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1. INTRODUÇÃO
As fontes de energia renovável, ou não fóssil, são: a energia hídrica, eólica, solar, geotérmica, das marés, das ondas, biomassa e
biocombustíveis. A promoção do uso deste tipo de fontes de energia permite reduzir as emissões de gases com efeito de estufa,
a dependência energética externa, aumentar a competitividade, a criação de emprego e o investimento em zonas desfavorecidas.
Apesar de se reconhecer que a utilização de energia eólica não gera impactes comparáveis a outras fontes energéticas (ao nível
da poluição da água, ar e gases responsáveis pelo efeito de estufa), a mortalidade sobre espécies de aves tem sido regularmente
observada em diversos locais.

1.1.

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E DA FASE DO PROJETO

O parque eólico da Raposeira, constituído por dois aerogeradores, encontra-se em fase de exploração e, em termos
administrativos, localiza-se na freguesia de Budens, concelho de Vila do Bispo, distrito de Faro, localizando-se na região sul de
Portugal Continental (vide Figura 1).

Figura 1: Localização do Parque Eólico da Raposeira

A localização do PE da Raposeira abrange o Sítio de Interesse Comunitário (SIC) PTCON0012 – Costa Sudoeste (Sítios da Rede
Natura 2000).

1.2.

IDENTIFICAÇÃO E OBJETIVOS DA MONITORIZAÇÃO

O presente Relatório de Monitorização constitui o relatório anual relativo ao Programa Especial de Monitorização de Aves
Planadoras, dando cumprimento ao enunciado na Declaração de Impacte Ambiental do projeto do PE da Raposeira.
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O Programa Especial de Monitorização de Aves Planadoras tem como objetivos:
Conhecer as condições que determinam os movimentos de aves planadoras nas regiões da Raposeira e Sagres e a
perturbação induzida pelo projeto no fenómeno migratório;
Identificar movimentos relevantes de migração de aves planadoras e prever medidas de minimização adequadas;
Estabelecer modelos de previsão da ocorrência de várias espécies na região e definição dos períodos de paragem dos
aerogeradores.
O presente documento refere-se à Monitorização de Aves Planadoras no Parque Eólico da Raposeira, que decorreu entre 1
setembro e 15 de dezembro de 2017.

1.3.

ÂMBITO DO RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO

A elaboração do presente Relatório de Monitorização dá cumprimento ao Programa Especial de Monitorização de Aves
Planadoras, enunciado na Declaração de Impacte Ambiental do projeto do PE da Raposeira, conforme previsto no Decreto-Lei n.º
151-B/2013, de 31 de outubro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que estabelece que compete
ao proponente realizar a monitorização do projeto nos termos fixados na DIA ou na decisão sobre a conformidade ambiental do
projeto de execução, ou, na falta destes, de acordo com o EIA ou o RECAPE apresentados pelo proponente, ou com os elementos
referidos no n.º 1 do artigo 16.º ou no n.º 8 do artigo 20.º, e remeter à autoridade de AIA os respetivos relatórios ou outros
documentos que retratem a evolução do projeto ou eventuais alterações do mesmo.
A estrutura do presente Relatório de Monitorização dá cumprimento ao Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro.
O presente relatório de monitorização contempla os censos de Aves Planadoras Migradoras que ocorreram na área do Parque
Eólico da Raposeira entre 1 setembro e 15 de dezembro de 2017.
O Parque Eólico da Raposeira, com potência total de 5 MW, é constituído por dois aerogeradores, com uma altura máxima de 150
m, e localiza-se na região sul de Portugal Continental, distrito de Faro, concelho de Vila do Bispo, freguesia de Budens,
encontrando-se integrado no Sítio de Importância Comunitária (SIC) denominado por Costa Sudoeste (PTCON0012).
O PE situa-se numa área de planalto, aproximadamente a 2 km a noroeste de Budens, localizando-se a nordeste da localidade de
Raposeira e a norte da EN 125. A área deste PE é constituída por um mosaico de habitats, incluindo o pinhal, o eucaliptal, prados
e matos empobrecidos pela perturbação causada pelo pastoreio e na envolvente existem os Parques Eólicos de Picos Verdes I (em
fase de construção do projeto de repowering do PE de Picos Verdes I) e de Picos Verdes II.
A área situa-se na região mais importante de Portugal para a migração de aves planadoras (aves de rapina, corvo e cegonhas) e,
provavelmente, de passeriformes e outras aves migradoras como abelharucos e andorinhões (ex: Moreau & Monk 1957, Palma
1984, Tomé et al., 1998, Tomé 2002, Costa et al. 2003, STRIX 2010a, 2014, 2015).
De acordo com estudos na região, o número de aves planadoras que ocorrem na área de estudo, e envolvente próxima, durante
o período de migração outonal, chega a atingir valores próximos de 4 000 indivíduos, pertencentes a todas as espécies de aves de
rapina que ocorrem em Portugal. Durante a execução dos trabalhos de campo no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do
Parque Eólico da Raposeira, foram detetadas, na área do Parque Eólico, 27 espécies de aves planadoras (24 espécies de aves de
rapina, duas espécies de cegonha e o Corvo). Durante os períodos de observação sistemática nos anos de 2011, 2012 e 2013, foi
registada a presença, na área do Parque Eólico da Raposeira, um total de 30 espécies de aves planadoras. Durante o período de
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monitorização da migração outonal de 2014, compreendido entre 16 de setembro e 30 de novembro de 2014, foram observadas
24 espécies de aves planadoras na área de estudo, correspondendo a 21 espécies de aves de rapina diurnas, duas de cegonhas e
um passeriforme (Corvo). Das 24 espécies de aves planadoras observadas na área de estudo em 2014, e que foram avaliadas no
Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, três encontram-se classificadas como “Em Perigo” (o Britango, a Águia-caçadeira e
a Águia de Bonelli) e três como “Criticamente em Perigo”: a Águia-pesqueira (apenas a população reprodutora, já que a invernante
possui o estatuto “Em Perigo”), o Tartaranhão-cinzento e o Milhafre-real, embora para estas últimas duas, apenas as populações
reprodutoras, já que as populações invernantes possuem o estatuto de conservação “Vulnerável” (NOCTULA, 2016).
No período de migração outonal de 2015, STRIX (2016) voltou a confirmar a presença de Abutre-preto e de Águia-imperial.

1.4.

AUTORIA TÉCNICA

As monitorizações de aves planadoras migradoras, na área de estudo, envolveram uma equipa especializada e altamente
qualificada, dotada dos conhecimentos técnicos necessários para a análise das diversas matérias. Apresenta-se na
Tabela 1 a qualificação profissional e as funções dos técnicos envolvidos no presente estudo.

Tabela 1: Equipa técnica responsável pelas monitorizações e pela elaboração do respetivo relatório.

NOME

Pedro Silva-Santos

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

FUNÇÃO

Eng.º Florestal

Coordenação geral do projeto

Mestre em Tecnologias Ambientais

Revisão técnica do relatório
Coordenação geral do projeto

Cristina Santiago

Eng.ª do Ambiente

Elaboração do relatório

Mestre em Engenharia do Ambiente

Revisão técnica do relatório
Edição e processamento de texto

Teresa Saraiva
(ECOSATIVA, Lda.)
Luís Marques
(ECOSATIVA, Lda.)

Bióloga,

Mestre

em

Ecologia

Aplicada,

Doutoranda em Ciências da Sustentabilidade
Biólogo, Mestre de Ecologia, Ambiente e
Território, Mestrando em Agronomia

Coordenação Geral do Plano de Monitorização

Elaboração do relatório

Carlos Pacheco
Rogério Cangarato
Nuno Martins

-

Técnicos de campo

Nuno Guegués
Tiago Caldeira
Sérgio Marques
Nuno Teixeira
(ECOSATIVA, Lda.)

Biólogo, Mestre em Modelação Estatística e
Análise de Dados
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NOME
Joana Veríssimo
(ECOSATIVA, Lda.)
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Ecóloga, Pós-graduada em Sistemas de
Informação Geográfica (SIG)

