanto, o cuidado de sacrificar um número mínimo de animais e também de não saturar a área de cadáveres, o que
poderia enviesar os resultados.
Os locais para a colocação dos cadáveres foram seleccionados em SIG, tendo sido distribuídos ao longo da cumeada do Parque Eólico com
um intervalo mínimo de 250 metros.
No total, foram colocados 44 cadáveres (24 no Verão e 20 no Inverno), que foram verificados e fotografados diariamente por um período
de 15 dias, a partir do qual passaram a ser verificados e fotografados semanalmente até um total de 30 dias.
Para a averiguar a existência, ao nível das curvas de remoção, de diferenças significativas entre os diferentes tamanhos dos cadáveres foi
3
utilizado o módulo “Carcass Persistence” da plataforma on-line Wildlife Fatality Estimator . Este módulo baseia-se em técnicas de Análise
de Sobrevivência, uma vez que se pretende analisar dados de “tempos de vida”, isto é, tempos até { ocorrência de um determinado
evento, neste caso concreto, até à remoção do cadáver (Bispo et al. 2010).
Uma vez estimadas as curvas de sobrevivência empíricas Ŝ(t) segundo o modelo não paramétrico (Curvas de Kaplan-Meier),
foiseleccionadoum modelo paramétrico (Exponencial, Weibull, Log-normal ou Log-logístico) que apresentou o melhor ajustamento à
probabilidade de permanência dos cadáveres ao longo do tempo. A selecção do melhor ajustamento foiefectuada através de análise
gráfica e de Critérios de Verossimilhança (AIC – Critério de Informação de Akaike). O modelo final foi definido segundo um processo de
Stepwise, através da exclusão progressiva das variáveis não significativas.
Uma vez definido o modelo final, foram determinados os factores de correcção associados à remoção de cadáveres, necessários ao
cálculo da mortalidade real. Os factores de correcçãoforam calculados da seguinte forma:


Tempo médio de remoção (𝑡) – é o número médio de dias que um cadáver permanece no terreno até ser removido. Seguindo
Erickson et al. (2004), este factor de correcção é calculado através da seguinte equação:
𝑡=

𝑛
𝑧=1 𝑡𝑠

𝑛 − 𝑛𝑝

Em que 𝑡𝑧 é o tempo (dias) que o cadáver z permaneceu no terreno até ser removido, n é o número total de cadáver colocados e 𝑛𝑝 o
número de cadáveres que permaneceram no terreno até ao último dia dos testes de remoção.


Probabilidade de permanência diária (S) – é a probabilidade de um cadáver não ser removido num período de 24h. Para o cálculo
deste factor de correcção é utilizada a seguinte fórmula:

𝑆=

3

1
𝐼

𝐼

𝑗 =1

𝑏𝑗
𝑏𝑗 −1

www.wildlifefatalityestimator.com
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Em que 𝑏𝑗 é o número de cadáveres que permaneciam no dia j dos testes de remoção e é o intervalo (em dias) entre prospecções.
3.1.5.2.2/

Determinação dos factores de correcção para cães treinados (Novembro 2013 – Fevereiro 2014)

Para cálculo da mortalidade estimada (ME) neste períodosão utilizadas adaptações às fórmulas apresentadas em Travassos et al. (2005).
Os factores de correcção aplicados são:




A percentagem de área prospectada eficazmente (APE);
A percentagem encontrada pelos observadores (PEO);
A percentagem não removida por necrófagos e outros predadores (RPN).
3.1.5.2.2.1.

Percentagem de área prospectada eficazmente (APE)

Foi determinada a percentagem da área percorrida eficazmente, tendo em conta obstáculos como: vegetação muito densa, planos de
água, entre outros. O valor obtido é usado na extrapolação de número de cadáveres presentes na porção não prospectada.
A fórmula de cálculo utilizada é:
ME = MO × 1/APE
em que:
ME – mortalidade estimada
MO – mortalidade observada
APE – Área prospectada eficazmente

3.1.5.2.2.1.1. Duração e frequência de amostragem

A APEfoi determinada em duas épocas do ano, durante um dos meses mais quentes (Julho) e durante um dos meses mais frios (Janeiro).
3.1.5.2.2.2.

Percentagem encontrada pelos observadores (PEO)

Foi determinada a detectabilidade de aves e quirópteros de diferente porte, sendo registada a percentagem de cadáveres encontrada por
observador, entendendo-se como observador, neste caso, os cães-treinados.
O desenho experimental integrou diferentes factores, considerando:
a)
d)

Estrutura dos biótopos existentes;
Dimensão das aves e quirópteros susceptíveis de serem vítimas de colisão.

Estas variáveis foram categorizadas de modo a ser possível replicá-las convenientemente e validar estatisticamente os resultados obtidos.
A determinação da taxa de detectabilidade contemplou a obtenção de valores para os diferentes biótopos presentes na área de
prospecção. Assim, para cada biótopofoi estabelecida uma experiência com vários observadores (cães-treinados). Esta experiência
envolveu a colocação de aves e quirópteros de dimensões diferentes (pequenas, médias e grandes) em locais pré-estabelecidos e
distribuídos de forma aleatória por uma área com vegetação homogénea. Este desenho foi realizado em replicado para os vários biótopos
predominantes (3 réplicas em cada).
O cálculo teórico parcial segundo o factor de correcção PEO é: ME = MO x 1/PEO, em que:
PEO – Percentagem encontrada pelos observadores;
ME – Mortalidade estimada;
MO – Mortalidade observada.
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Considerando que a PEO é determinada por biótopo:
ME =

i=j
i=0

MOHi × 1 ÷ PEOHi =ME= MEH1 + MEH2 + … + MEHj , em que:

ME – Mortalidade estimada;
MO – Mortalidade observada;
Hj – Cada um dos diferentes biótopos (H1, H2, H3 …);
PEO – Percentagem encontrada pelos observadores.
3.1.5.2.2.2.1. Duração e frequência de amostragem

A APEfoi determinada em duas épocas do ano, durante um dos meses mais quentes (Julho) e durante um dos meses mais frios (Janeiro).
3.1.5.2.2.3.

Removidas por necrófagos e outros predadores (RPN)

Para o cálculo das taxas de remoção por necrófagos e outros predadores foram utilizados os resultados obtidos na monitorização do
Parque Eólico da Serra do Alvão, que dista cerca de 1,3 km do Parque Eólico de Meroicinha II.
Para o cálculo de RPN no Parque Eólico da serra do Alvão foram efectuados testes em 9 locais distribuídos pela área de implantação do
Parque Eólico de modo a obter representatividade dos habitats. Em cada ponto foram colocadas 5 aves: 3 da classe de tamanho pequena,
1 da classe de tamanho média e 1 da classe de tamanho grande, num total de 45 aves por teste. Sempre que disponíveis, foram utilizados
cadáveres fornecidos por centros de recuperação de animais selvagens.
Os cadáveres colocados foram monitorizados após 24h e dez dias para registo do seu tempo de permanência.
As carcaças não removidas após os dez dias foram consideradas não removidas no espaço temporal de um mês, dado que a remoção de
carcaças diminui ao longo do tempo (e.g. Balcombe 1986, Bevanger 1999), não sendo prováveis alterações no número de animais
totalmente removidos do local de teste após 10 dias.
O cálculo teórico parcial segundo este factor foi ME = MO x 1/RPN.
3.1.5.2.2.3.1. Duração e frequência de amostragem

Os trabalhos foram realizados entre Novembro de 2009 e Dezembro de 2010, abrangendo as épocas de Verão e de Inverno.
3.1.5.3/

Técnicas de processamento de dados
3.1.5.3.1/

Mortalidade estimada

Para os trabalhos realizados no 1º ano da fase de Exploração e entre Março e Outubro do 2º ano da fase de Exploração a mortalidade
estimada foi calculada de acordo com o módulo “Fatality estimation” da plataforma Wildlife Fatality Estimator.
Entre Novembro de 2013 e Fevereiro de 2014 (2º ano da fase de Exploração), assim como no 3º ano da fase de Exploração, a mortalidade
estimada é calculada utilizando adaptações às fórmulas apresentadas porTravassos et al. (2005).
3.1.5.3.1.1.

Mortalidade estimada (Março de 2012 – Outubro 2013)

A mortalidade estimada foi calculada através do módulo “fatality Estimation” da plataforma Wildlife Fatality Estimator. As estimativas
foram produzidas com base nos estimadores de Huso (2010) e Korner-Nievergelt et al. (2011), por serem aqueles que à data produzem
estimativas menos enviesadas (Korner-Nievergelt et al. 2011).
Independentemente do estimador, a estimativa da mortalidade é calculada a partir da seguinte equação:
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𝑀=

𝑛
𝑖=1 𝐶𝑖

𝜋𝑖

em que Ci corresponde à mortalidade observada na prospecção i (número de indivíduos mortos pelo conjunto dos aerogeradores) e πi a
probabilidade de um cadáver não ser removido e ser detectado na prospecção i.
Segundo o estimador de Huso (2010), a probabilidade conjunta de um cadáver não ser removido e ser detectado na prospecção i é dada
por:

𝜋𝑖 = 𝑝𝑘

𝑡 1 − 𝑒 −𝑑
𝑑

𝑡

onde p é a probabilidade de um cadáver ser detectado, d=min(1,𝐼 ), 𝐼 = − ln 0,01 ∗ 𝑡, e 𝑘 = min
(1, 𝐼 𝐼). 𝐼 é o intervalo (em dias) entre
prospecções.
No caso do estimador de Korner-Nievergelt et al. (2011), a probabilidade conjunta de um cadáver não ser removido e ser detectado no
período total amostrado é dada por:

𝜋𝑖 = 𝑓 ∗

𝑠

1−𝑠 𝐼
1−𝑠

𝑛 𝑠 −1
1=0

𝑛𝑠 − 1

1 − 𝑓 𝑠𝑙

𝑖

𝑛𝑠 𝐼

Onde f é a probabilidade de um cadáver ser detectado, s é a probabilidade média de um cadáver não ser removido num período de 24h, 𝐼
é o intervalo (em dias) entre prospecções e 𝑛𝑠 o número total de prospecções realizadas.
Recorrendo a cada um dos estimadores, foram calculados os seguintes parâmetros:





Número total de indivíduos mortos/período amostrado;
Número total de indivíduos mortos/ano;
Número médio de indivíduos mortos/ano, por aerogerador;
Número médio de indivíduos mortos/ano, por MW de potência instalada.

No caso da avifauna, é necessário extrapolar as estimativas de mortalidade do período em que ocorreram prospecções para a totalidade
do ano de 2012, tendo em consideração as épocas fenológicas.
3.1.5.3.1.2.

Mortalidade estimada (Novembro 2013 – Fevereiro 2014)

São utilizados os factores de correcção APE, PEO e RPN, sendo o valor de mortalidade estimada (ME) dado pela fórmula (Bevanger 1999):
ME = MO ×

1

APE × PEO × RPN

Em que:
ME – Mortalidade estimada;
MO – Mortalidade observada;
APE – Área prospectada eficazmente;
PEO – Percentagem encontrada pelos observadores;
RPN – Taxa de remoção por predadores naturais.

Os dados são tratados estatisticamente, nomeadamente para análise de significância na variação temporal e espacial, e são
representados cartograficamente.
3.1.5.3.1.2.1. Avaliação de risco e magnitude de impacte
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A metodologia de avaliação de risco e magnitude de impacte do Parque Eólico sobre a avifauna e quirópteros prevê o recurso a
modelação por regressão, estabelecendo-se modelos preditivos de ocorrência de mortalidade e magnitude desta.
Para o estabelecimento dos modelos são consideradas todas as variáveis que se revelem preditivas, entre as quais: métricas da paisagem,
composição qualitativa e quantitativa dos habitats, características específicas dos aerogeradores (altitude do local, direcção
predominante do vento, velocidade mensal média do vento, etc.), distância média a clusters de número crescente de aerogeradores.
A unidade de amostragem é a área de prospecção de cada estrutura, sendo a amostra composta pelas áreas prospectadas.
Caso o número de indivíduos vitimados se revele muito baixo (muito inferior a 30), impossibilitando a aplicação dos modelos previstos
para risco e magnitude de impacte, são apenas computadas análises estatísticas básicas de correlação entre variáveis.
3.1.5.3.1.2.2. Modelo preditivo de risco de impacte

Para a avaliação do risco de impacte associado à totalidade do projecto, é elaborado um modelo preditivo de risco de impacte, obtendo-se
como resultado a classificação dos aerogeradores de acordo com a previsão de ocorrência de mortalidade.
A elaboração do modelo inclui a análise de componentes principais (ACP) e posterior regressão binomial logística para estabelecimento
da função preditiva.
Para a regressão logística são consideradas como variáveis as componentes principais extraídas da ACP.O objectivo da aplicação da ACP é
a sintetização da informação presente nas variáveis originais (geralmente correlacionadas e portanto de algum modo redundantes) num
menor número de índices (componentes) ortogonais (não correlacionados) que permitam explicar o maior valor possível da variância das
variáveis originais. As componentes assim obtidas podem ser posteriormente utilizadas noutros tipos de análises estatísticas
multivariadas (e.g. regressão linear), cujas exigências formais passam por as variáveis sob estudo serem independentes. As componentes
principais são, por definição, combinações lineares independentes das variáveis originais. Assim, do ponto de vista algébrico, o modelo
apresenta a seguinte expressão:
c p  w p1 X 1  w p 2 X 2  ...  w pp X p

Sendo Cp, a componente principal p, e wp o “peso” da vari|vel X1 na componente p.
Para o cálculo dos pesos de cada variável utiliza-se a seguinte função:
wij  s j rij ei

Sendo wij o peso da variável j na componente i, sijo desvio padrão da variável j, ei o valor próprio da componente i (eigenvalue) erija
correlação da variável j com a componente i.
Após determinação das componentes principais, é posteriormente computada a regressão binomial logística utilizando como variáveis
independentes as componentes principais (scores de cada área de amostragem em cada uma das componentes) obtidas pelo método
anterior. A regressão logística aplica-se quando a variável dependente é do tipo nominal dicotómico, sendo que este método permite a
modelação da ocorrência, em termos probabilísticos, de uma das duas realizações das classes da variável.
Considerando Y o valor esperado, que apenas poderá tomar os valores de 1 e 0, a função usada na regressão logística para estimação da
probabilidade de uma determinada realização j da vari|vel dependente ser”sucesso”, P[Yj= 1] = j, é:

j 

e

 0   1 X 1 j ...   p X pj

1 e

 0  1 X 1 j ...   p X pj

ou
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j 

1
1 e

( 0  1 X1 j ...   m X mj )

Em que  é o vector das probabilidade estimadas e  os vectores dos coeficientes de regressão logística.
O rácio  / (1 – ) designa-se por Rácio de Verosimilança (Odds ratio) e traduz a razão entre a probabilidade de sucesso () face à
probabilidade de insucesso (1 – ). Representa-se sob a forma de # {Y = 1} : # {Y = 0}
Para avaliar a significância e qualidade do modelo são computados testes de significância e ajustamento.
2

O cálculo da estatística de teste à significância do modelo (G ) é geralmente feito a partir das estatísticas de teste para o modelo nulo ou
2
reduzido. G é uma medida do incremento da qualidade do modelo nulo por adição das variáveis independentes. Assim, o teste da
significância do modelo de regressão logística é efectuado através de:
G 2  X 02  X C2  2 LL  (2 LLC )

Se P(G ≥  (p)) = p-value ≤  (nível de significância fixado) significa que pelo menos uma das variáveis independentes permite a predição e
torna o modelo significativo.
2

2

O teste à significância do ajustamento pode ser efectuado pela estatística Qui-quadrado de Pearson ( ) ou pela Deviance (D). Se  e/ou D
apresentarem um p-value ≤ .
2

2

3.1.5.3.1.2.3. Modelo preditivo de magnitude de impacte

Com o intuito de perceber quais as variáveis explicativas da ocorrência de diferente magnitude de mortalidade nas unidades
prospectadas, é computada uma análise de componentes principais (ACP) para reduzir as variáveis consideradas a um menor número de
componentes independentes.
A ACP é efectuada sobre os dados de mortalidade observada nas unidades prospectadas em que se verifique mortalidade.
Após determinação das componentes principais, é posteriormente aplicada uma regressão linear, considerando como variáveis
independentes as componentes principais obtidas pelo método anterior. A regressão linear tem por objectivo a aferição do(s) conjunto(s)
de variáveis independentes que melhor permitem explicar/prever a magnitude de mortalidade verificada.
3.1.6/

Avaliação dos resultados face aos obtidos em situação de referência e fase de construção
4

Os resultados obtidos na caracterização de avifauna e quirópteros são comparados com os obtidos em situação de referência e em fase
5
de construção .
É avaliada a variação dos parâmetros entre as diferentes fases recorrendo a ferramentas de estatística descritiva e inferencial, como
ANOVA, testes de Kruskal-Wallis, testes Mann-Whitney, testes t, ou outros que se revelem adequados.

