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RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA DO RATO DE CABRERA (MICROTUS CABRERAE)
APRESENTAÇÃO

A ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., apresenta o
Relatório de Monitorização dos Sistemas Ecológicos relativo à fase de Situação de
Referência do Rato de Cabrera (Microtus Cabrerae) desenvolvido no seguimento do
Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) do IC8 –
Proença-a-Nova / Perdigão (A23).
O Estado Português adjudicou à ASCENDI, S.A., a Subconcessão Rodoviária no regime de
concepção/construção/exploração, onde se incluem os respectivos Estudos Ambientais. O
presente estudo, adjudicado à ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e
Ambiente, Lda., foi elaborado no respeito pela legislação ambiental aplicável em vigor,
nomeadamente pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (rectificado pela Declaração n.º
7-D/2000, de 30 de Junho e parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.º 74/2001, de 26 de
Fevereiro) com a última redacção dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005 de 8 de Novembro.
Assim, este Relatório aplica-se à monitorização do Rato de Cabrera (Microtus cabrerae) em
fase de Situação de Referência.
Lisboa, Maio de 2011
ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda.

Otília Baptista Freire
(Directora Técnica)
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1 - INTRODUÇÃO
O presente documento corresponde ao relatório de Monitorização dos Sistemas Ecológicos
relativo à Situação de Referência do Rato de Cabrera (Microtus cabrerae), dando
cumprimento ao Plano de Monitorização que integra o RECAPE do Lanço do IC8 – Proençaa-Nova / Perdigão (A23) da Subconcessão do Pinhal Interior.

2 - ENQUADRAMENTO LEGAL
De acordo com a Lei 11/87, de 7 de Abril, no âmbito da gestão e garantia de qualidade de
vida das populações e preservação dos valores naturais presentes nos locais contemplados
com projectos de implantação, melhoramento ou ampliação de estruturas ou actividades
passíveis de causar alguma perturbação dos valores culturais, humanos, paisagísticos e, ou,
naturais, devem ser identificados e quantificados os impactes emergentes em estudos de
impacte ambiental.
O regime legal e estrutura que deve ser seguida em estudos de impacte ambiental foram
definidos e aprovados pelo Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 de Maio. Este Decreto-Lei,
alterações e rectificações posteriores definem o tipo de estudo a que um projecto deve ser
submetido de acordo com a sua tipologia e localização. Após a sua realização, estes
estudos são avaliados em processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) e se aprovada
a execução do projecto em avaliação, pode surgir a obrigatoriedade de se monitorizar as
componentes mais afectadas.
De acordo com o n.º 5 do artigo 12º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, o RECAPE
relativo ao empreendimento em causa apresenta um programa de monitorização para os
descritores considerados mais sensíveis.
Em concreto, o Plano de Monitorização de Sistemas Ecológicos foi aprovado pelo parecer
de 31 de Março de 2011 emitido pelo Instituto de Conservação da Natureza e
Biodiversidade (ICNB) e pelo parecer emitido em 15 Abril de 2011 pelas Estradas de
Portugal (EP).
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De acordo com estes Pareceres, o presente relatório deverá ser submetido à apreciação do
Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB), antes da fase de construção.

3 - APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO RELATÓRIO
O presente relatório de monitorização seguiu a estrutura definida no anexo V da Portaria n.º
330/2001, de 2 de Abril. O seu conteúdo foi adaptado ao âmbito dos trabalhos efectuados,
tal como previsto nesta mesma Portaria.
O esquema de apresentação pode ser consultado no Índice do presente relatório.

4 - METODOLOGIA
4.1 - Objectivos Gerais e Parâmetros e Monitorizar
De forma a dar resposta aos objectivos gerais da monitorização

que consistem em

estabelecer um registo histórico da situação existente antes do início das actividades de
construção especificamente para o Rato de Cabrera, os parâmetros alvo da monitorização
foram:


Determinar o número de colónias de Rato de Cabrera localizadas no traçado do
Lanço do IC8 – Proença-a-Nova / Perdigão (A23) e sua envolvente;



Determinar número de indivíduos estimado para cada colónia de Rato de Cabrera;



Captura de indivíduos com armadilhas de Sherman nas zonas onde foram
identificadas colónias para confirmação da espécie;



Selecção de áreas para translocação das colónias confirmadas que surjam na área
e afectação do traçado e translocação das mesmas.