FUNÇÃO

Elaboração do relatório
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2. ANTECEDENTES
O Parque Eólico da Raposeira foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), enquadrado pelo Decreto-Lei
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, em fase de estudo prévio,
tendo sido na sequência desse procedimento de AIA, emitida, em 20 de dezembro de 2010, a Declaração de Impacte Ambiental
(DIA) favorável condicionada.
Em julho de 2012 foi entregue, em fase de RECAPE, o primeiro relatório de monitorização de avifauna do Parque Eólico da
Raposeira, referente à fase de pré-construção (STRIX 2012).
Na sequência do processo de pós-avaliação n.º 445, a 2 de outubro de 2012, o projeto de execução foi considerado conforme com
a DIA (ofício n.º 849/2012/GAIA), tendo a Comissão de Avaliação (CA) indicado que deveriam ser entregues elementos em falta
para o licenciamento e construção. Estes elementos foram entregues em sede de RECAPE, a 6 de outubro de 2012.
A UNIT ENERGY S.A. solicitou uma prorrogação do prazo de execução do projeto por um período de 6 meses, tendo em conta que o
prazo de caducidade da DIA terminava a 20 de dezembro de 2012.
A 7 de janeiro de 2013 o Promotor enviou à APA os elementos em falta para o licenciamento, nomeadamente os relatórios de
monitorização em fase de pré-construção referentes à monitorização de aves planadoras migradoras, monitorização geral de
avifauna e monitorização de quirópteros. No que respeita às aves planadoras este relatório contemplou resultados de
amostragens realizadas em duas épocas: 26 a 30 de agosto e 25 de setembro a 15 de outubro, totalizando 26 dias (STRIX 2012).
Em junho de 2013 foi entregue um relatório complementando o relatório de monitorização relativo à monitorização de aves
planadoras migradoras, incluindo os dados obtidos em 2011 e 2012 (STRIX 2013). Em 2014 foi entregue o relatório final da fase
de pré-construção (STRIX 2014).
Em 5 de março de 2014 foi entregue à APA a Nota Técnica relativa a “Alteração do Projeto de Execução analisado com o RECAPE”,
que incluía a alteração da localização dos aerogeradores a instalar, bem como das infraestruturas de apoio. Esta Nota Técnica foi
objeto de apreciação pela Comissão de Avaliação que requereu como medida de minimização e compensação a recuperação de
uma área de matos degradados correspondente à área ocupada do habitat 4030 subtipo 3 pelas estruturas a implementar, assim
como a recuperação de uma faixa de 25 m de cada lado dos acessos construídos.
Em 2015 foi entregue um relatório que inclui todos os dados da monitorização respeitantes ao ano de 2014, abrangendo períodos
correspondentes às fases de pré-construção, fase desta que se iniciou em meados de junho de 2014.
Em 2015 deu-se início à monitorização do PE em fase de exploração. Em 2015, durante o período de monitorização da migração
outonal na área do Parque Eólico, realizado entre 15 de agosto e 30 de novembro, foram registados um total de 2 559 movimentos,
onde foram contabilizados cerca de 13 405 indivíduos pertencentes a 28 espécies de aves planadoras. Destas, 25 espécies de aves
de rapina diurnas, 2 cegonhas e 1 passeriforme. Das 28 espécies de aves planadoras registadas na área de estudo, 12
corresponderam a migradores de longo-curso e 14 a espécies migradoras parciais.
Das espécies de aves planadoras observadas em 2015 na área de estudo, segundo o Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal
(Cabral et al. 2005), 15 espécies possuem estatuto de conservação desfavorável: 3 espécies apresentam o estatuto “Em Perigo”,
5 espécies estão classificadas como “Criticamente em Perigo”, 7 espécies apresentam o estatuto “Vulneráveis” e 5 espécies são
consideradas “Quase Ameaçadas” sendo as restantes 5 classificadas como “Pouco Preocupante”.
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O número de espécies observado nas campanhas de monitorização de 2015 foi superior ao registado em 2014, mas muito
semelhante aos valores obtidos em 2013.
Em 2015 foi aplicada, pela primeira vez no Parque Eólico da Raposeira a medida de paragem dos aerogeradores, tendo sido
executada a paragem dos aerogeradores por 20 vezes. Não foi registada qualquer situação de mortalidade de aves planadoras.
Em 2016 realizou-se uma alteração no período de monitorização, por se considerar, com base na experiência obtida na
monitorização de aves planadoras num parque eólico localizado na proximidade do PE da Raposeira (Parque Eólico do Barão de
São João), que o período compreendido entre 1 de setembro e 15 de dezembro é o mais adequado para realizar esta
monitorização, de forma a diminuir as probabilidades de ocorrência de mortalidade de aves planadoras no parque eólico.
Durante o período de monitorização da migração outonal de 2016 foram observados 2 024 movimentos de aves planadoras na
área do Parque Eólico, nos quais estiveram envolvidos 10 654 indivíduos pertencentes a 30 espécies. Das 30 espécies de aves
planadoras observadas na área de estudo, 27 espécies correspondem a aves de rapina diurnas, 2 a cegonhas e um passeriforme.
Todas as espécies observadas no Parque Eólico foram também registadas no ponto controlo em Sagres. Das 30 espécies de aves
planadoras registadas na área de estudo, 13 corresponderam a migradores de longo-curso, 15 espécies pertencem a espécies
migradoras parciais, e as 2 espécies restantes são residentes na área, apenas se observando movimentos de âmbito local.
Das espécies de aves planadoras observadas na área de estudo, segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et
al. 2015), 16 possuem estatuto de conservação desfavorável: 5 estão classificadas como “Criticamente em Perigo”, 4 espécies são
consideradas “Em Perigo”, 7 são consideradas “Vulneráveis”; foram ainda observadas 5 espécies classificadas como “Quase
Ameaçadas” e apenas 5 estão classificadas com estatuto “Pouco Preocupante”.
Comparativamente com os anos anteriores, o número de espécies observado, bem como o número de indivíduos, foi inferior ao
registado em 2015, mas superior aos valores obtidos em 2014. Esta variação deverá estar relacionada com diferentes condições
na rota de migração.
Em 2016 o Parque Eólico foi parado 19 vezes, a maioria das quais para permitir a passagem segura de bandos numerosos de Grifoscomuns, aos quais por vezes surgiam associadas espécies com estatuto de conservação elevado.
As observações realizadas na área do Parque Eólico, tanto em 2015 como em 2016, foram consistentes com os padrões registados
no ponto em Sagres, sugerindo que os aerogeradores não estarão a provocar um efeito de afastamento das aves. A medida da
paragem temporária dos aerogeradores foi considerada extremamente eficiente como forma de reduzir, ou mesmo anular, a
mortalidade de aves planadoras migradoras por colisão com as pás dos aerogeradores, uma vez que a mortalidade registada
durante o período de vigência desta medida, em 2015 e em 2016, foi nula.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Na DIA estão contempladas diversas medidas de minimização de impactes, a principal das quais refere-se especificamente à
mitigação de impactes sobre aves planadoras:
a)

Durante a fase de exploração, efetuar a paragem dos aerogeradores nos períodos críticos para a avifauna,

nomeadamente nos picos mais intensos de passagem migratória.
Em fase de RECAPE (STRIX 2012) foi apresentado o Plano de Paragem de Aerogeradores. Este plano tem sido aplicado anualmente
e atualmente é aplicado no período entre 01 de setembro e 15 de dezembro com a seguinte metodologia: a partir de um ponto
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de observação com boa visibilidade para toda a área do parque, um observador munido de binóculos e telescópio efetuará a
monitorização durante a totalidade do período de duração do plano.
RECLAMAÇÕES RELATIVAS AOS FATORES AMBIENTAIS ALVO DE MONITORIZAÇÃO
Até ao momento da elaboração deste relatório, não existem reclamações relativas aos fatores ambientais alvo de monitorização.
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3. DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO
3.1.

PARÂMETROS A MONITORIZAR

Os parâmetros monitorizados foram os seguintes:
Número de aves planadoras migratórias observadas;
Riqueza específica;
Número de movimentos de aves planadoras observados;
Estimativa diária do número de aves planadoras;
Altura do voo;
Comportamento (tipo de voo, comportamento migratório);
Rotas de voo na área do parque eólico;
Mortalidade observada.

3.2.

LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM
3.2.1.

CENSOS DE AVES PLANADORAS MIGRADORAS

Os censos de aves planadoras migradoras decorreram, em contínuo, entre 1 de setembro e 15 de dezembro, através de
amostragens realizadas, simultaneamente, a partir de um ponto fixo de observação e de um ponto controlo. A localização do
ponto fixo de observação é a mesma utilizada na monitorização realizada nos anos 2014, 2015 e 2016, porém é ligeiramente
diferente da utilizada nos anos anteriores. Esta alteração pretendeu otimizar a visibilidade para ambos os aerogeradores, no
entanto não terá influência na generalidade dos dados obtidos, visto que a distância entre as duas localizações é curta (cerca de
150m), e não há alterações substanciais de habitat de um local para o outro. O ponto controlo localiza-se em Sagres, no marco
geodésico da Cabranosa (vide Figura 2).
Tendo em conta a tipologia dos movimentos migratórios na região sudoeste de Portugal, este ponto funciona como ponto de
controlo da migração, permitindo monitorizar a atividade migratória diária na região, e assim avaliar a importância relativa da
área de estudo para as aves migradoras (Tomé et al, 1998, STRIX 2015).
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Figura 2: Localização do ponto fixo de observação na área do Parque Eólico (PO 1) e área de controlo (PO 2).

3.2.2. PROSPEÇÃO DE MORTALIDADE
Uma vez que foram implementadas medidas mitigadoras com o objetivo de reduzir de forma significativa a mortalidade de
avifauna por colisão, nomeadamente através da adoção de um sistema de paragem, que permite, em tempo real, controlar o
funcionamento do aerogerador e evitar as colisões, não é expectável que ocorra mortalidade de aves planadoras. Contudo, e de
forma a verificar-se a eficácia da implementação destas medidas, foram realizadas prospeções de mortalidade em torno dos
aerogeradores do PE da Raposeira, com periodicidade diária, durante o período de maior atividade das aves planadoras
migradoras (1 de setembro a 15 de dezembro).

3.3.

METODOLOGIA ADOTADA
3.3.1.

CENSOS DE AVES PLANADORAS MIGRADORAS

PONTO FIXO DE OBSERVAÇÃO
A realização de um ponto fixo de observação na área do parque eólico permitiu a deteção de movimentos relevantes de bandos
de aves, nomeadamente de aves de médio a grande porte nessa zona.
A amostragem de campo foi realizada por um observador munido de binóculos e telescópio, bem como de mapas da área de
estudo. Nesta amostragem apenas foram consideradas aves de médio/grande porte (tamanho maior ou igual ao de uma rola
Streptopelia sp.) ou bandos com mais de 10 indivíduos de qualquer espécie. Para cada observação foi anotada a espécie em causa,
o número de indivíduos, a altura de voo (nas classes 0-20 m, 20-150 m, 150-300 m, 300-500 m, 500-1500 m e >1500 m) e o
comportamento (e.g. caça, voo de atravessamento, poiso, circulação). As localizações, rotas e comportamentos dos indivíduos
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foram registados em cartas militares à escala 1:25 000. Estas observações foram igualmente realizadas, por outro observador,
num ponto de amostragem controlo, localizado em Sagres, através da mesma metodologia.
Durante os períodos de prospeção foram igualmente caracterizadas e registadas as condições atmosféricas prevalecentes (e.g.
velocidade do vento, visibilidade e nebulosidade).

3.3.2. PROTOCOLO DE PARAGEM TEMPORÁRIA DO AEROGERADOR
Tendo por base os critérios constantes da DIA e posterior discussão dos mesmos com representantes da APA e do ICNF, foram
definidos critérios para a paragem dos aerogeradores, que se efetiva sempre que se verifica o cumprimento de 1 ou mais dos 4
critérios:

1. São avistados bandos (10 ou mais indivíduos) de aves planadoras migradoras nas áreas dos Parques, ou no perímetro de
segurança, movimentando-se em direção aos Parques.

