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1  -  INTRODUÇÃO 

O presente documento corresponde ao relatório de Monitorização dos Sistemas Ecológicos 

relativo à Situação de Referência dos Quirópteros dando cumprimento ao Plano de 

Monitorização que integra o RECAPE do Lanço do IC8 – Proença-a-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. 

O Programa de Monitorização apresentado no âmbito do RECAPE do Lanço IC8 – Proença-

a-Nova / Perdigão (A23) da Subconcessão do Pinhal Interior pretende dar resposta à 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida a 22 de Abril de 2005,  na qual é referida a 

conveniência do desenvolvimento de um Plano de Monitorização direccionado 

especificamente para os morcegos, mais propriamente localizado no corredor ecológico 

constituído pelo rio Ocreza.  
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Este plano foi posteriormente aprovado pelo  parecer de 31 de Março  de 2011 emitido pelo 

Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB)  e do parecer emitido em 

Abril de 2011 pelas Estradas de Portugal (EP). 

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  

Os objectivos gerais desta fase da monitorização consistem em estabelecer um registo 

histórico da situação existente antes do início das actividades de construção 

especificamente para os Quirópteros, de forma a estabelecer uma Situação de Referência 

que posteriormente poderá ser comparada com as fases seguintes de implantação da 

rodovia. 

4.2  -  Definição da Área de Estudo 

A área em estudo correspondeu  ao local de atravessamento do rio Ocreza pelo Lanço do IC8 – 

Proença-a-Nova / Perdigão (A23) da Subconcessão do Pinhal Interior onde foram efectuados 3 

pontos de amostragem, e a um local de controlo localizado a 10 km desta linha de água, onde 

foram igualmente efectuados 3 pontos de amostragem (Figura 1).  
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Figura 1 - Localização dos pontos de amostragem de Quirópteros (escala:1:25000). 

4.3  -  Período de Amostragem 

O período de amostragem da presente fase consistiu em duas campanhas de colecta de 

dados – Abril e Maio – referentes à fase de Pré-construção, uma vez que as obras de 

construção do lote em análise foram iniciadas ainda no decorrer do mês de Maio. Após o 

início das obras, as seguintes campanhas de amostragens englobam-se já na fase de 

Construção. 

Os dados obtidos destinam-se a estabelecer uma situação de referência para que 

posteriormente seja possível verificar o impacte do troço em questão na comunidade de 

quirópteros local. Desta forma, os dados obtidos nesta fase poderão ser comparados 

posteriormente com os obtidos em amostragens subsequentes, de forma a detectar 

possíveis alterações ambientais em tempo real e desenvolver meios com o intuito de as 

reverter. 
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4.4  -  Parâmetros Registados 

Os parâmetros alvo da monitorização nesta fase consistem em: 

 Estudar a composição específica da comunidade de quirópteros no rio Ocreza, 

atravessado pelo Lanço IC8 – Proença-a-Nova / Perdigão (A23) da Subconcessão 

do Pinhal Interior; 

 Determinar o Grau de Actividade de quirópteros no local supracitado; 

 Estabelecer uma Situação de Referência que posteriormente poderá ser 

comparada com as fases seguintes de implantação da rodovia. 

Tal como o referido anteriormente, a identificação e registo das passagens de quirópteros 

foram efectuados com base na realização de 3 pontos de amostragem de 10 minutos cada, 

o mais próximos possível do local de atravessamento do rio Ocreza pelo traçado – Pontos 

de Atravessamento (Figura 2) - e  3 pontos de amostragem de 10 minutos cada, na 

mesma linha de água, mas afastados da via cerca de 10 km – Pontos de Controlo  

(Figura 3). 
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Figura 2 - Pontos de Monitorização de Quirópteros no local de atravessamento do rio Ocreza pelo Lanço IC8 – 

Proença-a-Nova / Perdigão (A23) da Subconcessão do Pinhal Interior (Escala – 1:5000). 

A1 

A2 

A3 
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Figura 3 - Pontos de Monitorização de Quirópteros no local de Controlo (Escala – 1:3000). 