4

Bio3. 2013. Monitorização da comunidade de aves no Parque Eólico de Meroicinha II. Relatório I (Fase anterior à construção). Relatório elaborado para Alto Marão – Grupo
Enersis. Bio3, Lda. Almada, Julho de 2008.
5
Bio3. 2013. Monitorização da comunidade de aves no Parque Eólico de Meroicinha II. Relatório II (Fase II – Construção). Relatório elaborado para Alto Marão – Grupo Enersis.
Bio3, Lda. Almada, Maio de 2012.
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3.2/

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS DADOS

3.2.1/
3.2.1.1/

Caracterização de avifauna
Censos de aves de pequeno e médio porte

No que diz respeito aos parâmetros considerados pelas metodologias de censo de aves de pequeno e médio porte, nomeadamente o
método de pontos de escuta, são avaliados: a abundância relativa, a riqueza específica relativa, os padrões temporais e os padrões
espaciais.
A avaliação dos dados é efectuada recorrendo aos resultados das análises descritivas, por um lado, verificando a ocorrência de alterações
relevantes na composição de espécies e efectivos nos diferentes pontos/áreas de amostragem.
Por outro, é calculada a significância estatística das diferenças entre a riqueza específica e a abundância relativa nos diferentes pontos de
escuta e entre a área de controlo e a área dos aerogeradores.
São ainda avaliadas as diferenças nos padrões temporais e espaciais, recorrendo aos métodos ANOVA one-way no caso de 3 ou mais
amostras e t-tests no caso de 2 amostras (ou testes não paramétricos equivalentes).
São considerados relevantes os resultados com significância a um nível de confiança de 95% (p <0,05).
3.2.1.2/

Censos de aves de rapina e outras planadoras

No âmbito dos censos de aves de rapina e outras planadoras é caracterizado o elenco de espécies e distribuição espacial das mesmas. Os
dados são avaliados considerando o elenco de espécies, a sua distribuição espacial e temporal, e o comportamento de voo,
nomeadamente o risco de colisão associado.
São consideradas relevantes alterações significativas (a um nível de confiança de 95%, p <0,05) do elenco de espécies e padrões
temporais. São ainda consideradas com significado alterações na distribuição das espécies, seja individualmente, seja ao nível da
comunidade.
Considerando que para cada observação é efectuado o registo da altitude de voo (relativamente às pás dos aerogeradores), do
comportamento, e da distância ao aerogerador mais próximo, é avaliada a susceptibilidade à colisão das aves planadoras, sendo definidas
classes de risco (de reduzido a muito elevado).
A susceptibilidade de colisão é determinada por um índice que pondera os diferentes factores de risco associados a cada observação. Para
o cálculo do índice, é atribuído uma pontuação de risco a cada um dos factores avaliados, nomeadamente classe de altitude,
comportamento, e distância ao aerogerador mais próximo.
Uma vez que as classes de altitude utilizadas no 1º ano da fase de Exploração, assim como entre os meses de Fevereiro e Outubro do 2º
ano da fase de Exploração, diferiram das utilizadas nos meses de Dezembro de 2013 e Janeiro de 2014 do 2º ano da fase de Exploração, foi
necessário criar diferentes escalas de pontuação de risco (Tabela 3.12).
Tabela 3.12 – Pontuações de risco para as classes de altitude
Fase
1º Ano fase de Exploração
Fevereiro 2013 – Outubro 2013 (2º Ano fase de
Exploração)
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Classe de altitude (a)
0
1
2
3

Descrição
<Pás
Entre extremo inferior das pás e nacelle
Entre extremo superior das pás e nacelle
> Pás

Pontuação de risco
3
4
4
2
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Fase

Dezembro 2013 – Janeiro 2014 (2º Ano fase de
Exploração)

Classe de altitude (a)
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

Descrição
0 – 20m
20 – 45m
45 – 125m
125 – 150m
150 – 300m
300 – 500m
500 – 1500m
>1500m

Pontuação de risco
3
4
5
4
3
2
1,5
1

As pontuações de risco associadas a cada classe de comportamento encontram-se descritas na Tabela 3.13.
Tabela 3.13 – Pontuação de risco associada a cada classe de comportamento
Tipo de voo (t)
Passagem
Gliding
Soaring
Peneirar
Perseguição
Caça
Pousado
Vocalização

Pontuação de risco
2
2
2
3
3
3
1,5
1,5

Relativamente à distância ao aerogerador mais próximo, encontram-se representadas na Tabela 3.14 as classes de risco associadas.
Tabela 3.14 – Pontuação de risco associada a cada classe de distância ao aerogerador mais próximo
Distância (d)
0-50m
50-100m
100-500m
500-1000m
1000-3500m
>3500

Pontuação de risco
6
5
3,5
2,5
1,25
0

A susceptibilidade de colisão para cada observação é calculada ponderando as várias pontuações de risco, de acordo com a seguinte
equação:
𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 =

𝑑×𝑡×𝑎
× 100
𝑑𝑚 × 𝑡𝑚 × 𝑎𝑚

em que
d – classe de distância para a observação
t – classe de tipo de voo para a observação
a – classe de altitude para a observação
dm – classe de distância (pontuação de risco máxima)
tm – classe de tipo de voo para a observação (pontuação de risco máxima)
am – classe de altitude para a observação (pontuação de risco máxima)

Desta forma, os valores de risco associados a cada observação são apresentados na forma de percentagem. Como resultado, é atribuída
uma classe de risco a cada observação, de acordo com o índice apresentado na Tabela 3.15.
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Tabela 3.15 – Classes de risco de colisão
Classe de Risco
Risco reduzido
Risco moderado
Risco elevado
Risco muito elevado
3.2.1.3/

Valores
≥0% – <25%
≥25% – <50%
≥50% – <75%
≥75% – <100%

Caracterização específica de Gralha-de-bico-vermelho

A avaliação dos dados é efectuada com base na variação temporal do número de efectivos e da sua distribuição espacial. É ainda avaliado
o risco de colisão com as estruturas do Parque Eólico.
3.2.2/

Caracterização de quirópteros

No que respeita a este grupo faunístico, é avaliada a variação da utilização do espaço ao longo da fase de exploração, assim como a
variação na ocupação dos abrigos referenciados em fase pré-construção.
Relativamente à utilização da área os dados são avaliados em função dos valores de actividade por espécie e tipos de pulso (que permite
avaliar o comportamento), assim como pelos valores de riqueza específica.
O número de contactos por ponto de escuta é, numa primeira fase, sujeito a análises descritivas; posteriormente é verificada a existência
de diferenças estatisticamente significativas (recorrendo a t-tests ou testes não paramétricos equivalentes) entre os valores obtidos nos
diferentes pontos de escuta, de forma a avaliar eventuais diferenças nos padrões espaciais.
Os dados são avaliados considerando os seguintes critérios:
>
>
>

Ocorrência de alterações significativas nos parâmetros actividade e riqueza específica face à situação de referência (fase de Préconstrução) e ao longo da fase de Exploração;
Ocorrência de alterações significativas na actividade de espécies com estatuto de protecção elevado face à situação de referência e
ao longo da fase de Exploração;
Alterações na distribuição espacial e utilização do espaço face à situação de referência e ao longo da fase de Exploração.

Considera-se relevante a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os valores obtidos nos diferentes pontos de escuta
e ao longo do tempo, assim como alterações aos padrões espaciais.
No que diz respeito aos testes e modelos estatísticos de tratamento de dados, é aplicado um nível de confiança de 95% (p <0,05).
Relativamente aos abrigos, os dados são avaliados em função do número de espécies presentes e taxa de ocupação ao longo do período
analisado. São consideradas relevantes taxas de ocupação elevadas e/ou a presença de espécies ameaçadas.
3.2.3/

Caracterização de biótopos

São efectuadas actualizações de biótopos da área de estudo ao longo da fase de exploração e, sempre que se verificam alterações à
cartografia digital de ocupação do solo CORINE Land Cover referente ao ano de 2006, estas são registadas.
3.2.4/
3.2.4.1/

Monitorização de flora e vegetação
Avaliação da recuperação das comunidades vegetais nas áreas intervencionadas

A avaliação da recuperação das comunidades vegetais baseia-se na análise da variação temporal dos parâmetros cobertura da vegetação
e riqueza específica. A significância desta variação entre os diferentes anos é avaliada através de testes de hipóteses (teste-t, teste Mann-
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Whitney) e da análise PERMANOVA (Permutational ANOVA/MANOVA).
3.2.5/

Monitorização de mortalidade

Os dados de mortalidade estimada são avaliados de acordo com os valores de densidade/actividade e riqueza específica de avifauna e
quirópteros obtidos, assim como em função dos padrões temporais e espaciais determinados.
A mortalidade diferencial de indivíduos, no que se refere a espécie, sexo e idade é controlada, sendo consideradas graves as potenciais
alterações na razão dos sexos e adultos na população, assim como a mortalidade diferencial por espécie, sempre que esta atinja alguma
espécie classificada como ameaçada.
A afectação de espécies com estatuto de conservação CR, EN ou VU de acordo com o Livro Vermelho Nacional ou a Lista Vermelha da
IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza) é considerada um impacte com importância ecológica elevada.
3.2.6/

Impactes cumulativos

No sentido de procurar avaliar eventuais impactes cumulativos, as entidades da tutela são consultadas para a obtenção de dados que
permitam avaliar a ocorrência de eventuais impactes cumulativos.
3.3/

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE IMPACTES

Em função dos resultados obtidos foi equacionada a pertinência de adopção de medidas de minimização e compensação de impactes.
3.4/

REVISÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO

Foi avaliada a necessidade de revisão do plano de monitorização em curso.
3.5/

MATERIAL E EQUIPAMENTOS

Para a consecução dos trabalhos de monitorização são utilizados os seguintes materiais e equipamentos (Tabela 3.16).
Tabela 3.16 – Listagem dos meios técnicos e materiais
Descritor(es)

Aves | Quirópteros

Flora e vegetação

2º RELATÓRIO ANUAL

Identificação dos meios materiais e equipamentos específicos empregues
Binóculos
Telescópio Swarovski
Gravador de ultra-sons Edirol R-09
Detector de ultra-sons Pettersson D240x
Software BatSound Real-time Spectrogram Analysis, versão 4.0
Sacos de plástico
Luvas e máscara de protecção
Mala térmica
GPS Garmin eTrex Vista
Veículo todo-o-terreno: Mitsubishi Strakar L200 4WD CC INTENSE 3.5T /H86
PDA QTEK G100 (Software ArcPad 8.0)
Máquina fotográfica Nikon D-60
Fichas de campo
Carta Militar de Portugal
Carta de Solos
Ortofotomapas
Software ArcPad 8.0
Software Statistica 8.0
Software ArcGIS 10.2
Fita métrica
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Descritor(es)
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Identificação dos meios materiais e equipamentos específicos empregues
Lupa binocular
Lupa de bolso
Estacas
Martelo e escopo
Software CAP 3.1
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4/

RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO

4.1/

CARACTERIZAÇÃO DA AVIFAUNA

4.1.1/

Espécies presentes

Os trabalhos de monitorização de avifauna realizados através dos métodos de pontos de escuta e de pontos de observação resultaram na
identificação de 1942 indivíduos pertencentes a 76 espécies.
Todas as espécies foram identificadas pelo seu nome científico, nome comum, respectivas classes fenológicas, estatutos de conservação
segundo o UICN e Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal, segundo a Directiva 79/409/CEE e segundo a Birdlife International (Anexo
I).
As espécies são apresentadas de acordo com a sua fenologia, nomeadamente residentes (R), migradores nidificantes (MN), invernantes (I)
e migradores de passagem (MP).
Foram identificadas 7 espécie de aves de rapina, nomeadamente Águia-caçadeira (Circus pygargus), Águia-cobreira (Circaetus gallicus),
Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo), Gavião (Accipiternisus), Milhafre-preto (Milvus migrans), Peneireiro-vulgar (Falco tinnunculus), e
Tartaranhão-azulado (Circus cyaneus).
Entre as espécies detectadas na área de estudo, 4 apresentam estatuto de ameaça de acordo com o Livro Vermelho de Vertebrados de
Portugal:Cartaxo-do-norte (Saxicola rubetra), com estatuto Vulnerável; Gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax) e Águiacaçadeira(Circus pygargus), com estatuto Em Perigo;e Tartaranhão-azulado (Circus cyaneus), com estatuto Criticamente em Perigo.
4.1.2/

Método dos pontos de escuta

Os trabalhos de monitorização da avifauna pelo método dos pontos de escuta foram realizados de acordo com a calendarização
apresentada naTabela 4.1.
Tabela 4.1 – Periodicidade dos censos de aves realizados pelo método dos pontos de escuta
Jan.
2012
2013
2014
4.1.2.1/

Fev.

Mar.

22

10-11

Abr.
29-30
23-24

Mai.
8-9
15-16

Jun.
17-18
18-19-20

Jul.
10-11
12-13

Ago.

Set.
27-28
12-13-14

Out.
30
16-17

Nov.
20-21

Dez.
11
9-10

18-19
Análise descritiva

A caracterização da comunidade avifaunística pelo método dos pontos de escuta resultou, até ao momento, na identificação de 1847
indivíduos pertencentes a 74 espécies. Foram registadas duas espécies com estatuto de conservação desfavorável, nomeadamente
Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) e Cartaxo-do-norte (Saxicola rubetra).
Considerando a totalidade dos registos obtidos até ao momento nas áreas do Parque Eólico e de controlo, as espécies mais abundantes
foram laverca (Alauda arvensis), Cotovia-arbórea (Lullula arborea), Toutinegra-do-mato (Sylvia undata), Cartaxo-comum (Saxicola
rubicola), Cia (Emberiza cia) e Papa-amoras-comum (Sylvia communis). Estas espécies reuniram cerca de 50% dos registos obtidos até ao
momento (Figura 4.1).
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Figura 4.1 – Número total de registos por espécie

4.1.2.2/

Análise espacial

Na área do Parque Eólico os maiores valores de abundância no primeiro ano da fase de exploração foram registados nos pontos Pa03 e
Pa06, localizados respectivamente junto ao AG2 e na zona sul do Parque Eólico (Figura 3.1; ANEXO XI). Através da realização de um teste
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Kruskal-Wallis verificou-se não existirem diferenças da abundância relativa entre os diversos pontos amostrados (h=1,578, 5g.l., p=0,904).
No segundo ano os pontos com maior abundância foram Pa01 e novamente Pa06, localizados respectivamente nos extremos norte e sul
do Parque Eólico. Novamente não se verificaram diferenças significativas entre os diversos pontos amostrados (H=3,783, p=0,581).
De salientar que tanto no 1º como no 2º ano os valores médios mensais de abundância relativa por ponto foram muito baixos.
Na área de controlo destacaram-se no 1º ano os pontos Ca07 e Ca12, localizados na área de controlo mais afastada do Parque Eólico. Não
se registaram diferenças significativas entre os diversos pontos de amostragem (H=12,631, p=0,318).
No segundo ano destacaram-se novamente o ponto Ca07 e os pontos Ca08 e Ca09, não se tendo novamente registado diferenças
significativas entre todos os pontos amostrados (H=15,481, p=0,162).
Na área de controlo os valores médios mensais foram mais elevados que na área do Parque Eólico, mas ainda assim baixos.
Na análise da variação entre os dois anos da fase de exploração (Figura 4.2), verificam-se diferenças ligeiras na maioria dos pontos, com
excepção do ponto Pa01, que sofreu um aumento muito relevante do valor de abundância relativa no 2º ano, e do ponto Ca12, onde
ocorreu o inverso. Neste último caso o valor obtido no primeiro ano foi influenciado pela observação de dois bandos (de estorninhos e
lugres), que representaram cerca de metade dos registos.

Figura 4.2 – Variação dos valores médios mensais de abundância relativa por ponto no Parque Eólico (esq.) e áreas de controlo (dir.)

Relativamente ao parâmetro riqueza específica verificou-se um aumento dos valores do 1º para o 2º ano em praticamente todos os
pontos amostrados no Parque Eólico (Figura 4.3), com excepção do Pa05, que manteve o valor. A riqueza específica por ponto foi muito
baixa, particularmente no 1º ano, em que variou entre 3 e 7 espécies. No 2º ano os valores variaram entre 7 e 11 espécies por ponto.
Os valores de riqueza específica na área de controlo foram bastante mais elevados que na área do Parque Eólico (média anual de 21 e 20
espécies por ponto, respectivamente no 1º e 2º anos). Do 1º para o 2º ano registou-se variação, com 6 dos pontos a registarem um
aumento dos valores, 5 um decréscimo e 1 manteve o valor. No 1º ano destacaram-se os pontos Ca04, Ca05 e Ca07. No 2º ano o destaque
foi para os pontos Ca03, Ca08 e novamente Ca07.
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Figura 4.3 – Variação dos valores médios mensais de riqueza específica por ponto no Parque Eólico (esq.) e áreas de controlo (dir.)

4.1.2.3/

Análise temporal

Na área do Parque Eólico no 1º ano da fase de Exploração foram detectadas 12 espécies (Figura 4.4), um número inferior ao registado no
2º ano,em que se assinalou a presença de 18 espécies (Figura 4.5).
A distribuição das espécies foi pouco equitativa, tendo-se verificado um claro predomínio da abundância da espécie Laverca
(Alaudaarvensis), sendo que no 1º ano da fase de Exploração os registos desta espécie atingiram 54% do total de observações, enquanto n
2º ano esse valor foi de 40%.
As restantes espécies registaram valores reduzidos de abundância, destacando-se no entanto as espécies Cartaxo-comum (Saxicola
rubicola) e Ferreirinha-comum (Prunella modularis), observadas com bastante frequência em ambos os anos.
Apesar do aumento da riqueza específica registado no 2º ano da fase de Exploração, houve 3 espécies – Águia-de-asa-redonda (Buteo
buteo), Codorniz (Coturnix coturnix), e Melro-preto (Turdus merula) – que apenas foram observadas no 1º ano.
Assinala-se ainda a diminuição da abundância relativa da espécie Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) entre os dois anos monitorizados,
sendo que, de entre todas as espécies detectadas na área do Parque Eólico pelo método dos pontos de escuta, é a única com estatuto de
protecção elevado pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal.
Os resultados obtidos na área de controlo foram bastantes díspares dos registados na área do Parque Eólico. Desta forma na área de
controlo, para além dos maiores valores de riqueza específica nos dois anos monitorizados, verificou-se uma distribuição mais equitativa
das espécies.
Em ambos os anos monitorizados os maiores valores de abundância relativa foram obtidos pelas espécies Toutinegra-do-mato
(Sylviaundata), e Cotovia-arbórea (Lullula arborea), sendo que as espécies Cia (Emberiza cia) e Papa-amoras-comum (Sylvia communis)
foram também observadas com regularidade.
A espécie Lugre (Carduelis spinus) obteve um elevado número de registos no 1º ano da fase de Exploração, não sendo detectada no 2º
ano. Salienta-se, no entanto, que a maioria dos registos obtidos no 1º ano correspondeu a apenas um bando detectado no ponto Ca12.
Trata-se de uma espécie invernante, que surge em números muito variáveis de ano para ano, podendo formar bandos numerosos que
chegam a atingir centenas de indivíduos. Desta forma, considera-se provável que a variação observada entre os dois anos resulte dos
processos fenológicos inerentes à ecologia da espécie.
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Comparativamente com a área do Parque Eólico, destaca-se a menor abundância da espécie Laverca (Alauda arvensis). Trata-se de uma
espécie que ocorre preferencialmente em terras altas, surgindo com frequência em zonas de cumeada (Equipa Altas, 2008), pelo que a
discrepância dos valores de abundância relativa poderá ter origem na preferência da espécie pelas características orográficas que
caracterizam a área do Parque Eólico.