2. É avistado nas áreas dos Parques, ou no perímetro de segurança, movimentando-se em direção aos Parques qualquer
individuo de uma espécie planadora migradora com estatuto de conservação muito elevado. Esta definição engloba
nomeadamente as seguintes espécies:

Tabela 2: Espécies incluídas no Critério 2 de paragem dos aerogeradores.
ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE

•

Abutre do Egito
Abutre-preto
Águia-gritadeira
Águia-imperial
Águia-pomarina
Águia-real
Águia de Bonelli1
Tartaranhão-azulado
Grifo
Grifo de Rüppell

Falconidade

•

Peneireiro-das-torres

Falco naumanni

Pandionidae

•

Águia-pesqueira

Pandion haliaetus

Ciconiidae

•

Cegonha-preta

Ciconia nigra

•
•
•
•

Falconiformes

Accipitridae

•
•
•
•
•

Falconiformes
Ciconiformes

Neophron percnopterus
Aegypius monachus
Aquila clanga
Aquila adalberti
Aquila pomarina
Aquila chrysaetos
Aquila fasciata
Circus cyaneus
Gyps fulvus
Gyps rueppellii

3. São avistados nas áreas dos parques, ou no perímetro de segurança, movimentando-se em direção aos parques, bandos com
um mínimo de 5 indivíduos das seguintes espécies:
Tabela 3: Espécies incluídas no Critério 3 de paragem dos aerogeradores.
ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE
•
•

Falconiformes

Accipitridae

•
•
•

1

Águia-cobreira
Águia-calçada
Milhafre-preto
Milhafre-real
Bútio-vespeiro

Circaetus gallicus
Aquila pennata
Milvus migrans
Milvus milvus
Pernis apivorus

Unicamente indivíduos não pertencentes aos territórios existentes nas áreas dos Parques: Bravura e Paraíso
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4. O número total de aves planadoras migradoras detetadas na área dos parques ou observadas no perímetro de segurança
movimentando-se em direção aos parques (isto é, em situações em que se considere que venha a ocorrer risco de colisão)
num determinado dia excede as 10.

3.3.3.

PROSPEÇÃO DE MORTALIDADE

No decorrer dos trabalhos foram realizados transectos a pé, em espiral a partir da base dos aerogeradores, sendo prospetada uma
área num raio superior, em cerca de 5 metros, ao comprimento das pás, de forma a determinar a presença de eventuais cadáveres
de aves planadoras. Durante a pesquisa de cadáveres, a velocidade de progressão do observador será ajustada em função das
características do habitat. O raio de amostragem selecionado para prospeção de mortalidade em torno do aerogerador, está em
conformidade com o estabelecido em diversos estudos que referem que a maioria dos cadáveres é encontrada até 40 metros de
distância dos aerogeradores (Higgins et al., 1996; Erickson et al., 2000; Johnson et al., 2002, 2003; Santos, 2006; LEA, 2011).
Sempre que um cadáver (completo ou não) for encontrado durante a prospeção, serão registados os seguintes dados:
Data;
Distância ao aerogerador;
Coordenadas geográficas;
Estado de decomposição/Presença ou ausência de traumatismos;
Espécie;
Sexo (sempre que possível);
Idade (juvenil, adulto, cria);
Possível causa da morte;
Data aproximada da morte (4 categorias: 24h; 2-3 dias; mais de 1 semana; mais de 1 mês);
Atividade/inatividade do aerogerador;
Fotografia digital do cadáver.
Durante os períodos de prospeção serão igualmente caracterizadas e registadas as condições atmosféricas prevalecentes (e.g.
velocidade do vento, precipitação, visibilidade e nebulosidade).
O estado de alteração/decomposição dos cadáveres será determinado com base em observação macroscópica, registando-se
qualitativamente de acordo com as seguintes categorias:
Intacto – o cadáver não apresenta sinais evidentes de decomposição ou de ação de eventuais predadores ou necrófagos;
Parcialmente removido – o cadáver apresenta sinais evidentes da ação de predadores ou necrófagos, ou foram apenas
detetadas partes do cadáver;
Vestígios – foram detetados indícios da eventual presença de um cadáver no raio definido para a deteção de mortalidade;
Com ferimentos – o animal recuperado encontrava-se vivo mas com ferimentos que o impossibilitavam de voar.
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3.4.

EQUIPAMENTOS DE RECOLHA

Para além dos meios técnicos necessários, a execução das tarefas previstas no âmbito desta monitorização incluiu a utilização do
seguinte equipamento:
Binóculos;
Telescópio;
Carta militar e fotografia aérea da área de estudo à escala 1:25 000;
Fichas de registo.

3.5.

MÉTODO DE TRATAMENTO DE DADOS

Foram analisados os dados recolhidos no ponto fixo de observação localizado na área do parque eólico, bem como no ponto de
amostragem controlo situado em Sagres.
Os resultados foram apresentados de várias formas distintas:
Número de movimentos observados – contabilização de todos os movimentos de aves planadoras na área do parque
eólico, independentemente do número de indivíduos envolvidos. Qualquer movimento, quer seja efetuado por uma única ave
ou por um bando, será contabilizado apenas uma vez. Para a contabilização dos movimentos, sempre que alguma ave ou
bando for observada simultaneamente por ambos os postos de observação (no parque eólico e em Sagres), apenas será
contabilizado um movimento;
Número de aves planadoras observadas – contabilização de todas as aves envolvidas em movimentos na área do parque
eólico. Chama-se a atenção para o facto de este valor não corresponder ao número real de aves planadoras em passagem
migratória pelo parque eólico, uma vez que algumas aves permanecem na região durante vários dias, enquanto outras são
residentes, o que potencia a repetição de contagens de alguns indivíduos em dias diferentes, ou até em diferentes períodos
do dia. Pelo exposto, os valores desta variável corresponderão certamente a sobrestimativas do número real de aves
planadoras em passagem migratória pela área do projeto;
Riqueza específica – quantificação do número de espécies que ocorrem na área do parque eólico e no ponto controlo.
Será calculada a variação temporal desta variável ao longo dos períodos de amostragem e comparada com os resultados
anteriormente obtidos na região.
Número de aves planadoras – análise da variação no número de movimentos de aves planadoras observados e no
número de aves planadoras observadas, ao longo dos períodos de amostragem, e comparação com os resultados obtidos nos
estudos de monitorização anteriormente realizados na região. Estes resultados serão igualmente comparados com os
resultados que forem obtidos no ponto de amostragem controlo (em Sagres), permitindo avaliar o potencial impacte da
presença e funcionamento do parque eólico na migração destas aves na área de estudo.
Alturas de voo – de forma a estudar os efeitos da implantação dos aerogeradores na passagem de aves planadoras pelo
parque eólico e, consequentemente, os efeitos na utilização das classes de altura pelas diferentes espécies, as alturas de voo
dos movimentos individuais e de bandos serão classificadas e agrupadas em duas classes de risco elevado (20-60 m e 60-100
m), uma classe de risco moderado (100-200 m), e duas classes de risco reduzido (0-20 m e > 200 m). O risco de cada classe foi
definido em função das alturas alcançadas pelas pás dos aerogeradores, que abrangem desde 55 m a 145 m.
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Comportamento– de forma a avaliar o padrão comportamental geral das aves migradoras que ocorrem na região, a
tipologia dos movimentos registados será categorizada em cinco classes:
• Passagem
• Voo circular
• Caça
• Voo territorial
• Repouso
Influência das condições meteorológicas – de forma a relacionar o comportamento migratório das aves planadoras com
as condições meteorológicas prevalecentes,

são

utilizados dados provenientes do

World

Weather Online

(www.worldweatheronline.com) ou do portal “Meteo” do Instituto Superior Técnico (http://meteo.ist.utl.pt/fdata.php).
Análise espacial – todos os movimentos observados de aves planadoras são desenhados sobre cartas militares. Estas
rotas são posteriormente transpostas para um Sistema de Informação Geográfica (SIG), de forma a que possam ser elaborados
mapas com a sua distribuição.
Relativamente à potencial mortalidade devido ao funcionamento dos aerogeradores do parque eólico da Raposeira, no caso de
serem encontradas aves mortas durante as prospeções em torno do aerogerador os dados obtidos durante os trabalhos de campo
serão tratados e inseridos num Sistema de Informação Geográfica (SIG), de modo a possibilitar a produção de cartografia.

3.6.

RELAÇÃO DOS DADOS COM AS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

O controlo das caraterísticas do projeto e o efeito de situações exógenas, como alterações climatéricas pontuais, a
heterogeneidade do habitat, e intensidade de atividades humanas, a ocorrência de incêndios ou a própria estrutura e evolução
da paisagem, foram devidamente apresentados na discussão dos resultados.

3.7.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os dados obtidos ao longo do período de monitorização foram analisados estatisticamente e comparados com os dados recolhidos
durante as monitorizações do Parque Eólico da Raposeira realizados pela empresa STRIX - Ambiente e Inovação em 2013 (fase de
pré-construção), 2014 (fase de construção), 2015 (1º ano da fase de exploração) e 2016 (2º ano da fase de exploração) (STRIX,
2014; 2015; 2016, 2017). Para tal consideraram-se apenas os valores referentes ao mês de novembro, em cada um dos referidos
relatórios, relativamente aos seguintes parâmetros:
Riqueza específica;
Número de aves planadoras (estimativa real);
Espécies mais abundantes;
Direção de voo;
Relação com a velocidade do vento;
Relação com a direção do vento.
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4. RESULTADOS DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO
No total foram observadas 19 102 aves planadoras no parque eólico da Raposeira durante o período amostrado (1 de setembro a
15 de dezembro de 2017), protagonizando um total de 1 677 movimentos distintos. No ponto de controlo da Cabranosa
registaram-se 3 159 movimentos envolvendo 21 467 aves planadoras.
De seguida é apresentada a análise detalhada dos resultados obtidos durante os trabalhos de monitorização no parque eólico da
Raposeira (área experimental) e na Cabranosa (área controlo) para cada parâmetro considerado.

4.1.

ANÁLISE DESCRITIVA

Na área do parque eólico da Raposeira, durante a época de migração outonal de 2017, foram detetadas 26 espécies de aves
planadoras, entre as quais 24 correspondem a rapinas diurnas (Falconiformes) e 2 espécies a Ciconiiformes (vide Tabela 4).
De referir que, das 26 espécies observadas, 15 tem estatuto de conservação desfavorável, nomeadamente: açor, abutre-preto,
águia-imperial-ibérica, águia-real, águia de Bonelli, cegonha-preta, águia-sapeira, tartaranhão-azulado, tartaranhão-caçador,
falcão-peregrino, ógea, milhafre-real, abutre do Egito, bútio-vespeiro e águia-pesqueira.
No ponto de controlo da Cabranosa foram detetadas 31 espécies. O elenco de espécies foi muito semelhante ao do PE da
Raposeira, assinalando-se apenas a ausência da espécie águia-real que apenas foi observada na área do parque eólico. Por outro
lado, foram detetadas várias espécies no ponto da Cabranosa que não foram observadas no PE da Raposeira, nomeadamente:
coruja-do-nabal (Asio flammeus), tartaranhão-pálido (Circus macrourus), esmerilhão (Falco columbarius), falcão-da-rainha (Falco
eleonorae), peneireiro-das-torres (Falco naumanni) e falcão-de-pés-vermelhos (Falco vespertinus).