Os pontos de amostragem, tanto nas zonas de Atravessamento e como nas zonas de 

Controlo, situam-se a distância mínima de 50 m entre si. Considerou-se que as áreas de 

Controlo não são afectadas pelo projecto em questão. Estas áreas foram escolhidas de 

modo a que tivessem condições semelhantes em termos de estrutura da paisagem e 

composição de biótopos presentes nas respectivas zonas de Atravessamento. 

Nota-se que, no caso dos pontos de Atravessamento, não foram encontrados acessos ao 

local exacto de atravessamento do rio Ocreza pelo traçado. Desta forma os pontos foram 

localizados o mais próximo possível do traçado, no vale do Ocreza, distando cerca de 300 m 

deste. Uma vez encontrando-se no mesmo vale e a uma distância reduzida do local ideal, 

considerou-se que a comunidade de quirópteros seria a mesma, e como tal a localização 

dos pontos válida para os objectivos propostos. 

Em cada local de amostragem efectuaram-se escutas com um detector de ultra-sons 

(modelo D240X da Petterson Elektronik AB, com gama de frequências entre 10 a 120 kHz). 

C2 

C1 

C3 
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As escutas foram efectuadas durante as duas primeiras horas após o anoitecer, com uma 

duração fixa de 10 minutos. A sua realização evitou condições adversas de chuva, vento, 

nevoeiro ou trovoadas. Os contactos auditivos foram registados em tempo retardado 10x 

num gravador digital com uma taxa de amostragem de 41 kHz para posterior análise e 

identificação da respectiva espécie. 

A análise de registos sonoros dos morcegos detectados foi efectuada com recurso ao 

programa de análise de sons Batsound Pro - Sound Analysis (versão 3.31b), da Petterson 

Electronik AB. Em cada gravação efectuada foram analisados 4 pulsos e as variáveis 

estudadas foram: 

 Estrutura do pulso (EP); 

 Frequência inicial (Fi); 

 Frequência final (Ff); 

 Frequência de máxima energia (FmaxE); 

 Duração do pulso (DP); 

 Intervalo entre pulsos (IP). 

Posteriormente, a identificação das espécies, ou grupos de espécies, passíveis de emitir 

uma vocalização equivalente a cada passagem registada, foi efectuada comparando as 

medições com os limites definidos em Russo & Jones (2002) para 22 espécies existentes.  

De forma a poderem ser detectadas diferenças no sucesso da amostragem, foram também 

registados parâmetros que pudessem interferir com a actividade de quirópteros ou com o 

registo das vocalizações nos locais de amostragem tais como: Distância à via; Temperatura; 

Exposição ao vento; Precipitação; Nebulosidade e Visibilidade. 

4.5  -  Testes Estatísticos 

Com base nos dados obtidos calculou-se para cada local de Atravessamento ou Controlo a 

riqueza específica, com base no número máximo de espécies (excepto grupos de 

espécies) identificadas no conjunto das gravações dos três pontos de escuta efectuados em 

cada local, e o grau de actividade de morcegos, com base no número médio de passagens 
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nos três pontos de escuta, registado durante a amostragem. Para as gravações em que as 

passagens eram em contínuo utilizou-se um valor standard de 100 passagens, definido 

como um número superior ao número máximo de passagens detectado nos pontos 

amostrados. 

Uma vez que os 3 pontos de amostragem definidos tanto para as áreas de Atravessamento, 

quanto para as áreas de Controlo não apresentaram variações significativas relativamente à  

estrutura da paisagem e composição de biótopos presentes e sendo os resultados obtidos 

em termos de abundância e riqueza específica igualmente semelhantes, considerou-se 

apropriado a utilização de uma média entre os 3 pontos para cada local respectivamente. 

A possível existência de um efeito de exclusão foi analisada com base na comparação dos 

valores de riqueza específica e do grau de actividade de morcegos obtidos no conjunto das 

duas campanhas de amostragem através do Teste t para amostras emparelhadas, cujos 

cálculos foram efectuados com o software SPSS. 

Adicionalmente foi efectuada uma análise descritiva dos dados através da análise da 

proporção das espécies identificadas nas gravações efectuadas em cada ponto amostrado. 