A prospecção da área de estudo foi realizada a três níveis: através de percursos de veículo
automóvel 4x4 para caracterização das áreas delimitadas em RECAPE; confirmação das
áreas com maior potencial para a ocorrência de Rato de Cabrera e delimitação de novas
áreas caso existissem através da prospecção pedestre de todas as áreas com habitat
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favorável para a ocorrência da espécie; e confirmação de colónias através de técnicas de
captura não destrutiva utilizando armadilhas de Sherman.
De forma a aumentar a probabilidade de sucesso de captura, as armadilhas foram iscadas
utilizando maçã e pasta de sésamo e, de forma a não sujeitar os indivíduos a stress
excessivo foi deixado um recipiente com água em cada armadilha, foi colocado um forro
interior para garantir que os animais capturados permaneciam hidratados e quentes, assim
como as armadilhas foram

recolhidas de forma a garantir que a amostragem foi feita

durante o período de maior actividade da espécie e a não sujeitar os indivíduos capturados
a um período excessivo em cativeiro e a stress causado por calor devido à exposição das
armadilhas ao sol.
De forma a aumentar o sucesso de amostragem em cada local de amostragem foram
dispostas 2 armadilhas. Nos locais onde foram detectadas galerias, as armadilhas foram
colocadas ao nível do solo interceptando o local de passagem e privilegiando zonas mais
resguardadas de forma a, por um lado, escolher zonas menos perturbadas, e por outro, a
evitar atrair curiosos que pudessem interferir com a amostragem. Nos locais onde não foram
detectadas as galerias tipicamente utilizadas por micromamíferos, as armadilhas foram
colocadas nos locais em que o habitat apresentava melhores condições para a ocorrência
da espécie.
Após o período nocturno de amostragem, as armadilhas foram inspeccionadas para
identificação e libertação dos indivíduos capturados e retiradas do local onde
permaneceram. Durante o pôr do sol foram colocadas noutro local dentro da mesma área,
evitando a recaptura de indivíduos e aumentando a cobertura da amostragem dentro de
cada área de forma a ter-se uma ideia da distribuição do Rato de Cabrera em cada local.
Tal como o referido anteriormente, o trabalho de monitorização realizado refere-se à fase de
pré-construção pelo que os dados amostrados serão apenas tratados de forma descritiva
dado destinarem-se a caracterizar uma situação de referência para anos futuros.
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5 - RESULTADOS
5.1 - Prospecção das áreas
Durante as prospecções realizadas não foram encontradas novas áreas com disponibilidade
de habitat favorável para a ocorrência da espécie para além das áreas definidas em fase de
RECAPE .
Na fase de RECAPE foram delimitadas 43 áreas em que surgia habitat com características
favoráveis para a ocorrência da espécie. Entre estas, foram delimitadas:


10 em que foram detectadas redes de galerias com características semelhantes às
colónias de Rato de Cabrera (designadas posteriormente pelo acrónimo CC –
Colónia Confirmada seguido do número correspondente);



12 áreas em que, não tendo sido detectadas colónias tão extensas, o habitat reunia
a fitocenose característica dos locais onde a espécie ocorre (designadas
posteriormente pelo acrónimo CMp – Colónia muito provável)



e 21 áreas em que apesar do habitat não apresentar características óptimas a
fitocenose de porte herbáceo dominante reunia características favoráveis em
algumas manchas (designadas pelo acrónimo CP – Colónia provável).

A prospecção realizada a pé nas áreas delimitadas como tendo potencial para a ocorrência
da espécie permitiu identificar indícios claros de perturbação antropogénica, cultivo e, ou,
pastoreio recente, o que aconteceu em 9 áreas identificadas anteriormente
Entre estas:


a CC6 corresponde a uma área que foi transformada em cultivo de seara;



nas áreas CMp5 e CMp9 a vegetação herbácea foi recentemente cortada com
roçadora;



a área CMp8 estava a ser utilizada como pasto de gado ovino;



Os locais mais favoráveis à ocorrência de Rato de Cabrera presentes na área CP3
tinham sido recentemente lavrados;
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a vegetação herbácea da área CP6 tinha sido recentemente cortada com roçadora;



e as áreas CP5, CP7 e CP8 tinham sido recentemente sujeitas a pastoreio
apresentando uma fitocenose de porte herbáceo encurtada e com baixa densidade.