Tabela 4: Elenco de espécies de aves planadoras observadas, seu estatuto de conservação em Portugal (Cabral et al. 2005)

NOME COMUM

NOME CIENTÍFICO

ESTATUTO DE

TIPO DE

PE

PONTO DE CONTROLO

CONSERVAÇÃO

PRESENÇA

RAPOSEIRA

CABRANOSA

Açor

Accipiter gentilis

VU

R

x

x

Gavião

Accipiter nisus

LC

R

x

x

Abutre-preto

Aegypius monachus

CR

M

X

x

Águia-imperial-ibérica

Aquila adalberti

CR

M

X

x

Águia-real

Aquila chrysaetos

EN

M

X

-

Águia de Bonelli

Aquila fasciata

EN

R/M

X

x

Águia-calçada

Aquila pennata

NT

M

X

x

Águia-pomarina

Aquila pomarina

-

M

X

x

Coruja-do-nabal

Asio flammeus

EN

?

-

x

Águia-de-asa-redonda

Buteo buteo

LC

R/M

X

x

Cegonha-branca

Ciconia ciconia

LC

R/M

X

x
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NOME COMUM

NOME CIENTÍFICO

ESTATUTO DE

TIPO DE

PE

PONTO DE CONTROLO

CONSERVAÇÃO

PRESENÇA

RAPOSEIRA

CABRANOSA

Cegonha-preta

Ciconia nigra

VU

M

X

x

Águia-cobreira

Circaetus gallicus

NT

M

X

x

Águia-sapeira

Circus aeruginosus

VU

M

X

x

Tartaranhão-azulado

Circus cyaneus

VU

R/M

X

x

Tartaranhão-pálido

Circus macrourus

-

M

-

x

Tartaranhão-caçador

Circus pygargus

EN

M

X

x

Peneireiro-cinzento

Elanus caeruleus

NT

R

X

x

Esmerilhão

Falco columbarius

VU

M

-

x

Falcão-da-rainha

Falco eleonorae

RE

M

-

x

Peneireiro-das-torres

Falco naumanni

VU

M

-

x

Falcão-peregrino

Falco peregrinus

VU

R/M

X

x

Ógea

Falco subbuteo

VU

M

X

x

Peneireiro-comum

Falco tinnunculus

LC

R

X

x

Falcão-de-pés-vermelhos

Falco vespertinus

-

M

-

x

Grifo

Gyps fulvus

NT

M

X

x

Grifo-pedrês

Gyps rueppellii

NE

M

X

x

Milhafre-preto

Milvus migrans

LC

M

X

x

Milhafre-real

Milvus milvus

VU

M

X

x

Abutre do Egipto

Neophron percnopterus

EN

M

X

x

Bútio-vespeiro

Pernis apivorus

VU

M

X

x

Águia-pesqueira

Pandion haliaetus

EN

R

X

x

Tanto no PE da Raposeira como no ponto de controlo da Cabranosa a espécie grifo foi a que reuniu maior número de registos,
com 13 115 indivíduos contabilizados na área do parque eólico, correspondentes a 87% do total de indivíduos observados, e
16 652 na área de controlo, correspondentes a 61% do total de indivíduos (vide Figura 3 e Figura 4). Este elevado número de
registos resulta dos hábitos gregários da espécie, que foi frequentemente observada formando grandes bandos.
Seguiram-se as espécies águia-d’asa-redonda, águia-calçada e águia-cobreira, para as quais se obteve um elevado número de
registos em ambas as áreas monitorizadas.
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Gyps fulvus

13115 (16652)

Buteo buteo

2391 (831)

Aquila pennata

1087 (269)

Circaetus gallicus

999 (381)

Milvus migrans

950 (27)

Milvus milvus

543 (19)

Falco tinnunculus

541 (255)

Pernis apivorus

275 (85)

Neophron percnopterus

239 (39)

Accipiter nisus

201 (44)

Circus cyaneus

173 (36)

Falco peregrinus

165 (29)

Ciconia nigra

159 (55)

Aquila fasciata

153 (83)
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Figura 3: Número de registos por espécie no PE da Raposeira e no ponto de controlo de Cabranosa.
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Figura 4: Número de movimentos por espécie no PE da Raposeira e no ponto de controlo de Cabranosa.
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De acordo com a Figura 5 verifica-se que as espécies utilizaram a área predominantemente em passagem e voo circular. Algumas
espécies de menores dimensões, como peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus), falcão-peregrino (Falco peregrinus), ógea (Falco
subbuteo) e peneireiro-vulgar (Falco tinnunculus) foram frequentemente avistadas exibindo comportamento de caça.
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Figura 5: Frequência de comportamento por espécie no PE da Raposeira.

4.1.1.

Meteorologia

Por forma a compreender quais os fatores ambientais que influenciam a frequência de utilização da área por aves planadoras,
analisou-se a relação entre um conjunto de variáveis meteorológicas (velocidade do vento, direção do vento e temperatura), e o
número de avistamentos da totalidade das espécies detetadas, da espécie grifo e de outras espécies de aves de rapina.
De acordo com os resultados verifica-se ter havido um maior número de registos com velocidades de vento entre 2 m/s e 4 m/s,
sendo esta preferência comum à espécie grifo e às restantes espécies planadoras. Os resultados indicam ainda que com
velocidades do vento acima de 6 m/s o número de registos de aves é residual (vide Figura 6).
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Figura 6: Número de registos em função da velocidade do vento.

No que respeita à direção do vento, assinala-se que o vento predominante na zona provem de noroeste, sendo neste quadrante
que se registou o maior número de indivíduos.
Salienta-se ainda o elevado número de indivíduos registados nos quadrantes NE, E e SE, sendo que o elevado número de registos
resultou grandemente da presença da espécie grifo (vide Figura 7).
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Figura 7: Número de registos em função da direção do vento.

No que respeita à temperatura, os resultados indiciam uma preferência pela gama de temperaturas 15-20 °C. Para temperaturas
inferiores a 10 °C e superiores a 25 °C, o número de atravessamentos foi residual (vide Figura 8).
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Figura 8: Número de registos em função da temperatura.
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4.2.

PADRÕES ESPÁCIO-TEMPORAIS
4.2.1.

Padrões temporais globais

Pela análise dos valores globais do número de registos constata-se que o fluxo migratório principal se concentrou num período
relativamente curto, particularmente entre os dias 22 de outubro e 7 de novembro (vide Figura 9). Neste intervalo de 16 dias, que
representa 13% do período total monitorizado, ocorreram 76% do total de registos.
Na área do PE da Raposeira, quanto aos valores de riqueza específica verifica-se terem alternado entre um mínimo de 0 e um
máximo de 15 espécies (máximo atingido a 22 de outubro), sendo que nem sempre um maior número de espécies esteve
associado a maior fluxo migratório (vide Figura 11). Com efeito, o coeficiente de correlação de Pearson entre a riqueza específica
e o número de registos foi de 0,42, o que indica uma correlação fraca entre as duas variáveis.
Na área do ponto da Cabranosa, a riqueza específica máxima num único dia ocorreu a 23 de outubro, com um total de 21 espécies.
Nesta área a correlação entre os 2 parâmetros é francamente mais baixa, situando-se no valor de 0,19 (vide Figura 12).
Na Figura 13 é possível comparar a variação diária do número de indivíduos entre o PE da Raposeira e a área da Cabranosa, sendo
facilmente observável que os picos de abundância nas duas áreas ocorreram praticamente nos mesmos dias. Neste caso a
correlação atinge o valor de 0,90, como era expectável.
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Figura 9 Valor cumulativo do total diário de registos no PE da Raposeira entre 1-09-2017 e 15-12-2017.
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Figura 10: Valor cumulativo do total diário de registos no ponto de controlo de Cabranosa entre 1-09-2017 e 15-12-2017.
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Figura 11 Variação diária do número de registos e riqueza específica no PE da Raposeira, entre 1-09-2017 e 15-12-2017.
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Figura 12: Variação diária do número de registos e riqueza específica no ponto de controlo da Cabranosa, entre 1-09-2017 e 15-12-2017
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Figura 13: Variação diária do número de indivíduos no PE da Raposeira e no ponto de controlo da Cabranosa.
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Analisando os dados recolhidos do ponto de vista quinzenal, verificou-se que na primeira quinzena, isto é, entre 1 e 14 de
setembro, o fluxo migratório foi reduzido tanto para a espécie grifo como para outras planadoras (vide Figura 14, Figura 15 e
Figura 16).
A segunda quinzena de setembro apresentou uma relevância baixa para a espécie grifo, sendo, no entanto, dos períodos onde se
registou a maior concentração de registos de outras planadoras (16,86% no PE Raposeira e 19,43% na Cabranosa).
No mês de outubro destaca-se a segunda quinzena, na qual se observaram 43,84% dos registos no PE Raposeira. Este valor deveuse essencialmente à passagem de grifos, sendo que neste período ocorreram 48,16% dos registos da espécie na mesma área
analisada. Na área da Cabranosa destaca-se a primeira quinzena de novembro pelo valor elevado associado ao movimento de
grifos (68,93%), sendo que no caso das outras planadoras o valor foi consideravelmente mais baixo, situando-se em apenas
10,03%.
Na segunda quinzena de novembro, os valores obtidos para as passagens de grifos foram extremamente baixos nas duas áreas,
contudo no caso das outras planadoras, o fluxo migratório foi bastante elevado, atingindo na Cabranosa o valor de 18,75% (o 2º
mais elevado apenas atrás dos valores da segunda quinzena de setembro) e no PE Raposeira de 20,69%, que foi o mais alto de
todo o período monitorizado.
Na última quinzena, ou seja, entre 1 e 15 de dezembro, o fluxo migratório foi residual considerando a totalidade os resultados, o
que se deveu à escassez de registos da espécie grifo. Este período, todavia, apresentou ainda valores relevantes de outras espécies
planadoras.
Em síntese, os resultados obtidos no ano de 2017 evidenciam padrões migratórios distintos para a espécie grifo e para outras
espécies planadoras. As passagens de grifo concentraram-se entre a segunda quinzena do mês de outubro e a primeira quinzena
do mês de novembro. A migração de outras espécies planadoras caracteriza-se por uma chegada mais precoce, apresentando
valores expressivos a partir da segunda quinzena de setembro, e mantendo os valores até ao final do período monitorizado (15
de dezembro).
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Figura 14: Variação quinzenal do número do total de indivíduos no PE da Raposeira e no ponto de controlo da Cabranosa.
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Figura 15: Variação quinzenal do número de indivíduos da espécie grifo no PE da Raposeira e no ponto de controlo da Cabranosa.
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Figura 16: Variação quinzenal do número de indivíduos de outras espécies no PE da Raposeira e no ponto de controlo da Cabranosa.