5  -  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os quirópteros são mamíferos voadores de hábitos nocturnos que ocorrem em todo o 

território nacional. Apesar de terem a visão bastante apurada, a característica mais peculiar 

dos microquirópteros é o facto de utilizarem a ecolocalização como mecanismo auxiliar na 

percepção do ambiente, estático e em movimento, que os rodeia e, para maioria das 

espécies, na localização das suas presas mesmo na escuridão total (Kalko 1995, Arita & 

Fenton 1997, Jones 1999). 

Em Portugal estão identificadas 27 espécies de morcegos (25 no Continente e 5 nos Açores 

e Madeira), cuja distribuição populacional é mal conhecida principalmente pela dificuldade 

que representa a detecção dos abrigos. Os trabalhos efectuados sobre a actividade destes 

mamíferos revelaram um padrão semelhante ao definido para as espécies europeias 

presentes nas zonas mediterrânicas. Entre as espécies conhecidas 13 têm estatuto de 

ameaça (criticamente ameaçada, em perigo e vulnerável) segundo o Livro Vermelho dos 
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Vertebrados de Portugal Continental (Cabral et al. 2006), 25 estão listadas anexo II da 

convenção de Berna, 9 estão incluídas nos anexos B-II e B-IV e as restantes espécies 

constam no anexo B-IV do Decreto-Lei 140/99, de 24 de Abril, com a redacção do Decreto-

Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro.  

De acordo com estes estatutos de protecção Europeia, estas espécies têm grande interesse 

para a conservação, razão pela qual devem ser preservadas as suas áreas de repouso e de 

reprodução. Desta forma, no âmbito do desenvolvimento das ligações rodoviárias, torna-se 

muito relevante o estudo das áreas de utilização dos morcegos no local de implementação 

das novas rodovias, para que se possam identificar os potencial impactes resultantes da sua 

construção e exploração, permitindo a execução de medidas de compensação que possam 

reduzir os impactes associados à mortalidade e perturbação deste grupo faunístico. 

• Abrigos 

À semelhança de muitas espécies de mamíferos, os quirópteros são gregários e formam 

grupos muito numerosos, normalmente envolvendo apenas uma espécie, que partilham o 

mesmo abrigo. A bibliografia científica classificou as espécies de acordo com a tipologia dos 

abrigos, em cavernícolas, arborícolas e fissurícolas. No entanto, ao longo do tempo, os 

estudos sobre os hábitos dos morcegos tem vindo a revelar que tal classificação não é 

rígida, sendo comum uma espécie surgir nos diferentes tipos de abrigo e que apenas 

algumas das espécies demonstram ter preferência por um único tipo de abrigo. No entanto, 

para praticamente todas as espécies surgem três tipos de abrigos; os abrigos de 

hibernação, os abrigos de cria e os abrigos ocasionais.  

Os abrigos de hibernação normalmente são locais pouco acessíveis em que a temperatura é 

pouco variável permitindo aos animais reduzirem e manterem um metabolismo baixo. 

Normalmente correspondem a grutas, minas, troncos ocos de árvores de bom porte ou 

mesmo a alas pouco perturbadas de edifícios antigos e áreas protegidas da luz solar de 

ruínas (Lourenço & Palmeirim, 2004). 

Os abrigos de cria são abrigos partilhados entre várias fêmeas e respectivas crias, 

normalmente são abrigos de menor dimensão, pouco acessíveis e em que a temperatura é 

mais elevada do que nos abrigos de hibernação. Estes abrigos surgem normalmente em 

edifícios pouco perturbados, troncos ocos de árvores e grutas ou fissuras. 
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Os abrigos ocasionais são utilizados por um indivíduo ou por um pequeno grupo de 

indivíduos e correspondem a locais abrigados, como troncos ocos, fissuras em edifícios e 

pontes, e correspondem a locais próximos das áreas de alimentação, em que os indivíduos 

se abrigam durante as horas de menor actividade nocturna dos insectos, ou durante o 

período diurno (Lourenço & Palmeirim, 2004). 

• Factores de ameaça 

Como principais factores de ameaça dos morcegos a bibliografia científica cita a 

perturbação e destruição dos abrigos, o uso massivo de insecticidas em produções 

agrícolas, de onde pode resultar uma bioacumulação letal, e a perseguição intencional dos 

morcegos. No entanto, os trabalhos de monitorização e estimativa da mortalidade associada 

às colisões de aves com as pás dos aerogeradores em empreendimentos de 

aproveitamento de energia eólica revelaram que os quirópteros são o grupo mais afectado.  