Figura 4.4 – Valores médios de abundância mensal por espécie na área do
Parque Eólico no 1º Ano da fase de Exploração

Figura 4.5 – Valores médios de abundância mensal por espécie na área do
Parque Eólico no 2º Ano da fase de Exploração

Figura 4.6 – Valores médios de abundância mensal das 20 espécies mais Figura 4.7 – Valores médios de abundância mensal das 20 espécies mais
abundantes na área de controlo no 2º Ano da fase de Exploração
abundantes na área de controlo no 1º Ano da fase de Exploração

Os valores de abundância relativa na área do Parque Eólico foram inferiores aos registados na área de controlo em ambos os anos
monitorizados (Figura 4.8), contudoem ambas as áreas se registou um aumento da abundância relativa entre o 1º e o 2º ano da fase de
monitorização. Através da realização de testes estatísticos verificou-se que essa variação no entanto não foi significativa (Tabela 4.2).
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Tabela 4.2 – Resultados dos testes estatísticos (teste-t) para comparação da abundância relativa entre o 1º e o 2º ano, nas áreas do Parque Eólico e
de controlo
Comparação 1º Ano vs. 2º Ano
Parque
Controlo

t
0,432
0,366

p-value
0,671
0,719

Figura 4.8 – Valores de abundância relativa (média de contactos/mês) nas áreas do Parque Eólico e de controlo, no 1º e 2º anos da fase de Exploração

Seguindo a tendência observada para a abundância, os valores de riqueza específica na área do Parque Eólico foram inferiores aos
registados na área de controlo em ambos os anos monitorizados. Ambas as áreas registaram um aumento da riqueza específica no 2º ano
da fase de Exploração (Figura 4.9).

Figura 4.9 – Riqueza específica nas áreas do Parque Eólico e de controlo, no 1º e 2º anos da fase de Exploração

Também os valores de diversidade (avaliados segundo o índice de Shannon) na área do Parque Eólico foram inferiores aos observados na
área de controlo (Figura 4.10). Entre o 1º e o 2º ano verificou-se um aumento da diversidade na área do Parque Eólico. Contudo, e
contrariamente ao observado para os parâmetros abundância relativa e riqueza específica, na área de controlo registou-se uma ligeira
diminuição da diversidade de espécies. Esta diminuição resulta de uma distribuição menos equitativa das espécies no 2º ano, o que foi
verificado através do índice de Pielou (Figura 4.11).
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Verificou-se ainda que o índice de equitatividade na área do Parque Eólico foi inferior ao observado na área de controlo em ambos os anos
monitorizados. Esta discrepância resulta da distribuição menos equitativa das espécies na área do Parque Eólico, onde se verificou uma
dominância expressiva da espécie Laverca (Alauda arvensis) (Figura 4.4; Figura 4.5).

Figura 4.10 – Valores de diversidade (índice de Shannon) nas áreas do
Parque Eólico e de controlo, no 1º e 2º anos da fase de Exploração

Figura 4.11 – Valores de equitatividade (índice de Pielou) nas áreas do
Parque Eólico e de controlo, no 1º e 2º anos da fase de Exploração

No que se refere à análise dos padrões temporais por época, verificou-se uma distribuição homogénea dos valores de abundância ao
longo das várias épocas e nos dois anos da fase de Exploração, exceptuando-se apenas o período de invernada (meses de Novembro,
Dezembro, Janeiro e Fevereiro), em que os valores foram inferiores aos das restantes épocas, tanto na área do Parque Eólico como na
área de controlo.
Os valores de abundância na área de controlo foram superiores aos registados na área do Parque Eólico em todos os meses monitorizados
(Figura 4.12).

Figura 4.12 – Variação temporal da abundância relativa nas áreas do Parque Eólico e de controlo

A variação temporal da riqueza específica seguiu a mesma tendência observada para abundância relativa. Assim, também os valores de
riqueza específica na área de controlo foram superiores aos registados na área do Parque Eólicoem todos os meses monitorizados (Figura
4.13).
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Figura 4.13 – Variação temporal da riqueza específica nas áreas do Parque Eólico e de controlo.

Na área do Parque Eólico os maiores valores de abundância foram registados na época de dispersão, seguindo-se as épocas de nidificação,
migração outonal e invernada. No 2º ano da fase de Exploração verificaram-se ligeiros aumentos dos valores de abundância nas épocas de
dispersão, invernada e migração outonal, e uma diminuição da abundância na ápoca de nidificação (Figura 4.14). Através da realização de
testes não paramétricos Mann-Whitney verificou-se que as variações observadas entre o 1º e o 2 ano da fase de Exploração não foram
significativas (Tabela 4.3).
Na área de controlo destaca-se o período fenológico de invernada, cujos valores de abundância foram inferiores aos verificados nos
restantes períodos. No 2º ano da fase de Exploração verificou-se uma diminuição dos valores de abundância nas épocas de nidificação,
dispersão e migração outonal, e um aumento da abundância no período de invernada (Figura 4.14). A realização de testes não
paramétricos Mann-Whitney revelou que as variações observadas entre o 1º e o 2º ano apenas foram significativas no período de
invernada (Figura 4.56).

Figura 4.14 – Abundância relativa (valores médios mensais) por período fenológico nos dois anos da fase de Exploração, nas áreas do Parque Eólico e
de controlo.
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Tabela 4.3 – Resultados dos testes estatísticos Mann-Whitney para comparação dos valores médios de actividade por época fenológica no 1º e 2º
anos da fase de Exploração, nas áreas do Parque Eólico e de controlo (* – diferenças significativas, para um nível de significância de 5%)
Área

Parque

Controlo

Época
Nidificação
Dispersão
Invernada
Migração Outonal

Média 1º Ano

Média 2º Ano

U

p-value

4,00
4,33
0,17
1,17

3,67
6,33
1,56
1,42

9,0
7,5
8,0
12,0

0,180
0,093
0,132
0,394

Nidificação
Dispersão
Invernada
Migração Outonal

8,44
13,58
2,29
8,50

8,19
8,08
4,56
7,58

68,0
38,0
25,0
67,5

0,840
0,052
0,007*
0,817

De uma forma geral, verificou-se que a distribuição dos valores de riqueza específica por período fenológico seguiu a mesma tendência
dos valores de abundância. Exceptuam-se os resultados obtidos na área de controlo na ápoca de nidificação, que foram superiores aos
verificados na época de dispersão, não obstante esta última ter registado maiores valores de abundância.
No 2º ano da fase de Exploração registou-se um aumento dos valores de riqueza específica na área do Parque Eólico em todos os períodos
fenológicos.
Na área de controlo verificou-se um aumento da riqueza específica nos períodos de nidificação e de invernada, enquanto nas épocas de
dispersão e migração outonal se registou um decréscimo do número de espécies (Figura 4.15).

Figura 4.15– Riqueza específica por período fenológico nos dois anos da fase de Exploração, nas áreas do Parque Eólico e de controlo.

Na área do Parque Eólico a espécie Laverca (Alauda arvensis) registou os maiores valores médios mensais de abundância nos períodos de
nidificação e dispersão em ambos os anos monitorizados. Nos restantes períodos fenológicos os valores de abundância relativa foram
bastante reduzidos. No entanto, foi a única espécie a ser detectada em todos os períodos fenológicos nos dois anos de monitorização
(Figura 4.16).
A espécie Cartaxo-comum (Saxicola rubicola) marcou também presença contínua ao longo do período monitorizado, apenas não tendo
sido identificada no período de invernada do primeiro ano.
Na área de controlo no primeiro ano da fase de Exploração, as espécies mais abundantes - Toutinegra-do-mato (Sylvia undata), e Cia
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(Emberiza cia) – foram observadas em todos os períodos fenológicos. A espécie Cotovia-arbórea (Lullula arborea) apenas não foi detectada
no período de invernada.
Os resultados obtidos no segundo ano da fase de Exploração foram semelhantes aos verificados no primeiro ano, sendo a diferença mais
expressiva o aumento da abundância da espécie Cotovia-arbórea.
Estes resultados indiciam que os valores de abundância da comunidade avifaunística grandemente influenciados pelos valores de
abundância das espécies residentes mais comuns, tendo-se verificado uma manutenção dos padrões de distribuição temporal destas
espécies.

Figura 4.16 – Valores médios mensais de abundância relativa por espécie nos diferentes períodos fenológicos na área do Parque Eólico, no 1º (Esq.) e
no 2º ano (Dir.) da fase de Exploração

Figura 4.17 – Valores médios mensais de abundância relativa por espécie nos diferentes períodos fenológicos no 1º (Esq.) e no 2º ano (Dir.) da fase de
Exploração
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4.1.2.4/

Comparação com situação de referência e fase de construção

Os trabalhos de monitorização de avifauna na fase anterior à construção (Ano 0) foram desenvolvidos entre Novembro de 2006 e
Setembro de 2007.
Entre os meses de Fevereiro e Outubro de 2011 realizou-se a monitorização de avifauna em fase de construção. Nesta fase foi necessário
relocalizar as áreas de controlo definidas em situação de referência, devido à implementação de outros Parques Eólicos nesses locais. As
áreas de controlo definidas em fase de construção foram mantidas em fase de Exploração.
Na Tabela 4.4 estão representados todos os meses em que foram desenvolvidos trabalhos de monitorização de avifauna pelo método dos
pontos de escuta ao longo das várias fases do projecto.
Tabela 4.4 – Meses monitorizados pelo método dos pontos de escuta nas diferentes fases do projecto (•Fase anterior à construção; •Fase de
construção; •1º Ano fase de Exploração; •2º Ano fase de Exploração)
Ano
2006
2007
2011
2012
2013
2014

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Nov
•

Dez

•

•

•

Analisando a variação dos valores médios de abundância mensal, verifica-se que estes evoluíram de forma concomitante nas áreas do
Parque Eólico e de controlo ao longo das várias fases de monitorização (Figura 4.18).
Os valores de abundância registados em fase de Ano 0 foram os mais reduzidos de todo o período em estudo, sendo esta diferença mais
expressiva na área de controlo. A fase de construção foi a que registou maior abundância.
A realização de um teste estatístico Kruskal-Wallis revelou existirem diferenças significativas nos valores médios de abundância mensal
entre as várias fases na área do Parque Eólico (H = 13,591, p=0,004). Por forma a verificar entre que fases as diferenças foram
significativas, realizou-se um teste de comparação múltipla de Dunn, tendo-se verificado existirem diferenças significativas entre a fase de
construção e as fases de Ano 0 e 1º Ano da fase de Exploração.

Figura 4.18 – Valores médios de abundância mensal nas várias fases de monitorização

De uma forma geral a variação de riqueza específica ao longo das várias fases de monitorização seguiu a tendência observada para a
abundância relativa. Exceptua-se a variação ocorrida entre o 1º e o 2º ano da fase de Exploração na área de controlo, em que a diminuição
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da abundância foi correspondida por um aumento da riqueza específica (Figura 4.19).

Figura 4.19 – Variação da riqueza específica nas várias fases de monitorização.

Analisando a variação dos valores de abundância na ápoca de nidificação (Figura 4.20) verifica-se um paralelismo evidente entre as áreas
do Parque Eólico e de controlo. Neste período fenológico, os menores valores de abundância foram registados em fase de Ano 0, tendo a
fasede construção registado os valores máximos.
Na época de dispersão na área do Parque Eólico verificou-se uma distribuição homogénea entre os 4 anos monitorizados. Na área de
controlo, porém, verificou-se um aumento expressivo da abundância na fase de construção e nos dois anos da fase de Exploração, sendo
esse aumento particularmente expressivo no 1º ano.
No período de migração outonal novamente se verificou uma evolução concomitanteda abundância entre as áreas do Parque Eólico e de
controlo. Este período fenológico foi o único em que os valores de abundância registados nos dois anos da fase de Exploração foram
inferiores aos observados em Ano 0.
O período de invernada caracterizou-se por reduzidos valores de abundância na área do Parque Eólico, sendo isto particularmente
evidente no 1º Ano da fase de Exploração onde apenas foi registado 1 indivíduo.
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Figura 4.20 – Variação da abundância média mensal por época entre as várias fases de monitorização, nas áreas do Parque Eólico e de controlo (A0:
Ano 0, C: Fase de construção; E1: 1º Ano fase de Exploração; E2. 2º Ano fase de Exploração)

Em fase de Ano 0 na área do Parque Eólico foram detectadas 13 espécies. Destas, apenas a espécie Estorninho-preto (Sturnus unicolor)
não foi observada nas restantes fases (Figura 4.21).

Figura 4.21 – Abundância média mensal das espécies identificadasem Ano 0 na área do Parque Eólico

Na área de controlo esta espécie registou uma diminuição da abundância em fase de construção e no 1º ano da fase de Exploração,
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estando ausente no 2º ano (Figura 4.22).

Figura 4.22 – Abundância média mensal das espécies identificadasem Ano 0 na área de controlo

As espécies Gralha-preta (Corvus corone), Peneireiro-vulgar (Falco tinnunculus), e Andorinha-das-chaminés (Hirundo rustica) foram
observadas em fase de Ano 0 e em fase de construção na área do Parque Eólico, estando ausentes em fase de Exploração. Na área de
controlo a espécie Gralha-preta registou uma diminuição progressiva da abundância ao longo das várias fases de monitorização, enquanto
as espécies Peneireiro-vulgar e Andorinha-das-chaminés não foram observadas em fase de Exploração. As restantes espécies detectadas
em fase de Ano 0 mantiveram ou aumentaram os seus valores de abundância em fase de Exploração.
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4.1.3/
4.1.3.1/

Censos de aves de rapina e outras planadoras
Pontos de Observação

Os censos de aves de rapina e outras planadoras pelo método dos pontos de escuta foram realizados de acordo com a calendarização
apresentada na Tabela 4.5.
Tabela 4.5 – Periodicidade dos censos de aves de rapina e outras planadoras (pontos de observação).
Jan.
2012
2013
2014

Fev.

Mar.
21

20-21

Abr.
28-29
22-23-24

Mai.
8-9
15

Jun.
17-18
18-19/23

Jul.
10-11
13

Ago.
21
16

Set.
27-28
12-13

Out.
31
17

Nov.

Dez.
9

23-24
4.1.3.1.1/

Análise descritiva

No conjunto das campanhas realizadas em fase de Exploração foram contabilizados 92 registos pertencentes a 5 espécies, havendo ainda
3 registos para os quais não foi possível determinar a espécie.
No 1º ano da fase de Exploração foram obtidos 37 registos, tendo a espécie Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) registado os maiores
valores de abundância.
No 2º ano foram obtidos 58 registos, sendo que a espécie Peneireiro-vulgar (Falco tinnunculus) registou os maiores valores de abundância.
Foram detectadas duas espécies com estatuto de ameaça de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, nomeadamente
Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), e Tartaranhão-azulado (Circus cyaneus).
4.1.3.1.2/

Análise espacial

Verificou-se uma maior concentração de observações nas áreas localizadas a oeste e noroeste do Parque Eólico, particularmente no 2º
ano da fase de exploração (Figura 4.23 e Figura 4.24; Anexo XII e Anexo XIII), e uma tendência de afastamento das áreas situadas a sul e a
este.
Os dados revelam ainda uma reduzida frequência de registos na área de implantação do Parque Eólico, embora com um aumento no 2º
ano face ao 1º.
Relativamente às espécies com estatuto de ameaça, foram registadas duas passagens da espécie Tartaranhão-azulado, uma em risco
reduzido e outra com risco elevado. Quanto à espécie Tartaranhão-caçador foram obtidos 27 registos da espécie, dos quais 2 foram em
risco elevado, e 15 em risco moderado.

2º RELATÓRIO ANUAL

51

PARQUE EÓLICO DE MEROICINHA II – MONITORIZAÇÃO ECOLÓGICA
AVIFAUNA | GRALHA-DE-BICO-VERMELHO | QUIRÓPTEROS | FLORA E VEGETAÇÃO
FASE DE EXPLORAÇÃO

Figura 4.23 – Observações de densidade kernel de aves de rapina no 1º ano da fase de Exploração

Figura 4.24 – Observações de densidade kernel de aves de rapina no 2º ano da fase de Exploração
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4.1.3.1.3/

Análise temporal

No 1º ano da fase de Exploração registou-se um valor médio de 4,6 observações por campanha de amostragem, inferior aos 5,8 registados
no 2º ano (Figura 4.25). Através da realização de um teste Mann Whitney verificou-se, contudo, que as diferenças não são significativas
entre os dois anos monitorizados (U = 37,5; p=0,857).