Foi ainda analisada a variação do fluxo migratório ao longo do dia no ano de 2017 (vide Figura 17), no sentido de verificar quais as
horas de maior concentração. De acordo com os resultados verifica-se existirem dois principais picos de passagem de aves
planadoras migradoras, um primeiro entre as 10:00h e as 11:00h, e um segundo entre as 13:00h e as 15:00h. Os padrões horários
analisados resultam maioritariamente de registos da espécie grifo.
As restantes espécies planadoras apresentam um padrão distinto da espécie grifo. Para estas espécies a evolução da atividade ao
longo do dia segue um padrão mais regular, aumentando a partir das as 9:00h até às 11:00h, atingindo um pico nesta última meiahora, mantendo-se depois sensivelmente constante ao longo do dia até às 17:00h.
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Figura 17: Variação horária do número de indivíduos observados no PE da Raposeira.

4.2.2.

Padrões espaciais globais

Os resultados (Anexo IV, Desenho 3.1) demonstram a existência de uma área com uma elevada densidade de atravessamentos,
localizada a SW do parque eólico da Raposeira, sendo que a principal rota segue a direção ENE-OSO (leste-nordeste – oestesudoeste).
Considerando a proporção da espécie grifo no total dos dados, e no sentido de compreender a rota migratória do conjunto das
outras planadoras, procedeu-se ao mesmo tipo de análise para estas espécies. O resultado (Anexo IV, Desenho 3.2) revela que em
2017 os valores mais elevados de densidade de atravessamento ocorreram na área mais próxima ao ponto de observação,
provavelmente devido ao fator proximidade, já que muitas das espécies têm padrões de voo de difícil deteção, sendo a maioria
observada apenas quando já se encontram a uma distância mais aproximada do observador
Analisando apenas os dados da espécie grifo (Anexo IV, Desenho 3.3), verifica-se que estão no geral de acordo com os padrões
predominantes de migração já referidas para o conjunto dos dados.

4.2.3.

Comparação entre Raposeira e Cabranosa em 2017

Na Tabela 5 apresenta-se a lista de espécies com os respetivos resultados nas duas áreas de monitorização: PE Raposeira (área de
estudo) e Cabranosa (controlo).
Destacam-se os valores obtidos no PR Raposeira para as espécies peneireiro-cinzento (Elanus caereleus), grifo (Gyps fulvus) e
Grifo-de-rüppell (Gyps rueppellii), já que para todas elas, o número de efetivos observados na área de estudo foi superior ao da
área de controlo. Muito provavelmente estes valores são explicados por movimentos de aves que não chegam até Sagres,
tomando outras direções após a passagem pela área do PE da Raposeira.
Foram também observadas 6 espécies em exclusivo na área da Cabranosa: coruja-do-nabal (Asio flammeus), tartaranhão-pálido
(Circus macrourus), esmerilhão (Falco columbarius), falcão-da-rainha (Falco eleonorae), peneireiro-das-torres (Falco naumanni) e
falcão-de-pés-vermelhos (Falco vespertinus). Note-se que o efetivo observado de cada uma destas espécies foi extremamente
reduzido, já que são espécies bastante raras.
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Tabela 5: Comparação por espécie do não de efetivos observados em 2017 entre o PE Raposeira e a Cabranosa.

ESPÉCIES

Nº DE EFETIVOS OBSERVADOS EM 2017

ESTIMATIVA MÉDIA DOS EFETIVOS OBSERVADOS
POR DIA EM 2017
RAPOSEIRA
CABRANOSA

PASSAGENS NA ÁREA DE
ESTUDO EM RELAÇÃO
AO CONTROLO (%)

RAPOSEIRA

CABRANOSA

Accipiter gentilis

9

49

0,08

0,46

18%

Accipiter nisus

44

201

0,42

1,90

22%

Aegypius monachus

11

18

0,10

0,17

61%

Aquila adalberti

7

16

0,07

0,15

44%

Aquila chrysaetos

1

0

0,01

0,00

100%

Aquila fasciata

83

153

0,78

1,44

54%

Aquila pennata

269

1087

2,54

10,25

25%

Aquila pomarina

8

12

0,08

0,11

67%

Asio flammeus

0

2

0,00

0,02

0%

Buteo buteo

831

2391

7,84

22,56

35%

Ciconia ciconia

10

17

0,09

0,16

59%

Ciconia nigra

55

159

0,52

1,50

35%

Circaetus gallicus

381

999

3,59

9,42

38%

Circus aeruginosus

5

52

0,05

0,49

10%

Circus cyaneus

36

173

0,34

1,63

21%

Circus macrourus

0

3

0,00

0,03

0%

Circus pygargus

2

60

0,02

0,57

3%

Elanus caeruleus

18

1

0,17

0,01

1800%

Falco columbarius

0

5

0,00

0,05

0%

Falco eleonorae

0

7

0,00

0,07

0%

Falco naumanni

0

4

0,00

0,04

0%

Falco peregrinus

29

165

0,27

1,56

18%

Falco subbuteo

6

41

0,06

0,39

15%

Falco tinnunculus

255

541

2,41

5,10

47%

Falco vespertinus

0

5

0,00

0,05

0%

16652

13115

157,09

123,73

127%

Gyps rueppellii

6

3

0,06

0,03

200%

Milvus migrans

27

950

0,25

8,96

3%

Milvus milvus

19

543

0,18

5,12

3%

Neophron percnopterus

39

239

0,37

2,25

16%

Pandion haliaetus

12

24

0,11

0,23

50%

Pernis apivorus

85

275

0,80

2,59

31%

Gyps fulvus

4.2.4.

Alturas de voo

Foi possível registar a altura de voo de 1 677 movimentos de aves planadoras na área do parque eólico. A classe de altura mais
utilizada pelas aves (% movimentos) foi a classe entre os 20 m e os 150 m, seguida das classes dos 0 aos 20 m e dos 150 aos 300
m (vide Figura 18). A percentagem de movimentos detetados nas classes de maior altura foi claramente inferior ao registado nas
restantes classes. Assim, para o total de movimentos de aves planadoras observadas na área de estudo, a percentagem de
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movimentos nas classes de altura de risco elevado (20-150 m) e moderado (0-20 m e 150-300 m) foi de 87,78 % (1 470
movimentos).
Quando se tem em conta o número de indivíduos por classe de altura, verifica-se uma situação ligeiramente distinta da
anteriormente descrita. O número de aves registado nas classes de risco elevado correspondeu a 42% do total, sendo então
evidente que a maioria das aves foi observada em voo entre os 20 e os 150 metros de altura.
A diferença entre os resultados obtidos na análise das alturas de voo, comparando o número de movimentos e o número de
indivíduos, resulta principalmente da presença de bandos numerosos de grifos (muitos indivíduos correspondentes a um único
movimento) se deslocarem frequentemente a grande altura. Desta forma, nas classes correspondentes a risco moderado,
verificou-se um registo superior de indivíduos (%) na classe de altura 150-300 e um registo superior de movimentos (%) na classe
de altura 0-20 m.

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
% indivíduos

5%

% movimentos

0%
0-20

20-150

150-300

300-500

500-1500

>1500

Classes de altura (m)

Figura 18: Percentagem de indivíduos e de movimentos de aves na área do parque eólico pelas diferentes classes de altura.

4.2.5.

Padrões espácio-temporais globais 2013- 2017

Comparando os dados obtidos no ano de 2017 com a média dos 4 anos anteriores, na área do PE Raposeira, observa-se uma
subida na estimativa média de efetivos diários em 2017 face aos anos anteriores, em 13 das 31 espécies observadas (vide Tabela
6): águia-real (Aquila chrysaetos) com 100 % de aumento; águia-pomarina (Aquila pomarina) com 83% de aumento; águia-imperial
(Aquila adalberti) com 77 % de aumento; grifo (Gyps fulvus) com 76% de aumento; águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) com 58%
de aumento; cegonha-preta (Ciconia nigra) com 46% de aumento; águia-de-Bonelli (Aquila fasciata) com 43% de aumento;
peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus), grifo-de-rüppell (Gyps rueppellii), abutre-preto (Aegypius monachus) e tartaranhãocinzento (Circus cyaneus) com um aumento entre 25 a 20%; peneireiro-vulgar (Falco tinnunculus) e abutre-do-Egipto (Neophron
percnopterus) com um aumento inferior a 10%. Destas, deve destacar-se, pelo seu estatuto de proteção e aumento percentual de
efetivos médios diários face aos anos anteriores, a águia-real (nunca observada nos anos de monitorização 2013-2016), águiapomarina, águia-imperial e o grifo. Em termos absolutos, o aumento de efetivos diários da espécie grifo é bastante significativa
passando de 38,04 indivíduos nos anos anteriores para 157,09 indivíduos por dia em 2017 (vide Tabela 6).
Por sua vez, na Cabranosa, das 31 espécies observadas, 20 tiveram aumentos da sua estimativa média dos efetivos diários em
2017 face aos anos anteriores de monitorização (vide Tabela 5). Destes, 10 tiveram um aumento superior a 50 %: coruja-do-nabal
(Asio flammeus) com um aumento de 100%; milhafre-real (Milvus milvus) com um aumento de 88%; águia-pomarina (Aquila
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pomarina) com um aumento de 85%; águia-imperial com um aumento de 80%; grifo (Gyps fulvus) e águia-de-asa-redonda (Buteo
buteo) com um aumento de 79%; tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus) com um aumento de 71%; águia-de-Bonelli (Aquila
fasciata), abutre-do-Egipto (Neophron percnopterus) e ógea (Falco subbuteo) com um aumento de 63%, 59% e 51%,
respetivamente. A espécie coruja-do-nabal deve o seu aumento ao facto de não ter sido observada antes em nenhum dos anos
de monitorização. Deve ser destacado, mais uma vez, o grifo com um aumento do número de efetivos de 25,64 indivíduos nos
anos anteriores para 157,09 indivíduos por dia em 2017 (vide Tabela 6).
Tabela 6: Estimativa média dos efetivos diários por espécie ao longo dos anos de monitorização nos pontos de observação Raposeira e
Cabranosa.