De forma análoga os estudos de monitorização associados à mortalidade de quirópteros por 

atropelamento revelou que as colisões com morcegos afectam principalmente as espécies 

que têm voo baixo e estão relacionadas com o efeito atractor que o halo de luz emitido pelos 

faróis dos automóveis exerce sobre os insectos. Por sua vez estes pequenos enxames de 

insectos atraem os morcegos aumentando a probabilidade de colisão.  

De acordo com o “Manual de Apoio à análise de projectos relativos à implementação de 

infra-estruturas lineares”, disponibilizado pelo ICNB em 2008, todas as espécies de 

quirópteros são susceptíveis de atropelamento, embora as espécies de voo baixo sejam 

particularmente vulneráveis. Na Península Ibérica são conhecidos estudos que indiciam que 

as estradas podem causar uma elevada mortalidade nas populações de morcegos. Em 

estudos realizados em Espanha foram registadas centenas de morcegos atropelados 

(Cantalapiedra 1991, Redondo & Redondo 1991) correspondendo a mais de 30% dos 

atropelamentos de mamíferos selvagens identificados. Limiñana et al (1991) obtiveram 

dados mais detalhados, pois percorreram repetidamente o mesmo transecto de 6.5 km e em 

15 visitas espaçadas de duas semanas encontraram 180 morcegos atropelados. No Livro 

Vermelho (Queiroz et al. 2005), o atropelamento surge como um dos factores de ameaça 

para Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus euryale, 

Rhinolophus mehelyi, Barbastella barbastellus, Plecotus austriacus e Plecotus auritus. As 
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zonas urbanas e peri-urbanas e as zonas húmidas (zonas de caça) são as áreas com maior 

registo de atropelamentos. 

Para além da mortalidade, refere-se ainda que as comunidades de quirópteros têm-se 

revelado vulneráveis ao efeito barreira provocado pela instalação de obstáculos ao 

movimento de animais e pela criação de descontinuidades no habitat que podem causar 

alterações na estrutura das populações e na forma como estas ocupam a área envolvente à 

infra-estrutura podendo provocar, a longo prazo, alterações na estrutura genética das 

mesmas. As populações, que em consequência da criação destas barreiras ficam mais 

fragmentadas e isoladas, tornam-se mais sujeitas a fenómenos de erosão genética (perda 

de variabilidade) e mais susceptíveis à extinção (maior vulnerabilidade aos efeitos de 

eventos estocásticos) (ICNB, 2008). 

6  -  RESULTADOS 

Durante as amostragens foram registadas 974 passagens (considerando os registos 

contínuos como equivalentes a 100 passagens) e efectuadas 172 gravações através das 

quais foi possível confirmar a presença de 9 espécies distintas (Hypsugo savii, Miniopterus 

schreibersi, Myotis daubentonii, Myotis nattereri, Pipistrellus kuhli, Pipistrellus pipistrellus, 

Pipistrellus pygmaeus, Plecotus auritus, Tadarida teniotis) e 8 grupos de espécies para os 

quais não foi possível a distinção de apenas 1 espécie (Myotis blythii/Myotis myotis, Myotis 

blythii/Myotis myotis/Plecotus auritus, Myotis emarginatus/Myotis nattereri/Myotis 

blythii/Myotis myotis, Nyctalus noctula/Nyctalus lasiopterus Pipistrellus 

pipistrellus/Miniopterus schreibersi, Pipistrellus pipistrellus/Pipistrellus kuhli,  Pipistrellus 

pygmaeus/Miniopterus schreibersi, Plecotus auritus/Plecotus austriacus /Barbastella 

barbastellus) (Quadro 1). Os grupos de espécies identificados surgem da análise de 

vocalizações cujos parâmetros se sobrepõem aos intervalos definidos para várias espécies 

segundo o trabalho de Russo & Jones (2002). 
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Quadro 1 – Espécies identificadas através das gravações 

Nome 
científico 

Nome 
comum 

Livro 
Vermelho 

dos 
Vertebrados 
de Portugal 

Livro 
Vermelho 

UICN 
(2005) 