No âmbito da presente monitorização foram contabilizadas 9 sistemas de galerias com uma
estrutura semelhante às colónias de rato de Cabrera.
No Desenho 1 apresentado em Anexo a este Relatório representa-se a distribuição espacial
das áreas prospectadas a pé durante a monitorização, nas quais se incluem as áreas:


onde foram identificados indícios de perturbação,



onde a presença de Rato de Cabrera foi confirmada



onde não foram capturados indivíduos.

A Fotografia 1 apresenta as características gerais dos factores de perturbação encontrados
nas áreas CC6, CMp5, CMp8, CMp9 e CP3, CP5, CP6, CP7 e CP8.
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Fotografia 1 - Representação dos factores de perturbação recente que eliminaram o potencial das áreas CC6,
CMp5, CMp8, CMp9, CP3, CP5, CP6, CP7 e CP8 para abrigarem colónias de Rato de Cabrera:
A – Área lavrada; B – Corte da vegetação de porte herbáceo; C – Cultivo de seara; D –
Pastoreio.

Nas restantes áreas, a fitocenose mantinha as características descritas no RECAPE, com a
excepção de uma parcela da área CP1 correspondente a uma faixa de terreno presente na
base do talude da estrada EN233 e que se prolonga ao longo da mesma, onde foram
detectadas condições óptimas para a ocorrência da espécie e galerias com a estrutura típica
das colónias de Rato de Cabrera. Mais tarde confirmou-se a relevância desta área com a
captura de indivíduos da espécie.
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5.2 - Armadilhagem
A armadilhagem foi realizada em todas as áreas com a excepção das que apresentavam
indícios de degradação recente que inviabilizava o sucesso de amostragem. Assim, das 43
áreas definidas no âmbito do RECAPE, 36 foram amostradas com armadilhas de Sherman
iscadas com maçã e pasta de sésamo durante o período entre os dias 13 e 16 de Maio de
2011.
Nas áreas CP2, CP4, CP9, CP11, CC4, CC5 e CMp6 não foram capturados roedores e nas
restantes áreas o número total de indivíduos capturado variou entre 5 e 1. Este resultado
deverá manifestar variações das características do habitat numa micro-escala, relacionadas
com orientação do terreno e exposição do solo à luz solar, preferências alimentares ou
exposição a factores de perturbação como predadores, ou simplesmente efeito estocásticos
relacionados com as condições ambientais na altura da amostragem.
Foi amostrado um total de 48 indivíduos dos quais:


31 eram ratos-do-campo (Apodemus sylvaticus),



9 eram ratos-das-hortas (Mus spretus)



e 8 eram Ratos de Cabrera. Estes indivíduos foram capturados em 3 áreas
distintas: na área CP1, na área CC1 e na área CMp7 (Fotografia 2).

A área CP1 apresentava óptimas condições para a ocorrência da espécie e apesar de se
localizar ao longo de uma rodovia foram capturados dois indivíduos na noite de 13 para 14
de Maio de 2011 e um indivíduo na noite de 15 para 16 de Maio.
A área CC1 foi uma das áreas onde foi identificada uma rede de galerias com as
características típicas das colónias de Rato de Cabrera. Nesta área foi capturado um
indivíduo na noite de 13 para 14 de Maio e três indivíduos na noite de 14 para 15 de Maio de
2011.
A área CMp7 correspondia a um local em que apesar de não se terem detectado as galerias
típicas de Rato de Cabrera, o habitat apresentava-se bastante favorável. Neste local foi
amostrado um indivíduo na noite de 14 para 15 de Maio.
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A variação do número de Ratos de Cabrera amostrado em cada uma das áreas não é
discrepante dos padrões encontrados por Rosário, et al. (2004) para as populações
nacionais, já que parece indicar que mesmo em áreas em que o habitat surge com
características ideais para a ocorrência da espécie, os indivíduos apenas utilizam zonas
pontuais e que a densidade por colónia se mantém baixa em cerca de 2 a 3 indivíduos.
A amostragem de um número elevado de indivíduos de rato-do-campo e de rato-das-hortas
nas restantes áreas está em concordância com o facto destas espécies serem das mais
abundantes em território nacional, surgirem frequentemente associadas a áreas agricultadas
e à sua envolvente, sendo um resultado esperado tendo em consideração o elenco florístico
e grau de artificialização da maior parte da área de estudo.