ESPÉCIE

ESTIMATIVA MÉDIA DOS EFETIVOS OBSERVADOS POR DIA
RAPOSEIRA
CABRANOSA
MÉDIA 2013-2016
2017
MÉDIA 2013-2016

2017

Accipiter gentilis

0,18

0,08

0,48

0,46

Accipiter nisus

0,81

0,42

2,80

1,90

Aegypius monachus

0,08

0,10

0,10

0,17

Aquila adalberti

0,02

0,07

0,03

0,15

Aquila chrysaetos

0,00

0,01

0,00

0,00

Aquila fasciata

0,45

0,78

0,54

1,44

Aquila pennata

5,26

2,54

10,29

10,25

Aquila pomarina

0,01

0,08

0,02

0,11

Asio flammeus

0,00

0,00

0,00

0,02

Buteo buteo

3,27

7,84

4,70

22,56

Buteo rufinus

0,00

0,00

0,01

0,00

Ciconia ciconia

0,54

0,09

0,90

0,16

Ciconia nigra

0,28

0,52

0,67

1,50

Circaetus gallicus

4,20

3,59

5,61

9,42

Circus aeruginosus

0,05

0,05

0,31

0,49

Circus cyaneus

0,27

0,34

0,47

1,63

Circus macrourus

0,00

0,00

0,02

0,03

Circus pygargus

0,03

0,02

0,29

0,57

Elanus caeruleus

0,13

0,17

0,03

0,01

Falco columbarius

0,02

0,00

0,08

0,05

Falco eleonorae

0,03

0,00

0,13

0,07

Falco peregrinus

0,52

0,27

1,45

1,56

Falco subbuteo

0,08

0,06

0,19

0,39

Falco tinnunculus

2,25

2,41

5,04

5,10

Gyps fulvus

38,04

157,09

25,64

123,73

Gyps rueppellii

0,04

0,06

0,04

0,03

Milvus migrans

0,68

0,25

6,28

8,96

Milvus milvus

0,46

0,18

0,59

5,12

Neophron percnopterus

0,37

0,37

0,92

2,25

Pandion haliaetus

0,13

0,11

0,26

0,23

Pernis apivorus

1,40

0,80

2,48

2,59
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4.3.

ANÁLISE POR ESPÉCIE

Apresenta-se seguidamente a análise dos padrões temporais e espaciais individualizada por espécie. A análise foi efetuada para
todas as espécies detetadas na área de estudo no presente ano de monitorização.

4.3.1.

Grifo (Gyps fulvus)

O primeiro registo – um bando com 19 indivíduos – foi efetuado no dia 23 de setembro e o último, referente a 2 indivíduos, a dia
5 de dezembro. O total anual atingiu os 16 652 registos de grifos (vide Figura 19) distribuídos por 143 movimentos.
A passagem dos grifos ocorreu em picos, que correspondem essencialmente à passagem de bandos. O maior bando da época de
2017, estimado em 3 782 indivíduos, foi observado no dia 22 de outubro. Cada um dos dois principais picos de passagem do grifo
pela área de estudo (de 19 a 25 de outubro e de 6 a 10 de novembro) corresponde aproximadamente à passagem de 43% dos
indivíduos observados nesta época outonal. A passagem da maior parte dos indivíduos ocorreu entre a segunda quinzena de
outubro e a primeira quinzena de novembro.

Figura 19: Variação diária do número total de registos da espécie grifo no ano de 2017.

No que concerne aos movimentos do grifo pela área de estudo, uma percentagem relativamente significativa coincidiu com área
do parque eólico e nas suas imediações, tal como aconteceu com abutre do Egipto. A maior densidade de registos ocorreu na área
diretamente a SO do parque eólico com uma densidade de kernel máxima de 4 452,2 ind/km2 (Anexo V – Desenho 3.3).

4.3.2.

Açor (Accipiter gentilis)

Esta espécie ocorreu na área de estudo maioritariamente em setembro (6 dos 9 registos observados) (vide Figura 20),
correspondendo sempre a atravessamentos de indivíduos isolados. É possível que o número de aves que frequentou a área de
estudo esteja subestimado, dada a baixa conspicuidade desta espécie e o facto de muitas vezes voar dentro de áreas florestadas.
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Figura 20: Variação diária do número total de registos da espécie açor no ano de 2017.

Quanto aos movimentos na área de estudo, verificou-se uma maior concentração de movimentos a este-nordeste do parque
eólico, em particular, a este do AG 2 (Anexo V - Desenho 4.1).

4.3.3.

Gavião (Accipiter nisus)

O gavião ocorreu na área de estudo ao longo de todo o período monitorizado (vide Figura 21), de forma relativamente regular,
embora sempre em baixos números diários (máximo de 3 a 4 registos/dia), atingindo um total de 44 registos observados. É
necessário referir que possivelmente alguns destes registos correspondem a movimentos de indivíduos residentes na região. De
notar também uma maior aglomeração de registos entre finais de setembro e novembro. E possível que o número de aves que
frequentou a área de estudo esteja subestimado, dada a baixa conspicuidade desta espécie e o facto de muitas vezes voar dentro
de áreas florestadas. Dos 41 movimentos, 38 corresponderam a movimentos de indivíduos isolados, sendo os restantes 3
movimentos corresponderam à passagem de grupos de 2 indivíduos.

Figura 21: Variação diária do número total de registos da espécie gavião no ano de 2017.

Na área de estudo verificou-se uma maior concentração de observações na envolvente do ponto de observação (com uma
densidade de kernel máxima de 18 ind/km2 (Anexo V – Desenho 4.2), o que se deve essencialmente ao reduzido tamanho corporal
desta espécie e aos seus hábitos florestais, sendo que mesmo em migração, muitas aves deslocam-se em voo baixo por entre as
árvores.
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4.3.4.

Abutre-preto (Aegypius monachus)

Os registos de abutre-preto em 2017 encontram-se concentrados entre a última semana de outubro e a terceira semana de
novembro. Com um total de 11 registos segregados por 8 movimentos, o abutre – preto aparece maioritariamente associado a
migrações de indivíduos isolados (75% dos avistamentos). O número máximo de registos diários foi de 3 indivíduos nos dias 9 e
20 de novembro (vide Figura 22).
A situação do Abutre-preto, quer em Portugal quer na região de Sagres, tem muitos paralelismos com a da Águia-imperial. Em
Sagres é registada anualmente em números reduzidos (Tomé et al. 1998, Tomé 2002, STRIX 2012b), e em Portugal terá estado
extinto como nidificante desde meados da década de 1970 até recentemente (Almeida et al. 2005b).
O abutre-preto surge na região sudoeste principalmente entre finais de outubro e no mês de novembro, embora também surja
pontualmente na segunda metade de setembro e no início de dezembro (dados próprios; eBird).

Figura 22: Variação diária do número total de registos da espécie abutre-preto no ano de 2017.

No caso dos movimentos de abutre-preto, não se observa uma concentração de movimentos na zona do parque eólico, como
acontece no caso dos grifos com a qual o seu movimento normalmente se encontra associado, mas sim a O-NO-N deste (Anexo V
– Desenho 4.3), o que muito provavelmente se deve a um número de registos muito inferior para esta espécie. Apenas um
movimento correspondente a um individuo em voo solitário se aproximou do perímetro de segurança a 28 de outubro. De
salientar que não são raras as vezes em que os abutres-pretos parecem tomar a iniciativa de direcionar os movimentos dos bandos,
pelo que não se limitam a seguir apenas integrados nos mesmos. A maior densidade de registos tem como valor máximo 6,2
ind/km2 (densidade de kernel máxima) e a maioria dos movimentos tem como sentido predominante S0-NE e NE-SO.

4.3.5.

Águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti)

Foram realizados 7 registos desta espécie no período de estudo, sempre de indivíduos solitários (vide Figura 23), 5 dos quais eram
aves juvenis provavelmente aves nos seus primeiros movimentos dispersivos, o que aparenta ser o padrão das aves que surgem
no extremo sudoeste de Portugal.
A ocorrência desta espécie em Sagres é regular, havendo observações em quase todos os anos, envolvendo, contudo, um número
reduzido de indivíduos (Tomé et al. 1998, Tomé 2002, STRIX 2012b). Os exemplares observados na região de Sagres são
geralmente juvenis, provavelmente em movimentos dispersivos.
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A Águia-imperial-ibérica é uma espécie muito rara e ameaçada em Portugal, tendo estado extinta como nidificante entre meados
dos anos 1980 e 2002 (Palma et al. 1999), sendo, a população reprodutora nacional constituída, à data, de 10 a 15 casais. É uma
espécie bastante vulnerável à mortalidade resultante de colisões com estruturas humanas, sendo a colisão com linhas elétricas a
sua principal causa de mortalidade não natural em Espanha (González et al. 2007).

Figura 23: Variação diária do número total de registos da espécie águia-imperial no ano de 2017.

A zona com maior densidade de movimentos situou-se a Este do parque eólico (Anexo V – Desenho 4.4) com uma densidade de
kernel máxima de 2,9 ind/km2. Os movimentos ocorreram de forma algo dispersa por toda a área.

4.3.6.

Águia-real (Aquila chrysaetos)

A águia-real foi observada apenas uma vez (1 registo) no dia 6 de novembro de 2017 correspondendo a um indivíduo juvenil
isolado (vide Figura 24). A Águia-real é uma ave de ocorrência regular, sendo observada anualmente em números muito reduzidos
na região de Sagres (Tomé et al. 1998, Tomé 2002, STRIX 2012b).
Os casos de mortalidade de Águia-real em parques eólicos estão amplamente documentados na bibliografia, sobretudo no que se
refere alguns parques eólicos norte-americanos (ex: Altamont Pass, Thelander & Smallwood 2007), mas também a alguns parques
localizados na península Ibérica (Atienza et al. 2011).

Figura 24: Variação diária do número total de registos da espécie águia-real no ano de 2017.
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O único movimento para esta espécie, atravessou a área do perímetro de segurança do parque eólico evidenciado um
comportamento de risco. Dado o baixo número de atravessamentos não é possível aferir mais sobre o comportamento e
tendências de migração desta espécie na área de estudo (Anexo V, Desenho 4.5).

4.3.7.