DL n.º 140/99 
de 24 de 

Abril 

Convenção 
de Berna 

Convenção 
de Bona 

Confirmação 
individual 

Integram 
grupos de 
espécies 

Myotis blythii Morcego-
rato-pequeno CR LC Anexo B-II e 

B-IV Anexo II Anexo II  x 

Myotis 
daubentonii 

Morcego-de-
água LC LC Anexo B-IV Anexo II Anexo II x  

Myotis 
emarginatus 

Morcego-
lanudo DD LC Anexo B-II e 

B-IV Anexo II Anexo II  x 

Myotis myotis Morcego-
rato-grande VU LC Anexo B-II e 

B-IV Anexo II Anexo II  x 

Myotis 
nattereri 

Morcego-de-
franja VU LC Anexo B-IV Anexo II Anexo II x  

Pipistrellus 
kuhli 

Morcego de 
Kuhli LC  Anexo B-IV Anexo II Anexo II x  

Pipistrellus 
pipistrellus 

Morcego-
anão LC LC Anexo B-IV Anexo III Anexo II x  

Pipistrellus 
pygmaeus 

Morcego-
pigmeu LC LC Anexo B-IV Anexo III Anexo II x  

Nyctalus 
leisleri 

Morcego-
arborícola-
pequeno 

DD LC Anexo B-IV Anexo II Anexo II  x 

Nyctalus 
noctula 

Morcego-
arborícola-

grande 
DD LC Anexo B-IV Anexo II Anexo II  x 

Barbastella 
barbastellus 

Morcego-
negro DD NT Anexo B-II e 

B-IV Anexo II Anexo II  x 

Plecotus 
auritus 

Morcego-
orelhudo-
castanho 

DD LC Anexo B-IV Anexo II Anexo II x  

Plecotus 
austriacus 

Morcego-
orelhudo-
cinzento 

LC LC Anexo B-IV Anexo II Anexo II  x 

Hypsugo savii Morcego de 
Savi DD LC Anexo B-IV Anexo II Anexo II x  

Miniopterus 
schreibersii 

Morcego-de-
peluche VU NT Anexo B-II e 

B-IV Anexo II Anexo II x  
Tadarida 
teniotis 

Morcego-
rabudo DD LC Anexo B-IV Anexo II Anexo II x  

 

Pela análise do quadro anterior verifica-se que das 8 espécies confirmadas individualmente, 

2 possuem estatutos de conservação relevantes: o morcego-de-franja (Myotis nattereri) e o 

morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii) cujo estatuto é “Vulnerável”. Das espécies 

que integram grupos, verificam-se também 2 com estatutos de conservação relevante: o 

morcego-rato-pequeno (Myotis blythii) cujo estatuto é “Criticamente em Perigo” e o morcego-

rato-grande (Myotis myotis) cujo estatuto é “Vulnerável”.  
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Apesar da técnica utilizada não permitir uma análise em termos de abundância de 

indivíduos, a figura seguinte permite ter uma noção das espécies mais activas em cada local 

através da proporção de espécie ou grupos de espécie identificadas nas gravações.  

Neste contexto, verifica-se que, de uma forma geral, os locais de Atravessamento e Controlo 

de cada linha de água apresentam ligeiras diferenças, embora, em quase todos seja notória 

a elevada proporção de espécies do género Pipistrellus, que são caracterizados por serem 

generalistas nos locais de alimentação e de abrigo, estando inclusivamente adaptados a 

alimentar-se em locais com iluminação artificial (Blanco, 1998). 
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Figura 4 – Proporção de espécies identificadas pela análise das gravações por cada ponto amostrado. 

Analisando a proporção de gravações de espécies nos dois tipos de pontos verifica-se 

também que as espécies T. teniotis e M. daubentoni, são abundantes, estando presentes 

tanto nos locais de Atravessamento como de Controlo, verificando-se uma tendência da 
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ocorrência de uma maior actividade de T. teniotis nos pontos de Atravessamento. A 

presença abundante destas duas espécies seria também esperada pois são bastante 

abrangentes e comuns em termos nacionais, sendo que M. daubentoni utiliza áreas de 

massas de água como locais principais de alimentação. 