Figura 4.25 – Nº de observações nos dois anos da fase de Exploração (média ± desvio padrão)

O número de observações nos períodos de nidificação e dispersão manteve-se constante ao longo dos dois anos monitorizados. Os dados
revelam uma tendência de diminuição do número de registos no período de invernada, enquanto o período de migração outonal foi o que
apresentou maiores oscilações, particularmente no 2º ano (Figura 4.26).
O parâmetro riqueza específica não apresentou oscilações significativas ao longo do período monitorizado, verificando-se contudo uma
redução do número de espécies no período de invernada.

Figura 4.26 – Variação temporal do número de observações e da riqueza específica em fase de Exploração.

Entre as espécies registadas no 1º ano, apenas a espécie Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) registou uma diminuição do número de
observações no 2º ano, sendo esta, contudo, pouco significativa (Figura 4.27).
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Figura 4.27 – Nº de observações por espécie nos dois anos monitorizados.

4.1.3.1.4/

Comportamento de voo

Durante a fase de Exploração foi determinada a altura de voo, tipo de comportamento e distância de atravessamento das aves face aos
aerogeradores do Parque Eólico.Estes parâmetros foram utilizados para calcular o risco de colisão associado a cada observação de aves de
rapina e outras planadoras.
De acordo com os resultados, no 1º ano da fase de Exploração não houve qualquer passagem classificada como sendo de risco muito
elevado, havendo apenas uma passagem de risco elevado.
No 2º ano verificou-se um aumento do número de observações em todas as classes de risco, havendo 1 passagem de risco muito elevado e
6 passagens de risco elevado.
Tabela 4.6 – Nº de observações por classe de risco nos dois anos da fase de Exploração

Classes de risco
Risco reduzido
Risco moderado
Risco elevado
Risco muito elevado

1º Ano fase de Exploração
Nº de observações
%
18
49%
18
49%
1
3%
0
0%

1º Ano fase de Exploração
Nº de observações
%
30
46%
28
43%
6
9%
1
2%

Pela análise da Figura 4.28 (Anexo XIV) verifica-se queno 1º ano da fase de Exploração houve uma maior concentração de passagens com
risco de colisão moderado e elevado nas zonas a oeste e noroeste do Parque Eólico, havendo também algumas passagens a norte e
sudoeste.
No 2º ano da fase de Exploração registou-se um maior número de passagens com risco elevado e muito elevado junto ao Parque Eólico,
particularmente na proximidade dos aerogeradores localizados na zona norte do Parque. Tal como no 1º ano, houve uma maior
concentração de passagens de risco moderado nas zonas localizadas a oeste e sudoeste do Parque Eólico (Figura 4.29).
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Figura 4.28 – Observações de aves de rapina no 1º ano da fase de Exploração, e risco de colisão associado

Figura 4.29 – Observações de aves de rapina no 2º ano da fase de Exploração, e risco de colisão associado
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4.1.3.1.5/

Comparação com situação de referência e fase de Construção

Em Ano 0 (fase anterior à construção) foram realizados censos de aves de rapina e outras planadoras entre os meses de Novembro de
2006 e Setembro de 2007. Os trabalhos foram retomados em fase de construção, tendo os censos sido realizados entre os meses de
Fevereiro e Outubro de 2011.Na Tabela 4.7 estão representados todos os meses monitorizados nas várias fases do projecto.
Tabela 4.7 – Meses monitorizados pelo método dos pontos de observação nas diferentes fases do projecto (•Fase anterior à construção; •Fase de
construção; •1º Ano fase de Exploração; •2º Ano fase de Exploração)
Ano
2006
2007
2011
2012
2013
2014

Jan

Fev

•

•
•
•

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Nov
•

Dez
•

•

•
4.1.3.1.5.1.

Abundância relativa

Uma vez que o esforço de amostragem nas diferentes fases não foi constante,foi necessário realizar uma uniformização dos dados, tendose calculado o número de observações/hora.
Pela análise dos resultados verifica-se que os valores médios de abundância se mantiveram constantes ao longo das várias fases de
monitorização, variando entre 0,94 contactos/hora em Ano 0, 1,13 contactos/hora em fase de Construção, 0,93 contactos/hora no 1º ano
da fase de Exploração e 1,16 contactos/hora no 2º na da fase de Exploração (Figura 4.30).

Figura 4.30 – Abundância relativa (nº de observações/hora) nas várias fases de monitorização

4.1.3.1.5.2.

Riqueza específica

A variação da riqueza específica seguiu a mesma tendência verificada para a abundância relativa, tendo-se registado um mínimo de 3
espécies em Ano 0 e um máximo de 5 espécies em fase de construção e no 2º ano da fase de Exploração (Figura 4.31).
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Figura 4.31 – Riqueza específica nas várias fases de monitorização

4.1.3.1.5.3.

Análise de risco

Os censos de aves de rapina e outras planadoras realizados em fase de Ano 0 não compreenderam uma análise de risco de colisão, sendo
apenas efectuada em fase de construção e nos dois anos da fase de Exploração.
Comparando com a fase de Construção, o 1º ano da fase de Exploração registou uma diminuição da percentagem de observações nas
classes de risco elevado, não havendo, em ambos os anos, qualquer registo em classe de risco muito elevado.
O 2º ano da fase de Exploração registou um aumento da percentagem de observações em classe de risco muito elevado, sendo que este
aumento corresponde a apenas uma observação (Tabela 4.8).
Tabela 4.8 – Nº de observações por classe de risco de colisão em fase de Construção e nos dois anos da fase de Exploração.

Risco
Risco reduzido
Risco moderado
Risco elevado
Risco muito elevado

Fase de Construção
Nº de observações
20
26
5
0

%
39%
51%
10%
0%

1º ano fase de Exploração
Nº de observações
%
18
18
1
0

49%
49%
3%
0%

2º ano fase de Exploração
Nº de observações
%
30
28
6
1

46%
43%
9%
2%

Tal como no 1º e no 2º ano da fase de Exploração (Figura 4.28; Figura 4.29), em fase de Construção verificou-se uma concentração das
observações de aves de rapina nas zonas oeste e noroeste do Parque Eólico, e uma tendência de afastamento das zonas sul e este.
Também nesta fase a zona de implantação dos aerogeradores registou um reduzido número de ocorrências.
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Figura 4.32 – Observações de aves de rapina em fase de construção, e risco de colisão associado

4.1.3.2/

Transectos

Os censos de aves de rapina e outras planadoras pelo método dos transectos foram realizados de acordo com a calendarização
apresentada na Tabela 4.11.
Tabela 4.9 – Periodicidade dos censos de aves de rapina e outras planadoras (pontos de observação)
Jan.
2012
2013
2014

Fev.

Mar.
21

20-21

Abr.
28-29
22-23-24

Mai.
8-9
15

Jun.
17-18
18-19/23

Jul.
10-11
13

Ago.
21
16

Set.
27-28
12-13

Out.
31
17

Nov.

Dez.
9

23-24
4.1.3.2.1/

Análise descritiva

Os censos realizados através do método dos transectos em fase de Exploração resultaram na identificação de26 indivíduos pertencentes a
4 espécies.
No 1º ano da fase de Exploração foram obtidos 16 registos pertencentes a 54 espécies, enquanto no 2º ano foram obtidos 10 registos
pertencentes a 3 espécies.
A partir dos resultados obtidos calcularam-se os índices quilométricos de abundância (IQA) tendo-se registado um valor de IQA de 2,57
observações/km no 1º ano, e 1,60 observações /km no 2º ano.
Atendendo aos resultados por espécie, os valore de IQA variaram entre um mínimo de 0,11 aves/km para a espécie Águia-calçada
(Circaetus gallicus), e um máximo de 0,56 aves/km para a espécie Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) (Tabela 4.10).
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Tabela 4.10 – Índice quilométrico de abundância (IQA) por espécie, e IQA total nos dois anos da fase de Exploração
Espécie
Buteo buteo
Circaetus gallicus
Circus pygargus
Falco tinnunculus
Total
4.1.3.2.2/

1º Ano
0,64
0,32
1,121
0,48
2,57

2º Ano
0,48
0
0,48
0,64
1,60

Análise temporal

Entre o 1º e o 2º ano da fase de Exploração verificou-se uma diminuição do valor médio do IQA, tendo-se registado um valor médio de
0,32 aves/km no 1º ano e 0,16 aves/km no 2º ano. Verificou-se, contudo, que as diferenças entre os dois anos não foram significativas
(Mann-Whitney U = 35,500, p=0,702).

Figura 4.33 – Valores médios de IQA nos dois anos da fase de Exploração.

A espécie Peneireiro-vulgar (Falco tinnunculus) foi a única a registar um aumento do IQA entre os dois anos da fase de Exploração. As
restantes espécies registaram diminuições mais ou menos pronunciadas do IQA, sendo que a espécie Águia-calçada não obteve qualquer
registo no 2º ano (Figura 4.34).
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Figura 4.34 – Variação do IQA das diferentes espécies entre os dois anos da fase de Exploração

4.1.3.2.3/

Comparação com fase de Construção

Os dois anos da fase de Exploração registaram uma diminuição do valor médio do IQA face ao obtido em fase de Construção (Figura 4.35)
A realização de um teste Kruskal-Wallis revelou não existirem diferenças significativas entre os vários anos monitorizados (H=0,799,
p=0,671).

Figura 4.35 – Valores médios de IQA em fase de construção e nos dois anos da fase de Exploração.

Os resultados obtidos nos dois anos da fase de Exploração revelam uma diminuição dos índices quilométricos de abundância para todas as
espécies detectadas face aos resultados obtidos em fase de Construção (Figura 4.36).
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Figura 4.36 – Variação do IQA entre a fase de Construção e os dois anos da fase de Exploração

4.1.4/

Caracterização específica de Gralha-de-bico-vermelho

As observações de Gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax) ao longo das várias fases de monitorização foram muito escassas,
ocorrendo sempre de forma esporádica.
Em fase de Ano 0 a espécie foi observada em 3 ocasiões, sempre partir do ponto localizado nas imediações do abrigo do Arnal (PD2).
Todas as observações corresponderam a bandos de 2 indivíduos.
A espécie apenas voltou a ser observada na área de estudo no 2º ano da fase de Exploração, tendo sido observados 2 indivíduos através de
um dos pontos de observação (PD3) dirigidos à espécie.
No 2º ano da fase de Exploração foram ainda observados 7 indivíduos na área do Parque Eólico a partir de um ponto dirigido a aves de
rapina e outras planadoras (PO1) (Figura 4.37; AnexoXV).

2º RELATÓRIO ANUAL

61

PARQUE EÓLICO DE MEROICINHA II – MONITORIZAÇÃO ECOLÓGICA
AVIFAUNA | GRALHA-DE-BICO-VERMELHO | QUIRÓPTEROS | FLORA E VEGETAÇÃO
FASE DE EXPLORAÇÃO

Figura 4.37 – Observações de Gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax)

4.1.5/

Análise por espécie de aves de rapina e outras planadoras

De modo a melhor ilustrar os resultados obtidos relativos às espécies de aves de rapina e outras planadoras, são apresentados os
resultados por espécie, tendo sido integrados os resultados obtidos pelos diferentes métodos (XVI).
Águia-de-asa-redonda(Buteo buteo)

A Águia-de-asa-redonda encontra-se bastante bem distribuída pelo território português, sendo a única espécie de ave de rapina presente
em todas as regiões do país. É comum, escasseando apenas nos extremos Norte e Sul de Portugal Continental. Os números desta espécie
aumentam durante o Inverno devido à chegada de efectivos provenientes do Norte da Europa. No entanto, a população em Portugal é
basicamente residente, pelo que pode ser encontrada durante todo o ano.
Pelo método dos pontos de observação foram obtidos 23 registos desta espécie, dos quais 9 foram obtidos no 1º ano e 14 no 2º. Foram
ainda registados 6 indivíduos pelo método dos pontos de escuta (Figura 4.38).
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Figura 4.38 – Registos da espécie Buteo buteo nos dois anos da fase de Exploração
Águia-cobreira(Circaetus gallicus)

A Aguia-cobreira ocorre em grande parte de Portugal continental, geralmente em densidades baixas. Utiliza áreas florestadas como
habitat de nidificação, necessitando igualmente de extensas áreas abertas que utiliza como locais de alimentação, onde se alimenta quase
exclusivamente de serpentes.
Pelo método dos pontos de observação ocorreram 8 observações da espécie, 2 no 1º ano e 6 no 2º ano. Ocorreram ainda duas
observações da espécie pelo método dos pontos de escuta no 2º ano da fase de Exploração (Figura 4.39).
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Figura 4.39 – Registos da espécie Circaetus gallicus nos dois anos da fase de Exploração
Tartaranhão-azulado (Circus cyaneus)

Como espécie nidificante o Tartaranhão-azulado apresenta uma área de distribuição limitada ao extremo norte do país. Durante o Inverno
a população é reforçada com os contingentes invernantes, alargando a sua área de distribuição. A população nidificante ocorre
preferencialmente em zonas abertas revestidas por matos baixos, entrecortadas por searas e pastagens. A população invernante ocupa
uma grande diversidade de habitats.
Em fase de Exploração apenas ocorreram duas observações desta espécie, ambas no 2º ano e pelo método dos pontos de observação. As
observações ocorreram nos meses de Abril e Junho, pelo que se tratavam de indivíduos pertencentes à população nidificante que ocorre
no norte do país (Figura 4.40).
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Figura 4.40 – Registos da espécie Circus cyaneus nos dois anos da fase de Exploração
Tartaranhão-caçador (Circus pygargus)

É pouco abundante, podendo ser localmente comum em certas zonas do Alentejo. Sendo um nidificante estival, está presente no país a
partir de meados de Março e até Setembro. Está praticamente ausente durante o Inverno.
Pelo método dos pontos de observação houve 27 observação desta espécie, dos quais 15 ocorreram no 1º ano e 12 no 2º ano. Houve ainda
15 observações da espécie pelo método dos pontos de escuta, 10 ano 1º ano e 5 no 2º ano (Figura 4.41).
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Figura 4.41 – Registos da espécie Circus pygargus nos dois anos da fase de Exploração
Falcão-peregrino (Falco peregrinus)

Espécie residente com distribuição alargada em Portugal continental, ocorrendo contudo de forma dispersa. O reduzido número de
efectivos faz com que se encontre classificada como Vulnerável pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Ocorre numa grande
variedade de habitats, evitando normalmente áreas muito florestadas. Surge tipicamente em zonas de afloramentos rochosos, vales,
serras e falésias marinhas.
Esta espécie apenas foi observada em fase de Construção através do método dos pontos de observação (Figura 4.42).
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Figura 4.42 – Registos da espécie Falco peregrinus nos dois anos da fase de Exploração
Peneireiro-vulgar (Falco tinnunculus)

Espécie comum em Portugal Continental, mais abundante em zonas agrícolas e nas imediações de aglomerados urbanos. O peneireirovulgar é um falcão residente pelo que se observa durante todo o ano.
Houve 32 observações da espécie pelo método dos pontos de observação, 11 no 1º ano e 21 no 2º ano (Figura 4.43).
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Figura 4.43 – Registos da espécie Falco tinnunculus nos dois anos da fase de Exploração
4.1.6/

Relação dos dados com características do projecto ou de ambientes exógenos

Analisou-se a relação entre a abundância relativa da avifauna e um conjunto de variáveis ambientais que caracterizam os pontos de
amostragem, nomeadamente distância ao aerogerador mais próximo, altitude, velocidade média do vento, e temperatura média. Para o
efeito foram realizadas 3 análises de componentes principais (ACP), por forma a agrupar os dados de acordo com as variáveis categóricas
biótopo, exposição dominante da encosta e direcção dominante do vento.
De acordo com os resultados verifica-se que a 1ª componente principal agrega um valor elevado de variabilidade (79,1%), e permite
efectuar a separação entre os diversos pontos de acordo com os valores de abundância. Pela análise dos 3 biplot resultantes da ACP
(Figura 4.44; Figura 4.45; Figura 4.46) verifica-se que os pontos de amostragem situados no lado direito do gráfico foram os que
registaram maior abundância relativa, sendo que todos estes pontos se situam na área de controlo.
Verifica-se ainda que a abundância relativa se apresenta uma correlação forte e positiva com a distância ao aerogerador mais próximo, e
correlações fortes e negativas com as variáveis altitude, velocidade média do vento e temperatura média. Estes resultados indicam que os
pontos com maior abundância de aves se encontram mais afastados do núcleo de aerogeradores, ficam situados a cotas mais baixas, e
apresentam velocidade média do vento e temperatura mais reduzida.
Pela análise de Figura 4.44 verifica-se que os pontos dominados pelo mosaico de biótopos matos e afloramentos rochosos registaram
menores valores de abundância, tendo os maiores valores de abundância sido registados em áreas de matos com prados e matos com
prados e afloramentos rochosos.
Relativamente à exposição dominante das encostas não se observou uma relação vidente com a distribuição da abundância relativa,
verificando-se contudo uma menor abundância nos pontos voltados a Este (Figura 4.45).
Não se observou uma relação evidente entre a abundância e a direcção predominante do vento (Figura 4.46).
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Figura 4.44 – Biplot da análise de componentes principais com os pontos agrupados por biótopo (M – Matos, AR – Afloramento rochoso; P – Prados,
BV – Bosque de vidoeiros)

Figura 4.45 – Biplot da análise de componentes principais com os pontos agrupados por exposição dominante da encosta

Figura 4.46 – Biplot da análise de componentes principais com os pontos agrupados por direcção dominante do vento
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4.2/
4.2.1/