Águia de Bonelli (Aquila fasciata)

Foram efetuados 83 registos desta espécie durante a época de 2017 (vide Figura 25), tendo sido observada praticamente durante
todo o período monitorizado. Devido à presença de, pelo menos, um ninho de um casal residente a 8 Km de distância do ponto
de observação (Paraíso), admite-se que parte dos registos possam ser movimentos afetos à dispersão desse casal.
Os registos observados na sua maioria correspondem a movimentos de indivíduos isolados (que geralmente eram atacados ou
escoltados pelas aves residentes). O número de passagens diário chegou a 6 aves/dia entre 25 de setembro e 7 de outubro. No
entanto, esses movimentos são na sua grande maioria registos de casais adultos juvenis provavelmente a nidificar na região.

Figura 25: Variação diária do número total de registos da espécie águia de Bonelli no ano de 2017.

A região com maior densidade de movimentos está localizada a nordeste e sobre o parque eólico (Anexo V – Desenho 4.6) com
uma densidade de kernel máxima de 35,89 ind/km2. Dos 66 movimentos, 3 destes com um total de 4 indivíduos levaram à paragem
dos AG dias 28 de setembro, 17 de outubro e 6 de novembro.

4.3.8.

Águia-calçada (Aquila pennata)

Na época de 2017 a águia-calçada ocorreu na área do parque eólico entre os dias 4 de setembro e 6 de dezembro, com um total
de 269 registos divididos por 161 movimentos. No que respeita à frequência de atravessamentos, verificou-se uma maior
concentração de registos entre 17 de setembro e 2 de outubro, sendo que cerca de 63% do total de atravessamentos ocorreu
neste período (vide Figura 26). O maior pico de passagem ocorreu no dia 29 de setembro, com um total de 49 registos.
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Figura 26: Variação diária do número total de registos da espécie águia-calçada no ano de 2017.

Quanto aos movimentos na área, os resultados sugerem a existência de uma rota de atravessamento preferencial a noroeste do
parque eólico (Anexo V – Desenho 4.7) com uma densidade de kernel máxima de 112,6 ind/km2.

4.3.9.

Águia-pomarina (Aquila pomarina)

A águia-pomarina foi observada em três dias distintos entre 3 e 23 de outubro (vide Figura 27) com o total de 8 registos divididos
por 3 movimentos. Duas das três observações correspondem a um registo de indivíduos isolados. A terceira observação
correspondeu a um movimento de um bando de 6 aves, sendo esse o máximo diário registado.
Esta espécie é um migrador de passagem raro, mas regular em Portugal, com registos anuais de 2 a 4 aves na zona sudoeste de
Portugal (eBird; Fórum AVESDEPORTUGAL.INFO; relatórios do Comité Português de Raridades -SPEA), surgindo por vezes
associadas aos bandos migratórios de grifos e de outras aves rapaces migratórias.

Figura 27: Variação diária do número total de registos da espécie águia-pomarina no ano de 2017.

Dos três registos efetuados em 2017, dois deles corresponderam a aves que foram detetadas a Sudeste do parque eólico, e outro
a noroeste. Estes registos corresponderam a entradas para a península de Sagres (Anexo V, Desenho 4.8).

4.3.10. Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo)
Os primeiros atravessamentos em 2017 ocorreram a partir logo do início de setembro, mas sempre referentes a indivíduos
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isolados ou em bandos de 2. Considerou-se que o primeiro movimento migratório terá ocorrido a 13 de outubro, com o
atravessamento da área de 9 indivíduos, tendo-se prolongado até ao final da época. A maior intensidade de movimentos foi
observada entre finais de outubro e a terceira semana de novembro, tendo-se também observado picos na primeira semana de
dezembro (vide Figura 28). O maior número de indivíduos em bando foi observado dia 15 de novembro com um total de 20
registos. Em 2017 foram efetuados 831 registos desta espécie segregados por um total de 470 movimentos.
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Figura 28: Variação diária do número total de registos da espécie águia-d’asa-redonda no ano de 2017.

Quanto aos movimentos observou-se um número significativo de atravessamentos a noroeste e sobre a área do parque eólico
(Anexo V – Desenho 4.9) com uma densidade de kernel máxima de 242,8 ind/km2.

4.3.11.

Cegonha-branca (Ciconia ciconia)

As observações de cegonha-branca em 2017 ocorreram de forma bastante pontual entre a segunda quinzena de outubro e a
segunda quinzena de novembro (vide Figura 29). A cegonha-branca aparenta ser um migrador regular, mas em 2017 pouco
frequente na área de estudo. Só foram efetuados 10 registos num total de 5 dias distintos e com uma média de 2 registos por dia.
Esta espécie apresenta um padrão de migração bastante complexo na Península Ibérica. De acordo com os estudos sobre a
migração desenvolvidos no estreito de Gibraltar, a migração pós-nupcial decorre entre meados de julho a outubro (>113.000
aves), com máximos na primeira quinzena de agosto, sendo estas essencialmente aves ibéricas e francesas, enquanto que as aves
que atravessam em setembro e outubro são maioritariamente da Europa Central (Cardona & Esteban, 2008). A migração prénupcial tem início em meados de dezembro e janeiro, aumentando de intensidade em fevereiro e março, com máximos na
primeira quinzena de março. Prolonga-se por abril e termina em meados de maio (Cardona & Esteban, 2008). Acresce ainda o
facto de o número de aves invernantes na Península Ibérica ter aumentado de forma muito expressiva nas últimas décadas (Catry
et al., 2017) havendo, de acordo com dados recolhidos a partir de aves marcadas com emissores, movimentos de aves entre zonas
de alimentação ao longo de todo o inverno (A. Franco & I. Catry, com. pess.).
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Figura 29: Variação diária do número total de registos da espécie cegonha-branca no ano de 2017.

Dos 5 movimentos observados, 3 foram observados a S da localização do PE (densidade de Kernel máxima de 3,2 ind/km2) e dois
destes movimentos tiveram sentido O-E, provavelmente correspondendo a aves em migração pós-nupcial (Anexo V – Desenho
4.10).

4.3.12. Cegonha-preta (Ciconia nigra)
As observações de cegonha-preta ocorreram de forma irregular durante todo o período de monitorização, com uma maior
concentração de registos entre a segunda semana de outubro e meados de novembro (vide Figura 30). Em 2017 foram
contabilizados 55 registos de cegonha-preta dos quais 50% foram observados em dois períodos de pico distintos: 13 (23%) foram
registados no período de 9 a 19 de setembro e 15 (27%) ocorreram entre 5 e 8 de novembro. Dos 29 movimentos contabilizados,
14 correspondiam à passagem de indivíduos em voo solitário e 10 à passagem de um grupo de dois indivíduos. O movimento com
maior número de registos ocorreu a dia 10 de setembro de 2017 com um total de 6 indivíduos em voo simultâneo.
Esta tendência de uma passagem mais tardia da espécie, cujo período de atravessamento em Gibraltar decorria em setembro e
outubro no período compreendido entre 1975 e 2001 (Finlayson, 1992; Cardona & Esteban, 2002) pode estar relacionado com o
notório incremento da população que permanece na Península Ibérica para passar o inverno ao invés de continuar a sua migração
para o continente africano (C. Pacheco & L. Cano, dados não publicados).

Figura 30: Variação diária do número total de registos da espécie cegonha no ano de 2017.
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Dos 29 atravessamentos observados, 8 deles cruzaram perímetro de segurança do parque eólico levando à sua paragem. Destes,
6 ocorreram no mês de outubro. A zona de maior intensidade de atravessamentos ocorreu a NE da localização do PO (densidade
de kernel máxima de 27,2 ind/km2) com a predominância de rotas com sentidos SO-NE e NE-SO (Anexo V – Desenho 4.11).

4.3.13.

Águia-cobreira (Circaetus gallicus)

Esta espécie foi observada de forma relativamente constante durante todo o período monitorizado, devido sobretudo à presença
de indivíduos residentes. Verificou-se contudo, logo a partir dos primeiros dias de monitorização, atravessamentos de indivíduos
com comportamento migrador. O maior pico de atravessamentos ocorreu a 7 de novembro com a passagem de 31 indivíduos. A
partir de 2 de dezembro e até ao final do período monitorizado, apenas ocorreram 4 registos (vide Figura 31). No total do período
monitorizado foram efetuados 381 registos desta espécie.

Figura 31: Variação diária do número total de registos da espécie águia-cobreira no ano de 2017.

Quanto aos movimentos na área, observou-se um número significativo de movimentos de aves que sobrevoaram a área do parque
eólico, bem como a seu NE (densidade de kernel máxima de 110,2 ind/km2), (Anexo V – Desenho 4.12).

4.3.14. Tartaranhão-ruivo-dos-pauis (Circus aeruginosus)
Em 2017 apenas foram observados 6 registos de Tartaranhão-ruivo-dos-pauis, sempre correspondentes a indivíduos isolados. O
período de passagem em 2017 foi entre 18 de setembro e 22 de outubro (vide Figura 32). Esta espécie apenas nidifica no extremo
norte de Portugal, pensando-se que a sua população não exceda os 20 casais nidificantes (Almeida et al. 2005e), sendo mais
comum como invernante (o seu estatuto como invernante é Vulnerável).
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Figura 32: Variação diária do número total de registos da espécie tartaranhão-ruivo-dos-pauis no ano de 2017.

Os movimentos da espécie concentraram-se na zona Este da área de estudo (densidade de kernel máxima de 3,6 ind/km2), sem
ser possível verificar uma tendência de sentido evidente dos movimentos em relação ao parque eólico (Anexo V – Desenho 4.13).

4.3.15. Tartaranhão-azulado (Circus cyaneus)
Em 2017, o tartaranhão-azulado foi observado entre o início de outubro até ao fim da época de migração outonal (vide Figura 33),
obtendo-se um número total de 36 registos para esta espécie. O período principal de passagem parece concentrar-se ao longo
dos meses de outubro e novembro (86% dos registos), com registos mais esporádicos no final de setembro e início de dezembro.

Figura 33: Variação diária do número total de registos da espécie tartaranhão-azulado no ano de 2017.

Com uma densidade de kernel máxima de 14,9 ind/km2, denota-se uma maior intensidade de atravessamentos na região
diretamente a nordeste da área afeta ao parque eólico (Anexo V – Desenho 4.14).