Fotografia 2 - Características gerais das áreas onde foi confirmada a presença de Rato de Cabrera: A - galeria
superficial na área CP1; B – Características do vale em que se insere a área CC1; C –
Características da fitocenose presente na área CMp7.
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Fotografia 3 - Indivíduo juvenil capturado na área CC1.

6 - DISCUSSÃO
Os dados obtidos permitiram confirmar a presença de Rato de Cabrera na área de estudo,
mas não na área directa de afectação do traçado. Observou-se ainda que o padrão
fragmentado de distribuição das colónias não é discrepante do panorama que se observa
em todo o território de Portugal Continental.
Um outro resultado obtido, aponta para o facto de apesar da disponibilidade de habitat, o
Rato de Cabrera não é abundante em comparação com outras espécies de micromamíferos
como o rato-das-hortas e rato-do-campo. Este também é um resultado esperado e está
relacionado, por um lado, com a maior selectividade da espécie em relação ao habitat e, por
outro lado, com a falta de corredores que impedem a dispersão dos indivíduos para áreas
onde o habitat é favorável.
Tendo em consideração que a presença de Rato de Cabrera foi confirmada na envolvência
do traçado, que as bermas das estradas são áreas onde surge habitat favorável para o
estabelecimento de colónias da espécie e que o corredor estabelecido pelas bermas poderá
ser utilizado para a dispersão de juvenis, é preconizada a utilização de passagens
adaptadas para a fauna para garantir a permeabilidade da via, cujas dimensões e
localizações foram apresentadas em fase de RECAPE.
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Também é recomendável que seja realizada a monitorização da colonização das bermas
pela espécie, da mortalidade por atropelamento e a utilização das passagens adaptadas
para a fauna durante a fase de exploração, como previsto em RECAPE.
Por se considerar que a informação que se pode retirar da contagem de colónias para os
micromamíferos em geral não acrescer informação útil em relação aos objectivos da
monitorização do Rato de Cabrera, em anos futuros de monitorização recomenda-se que a
contabilização das colónias seja feita apenas no âmbito do acompanhamento da dispersão
das populações desta espécie.

7 - CONCLUSÕES GERAIS
O presente trabalho permitiu confirmar a presença de uma espécie que tem uma
importância ecológica relevante no corredor de 400 m definido como área de estudo, bem
como permitiu constatar a existência de habitat disponível para o estabelecimento de
colónias da mesma nesse corredor. Não obstante, não foi confirmada a presença de
colónias de Rato de Cabrera na área directa de implantação do traçado, pelo que não surge
a necessidade de translocação das mesmas.
Uma vez que a espécie surge na envolvência do traçado, torna-se, no entanto, relevante
garantir que os trabalhos de execução da obra, acessos para as máquinas e estaleiros não
ultrapassem os limites definidos como área de afectação do projecto e que serão aplicadas
medidas no âmbito de melhorar as condições de sobrevivência do Rato de Cabrera. Estas
devem passar pela permeabilização transversal da via através de passagens hidráulicas
adaptadas para a fauna, que já estão previstas pelo projecto e como tal ajudam a minimizar
o impacte da rodovia para esta espécie.
No âmbito de se poderem avaliar os verdadeiros impactes da execução do projecto, estimar
a eficácia de transposição da via e acompanhar a evolução das populações de Rato de
Cabrera, os trabalhos de monitorização desta espécie devem ser continuados durante a
fase de exploração.
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8 - ANÁLISE DA ADEQUABILIDADE DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO
Os dados obtidos nesta fase da monitorização destinaram-se a estabelecer uma Situação
de Referência para os fins pretendidos. Posteriormente estes dados serão considerados nas
futuras campanhas de amostragens. Desta forma, considera-se que o Plano de
Monitorização é adequado à finalidade proposta. A monitorização deverá assim continuar
com base no método proposto para a fase de exploração.
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ANEXO 1
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