CARACTERIZAÇÃO DE QUIRÓPTEROS
Espécies presentes

Os trabalhos de caracterização de quirópteros realizados até à data pelos métodos de pontos de escuta e prospecção de abrigos,
permitiram identificar 7 espécies e 13 grupos de espécies cuja semelhança das vocalizações não permite a sua diferenciação (Tabela 4.11).
Relativamente às espécies/grupos de espécies com estatuto de conservação elevado, assinala-se a presença do grupo Myotis
myotis/Myotis blythii, cujas espécies estão classificadas como Vulnerável e Criticamente em Perigo, respectivamente, e da espécie
Rhinolophus ferrumequinum, classificada como Vulnerável.
A referência à espécie Miniopterus schreibersii, classificada como Vulnerável, apenas aconteceno âmbito dos contactos identificados como
pertencentes aos grupos de espécies P. pipistrellus/P. pygmaeus/M. schreibersii e P. pygmaeus/M. schreibersii, pelo que não há certeza
quanto à sua presença efectiva na área de estudo.
Tabela 4.11 – Espécies presentes na área de estudo, detectadas através das metodologias de avaliação da utilização da área e prospecção abrigos, e
respectivos estatutos de conservação de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LC – Pouco Preocupante, DD – Informação
Insuficiente, VU – Vulnerável, EN – Em Perigo; CR – Criticamente em Perigo)
Espécies
Barbastella barbastellus
E. serotinus /E. isabellinus
Hypsugo savii
H. savii / P. kuhli
M. bechsteinii/ M. daubentonii/ M. emarginatus/ M. mystacinus/ M. escalerai
M. myotis / M. blythii
Myotis daubentonii
Myotis daubentonii/Myotis mystacinus
Myotis emarginatus
Myotis mystacinus
Myotis sp.
N. lasiopterus /N. noctula
N. leisleri / E. serotinus / E. isabellinus
Nyctalus leisleri
Nyctalus sp.
Plecotus auritus
P. austriacus/P. auritus
P. pipistrellus / P. pygmaeus
P. pipistrellus / P. pygmaeus / M. schreibersii
P. pygmaeus / M. schreibersii
Pipistrellus kuhli
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus sp.
Rhinolophus sp.
Rhinolophus ferrumequinum
T. teniotis / N. lasiopterus / N. noctula
Tadarida teniotis

4.2.2/

LVVP
DD
LC/DD
DD/LC
EN/LC/DD/DD/VU/CR
LC
LC/DD
DD
DD
DD/DD
DD/LC/DD
DD
LC/DD
LC/LC
LC/LC/VU
LC/VU
LC
LC
LC
VU
DD/DD/DD
DD

Utilização da área
X
X

Abrigos
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

Monitorização de abrigos

Realizaram-se visitas aos 27 abrigos nos períodos de hibernação, Primavera e Verão (Figura 4.47; Anexo VI; Anexo VII).
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Figura 4.47 – Abrigos visitados

As condições observadas nem sempre permitiram a prospecção dos abrigos. Isto foi particularmente frequente nos abrigos localizados em
pontes, uma vez que o caudal de água nas épocas de Primavera e hibernação nem sempre permitiu o acesso ao abrigo.Da mesma forma
nem sempre foi possível aceder aos abrigos localizados em espigueiros, cujaentrada se encontrava frequentemente vedada. Em várias
campanhas este problema foi minimizado através da realização de escutas no exterior dos abrigos. Contudo, na época de hibernação,
assim como nas campanhas que coincidiram com condições meteorológicas desfavoráveis (chuva, baixas temperaturas, vento forte),não
foi possível realizar este tipo de amostragem.
Foram detectados morcegos em 18 dos abrigos monitorizados, havendo ainda 2 abrigos com indícios de presença de quirópteros (guano)
(Tabela 4.12, Anexo XVII).
Tabela 4.12 – Presença de morcegos nos abrigos monitorizados nos diferentes períodos fenológicos (*existência de Guano, - não realizado).
Assinala-se a bold as novas confirmações de presença efectuadas no 2º ano. A cinzento assinalam-se as ausências verificadas face a confirmações
efectuadas no 1º ano

Ponto
PQAME01
PQAME02
PQAME05
PQAME06
PQAME07
PQAME08
PQAME09
PQAME10
PQAME12
PQAME13
PQAME14

Hibernação
0
0
0
0
0
*
0
-

2º RELATÓRIO ANUAL

1º Ano
Primavera
0
0
X
*
0
-

Verão
X
X
X
0
0
X
X
*
X
X
X

Hibernação
0
0
0
0
0
*
0
0
0

2º Ano
Primavera
X
X
X
X
X
X
X

Verão
X
X
X
X
X
X
X
X
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Ponto
PQAME15
PQAME16
PQAME23
PQAME27
PQAME28
PQAME29
PQAME30
PQAME31
PQAME35
PQAME36
PQAME37
PQAME40
PQAME41
PQAME42
PQAME43
PQAME60

Hibernação
X
*
*
0
-

1º Ano
Primavera
0
0
*
X
0
X
*
0
X
-

Verão
0
X
X
X
*
*
0
X
*
0
X
X

Hibernação
0
0
X
0
0
X
*
0
0
-

2º Ano
Primavera
0
0
X
0
*
-

Verão
X
0
0
X
-

Não obstante o decréscimo do número de abrigos ocupados na época de Verão verificou-se, no 2º ano da fase de Exploração, um
aumento do número de indivíduos registados nos abrigos, o que se deveu principalmente ao elevado número morcegos observados no
abrigo PQAME23(Tabela 4.13).
Nos períodos de hibernação e Primavera verificou-se um aumento do número de abrigos ocupados.
Relativamente à importância dos abrigos monitorizados destacam-se, no período de Verão, os abrigos PQAME02, PQAME08, PQAME09,
PQAME14, PQAME23 e PQAME30, sendo que em todos estes abrigos foi detectado um número significativo de morcegos.
Na época de Primavera destaca-se o abrigo PQAME14, onde foram observados 13 indivíduos das espécies Myotis daubentonii e Myotis
mystacinus.
No período de hibernação apenas foram observados morcegos nos abrigos PQAME35 e PQAME40, ambos com ocupação reduzida.
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Tabela 4.13 – Resultados prospecção de abrigos de quirópteros (* – Monitorização do abrigo através de escutas)
Ponto

PQAME01

PQAME02

PQAME05

PQAME06

PQAME07

PQAME08

PQAME09

PQAME10

PQAME12

Época

1º ano

2º ano

Nº de indivíduos
4
70*
0
3
0
0
0
0
0
0
0

Espécie(s)
Não realizado
Não realizado
Myotis mystacinus; Myotis sp.
Não realizado
Não realizado
Tadarida teniotis
Não realizado
Myotis daubentonii/ Myotis mystacinus
Não realizado
-

Nº de indivíduos
0
1
1
1
51*+3*
6
2+3
0
16
0
0
5

Verão

16

Myotis mystacinus

5

Hibernação
Primavera

0
4

1

Verão

40

M. daubentonii; M. Mystacinus
M. bechsteinii/ M. daubentonii/ M. emarginatus/ M. mystacinus/ M.
Escalerai
Guano
Guano
Guano
Não realizado
Myotis daubentonii / Myotis mystacinus; Myotis sp

Espécie(s)
M. bechsteinii/ M. daubentonii/ M. emarginatus/ M. mystacinus/ M. escalerai
M. daubentonii/ M. mystacinus
Tadarida teniotis
Tadarida teniotis, Nyctalus leisleri
Myotis daubentonii/Myotis mystacinus; Myotis daubentonii
Myotis daubentonii; Myotis mystacinus
Não realizado
Myotis daubentonii; Myotis daubentonii/ Myotis mystacinus; guano
Não realizado
Não realizado
M. daubentonii; M. emarginatus
M. bechsteinii/ M. daubentonii/ M. emarginatus/ M. mystacinus/ M. escalerai; M.
emarginatus
Não foi possível aceder ao abrigo
M. bechsteinii/ M. daubentonii/ M. emarginatus/ M. mystacinus/ M. escalerai

46

Myotis daubentonii/ Myotis mystacinus

0
0
4
7

Guano
Não realizado
Não realizado
0
Myotis daubentonii/ Myotis mystacinus
Myotis daubentonii; Plecotus sp.; Não identificado

Hibernação
Primavera
Verão
Hibernação
Primavera
Verão
Hibernação
Primavera
Verão
Hibernação
Primavera
Verão
Hibernação
Primavera
Verão
Hibernação
Primavera

Hibernação
Primavera
Verão
Hibernação
Primavera
Verão

2º RELATÓRIO ANUAL

0
0
0
0
1+2
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Ponto

PQAME13

PQAME14

PQAME15

PQAME16

PQAME23

PQAME27

PQAME28

PQAME29

PQAME30

PQAME31

Época
Hibernação
Primavera
Verão
Hibernação
Primavera
Verão
Hibernação
Primavera
Verão
Hibernação
Primavera
Verão
Hibernação
Primavera
Verão
Hibernação
Primavera
Verão
Hibernação
Primavera
Verão
Hibernação
Primavera
Verão
Hibernação
Primavera
Verão
Hibernação
Primavera
Verão

1º ano
Nº de indivíduos
0
2*
30
0
0
0
1*
26*
1
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Espécie(s)
Não realizado
P. pipistrellus/P. pygmaeus; Nyctalus sp.
Não realizado
Não realizado
Myotis daubentonii
Não realizado
Não realizado
Não realizado
Não realizado
Não realizado
Não realizado
Não realizado
Não realizado
P. pipistrellus/ P. Pygmaeus
Não realizado
Não realizado
Não realizado
Não realizado
Não realizado
Não realizado
Não realizado
Não realizado
P.pipistrellus/ P. pygmaeus / M. schreibersii
Não realizado
Não realizado
R. ferrumequinum

2º ano
Nº de indivíduos
0
0
13
69
0
0
95*
0*
2*
0
2+1+1

Espécie(s)
0
Não realizado
Não realizado
0
Myotis daubentonii/ Myotis mystacinus; Myotis mystacinus
Myotis daubentonii/ Myotis mystacinus; guano
0
Não realizado
Não realizado
0
Não realizado
Não realizado
Não realizado
Pipistrellus sp.
Não realizado
Não realizado
Não realizado
Não realizado
Não realizado
Não realizado
Não realizado
Não realizado
Pipistrellus sp.; Nyctalus leisleri/Eptesicus sp.
Não realizado
Não realizado
Plecotussp.;Rhinolophus sp.; Eptesicussp.
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Ponto

PQAME35

PQAME36

PQAME37

PQAME40

PQAME41

PQAME42

PQAME43

PQAME60

Época

1º ano

Hibernação
Primavera
Verão
Hibernação
Primavera
Verão
Hibernação
Primavera
Verão
Hibernação

Nº de indivíduos
2
0
0
0
1
0
0
0
0

Primavera

4

Verão
Hibernação
Primavera
Verão
Hibernação
Primavera
Verão
Hibernação

1
0
0
0
0
0
0
-

Primavera

3

Verão
Hibernação
Primavera
Verão

2
2

2º RELATÓRIO ANUAL

Espécie(s)
R. ferrumequinum; guano
Guano
Guano
R. ferrumequinum; Guano
Guano
Não realizado
Guano
M. bechsteinii/ M. daubentonii/ M. emarginatus/ M. mystacinus/ M.
Escalerai
Rhinolophus sp. + Guano
Guano
Guano
Guano
Não realizado
M. bechsteinii/ M. daubentonii/ M. emarginatus/ M. mystacinus/ M.
Escalerai
Myotis sp.
Não realizado
Não realizado
P. pipistrellus/ P. pygmaeus / M. schreibersii

2º ano
Nº de indivíduos
4
0
0
0
3

Espécie(s)
R. ferrumequinum
Não realizado
Não realizado
0
Não realizado
B. barbastella; Plecotus auritus; H. savii; Guano

-

-

0
0
0
0

Guano
Guano
0
Não realizado
Não realizado
0

-

-

-

Não realizado
Não realizado
Não realizado
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4.2.3/

Utilização da área por quirópteros

Os trabalhos para avaliação da utilização da área por parte da comunidade de quirópteros foram realizados de acordo com a
calendarização apresentada na Tabela 4.14.
Tabela 4.14 – Datas de realização dos pontos de escuta de quirópteros no 1º e 2º ano da fase de Exploração.
Jan.

Fev.

2012
2013
4.2.3.1/

Mar.

Abr.
27,28
22,23

Mai.
18,19
03,04

Jun.
25
28,29

Jul.
20,21
22,23

Ago.
25,26
12,13

Set.
20,21
23,24

Out.
29,30
14

Nov.

Dez.

Análise descritiva
4.2.3.1.1/

Actividade de quirópteros

Os trabalhos para avaliação da utilização da área pela comunidade de quirópteros resultaram, até ao momento, na obtenção de 76
contactos, dos quais 35 foram registados no 1º ano da fase de Exploração e 39 no 2º ano (Figura 4.48). Estes contactos foram obtidos na
área de implementação do Parque Eólico uma vez que, tal como referido no ponto 3.1.2.2.1/, não foi possível estabelecer uma área de
controlo.
Todas as espécies foram identificadas pelo seu nome científico, nome comum, estatutos de conservação segundo o UICN e Livro
Vermelho de Vertebrados de Portugal, segundo a Directiva 79/409/CEE, convenção de Berna e convenção de Bona (Anexo I).
Todos os contactos corresponderam a pulsos de navegação, não havendo registo de comportamento de alimentação (ocorrência de
feeding buzzes), nem chamamentos sociais.
Houve 6 contactos que não permitiram identificar a espécie correspondente.
A espécie que registou maior actividade nos dois anos monitorizados foi Tadarida teniotis. No 2º ano verificou-se uma diminuição de
actividade do grupo de espécies N. leisleri/E. serotinus/E. isabellinus face ao 1º ano. Por outro lado, existiu um aumento da actividade dos
grupos E. serotinus/E. isabellinus e Nyctalus sp., pelo que não é possível aferira variação da actividade destas espécies. No 2º ano realça-se
ainda a detecção do grupo de espécies P. austriacus/P. auritus que não tinha sido detectado no 1º ano e que, por se tratarem de espécies
que emitem vocalizações de fraca amplitude (e, consequentemente, curto alcance), são frequentemente subamostradas.

Figura 4.48 – Actividade das diferentes espécies/grupos de espécies no 1º (esq.) e 2º ano (dir.) da fase de Exploração
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4.2.3.1.2/

Riqueza específica

Os trabalhos de caracterização de utilização da área pela comunidade de quirópteros permitiram, até ao momento, identificar 3 espécies e
8 grupos nos quais, dada a semelhança das vocalizações emitidas, não foi possível identificar com exactidão as espécies.
A inclusão de grupos de espécies com vocalizações semelhantes introduz algum grau de incerteza quanto à riqueza específica na área de
estudo. Desta forma, optou-se por representar a riqueza específica na forma de intervalos, determinando os valores mínimo e máximo de
espécies cuja ocorrência é provável. As vocalizações não identificadas não foram consideradas para este cálculo.
No 1º ano da fase de Exploração foram identificadas entre 6 e 8 espécies, enquanto no 2º ano se registaram entre 6 e 12espécies.
Considerando a totalidade dos dados recolhidos até ao momento, o valor de riqueza específica na área do Parque Eólico situa-se entre 9 e
16 espécies (Figura 4.49).

Figura 4.49– Valores mínimos e máximos de riqueza específica no 1º e 2º ano da fase de Exploração, e para a totalidade dos dados.