Merece destaque a confirmação da presença do género Plecotus/Barbastella no ponto de 

Atravessamento A1 e da espécies P. auritus no ponto A3 pois são, no geral, menos comuns 

no território nacional, embora para o género Plecotus exista pouca informação disponível 

sobre tendências populacionais.  P. austriacus é  “Pouco Preocupante” e nível nacional e P. 

auritus apresenta o estatuto de “Informação Insuficiente” (Cabral et al., 2006).  A espécie 

Barbastella barbastellus encontra-se em declínio em toda a sua área de distribuição na 

Europa. Em Portugal é uma das espécies mais difíceis de encontrar, pelo que a escassez de 

dados impede a avaliação da tendência populacional. É uma espécie considerada rara em 

Portugal mas desconhece-se o tamanho das suas populações, tanto em Portugal como em 

Espanha, apresentando o estatuto de “Informação Insuficiente” (Cabral et al., 2006). 

A presença da espécie H. savii nos pontos de Atravessamento A2 e A3 é também de se 

referir, pois a informação disponível sobre esta espécie é escassa, sendo difícil de 

encontrar. Em Portugal, é pouco abundante podendo, no entanto, ser considerado como 

localmente comum (Palmeirim et al., 1999). Apresenta o estatuto de “Informação 

Insuficiente” (Cabral et al., 2006). 

Relativamente aos pontos de Controlo, destaca-se a presença de Nyctalus noctula/Nyctalus 

lasiopterus no ponto C1, cujos tamanhos da população e a tendência são desconhecidos em 

Portugal, apresentando o estatuto de “Informação Insuficiente” assim como a presença de 

M. natteri no ponto C2 cujo estatuto é “Vulnerável” a nível nacional. 

Refere-se ainda que M. schreibersii cujo estatuto é “Vulnerável” encontra-se presente em 

praticamente em todos os locais amostrados. 

O grau de actividade de morcegos registado em cada ponto independentemente da espécie 

é apresentado no Quadro seguinte: 
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Quadro 2 - Nº de passagens de morcegos em cada um dos pontos amostrados durante a Situação de Referência. 

Mês Pontos de amostragem Local Nº Passagens 

Abril 

A1 Atravessamento 100 

A2 Atravessamento 100 

A3 Atravessamento 61 

C1 Controlo 53 

C2 Controlo 55 

C3 Controlo 100 

Maio 

A1 Atravessamento 100 

A2 Atravessamento 100 

A3 Atravessamento 100 

C1 Controlo 5 

C2 Controlo 100 

C3 Controlo 100 

 

A análise de possíveis diferenças entre os dois locais de monitorização é dada pela 

diferença entre a média dos 3 pontos de Atravessamento e a média dos 3 pontos de 

controlo traduzidas no gráfico seguinte. 
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Figura 5 - Nº médio de passagens (+DP) de morcegos registados durante a Situação de Referência nos locais de 

Atravessamento e Controlo. 
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Pelo análise do gráfico anterior e dos dados obtidos, não foram verificadas diferenças 

significativas entre os locais de Atravessamento e de Controlo relativamente ao nº médio de 

passagens (p>0,05). Observou-se apenas uma pequena diferença que consistiu num menor 

número médio de passagens nos locais de Controlo e que se devem essencialmente ao 

facto de se ter verificado um menor caudal, sobretudo no ponto C1 durante o mês de Maio, 

o que provocou uma maior turbulência do curso de água e maior ruído, o que poderá ter 

dificultado a gravação de ultra-sons. 

O número de espécie registado em cada ponto amostrado é apresentado no Quadro 

seguinte: 

Quadro 3 - Nº de espécies de morcegos em cada um dos pontos amostrados durante a Situação de Referência. 

Mês Pontos de amostragem Local Riqueza 
específica 

Abril 

A1 Atravessamento 3 

A2 Atravessamento 5 

A3 Atravessamento 5 

C1 Controlo 4 

C2 Controlo 2 

C3 Controlo 3 

Maio 

A1 Atravessamento 5 

A2 Atravessamento 2 

A3 Atravessamento 6 

C1 Controlo 3 

C2 Controlo 4 

C3 Controlo 4 

 

Para a comparação dos locais de Atravessamento e Controlo em termos de riqueza 

específica, foram apenas incluídos os registos identificados até à espécie, tomando-se o 

valor máximo de espécies observado no conjunto dos três pontos de escuta. O gráfico 

seguinte traduz a comparação entre os dois locais: 
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Figura 6 - Nº médio de espécies (+DP) de morcegos registados durante a Situação de Referência nos locais de 

Atravessamento e Controlo. 