4.2.3.2/

Análise espacial
4.2.3.2.1/

Actividade de quirópteros

Considerando a totalidade dos dados recolhidos nos dois anos de monitorização, verificou-se que a actividade de quirópteros variou entre
um mínimo de 2 contactos no ponto PQME 07, e um máximo de 15 contactos no ponto PQME 01. Através da realização de um teste
Kruskal-Wallis verificou-se não existirem diferenças significativas entre os diversos pontos monitorizados (U= 9,973, 11 g.l., p=0,533).
No 1º ano da fase de Exploração a actividade de quirópteros variou entre 1 contacto nos pontos PQME 06, PQME 09 e PQME 10 (próximos
dos AG’s 1, 3 e 4), e 5 contactos nos pontos PQME 01, PQME 02, PQME 03, e PQME 11, os primeiros três localizados a norte do projecto e
o último entre os AG’s 4 e 5 (Figura 4.50, Anexo XIX). Não se verificaram diferenças significativas entre os diversos pontos monitorizados
(Kruskal-Wallis H=6,456, 11g.l., p = 0,841).
No 2º ano a actividade de quirópteros variou entre 0 contactos no ponto PQME 07 (próximo do AG2) e 10 contactos no ponto PQME 01 (a
norte do parque eólico). Novamente as diferenças observadas não se revelaram significativas (Kruskal-Wallis H=8,076, 11g.l., p = 0,706).
Analisando apenas a actividade das espécies com estatuto de conservação desfavorável, verificou-se uma maior concentração da
actividade nos pontos PQME 03 e PQME 12 (o primeiro a norte do projecto e o segundo no extremo sul), enquanto os pontos PQME 06,
PQME 07, e PQME 09 (entre os AG’s 1 a 3), com apenas 2 contactos, foram os que registaram menor actividade. (Figura 4.51)
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Figura 4.50 – Variação espacial da actividade de quirópteros nos dois anos monitorizados

Figura 4.51 – Variação espacial da actividade de espécies com estatuto de conservação elevado nos dois anos monitorizados
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Na Tabela 4.15 é possível observar a actividade das várias espécies de quirópteros nos diferentes pontos de monitorização.
Verifica-se que no 1º ano da fase de exploração a espécie Tadarida teniotis foi detectada em todos os pontos, sendo a sua actividade mais
elevada nos pontos PQME02 e PQEM 03.
No 2º ano verificou-se uma maior homogeneidade da distribuição espacial das várias espécies de quirópteros, exceptuando-se apenas o
ponto PQME01, onde a actividade foi superior. A elevada actividade neste ponto resulta da detecção de várias espécies/grupos de
espécies, de onde se destaca a espécie Tadarida teniotis com 4 registos.
Tabela 4.15 – Actividade das várias espécies por ponto de amostragem nos dois anos monitorizados.
Espécie

PQME
01

Barbastella barbastellus
E. serotinus /E. isabellinus
H. savii / P. kuhli
M. myotis / M. blythii
N. lasiopterus /N. noctula
N. leisleri / E. serotinus / E. isabellinus
Nyctalus sp.
P. austriacus/P. auritus
P. pygmaeus / M. schreibersii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus sp.
T. teniotis / N. lasiopterus / N. noctula
Tadarida teniotis
Não Identificado
Espécie
Barbastella barbastellus
E. serotinus /E. isabellinus
H. savii / P. kuhli
M. myotis / M. blythii
N. lasiopterus /N. noctula
N. leisleri / E. serotinus / E. isabellinus
Nyctalus sp.
P. austriacus/P. auritus
P. pygmaeus / M. schreibersii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus sp.
T. teniotis / N. lasiopterus / N. noctula
Tadarida teniotis
Não Identificado
4.2.3.2.2/

PQME
02

PQME
03

PQME
04

PQME
05
1

1º Ano
PQME PQME
06
07

PQME
08

PQME
09

PQME
10

PQME
11

PQME
12

1

3

1

2

1
1
1

1

1

2

5

5

1
1

1

PQME
01

PQME
02

PQME
03

PQME
04

PQME
05

2

1

1

2

2º Ano
PQME PQME
06
07

1

1

1

2

1

PQME
08

PQME
09

PQME
10

PQME
11

PQME
12

1
1
1

1

1
2

1

2
1
1

2

1

2

1
1

4
1

2
1

2

1

1
2

2
1

Riqueza específica

No 1º ano da fase de exploração os maiores valores de riqueza específica foram registados nos pontos PQME01, PQME05 e PQME12 (os
dois primeiros a norte da área do projecto e o terceiro no extremo sul), sendo que estes pontos registaram também valores elevados de
actividade (Figura 4.52). Os pontos PQME02 e PQME03 (a norte da área do projecto), não obstante terem observado valores
relativamente elevados de actividade, apresentaram reduzida riqueza específica, uma vezque todos os contactos pertenceram a uma
única espécie.
No 2º ano da fase de Exploração registou-se maior riqueza específica nos pontos PQME01, PQME04, PQME08, e PQME12, seguindo desta
2º RELATÓRIO ANUAL
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forma a tendência observada para a actividade.

Figura 4.52 – Variação especial da riqueza específica nos dois anos de monitorização

4.2.3.3/

Análise temporal
4.2.3.3.1/

Actividade de quirópteros

No 1º ano da fase de exploração, a actividade mensal de quirópteros variou entre um mínimo de 0 contactos nos meses de Maio e Outubro
e um máximo de 19 no mês de Setembro (Figura 4.53). No 2º ano da fase de Exploração não houve registo de actividade no mês de Maio,
registando-se um máximo de actividade no mês de Junho.

Figura 4.53 – Actividade mensal de quirópteros no 1º e 2º ano da fase de Exploração
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4.2.3.3.2/

Riqueza específica

No 1º ano da fase de Exploração os valores de riqueza específica registaram um valor máximo no mês de Setembro, em que foram
registadas 5 espécies, seguindo-se os meses de Junho e Agosto, com valores de riqueza específica compreendidos entre 2 e 4 espécies (a
utilização do intervalo de valores resulta da indefinição gerada pela presença de grupos de espécies com vocalizações semelhantes).
No 2º ano da fase de exploração destacou-se claramente o mês de Junho, com um valor de riqueza específica compreendido entre 6 e 10
espécies.

Figura 4.54 – Riqueza específica ao longo dos vários meses monitorizados (as barras de erro representam os valores mínimo e máximo de riqueza
específica possíveis nos meses correspondentes)

4.2.3.4/

Relação dos dados com características do projecto ou de ambientes exógenos

Por forma a compreender melhor a dinâmica temporal da actividade de quirópteros em fase de Exploração, analisou-se a relação entre a
actividade e as variáveis meteorológicas velocidade do vento e temperatura.
Não se observou uma associação evidente entre a actividade de quirópteros e a velocidade do vento. Verificou-se, contudo, que os meses
com maior actividade registaram velocidades médias do vento inferiores a 3 m/s (Figura 4.55).

Figura 4.55–Variação temporal de actividade de quirópteros e velocidade do vento.
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Relativamente à temperatura verificou-se uma correspondência entre a variação temporal deste parâmetro e a actividade de quirópteros.
Esta associação foi positiva, sendo que o aumento da temperatura esteve normalmente associado a um aumento da actividade de
quirópteros (Figura 4.56).

Figura 4.56 – Variação temporal de actividade de quirópteros e temperatura

Por forma a quantificar a associação entre as diversas variáveis construiu-se uma matriz de correlações (coeficientes de correlação de
Spearman). Os resultados corroboram as tendências observadas, verificando-se uma correlação fraca e negativa entre a actividade e a
velocidade do vento, e uma correlação elevada e de sentido positivo entre a actividade de a temperatura (Figura 4.57).

Figura 4.57–Matriz de correlações entre a actividade de quirópteros e as variáveis meteorológicas velocidade de vento e temperatura (Parte superior:
Coeficientes de correlação de Spearman, Parte inferior: Scatterplote linha de tendência; Diagonal: Histograma e densidade de probabilidade)

82

2º RELATÓRIO ANUAL

PARQUE EÓLICO DE MEROICINHA II – MONITORIZAÇÃO ECOLÓGICA
AVIFAUNA | GRALHA-DE-BICO-VERMELHO | QUIRÓPTEROS | FLORA E VEGETAÇÃO
FASE DE EXPLORAÇÃO

4.2.3.5/

Análise dos resultados face à situação de referência
1

No ano de 2007 foi efectuado o estudo de caracterização da situação de referência de quirópteros do Parque Eólico Meroicinha II , em fase
anterior à construção, decorrendo entre os meses de Abril e Outubro de 2007.Foramrealizadas amostragens mensais nos mesmos 12
pontos monitorizados em fase de Exploração.
4.2.3.5.1/

Actividade de quirópteros

Verificou-se uma diminuição acentuada da actividade de quirópteros entre a fase de Ano 0 e os dois anos da fase de Exploração. Em Ano 0
registou-se um valor médio de actividade de 48,9 contactos/mês, tendo este valor diminuído para 5,3 contactos/mês no 1º ano da fase de
Exploração e 5,6 contactos/mês no 2º ano desta fase (Figura 4.58).
Através da realização de testes não paramétricos Mann-Whitney verificou-se que esta redução da actividade foi significativa (Tabela 4.16).

Figura 4.58 – Actividade média de quirópteros (± desvio padrão) em Ano 0 e nos dois anos da fase de Exploração
Tabela 4.16–Resultados dos testes estatísticos Mann-Whnitney
Comparação (teste
Mann-Whitney)
Ano 0 vs. 1º Ano
Ano 0 vs. 2º Ano

U Statistic

p-value

8,0
8,0

0,038
0,038

Tal como se pode observar naFigura 4.58, verificou-se uma elevada dispersão dos valores de actividade em fase de Ano 0, tendo-se
registado um desvio padrão superior à média.
Apesar de esta dispersão poder ser considerada normal – atendendo à normal variabilidade temporal da actividade de quirópteros, que
resulta de imperativos fenológicos e da disponibilidade de alimento – verificou-se que em fase de Ano 0 a elevada dispersão dos
resultados resultou dos valores de actividade registados no mês de Agosto, que foram substancialmente superiores aos verificados nos
restantes meses (Tabela 4.18; Figura 4.59). A actividade registada neste mês (em que se contabilizaram 198 contactos, a que corresponde
um valor médio de 99 contactos/hora) é claramente atípica devendo, em termos estatísticos, ser considerada um outlier.
Com efeito, a análise dos dados após exclusão dos resultados obtidos no mês de Agosto de Ano 0 revela não existirem diferenças
significativas entre a actividade registada em Ano 0 e nos dois anos da fase de Exploração (Tabela 4.17).

1

Barreiro, S., Silva, B., Alves, P. 2008 – Monitorização de morcegos no Parque Eólico Meroicinha II. Relatório 1 – Ano 2007. Plecotus, Lda.
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Entre os meses de Abril e Julho não se verificaram diferenças expressivas dos valores de actividade entre a fase de Ano 0 e os dois anos da
fase de Exploração.
Os resultados obtidos nos meses de Setembro e Outubro em fase de Ano 0 foram superiores aos registados em fase de Exploração,
apesar de esta diferença não ser tão pronunciada como a verificada no mês de Agosto.
Tabela 4.17 – Resultados dos testes estatísticos Mann-Whnitney após exclusão do mês de Agosto
Comparação (teste
Mann-Whitney)
Ano 0 vs. 1º Ano
Ano 0 vs. 2º Ano
1º Ano vs. 2º Ano

U Statistic

p-value

14,0
14,5
23,5

0,209
0,209
0,902

Tabela 4.18–Actividade mensal de quirópteros em Ano 0 e nos dois anos da fase de Exploração
Mês
Ano 0
1º Ano
2º Ano

Abril
16
1
1

Maio
2
0
0

Junho
11
4
18

Julho
6
4
1

Agosto
198
9
13

Setembro
57
19
5

Outubro
52
0
1

Figura 4.59 – Variação temporal da actividade de quirópteros em Ano 0 e nos anos da fase de Exploração.

Na Tabela 4.19 encontram-se os valores médios de actividade de quirópteros por ponto de amostragem em fase de Ano 0 e nos dois anos
da fase de Exploração. Estes valores foram calculados através de média aritmética simples dos valores de actividade mensal, tendo-se
contudo excluído o mês de Agostouma vez que, para efeitos estatísticos, a actividade registada neste mês foi considerada um outlier, e
poderia por isso impedir uma correcta avaliação dos padrões normais de actividade nos diferentes pontos de amostragem.
Os resultados demonstram que os valores de actividade foram superiores em fase de Ano 0 em quase todos os pontos monitorizados.
Excluem-se os pontos PQME01 e PQME04, onde os valores de actividade forma superiores no 2º Ano da fase de Exploração, e o ponto
PQME02, que registou o maior valor de actividade no 1º Ano da fase de Exploração.
Efectuaram-se testes estatísticos não paramétricos Kruskal-Wallispara avaliar a existência de diferenças significativas nos valores de
actividade por ponto de amostragem entre os 3 anos monitorizados. Os testes foram realizados com base nos valores de actividade
mensal nos diversos pontos, excluindo-se os valores no mês de Agosto pelos motivos acima mencionados. De acordo com os resultados
apenas se verificaram diferenças significativas da actividade nos pontos PQME09 e PQME11 (Tabela 4.19).
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Tabela 4.19 – Actividade média de quirópteros por ponto de amostragem em Ano 0 e nos dois anos da fase de Exploração, e resultados dos testes
estatísticos Kruskal-Wallis

Actividade média (nº
contactos/mês)

Ano 0
1º Ano
2º Ano

PQME PQME PQME PQME PQME PQME PQME PQME PQME PQME PQME
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
0,17
0,67
0,83
0,33
2,33
6,00
1,50
2,00
3,00
2,17
2,17
0,71
0,71
0,71
0,43
0,57
0,14
0,29
0,43
0,14
0,14
0,29
1,43
0,29
0,43
0,57
0,29
0,43
0,00
0,57
0,29
0,43
0,29

Teste Kruskal-Wallis

H
p-value

3,431
0,180

Fase

4.2.3.5.2/

1,151
0,563

2,501
0,286

0,019
0,991

2,433
0,296

2,262
0,323

4,230
0,121

3,180
0,204

7,021
0,030

4,842
0,089

9,500
0,009

PQM
E12
2,83
0,71
0,57
5,376
0,068

Riqueza específica

A existência de grupos de espécies com vocalizações semelhantes limita a análise comparativa dos valores de riqueza específica entre
fases, uma vez que não é possível quantificar o número de espécies efectivamente presentes em cada um dos anos amostrados. Desta
forma optou-se por representar a riqueza específica na forma de intervalos, determinando os valores mínimo e máximo de espécies cuja
ocorrência é possível. As vocalizações não identificadas não foram consideradas para este cálculo.
De acordo com os resultados verificou-se que em fase de Ano 0 a riqueza específica esteve compreendida entre 8 e 12 espécies, enquanto
no 1º ano da fase de Exploração este intervalo se situou entre 6 e 8 espécies. No 2º ano da fase de Exploração foram identificadas entre 6 e
13 espécies (Figura 4.60).

Figura 4.60 – Valores mínimo e máximo de riqueza específica em fase de Ano 0 e nos dois anos da fase de Exploração

Os trabalhos realizados em fase de Ano 0 permitiram confirmar a presença de 7 espécies, havendo ainda registos atribuídos a 5 grupos de
espécies com vocalizações semelhantes. Entre as espécies de presença confirmada, apenas as espécies Barbastella barbastellus,Pipistrellus
pipistrellus e Tadarida teniotis foram identificadas em fase de exploração. Para as restantes espécies, apesar de não ser possível assegurar
a sua presença, considera-se esta como possível, devido à sua inclusão em grupos de espécies com vocalizações semelhantes.
Em fase de Exploração destaca-se a presença do grupo de espécies Myotis myotis/Myotis blythii, que inclui duas espécies com elevado
valor conservacionista. Este grupo, cuja presença foi registada nos dois anos da fase de Exploração, não obteve qualquer registo em fase
de Ano 0.
Tabela 4.20 – Espécies /grupos de espécies presentes em fase de Ano 0 e nos dois anos da fase Exploração, e respectivos estatutos de conservação de
acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LC – Pouco Preocupante, DD –Informação Insuficiente, VU – Vulnerável, EN – Em Perigo;
CR – Criticamente em Perigo)
Espécie

LVVP

Ano 0

Barbastella barbastellus
Eptesicus serotinus
Eptesicus serotinus /E. Isabellinus
Hypsugo savii

DD
LC
LC/DD

X
X
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1º
Ano
X

2º
Ano

X

X

X
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Espécie

LVVP

Hypsugo savii / Pipistrellus kuhli
Myotis myotis / Myotis blythii
Nyctalus lasiopterus / Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri
Nyctalus leisleri / Eptesicus serotinus / Eptesicus isabellinus
Nyctalus sp.
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus auritus / Plecotus austriacus
Pipistrellus kuhli
Pipistrellus pipistrellus / Pipistrellus kuhli
Pipistrellus pipistrellus / Pipistrellus pygmaeus / Miniopterus schreibersii
Pipistrellus pipistrellus / Pipistrellus pygmaeus / Pipistrellus kuhli
Pipistrellus pygmaeus / Miniopterus schreibersii
Tadarida teniotis
Tadarida teniotis / Nyctalus lasiopterus / Nyctalus noctula

4.3/

DD/LC
VU/CR
DD/DD
DD
DD/LC/LC
DD/LC
LC
LC/LC
LC/LC/VU
LC/LC/LC
LC/VU
DD
DD/DD/DD

Ano 0

1º
Ano
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

2º
Ano
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

CARACTERIZAÇÃO DE BIÓTOPOS

Foi caracterizada a área envolvente ao local de implantação dos aerogeradores e nas áreas de controlo da avifauna, num raio de 200m em
torno das mesmas (Figura 4.61, Anexo XXI).
A actualização de biótopos foi realizada tendo por base a CORINE Land Cover de 2006, não se tendo observado qualquer alteração
relevante na composição dos biótopos.

Figura 4.61 – Cartografia de biótopos na área de estudo
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4.4/

MONITORIZAÇÃO DE FLORA E VEGETAÇÃO

4.4.1/

Avaliação da recuperação das comunidades vegetais nas áreas intervencionadas

Os inventários realizados em 2013 resultaram na identificação de 26 espécies de flora (Anexo XX), apesar de nem sempre ter sido possível
a identificação até à espécie, devido à ausência de elementos diagnosticantes. Este valor representa um aumento relativamente Ao 1º ano
da Fase de Exploração, em que tinham sido identificadas 17 espécies.
Todas as espécies são comuns na região, e ocorrem normalmente associadas aos habitats observados na área de estudo. Não se
detectaram espécies com estatuto de protecção elevado.
Na área de controlo as espécies mais comuns foram Halimium lasianthum subsp. alyssoidese Pterospartum tridentatum, duas espécies
características dos urzais-carquejais dominantes na área de estudo, sendo que estas espécies foram observadas em todas as parcelas
amostradas. Nas áreas intervencionadas verificou-se uma maior prevalência de gramíneas anuais, como Agrostis nebulosa subsp. reuteri.
Tal como no 1º ano da Fase de Exploração, os valores médios de cobertura total e riqueza específica nas quadrículas de controlo foram
superiores aos das quadrículas intervencionadas (Tabela 4.21).
Em ambas as áreas de registou um aumentodos parâmetros cobertura total da vegetação e riqueza específica (Figura 4.64 aFigura 4.63).
Este aumento, contudo, apenas foi significativo na cobertura total de vegetação na área de controlo, o que foi comprovado através de um
teste de hipóteses para as médias (teste t bilateral, nível de significância de 5%; t= -2,67; 18 g.l., p=0,02).O aumento da cobertura total de
vegetação na área de controlo foi particularmente expressivo nas quadrículas C02 e C10.