Tal como para o grau de actividade, pelo análise do gráfico anterior e dos dados obtidos, 

não foram verificadas diferenças significativas entre os locais de Atravessamento e de 

Controlo relativamente à riqueza específica (p>0,05). 

Numa fase posterior da monitorização em que o volume de dados será maior, a abordagem 

dos dados terá em consideração o factor temporal, ou seja, será analisada a evolução do 

número de passagens total e por espécie nos meses de amostragens, o que não se justifica 

nesta fase por corresponder a apenas 2 meses de recolha de dados.  

7  -  DISCUSSÃO E CONCLUSÕES GERAIS 

Este relatório consiste na análise dos dados referente à Situação de Referência da 

monitorização de Quirópteros do Lanço do IC8 – Proença-a-Nova / Perdigão (A23) da 

Subconcessão do Pinhal Interior.  

Relativamente à composição específica verificada através das análises das gravações 

efectuadas, os resultados obtidos estão, no geral, de acordo com os resultados obtidos em 
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fase de RECAPE durante o qual foram efectuados pontos de escuta no vale do rio Ocreza. 

Tal como nessa amostragem, a diversidade de espécies registada no presente estudo é 

bastante superior à consultada na bibliografia, que indica o registo de 1 espécie de morcego 

para o local onde a área de estudo se insere segundo Mathias et al. (1999): o morcego-de-

água (Myotis daubentonii), que detém o estatuto “Não Preocupante” a nível nacional, e 1 

espécie de morcego confirmada pelos dados do ICNB: o morcego-rabudo (Tadarida 

teniotis), que detém o estatuto “Informação Insuficiente”. 

Para além do supracitado, no estudo efectuado em Fase de RECAPE, das espécies com 

presença confirmada,  P. pipistrellus, T. teniotis  e M. daubentonii são as que registam maior 

abundância, à semelhança dos dados obtidos no presente estudo.  Merecem destaque 2 

espécies confirmadas individualmente, M. nattereri  e M. schreibersi,  cujo estatuto é 

“Vulnerável” a nível nacional, sendo que a última apresentou um grau de actividade 

relativamente significativo em praticamente todos os pontos amostrados. 

Não foram encontradas diferenças significativas relativamente ao nº de passagens e riqueza 

específica entre os locais de Atravessamento e Controlo. Desta forma, a possível existência 

de um efeito de exclusão será determinada através da comparação do número de 

passagens na área sob influência da rodovia relativamente à área de controlo, em relatórios 

posteriores afectos às fases de construção e exploração. 

Segundo Limpens et al., 2005, a construção e requalificação de estradas têm efeitos 

directos na alteração dos habitats circundantes e consequentemente, na manutenção das 

espécies de morcegos que utilizam os elementos da paisagem para se deslocarem dos 

abrigos para os locais de alimentação. Mudanças significativas nos habitats têm quase 

sempre influência na distribuição das espécies, e até pequenas modificações, tais como a 

remoção da vegetação circundante a uma estrada, ou o aumento de iluminação nas 

mesmas, podem ter influência na comunidade de morcegos, fragmentando a sua área de 

deslocação e colonização. Assim, as fases seguintes de monitorização serão essenciais 

para que se possa verificar se a implantação do lote em questão terá alguma influência 

sobre a comunidade de quirópteros local. 
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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. Estes dados irão posteriormente ser considerados 

nas futuras campanhas de amostragens.  

Os dados obtidos estão, no geral, de acordo com as amostragens efectuadas no âmbito dos 

trabalhos do RECAPE do Lanço IC8 – Proença-a-Nova / Perdigão (A23) da Subconcessão 

do Pinhal Interior. 

Desta forma, verifica-se que o Plano de Monitorização é adequado à finalidade proposta. A 

monitorização deverá assim continuar com base no método utilizado de modo a que as 

análises possam ser cada vez mais robustas, com base num maior número de dados, ao 

longo das diferentes fases: construção e exploração. 
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