Área intervencionada

Área de controlo

Tabela 4.21 – Cobertura total e Riqueza específica nas quadrículas de controlo e intervencionadas, no 1º e 2º ano da fase de Exploração

Quadriculas
QF01-C
QF02-C
QF03-C
QF04-C
QF05-C
QF06-C
QF07-C
QF08-C
QF09-C
QF10-C
Média
QF01-I
QF02-I
QF03-I
QF04-I
QF05-I
QF06-I
QF07-I
QF08-I
QF09-I
QF10-I
Média

2º RELATÓRIO ANUAL

1º Ano Fase de Exploração
Cobertura total (%)
Riqueza
165,5
4
90,5
4
167,5
5
190,5
4
166
8
165,6
7
167,5
5
165,6
5
193,5
7
131,1
7
160,33
5,6
4
0,6
3
10,1
0,6
6,5
0,6
0,5
0
12,5
3,84

3
2
1
6
2
3
2
1
0
5
2,5

2º Ano Fase de Exploração
Cobertura total (%)
Riqueza
203
5
278
6
182,5
6
205,5
5
166
8
168,6
8
170,5
6
177,6
5
205,5
7
236,2
11
199,34
6,7
4,5
0,7
3
11
0,6
10
0,6
0,5
0
12,5
4,34

4
3
1
7
2
5
2
1
0
5
3
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Figura 4.62 – Cobertura total média (± desvio padrão) de vegetação nas
áreas intervencionadas no 1º e no 2º ano da Fase de Exploração

Figura 4.64 – Cobertura total média (± desvio padrão) de vegetação na
área de controlo no 1º e no 2º ano da Fase de Exploração

Figura 4.63 – Riqueza específica média (± desvio padrão) nas áreas
intervencionadas no 1º e no 2º ano da Fase de Exploração.

Figura 4.65 – Riqueza específica média (± desvio padrão) na área de
controlo no 1º e no 2º ano da Fase de Exploração

Na Tabela 4.22 é possível observar a cobertura média de vegetação e a riqueza específica média para os vários tipos fisionómicos nas
áreas intervencionadas e de controlo.
Assinala-se que na categoria “V|rios” se incluem os indivíduos não identificados, ou cuja identificação apenas foi possível até aos taxa
género e família, excepto nos casos em que todas as espécies de um determinado taxa partilham o mesmo tipo fisionómico.
Nas quadrículas de controlo mantém-se um predomínio de nanofanerófitos, onde se incluem espécies como Halimium alyssoides,
Pterospartum tridentatum, ou Erica australis, espécies típicas dos urzais-carquejais que dominam a área de estudo. O maior aumento na %
de cobertura ocorreu nos hemicriptófitos, o que se deveu principalmente ao aumento na cobertura de Agrostis truncatula. Verificou-se
ainda um aumento significativo na cobertura de terófitos (Figura 4.67).
Nas áreas intervencionadas observou-se um aumento na cobertura de terófitos e um declínio na cobertura de hemicriptófitos (Figura
4.66).
Os valores de riqueza específica seguem a mesma tendência de cobertura de vegetação. Na área de controlo verificou-se um ligeiro
aumento do número de espécies de geófitos, hemicriptófitos e terófitos, mantendo-se constante o número de espécies de
nanofanerófitos (Figura 4.69). Nas áreas intervencionadas verificou-se um aumento do número de espécies de terófitos, e uma redução de
hemicriptófitos (Figura 4.68).
Tabela 4.22 – Cobertura média (± desvio padrão) de vegetação e riqueza específica média (± desvio padrão) por tipo fisionómico, nas áreas
intervencionadas e de controlo, no 1º e 2º ano da Fase de Exploração
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Parâmetro

Tipo Fisionómico

Controlo

Cobertura média da vegetação (%)

Caméfito
Geófito
Hemicriptófito
Nanofanerófito
Terófito
Vários

1º Ano
1,8 ± 4,73
0,1 ± 0,21
3,7 ± 6,09
149,3 ± 33,61
0,01 ± 0,03
5,5 ± 7,41

2º Ano
1,8 ± 4,73
0,1 ± 0,23
12,8 ± 20,9
151,8 ± 27,9
3,0 ± 6,4
29,9 ± 30,7

Riqueza específica média

Caméfito
Geófito
Hemicriptófito
Nanofanerófito
Terófito
Vários

0,2 ± 0,42
0,2 ± 0,42
0,6 ± 0,52
3,7 ± 0,95
0,1 ± 0,32
0,8 ± 0,79

0,2 ± 0,4
0,3 ± 0,7
0,9 ± 0,3
3,7 ± 0,9
0,3 ± 0,7
1,3 ± 0,5

Intervencionado
1º Ano
2º Ano
0
0±0
0,01 ± 0,03
0,01 ± 0,03
1,61 ± 2,1
0,65 ± 1,3
0,65 ± 1,3
0,65 ± 1,3
0,7 ± 1,5
1,96 ± 2,7
0,87 ± 1,2
1,07 ± 1,1
0±0
0,1 ± 0,3
0,8 ± 0,8
0,3 ± 0,5
0,4 ± 0,8
0,9 ± 0,6

0±0
0,1 ± 0,3
0,3 ± 0,5
0,3 ± 0,5
1,0 ± 1,2
1,3 ± 0,9

Figura 4.66 – Cobertura de vegetação média (%) dos diferentes tipos
fisionómico na área de controlo

Figura 4.67 – Cobertura de vegetação média (%) dos diferentes tipos
fisionómicos na área intervencionada

Figura 4.68 – Riqueza específica média dos diferentes tipos fisionómicos
na área de controlo

Figura 4.69 – Riqueza específica média dos diferentes tios fisionómicos
na área intervencionada

Por forma a melhor visualizar a similaridade entre as quadrículas de controlo e intervencionadas no 1º e 2º ano da Fase de Exploração,
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efectuou-se uma análise de escalonamento multidimensional não métrico (NMDS: non-metric multidimensional scaling).
Na Figura 4.70apresenta-se o resultado da análise NMDS, onde se encontram representados os quatro grupos analisados. De acordo com
os resultados mantém-se a separação evidente entre as áreas intervencionadas e de controlo. Verifica-se, ainda, uma maior
homogeneidade na composição florística das áreas de controlo, enquanto nas áreas intervencionadas há uma maior dispersão dos valores
analisados, que provavelmente se deve à sucessiva ocupaçãopor espécies primocolonizadoras.

Figura 4.70 – Resultados da análise Non-metric multidimensional scaling

Atendendo aos resultados obtidos pela análise NMDS, realizou-se uma análise PERMANOVA (Permutational multivariate analysis of
variance), por forma a verificar a significância das diferenças observadas.
O teste utilizado baseou-se na medida de distância Bray-Curtis, e foram efectuadas 9999 permutações. Os resultados indicam que, tal
como no 1º ano da fase de exploração, existem diferenças significativas na composição dos quadrados intervencionados e de controlo
(Tabela 4.23). Não se detectaram diferenças significativas entre o 1º e o 2º ano da fase de exploração nas áreas de controlo e nas áreas
intervencionadas.
Tabela 4.23 – Resultados PERMANOVA (Permutational multivariate analysis of variance). Os valores indicados são p-values, considerando-se
existirem diferenças significativas valores inferiores a 0,05
Intervencionado 1º Ano

Controlo 1º Ano

Intervencionado 2º Ano

Controlo 2º Ano

Intervencionado 1º Ano

-

-

-

-

Controlo 1º Ano

0,0001

-

-

-

Intervencionado 2º Ano

0,4021

0,0001

-

-

Controlo 2º Ano

0,0001

0,2622

0,0001

-

De forma a perceber qual a contribuição das diferentes espécies na dissemelhança entre os quadrados de controlo e os intervencionados,
efectuou-se uma análise SIMPER (Similarity Percentages). Os resultados sugerem uma dominância das espécies características dos urzaistojais, como Pterospartum tridentatum, Halimium lasianthum subsp. alyssoides, e Erica umbellata,nos quadrados de controlo, enquanto as
áreas intervencionadas se encontram ainda em fases precoces de sucessão ecológica, onde essas espécies têm apenas uma presença
residual (Tabela 4.24).
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Tabela 4.24 – Resumo da análise SIMPER (Similarity Percentages) para aas espécies que contribuem em até 95% da discriminação acumulada entre
os grupos de quadrados intervencionados e os quadrados de controlo
Abundância média
(Quadrados de
controlo)
57,5

Abundância média
(Quadrados
intervencionados)
0,65

39

0

Poaceae

25,8

Erica umbellata
Erica australis

Dissemelhança
média

% Contribuição

% Contribuição
acumulada

28,9

29,4

29,4

19,5

19,8

49,2

0,46

11,2

11,4

60,6

16,8

0

8,76

8,9

69,5

16,5

0

8,6

8,7

78,2

Erica arborea

13,8

0

6,4

6,5

84,7

Agrostis curtisii

12,8

0,35

5,2

5,2

89,9

Calluna vulgaris

8,25

0

4,7

4,8

94,7

Espécies
Pterospartum tridentatum
Halimium lasianthum subsp. alyssoides

4.5/

MONITORIZAÇÃO DE MORTALIDADE

Uma vez que a metodologia de prospecção de mortalidade utilizada no 1º ano da fase de Exploração, e entre os meses Março e Outubro
de 2013, no 2º ano da fase de Exploração, diferiu da utilizada entre Novembro de 2013 e Fevereiro de 2014 do 2º ano da fase de
Exploração, foi necessário ajustar o cálculo da mortalidade estimada à metodologia utilizada.
Desta forma foram utilizados diferentes estimadores para o cálculo da mortalidade estimada nos dois períodos, sendo que os dois
métodos pressupõem diferentes modos para o cálculo dos factores de correcção.
4.5.1/

Determinação de factores de correcção

4.5.1.1/

Determinação dos factores de correcção (Março de 2012 – Outubro 2013)
4.5.1.1.1/

Percentagem encontrada pelos observadores (PEO)

Através da realização dos testes de detectabilidade no 1º ano da fase de Exploração obtiveram-se as probabilidades de detecção de cada
tamanho de cadáver, em cada um dos aerogeradores. Tal como seria de esperar, verifica-se que quanto menores as dimensões do
cadáver, menor a sua probabilidade de detecção. Nos cadáveres de pequeno porte a probabilidade de detecção raramente ultrapassou os
0,30; nos cadáveres de médio porte a probabilidade de detecção oscilou entre 0,20 e cerca de 0,60; e nos cadáveres de grande porte a
probabilidade de detecção foi superior em praticamente todos os aerogeradores, variando entre aproximadamente 0,50 e 0,80.
Na Tabela 4.25 encontram-se sintetizadas as taxas de detectabilidade média obtidas em cada aerogerador por classe de tamanho.
Também através da leitura desta informação se verifica que, em média, as taxas de detectabilidade no Parque Eólico de Meroicinha II não
são muito elevadas. No caso dos cadáveres de pequeno porte esta taxa possui o valor médio mais baixo, com cerca de 24%. Os cadáveres
de grande porte possuem em média uma taxa de cerca de 39%. No caso dos cadáveres de médio porte, a taxa média obtida está fixada
em cerca de 32%.
Tabela 4.25 – Taxa de detectabilidade média (%) e respectivo erro padrão, em cada aerogerador, por classe de tamanho
Aerogerador
1
2
3
4
5
6
Média

2º RELATÓRIO ANUAL

Pequeno porte
28 ± 2,0
18 ± 3,7
34 ± 6,8
34 ± 5,1
14 ± 2,4
14 ± 4,0
24 ± 4,0

Taxa de detectabilidade
Médio porte
50 ± 6,3
36 ± 5,1
44 ± 13,6
52 ± 9,2
54 ± 6,0
22 ± 6,6
32 ± 7,8

Grande porte
78 ± 5,8
54 ± 12,5
48 ± 10,2
54 ± 7,4
50 ± 11,8
46 ± 8,7
39 ± 9,4
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4.5.1.1.2/

Removidas por necrófagos e outros predadores (RPN)

Durante o ano de 2012, efectuaram-se 2 campanhas de testes de remoção/decomposição de cadáveres para aferir o tempo que os
cadáveres permanecem no terreno até serem removidos ou decompostos. Essas duas campanhas foram realizadas em períodos distintos,
uma durante a época Quente e outra durante a época Fria.
De acordo com a análise realizada na plataforma Wildlife Fatality Estimator, o modelo paramétrico que apresentou um menor AIC, e por
isso um melhor ajustamento aos tempos de remoção, foi o modelo log-normal (AIC=270,43), comparativamente ao modelo de
exponencial (AIC=276,55), log-logístico (AIC=272,97) e Weibull (AIC=278,96,20).
De acordo com os resultados do processo de stepwise, nenhuma das variáveis escolhidas apresentou uma relação significativa para o
modelo inicial. Assim foi necessário remover a variável Tipo (tamanho do cadáver), conseguindo-se uma diminuição do valor de AIC e,
consequentemente, um melhor ajustamento das curvas ao modelo inicial.
No modelo final foi assim retirada a vari|vel “Tipo”, mantendo-se apenas a vari|vel “Época” (Tabela 4.26), uma vez que não apresentavam
diferenças significativas relativamente aos tempos de remoção. Na Figura 4.71 são apresentadas as Curvas de Sobrevivência, segundo o
modelo não paramétrico (Kaplan-Meier) e paramétrico (log-normal), para o modelo final. A sua análise permite verificar que, no Parque
Eólico, os cadáveres são removidos de um modo diferente consoante a época.
Tabela 4.26 – Resultados do processo Stepwise para o modelo final
Covariáveis
Intercepção
Época quente

Valor
1,869
-0,644

Erro padrão
0,240
0,325

z
7,799
-1,983

P
6,24 e-15
4.74e-02

Figura 4.71 – Probabilidade de um cadáver permanecer no local t ou mais dias em função do porte, representada através da curva de Kaplan-Meier e
do modelo log-normal
4.5.1.2/

Determinação dos factores de correcção (Novembro 2013 – Fevereiro 2014)
4.5.1.2.1/

Percentagem de área prospectada eficazmente (APE)

Foi determinada a percentagem da área total que é prospectada eficazmente (Tabela 4.27). Obteve-se um valor de 98% da área total. Este
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factor de correcção aplica-se ao grupo das aves e dos quirópteros.
Tabela 4.27 – Área prospectada eficazmente e valor de correcção a aplicar por aerogerador (APE)
Aerogerador
1
2
3
4
5
6

Área a prospectar (ha)
1,131
1,131
1,131
1,131
1,131
1,131

4.5.1.2.2/

Percentagem de área prospectada
100%
100%
95%
100%
95%
100%

1/APE
1,0
1,0
1,1
1,0
1,1
1,0

Percentagem encontrada pelos observadores (PEO)
4.5.1.2.2.1.

Aves

Foram colocados em três locais distintos e desconhecidos aos observadores cadáveres de aves de diferente porte, sendo registada a
percentagem de indivíduos encontrados. O primeiro local é caracterizado por solo nu, o segundo por formações herbáceas, o terceiro por
matos baixos.
Foram efectuadas três repetições por cada classe de tamanho, por local, para as quatro estações do ano – Primavera (Abril de 2014),
Verão (Julho de 2014), Outono (Outubro de 2014) e Inverno (Janeiro de 2015). Para cada um dos testes de detectabilidade foram
utilizados: Frangos – Porte 3; Frangos médios porte – Porte 2, e Pintos – Porte 1.
Os valores de PEO obtidos no terreno apresentam-se naTabela 4.28.
Tabela 4.28 – Resultados dos testes de detectabilidade de aves das épocas de Verão e Inverno
Verão

Inverno

Habitat

Porte

PEO

1/PEO

Solo nu

Porte 3
Porte 2
Porte 1

1,00
0,93
0,90

Formações herbáceas

Porte 3
Porte 2
Porte 1

Matos Baixos

Porte 3
Porte 2
Porte 1
4.5.1.2.2.2.

Habitat

Porte

PEO

1/PEO

1,00
1,07
1,11

Solo nu

Porte 3
Porte 2
Porte 1

1,00
0,97
0,90

1,00
1,03
1,11

0,97
1,00
0,90

1,03
1,00
1,11

Formações herbáceas

Porte 3
Porte 2
Porte 1

1,00
0,93
0,90

1,00
1,07
1,11

0,83
0,90
0,97

1,20
1,11
1,03

Matos Baixos

Porte 3
Porte 2
Porte 1

0,90
0,87
0,83

1,11
1,15
1,20

Quirópteros

Foram colocados em três locais distintos e desconhecidos aos observadores cadáveres de micromamíferos, sendo registada a
percentagem de indivíduos encontrados. O primeiro local é caracterizado por solo nu, o segundo por formações herbáceas, o terceiro por
matos baixos. Estes locais são coincidentes com os locais utilizados nos testes com aves.
Foram efectuadas três repetições por cada classe de tamanho, por local, para as quatro estações do ano – Primavera (Abril de 2014),
Verão (Julho de 2014), Outono (Outubro de 2014) e Inverno (Janeiro de 2015). Em cada teste de detectabilidade foram utilizados ratos
com 60 a104 mm – Porte 3; ratos de 45 a60 mm – Porte 2; e ratos entre 36 e 45mm – Porte 1.
Os valores de PEO obtidos no terreno apresentam-se na Tabela 4.29.
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Tabela 4.29 – Resultados dos testes de detectabilidade de quirópteros das épocas de Verão e Inverno
Verão

Inverno

Habitat

Porte

PEO

1/PEO

Habitat

Porte

PEO

1/PEO

Solo nu

Porte 3
Porte 2
Porte 1

0,90
0,97
1,00

1,11
1,03
1,00

Solo nu

Porte 3
Porte 2
Porte 1

1,00
0,90
0,87

1,00
1,11
1,15

Formações herbáceas

Porte 3
Porte 2
Porte 1

0,87
0,83
0,83

1,15
1,20
1,20

Formações herbáceas

Porte 3
Porte 2
Porte 1

0,87
0,83
0,70

1,15
1,20
1,43

Matos Baixos

Porte 3
Porte 2
Porte 1

0,90
0,93
0,73

1,11
1,07
1,36

Matos Baixos

Porte 3
Porte 2
Porte 1

0,87
0,87
0,60

1,15
1,15
1,67

4.5.1.2.3/

Removidas por necrófagos e outros predadores
4.5.1.2.3.1.

Aves

Como referido na metodologia, o cálculo das taxas de remoção por necrófagos e outros predadores foi baseado nos resultados obtidos na
monitorização do Parque Eólico da Serra do Alvão, que dista cerca de 1,3 km do Parque Eólico de Meroicinha II. Os trabalhos foram
realizados entre Novembro de 2009 e Dezembro de 2010, abrangendo as épocas de Verão e de Inverno.
Os valores de RPN de aves são apresentados na Tabela 4.30.
Tabela 4.30 – Resultados dos testes de remoção de aves por predadores necrófagos nas épocas de Verão e Inverno
Verão
Habitat
Solo nu

Formações herbáceas

Matos baixos

Floresta

Inverno

Porte

N

1/RPN

3

4

23,25

2

4

30

1

12

3

2

2

2

30

1

6

3

2

2

2

16,5

1

6

3

1

2

1

3

1

3

30

4.5.1.2.3.2.

Habitat

Porte

N

1/RPN

3

5

30

2

4

30

30

1

12

30

30

3

2

30

2

2

30

30

1

6

30

30

3

2

30

2

2

30

21

1

6

30

3

3

1

30

2

1

30

1

3

30

Solo nu

Formações herbáceas

Matos baixos

Floresta

Quirópteros

O cálculo das taxas de remoção por necrófagos e outros predadores para o grupo dos morcegos foi também baseado nos resultados
obtidos na monitorização do Parque Eólico da Serra do Alvão, estando os resultados apresentados na Tabela 4.31.
Tabela 4.31 – Resultados dos testes de remoção de quirópteros por predadores necrófagos nas épocas de Verão e Inverno

Habitat
Solo nu

94

Verão
Porte
3
2
1

N
12
12
12

1/RPN
25,5
30
25,5

Habitat
Solo nu

Inverno
Porte
3
2
1

N
12
12
12

1/RPN
30
30
30
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Habitat
Formações herbáceas

Matos baixos

Floresta

4.5.2/
4.5.2.1/

Verão
Porte
3
2
1
3
2
1
3
2
1

N
6
7
6
6
6
6
3
3
3

1/RPN
30
21
25,5
25,5
25,5
30
30
30
30

Habitat
Formações herbáceas

Matos baixos

Floresta

Inverno
Porte
3
2
1
3
2
1
3
2
1

N
6
7
6
6
6
6
3
3
3

1/RPN
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Tratamento de dados de mortalidade
Taxa de mortalidade estimada (TME)

Durante as campanhas de monitorização de mortalidade realizados no 1º e no 2º anos da fase de Exploração não foi detectado qualquer
cadáver ou indício de mortalidade de aves ou de quirópteros.
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5/

DISCUSSÃO, INTERPRETAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

5.1/

IMPACTES INDIRECTOS

5.1.1/
5.1.1.1/

Avifauna
Síntese de resultados

Os trabalhos de monitorização de avifauna nos dois primeiros anos da fase de Exploração resultaram na identificação de 1942 indivíduos
pertencentes a 76 espécies, das quais quatro apresentam estatuto de conservação desfavorável, nomeadamente: Cartaxo-do-norte
(Saxicola rubetra), com estatuto Vulnerável; Gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax) e Águia-caçadeira(Circus pygargus), com
estatuto Em Perigo; e Tartaranhão-azulado (Circus cyaneus), com estatuto Criticamente em Perigo.
No que se refere às espécies de pequeno e médio porte, verificou-se uma distribuição espacial homogénea da abundância e riqueza
específica na área do Parque Eólico, não se detectando diferenças significativas entre os diversos pontos de amostragem.
A espécie Laverca (Alauda arvensis) foi a mais abundante na área do projecto, tendo reunido cerca de 54% do total de observações no 1º
ano, e cerca de 40 % no 2º ano. Trata-se de uma espécie residente que, no norte do país, surge normalmente nas terras altas (> 800m)
durante o período reprodutor. As observações da espécie seguem esta tendência, tendo-se verificado um pico de abundância durante o
período de nidificação. Os elevados valores de abundância na área do Parque Eólico são particularmente relevantes uma vez que se trata
de uma espécie frequentemente associada à colisão com aerogeradores em serras do norte de Portugal (Morinha et al. 2014).
As épocas em que a utilização da área pela avifauna é maior são as de nidificação e dispersão, contrastando com o período de invernada
em que se verificou uma utilização da área mais reduzida. Este padrão foi consistentenos dois anos da fase de Exploração.
Em ambos os anos da fase de Exploração os valores de abundância relativa foram superiores aos registados em Situação de Referência,
sendo este aumento mais pronunciado no 2º ano.
Relativamente ao parâmetro riqueza específica, verificou-se um ligeiro decréscimo no 1º ano face à Situação de Referência, e um
aumento no 2º ano.
Estes resultados indiciam uma tendência de estabilização da comunidade avifaunística na área do Parque Eólico.
As amostragens dirigidas a aves de rapina e outras planadoras resultaram na obtenção de 95 registos pertencentes a 5 espécies, sendo a
espécie Peneireiro-vulgar a mais comum. Salienta-se a presença das espécies Tartaranhão-caçador, classificada como Em Perigo pelo
Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, e Tartaranhão-azulado, cuja população residente em Portugal se encontra classificada como
criticamente em Perigo.
As áreas situadas a oeste e noroeste do Parque Eólico verificaram uma utilização mais intensa, constatando-se uma tendência de
afastamento das áreas localizadas a sul e a este. Esta distribuição resulta das condicionantes orográficas observadas na área de estudo,
sendo que as áreas a oeste/noroeste do Parque Eólico são constituídas por planaltos, com declives suaves, enquanto as áreas localizadas a
sul e a este apresentam declives muito acentuados. A área de implementação do Parque Eólico situa-se na fronteira entre as zonas de
planalto e as encostas declivosas, encontrando-se por isso no limite da zona de maior concentração de aves de rapina. Não obstante,
verificou-se uma frequência moderada de registo de aves de rapina, particularmente no 2º ano da fase de Exploração.
Constatou-se uma distribuição sensivelmente constante do número de observações ao longo dos vários meses monitorizados em fase de
Exploração, assinalando-se contudo um ligeiro decréscimo na época de invernada, reflectindo as difíceis condições meteorológicas
encontradas na área de estudo, onde os Invernos rigorosos - com nevões frequentes, baixas temperaturas e elevadas precipitações limitam a distribuição da comunidade avifaunística.
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A análise de risco revelou um número de reduzido de passagens em zonas de risco elevado e muito elevado. Esta distribuição do risco
reflecte a distribuição limítrofe do Parque Eólico relativamente às zonas de maior concentração de aves de rapina.
A intensidade e distribuição geográfica do uso da área por aves de rapina em fase de Exploração revelou-se próxima da observada em Ano
0 e em fase de Construção, não se verificando variações significativas entre fases.
A espécier Gralha—de-bico-vermelho ocorreu apenas esporadicamente na área do Parque Eólico, não se tendo detetado alterações de
efetivo populacional. A observação no 2º ano da fase de exploração de 7 indivíduos na área do Parque Eólico atesta a existência de risco de
colisão da espécie com os aerogeradores.
5.1.1.2/

Discussão, interpretação e avaliação dos resultados

A manutenção dos valores de abundância e riqueza específica na área do Parque Eólico por comparação com os obtidos em situação de
referência (fase anterior ao projecto), permite concluir não existirem evidências de impactes indirectos sobre a comunidade avifaunística
directamente imputáveis à implementação do Parque Eólico de Meroicinha II.
5.1.2/
5.1.2.1/

Quirópteros
Síntese de resultados

Os trabalhos de monitorização de quirópteros no Parque Eólico da Serra de Meroicinha II em fase de Exploração resultaram na
identificação de 7 espécies e 13 grupos de espécies cuja semelhança das vocalizações não permite a sua diferenciação. Foi confirmada a
presença de uma espécie com estatuto de conservação elevado (Rhinolophus ferrumequinum), havendo ainda registo do grupo de espécies
Myotis myotis/Myotis blythii, cujas espécies se encontram classificadas como Vulnerável e criticamente em perigo.
Foi confirmada a presença de quirópteros em 18 dos 27 abrigos monitorizados, havendo ainda 2 abrigos com indícios de presença (guano).
Verificou-se uma maior ocupação dos abrigos durante o Verão, sendo que a época de hibernação foi a que registou o menor número de
abrigos ocupados.
Foi confirmada a presença de quirópteros nos dois abrigos de importância nacional em ambos os anos da fase de Exploração. No abrigo
PQAME01 foi confirmada a presença de espécies do género Myotis nas épocas de Primavera e Verão, tendo-se verificado uma redução do
número de indivíduos no 2º ano da fase de Exploração. No abrigo PQAME02 registou-se a presença de um elevado número de espécies do
género Tadarida teniotis em ambos os anos monitorizados, particularmente durante a época de Verão, verificando-se, contudo, uma
redução do número de efectivos no 2º ano. No entanto, realça-se que a metodologia empregue na prospecção deste abrigo (realização de
escutas), não é a mais indicada para a quantificação de indivíduos.
No abrigo de importância regional (PQAME12) foi confirmada a presença de quirópteros nas épocas de Primavera e Verão, tendo-se
verificado um aumento do número de indivíduos no 2º ano da fase de Exploração.
Quanto aos restantes abrigos, destaca-se o elevado número de indivíduos nos abrigos PQAME08, PQAME09, PQAME14, PQAME23, e
PQAME30.
Os trabalhos de caracterização da utilização da área por quirópteros permitiram identificar 3 espécies e 8 grupos de espécies com
vocalizações semelhantes. A espécie Tadarida teniotis foi a que registou maior actividade em ambos os anos monitorizados.
Não se detectaram diferenças na distribuição espacial de quirópteros na área de estudo.
Relativamente à relação entre a actividade de quirópteros com factores exógenos, verificou-se uma elevada correlação entre a actividade
e a temperatura e uma correlação reduzida entra a actividade de quirópteros e a velocidade do vento.
No que se refere à comparação com a fase de Ano 0,realça-se que os elevados valores de actividade registados nesta fase resultaram
principalmente dos resultados obtidos no mês de Agosto de 2007, em que a actividade registada (198 contactos, correspondentes a um
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valor médio de 99 contactos/hora), foi claramente atípica, pelo que em termos estatísticos foi considerada um outlier. Uma possível
explicação para esta situação anómala é apresentada no relatório de Ano 0, onde é referido que “o pico de actividade registado no mês de
Agosto poderá estar relacionado com o facto de a amostragem ter sido efectuada no dia seguinte a uma tempestade que assolou a região
(trovoada, chuva e ventos fortes), uma vez que foi registado um comportamento similar nas amostragens efectuadas pela mesma altura
numa região próxima (obs. pessoal) ” (Barreiro et al. 2008). Desta forma considerou-se prudente excluir o mês de Agosto de 2007 para a
análise comparativa dos valores de actividade com a fase de Exploração. Os resultados indicam que, após exclusão do mês de Agosto de
2007, não existiram diferenças significativas na actividade de quirópteros entre a fase de Ano 0 e a fase de Exploração.
A comparação dos valores de riqueza específica entre as diferentes fases é limitada pela existência de grupos de espécies com
vocalizações semelhantes, que impede a quantificação precisa do número de espécies presentes na área de estudo. No entanto, verificouse no 1º ano da fase de Exploração uma diminuição da riqueza específica, enquanto os resultados obtidos no 2º ano apontam para uma
manutenção do parâmetro.
5.1.2.2/

Discussão, interpretação e avaliação dos resultados

Apesar de em fase de exploração se ter verificado uma diminuição expressiva da actividade de quirópteros por comparação com a
situação de referência, os resultados indicam que isso se terá devido á ocorrência de uma situação anómala nessa fase. Com efeito, a
actividade registada no mês de agosto dessa fase foi claramente atípica, sugerindo tratar-se de um outlier. Para além disso verificou-se a
manutenção dos valores de riqueza específica entre as diferentes fases.
Desta forma, conclui-se não existirem evidências que apontem para a existência de impactes indirectos sobre a comunidade de
quirópteros, e que resultem da implementação do Parque Eólico de Meroicinha II.
5.2/

IMPACTES DIRECTOS

5.2.1/

Aves e quirópteros

Devido à inexistência de registos de mortalidade durante as prospecções efectuadas nos dois anos da fase de Exploração, considera-se até
ao momento não existirem impactes directos sobre estes grupos faunísticos.
5.3/

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DE IMPACTES

Tabela 5.1 – Síntese de avaliação de impactes
Descritor
Avifauna
Quirópteros

5.4/

Impactes
 A existência do Parque Eólico não parece afectar significativamente a distribuição e comportamento das aves na área do
Parque.
 Os dados indiciam que o impacte directo do Parque Eólico sobre as aves foi inexistente
 Os resultados indiciam não se estarem a verificar quaisquer impactes indirectos sobre o grupo dos quirópteros.
 Os dados indiciam que o impacte directo do Parque Eólico sobre os quirópteros foi inexistente.

AVALIAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS COMUNIDADES VEGETAIS

Verificou-se um aumento da cobertura média da vegetação e da riqueza específica tanto nas quadrículas de controlo como nas
intervencionadas. Contudo, apenas o aumento da cobertura média da vegetação na área de controlo foi significativo (p-value <0,05).
Estes dados apontam para a manutenção do estado de conservação das comunidades vegetais, indiciando uma ligeira recuperação nas
áreas intervencionadas.
A análise de variação da cobertura média da vegetação e riqueza específica dos diversos tipos fisionómicos revelou uma diminuição de
hemicriptófitos e um aumento de terófitos nas áreas intervencionadas, mantendo-se constante os valores de geófitos e nanofanerófitos.
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Até ao momento não foi detectada qualquer espécie de caméfito.
Estes dados indicam que as áreas intervencionadas se encontram ainda em etapas precoces de sucessão ecológica, caracterizando-se por
baixas percentagens de cobertura e uma grande variabilidade do elenco florístico, que resulta da sucessiva ocupação por espécies
primocolonizadoras.
Nas áreas de controlo verificou-se a manutenção da riqueza específica e cobertura média da vegetação, particularmente de terófitos de
nanofanerófitos, tipos fisionómicos dominantes neste tipo de formações.
A realização de testes multivariados permitiu confirmar uma separação evidente entre os quadrados de controlo e os intervencionados no
que respeita à composição e estrutura das comunidades vegetais. Estra separação deve-se principalmente à ausência ou baixa cobertura
das espécies Pterospartum tridentatum e Halimium lasianthum subsp. alyssoides nas áreas intervencionadas, o que contrasta com a
dominância destas espécies nas áreas de controlo.
Estes dados vêm corroborar a hipótese apresentada de que as áreas intervencionadas se encontram ainda em estados precoces de
sucessão ecológica. A presença de nanofanerófitos, ainda que com cobertura muito reduzida, são um indicador de que estas áreas se
encontram num processo de recuperação do coberto vegetal, prevendo-se uma lenta convergência com as áreas adjacentes no que
respeita ao elenco florístico e cobertura de vegetação.
5.5/

IMPACTES CUMULATIVOS

Na envolvente da área de estudo (raio de 10 km) existem 7 Parques Eólicos em Exploração, nomeadamente:








Parque Eólico de Meroicinha I, situado imediatamente a Sul e com um total de 4 aerogeradores
Parque Eólico de Serra do Alvão, situado 3,5km a Norte e com um total de 21 aerogeradores
Parque Eólico do Alvão, situado 5km a Norte e com um total de 6 aerogeradores
Parque Eólico da Padrela, situado 10km a Este e com um total de 5 aerogeradores
Parque Eólico de Caravelas, situado 3km a Sul e com um total de 2 aerogeradores
Parque Eólico de Alto do Marco, situado 4km a Oeste e com um total de 6 aerogeradores
Parque Eólico de Outeiro, situado 8km a Sudoeste e com um total de 15 aerogeradores

A existência destes empreendimentos potencia a acumulação de impactes sobre as comunidades de avifauna e quirópteros, pelo que foi
realizada uma análise de impactes cumulativos.
A Agência Portuguesa de Ambiente foi contactada no sentido de facultar o acesso à informação existente (Anexo XXII), contudo até a
data não foi obtida resposta.
Assim, apenas para o Parque Eólico do Alvão foi possível reunir informação sobre os impactes directos e indirectos sobre a comunidade de
avifauna e quirópteros, pelo que a avaliação de impactes cumulativos foi realizada considerando apenas este Parque Eólico.
A monitorização de avifauna o Parque Eólico do Alvão foi realizada entre os anos de 2010 e 2011, enquanto a monitorização de
quirópteros teve lugar entre 2010 e 2013. Os trabalhos de prospecção de mortalidade foram realizados entre os anos de 2009 e 2011.
5.5.1/
5.5.1.1/

Impactes indirectos
Avifauna e quirópteros

Dado que não se identificaram impactes indirectos imputáveis ao Parque Eólico de Meroicinha II (ver ponto 5.1/), considera-se não existir
efeito cumulativo com outros projectos.
5.5.2/
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Impactes directos
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5.5.2.1/

Avifauna e quirópteros

Não se identificaram impactes directos imputáveis ao Parque Eólico de Meroicinha II, pelo que não existe efeito cumulativo com outros
projectos.
5.6/

PROPOSTA DE NOVAS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE MEDIDAS JÁ ADOPTADAS

Face aos resultados obtido, não se considera pertinente a proposta de novas medidas de mitigação e/ou alteração das já adoptadas.
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