4.3.16. Tartaranhão-caçador (Circus pygargus)
Na época de 2017 foram realizados apenas dois contactos com tartaranhões-caçadores isolados, todos no mês de setembro (dias
9 – 1 registo; e 11 – 1 registo). O padrão observado em 2017 reforça a ideia de que se trata de uma espécie pouco frequente na
área, cuja passagem ocorre precocemente no período migratório (vide Figura 34).
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Este padrão é já referido em Tomé e colaboradores (1998) num trabalho sobre a migração de aves planadoras na zona de Sagres,
onde referem que o período de passagem ocorre essencialmente na segunda quinzena de agosto e na primeira quinzena de
setembro.

Figura 34: Variação diária do número total de registos da espécie tartaranhão-caçador no ano de 2017.

Estes dois movimentos foram observados a travessar a área relativamente perto do parque eólico, mas ainda assim fora do
perímetro de segurança. (Anexo V – Desenho 4.15). Dado o baixo número de atravessamentos não é possível aferir mais
aprofundadamente acerca do comportamento migratório desta espécie na área de estudo.

4.3.17. Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus)
No ano de 2017 foram obtidos 18 registos de peneireiro-cinzento, todos observados a partir de 25 de outubro até ao final da
época de migração outonal (vide Figura 35). O número máximo de registos foi observado no dia 21 de novembro (3 registos/dia),
sendo que a maioria dos registos de toda a época (95%) corresponderam a indivíduos isolados e apenas 1 movimento
correspondeu a um grupo de dois indivíduos em voo conjunto.

Figura 35: Variação diária do número total de registos da espécie peneireiro-cinzento no ano de 2017.
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A zona de maior intensidade de atravessamentos ocorreu a NE-E da localização do parque eólico com densidade de kernel máxima
de 3,8 ind/km2 (Anexo V – Desenho 4.16).

4.3.18. Falcão-peregrino (Falco peregrinus)
Foram efetuados 29 registos desta espécie durante a época de 2017, tendo sido observada praticamente durante todo o período
monitorizado (vide Figura 36). Dos movimentos registados, apenas um foi de um grupo de 2 aves, correspondendo os restantes a
voos de aves isoladas. O período de passagem dos indivíduos estendeu-se de forma irregular ao longo de todo o período de
monitorização, com uma predominância de registos durante o mês de novembro (11 registos).

Figura 36: Variação diária do número total de registos da espécie falcão-peregrino no ano de 2017.

Tal como ocorreu para o caso de diversas outras espécies, os valores de maior densidade de atravessamentos situaram-se a
noroeste e sobre a região do parque eólico (Anexo V – Desenho 4.17) com uma densidade de kernel máxima de 9,7 ind/km2.

4.3.19. Ógea (Falco subbuteo)
No ano de 2017 a ógea ocorreu na área do parque eólico por 6 ocasiões, entre os dias 26 de setembro e 27 de outubro (vide Figura
37). Mantém-se o padrão de migrador pouco frequente nesta área, com o período de passagem principal entre o meio de
setembro e o meio de outubro. Todas as observações corresponderam a voos de indivíduos isolados.

Figura 37: Variação diária do número total de registos da espécie ógea no ano de 2017.
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Da totalidade de atravessamentos observados para esta espécie parece existir uma região de maior densidade a norte do parque
eólico (Anexo V – Desenho 4.18) com uma densidade de kernel máxima de 2,1 ind/km2. Incidentes de colisão com aerogeradores

4.3.20. Peneireiro-comum (Falco tinnunculus)
No ano de 2017 foram efetuados 255 registos referentes a esta espécie (vide Figura 38). Os atravessamentos da área do parque
eólico ocorreram durante todo o período monitorizado não tendo sido possível identificar um período de maior taxa de passagens
e corresponderam maioritariamente à passagem de indivíduos isolados (202 do total de 225 movimentos). Esta distribuição
temporal deve-se em grande parte aos atravessamentos de indivíduos residentes, sendo os movimentos migratórios pouco
comuns. Ainda assim destaca-se o dia 10 de dezembro com um total de 8 registos efetuados.

Figura 38: Variação diária do número total de registos da espécie peneireiro-comum no ano de 2017.

Quanto a movimentos, a maior parte ocorreu na zona sobre o parque eólico e respetivas imediações (Anexo V – Desenho 4.19)
com uma densidade de kernel máxima de 93,1 ind/km2.

4.3.21. Abutre de Rüppell (Gyps rueppellii)
O abutre de Rüppel surgiu na área de estudo em 4 dias distintos (6 movimentos com 1 registo cada) entre os dias 26 de setembro
e 22 de outubro de 2017 (vide Figura 39).
A maioria dos atravessamentos surgiram associados a bandos de grifos. De acordo com informação que foi possível compilar sobre
a ocorrência desta espécie no SO de Portugal (Relatórios do Comité Português de Raridades – SPEA; Fórum
AVESDEPORTUGAL.INFO; eBird e dados próprios), constata-se que ocorreu anualmente entre 2007 e 2017, com um efetivo
provavelmente compreendido entre 2 e 9 indivíduos anualmente, todos eles juvenis ou imaturos.
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Figura 39: Variação diária do número total de registos da espécie abutre de Rüppell no ano de 2017.

Dos 6 movimentos observados, 4 ocorreram sobre a zona do parque eólico, com uma densidade de kernel máxima de 4,7 ind/km2
(Anexo V – Desenho 4.20). Saliente-se que num destes movimentos as aves percorreram a área paralela à linha do PE, fletindo
depois para norte muito próximo do AG 1, o que sugere algum comportamento de evitamento dos AG para atravessar a zona,
embora a muito curta distância. Noutro dos movimentos observados, a ave cruza sobrevoos, mudando por duas vezes de sentido
e passando junto a cada um dos AG.

4.3.1. Milhafre-preto (Milvus migrans)
Em 2017 foram contabilizados 27 registos de milhafre-real num período de 9 dias distintos ao longo do período de monitorização,
com uma média de 3 registos por dia (vide Figura 40). Dos 27 registos, 22 (81%) foram observados no período entre 25 de setembro
e 9 de outubro. O pico de registos mais elevado ocorreu no dia 9 de outubro com 7 registos distribuídos por 3 atravessamentos.
O maior grupo de aves em movimento foi observado dia 4 de outubro com 6 registos.
Numa análise mais detalhada ao padrão de ocorrência a partir dos dados disponíveis nos últimos anos na plataforma eBird
(www.ebird.org) relativos à espécie, verifica-se que sudoeste do país, o milhafre-preto é regular na região logo a partir da segunda
metade de agosto, em números que assumem alguma expressão nesse período (regularmente acima da dezena de indivíduos).
Apesar do baixo número de registos na área de estudo na primeira quinzena de setembro, o milhafre-preto apresenta movimentos
migratórios de bastante relevância no contexto regional a partir de meio de agosto, que, nos últimos anos se tem prolongado até
finais de novembro. De acordo com outra bibliografia consultada, o milhafre-preto é um migrador precoce, estando o forte da
migração concentrado nos meses de agosto e setembro, havendo posteriormente uma redução dos registos em outubro e
novembro, quer na região (Tomé et al., 1998) quer na área de atravessamento para o continente Africano na Península Ibérica,
onde o pico da passagem outonal ocorre na segunda quinzena de agosto e na primeira quinzena do mês de setembro (Finlayson,
1992; Cardona & Esteban, 2008).
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Figura 40: Variação diária do número total de registos da espécie milhafre-preto no ano de 2017.

Dos 27 registos, 5 movimentos cruzaram a zona do parque eólico (Anexo V – Desenho 4.21). A maior densidade de registos desta
espécie ocorreu na área situada a NE-E da localização do PE (densidade de kernel máxima de 7,2 ind/km2) e a maioria dos
movimentos tinha como predominante o sentido S0-NE.

4.3.2.

Milhafre-real (Milvus milvus)

Em 2017 foram obtidos 19 registos de milhafres-reais, entre os dias 12 de outubro e 30 de novembro (vide Figura 41)
correspondendo a 10 movimentos contabilizados. Destes movimentos, 50% corresponderam a indivíduos isolados e os restantes
a pequenos bandos constituídos por 2 a 5 indivíduos. O padrão algo irregular de ocorrência desta espécie na região SO de Portugal
deve-se à sua presença só ocorrer como migrador de passagem no período outonal.

Figura 41: Variação diária do número total de registos da espécie milhafre-real no ano de 2017.
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Da totalidade de atravessamentos observados para esta espécie, 5 cruzaram a área de afetação do parque eólico (Anexo V –
Desenho 4.22) com a predominância do sentido S0-NE. Desta forma, a maior densidade de registos ocorreu na área do parque
eólico e nas zonas diretamente a SO e a NE desta, com uma densidade de kernel máxima de 10,2 ind/km2.

4.3.1. Abutre do Egito (Neophron percnopterus)
Na época de 2017, o primeiro avistamento desta espécie ocorreu no dia 2 de setembro e o último no dia 9 de novembro, com um
total de 39 registos, distribuídos de forma regular ao longo desse período (vide Figura 42). Em geral, os indivíduos apareceram
isolados, embora pontualmente se tenham observado duas ou três aves juntas (7 dos 27 movimentos contabilizados). O número
máximo de registos foi de 6 aves observadas por dia distribuídas por 2 movimentos que ocorreu a 2 de novembro de 2017.
Na sua maioria, as aves registadas eram juvenis ou imaturos, confirmando a hipótese de que as aves que frequentam o sudoeste
de Portugal são essencialmente aves pouco experientes que provavelmente se desviaram da rota para o estreito de Gibraltar,
onde a maioria dos registos correspondem a aves adultas (Finlayson, 1992; Donazar, 1993).

Figura 42: Variação diária do número total de registos da espécie abutre do Egito no ano de 2017.

Dos movimentos registados, uma proporção significativa ocorreu na área do PE e nas suas imediações. Uma proporção muito
significativa dos movimentos ocorreram na área do perímetro de segurança ou muito próximo deste, confirmando a área do
parque eólico como bastante atrativa para esta espécie de elevado risco (Anexo V – Desenho 4.23). Como tal, a maior densidade
de registos ocorreu na área do PE e nas zonas diretamente a SO e a NE desta (densidade de kernel máxima de 17,9 ind/km2),
havendo uma preferência clara por direções SO-NE e NE-SO no voo desta espécie na região em estudo.

4.3.2.

Águia-pesqueira (Pandion haliaetus)

Em 2017 a águia-pesqueira foi registada por 12 ocasiões com um total de 11 movimentos. Destes movimentos, apenas um era
composto por duas aves. A ocorrência da espécie na área do parque eólico no ano 2017, ficou compreendida entre o dia 10 de
setembro e o dia 27 de outubro, sendo que apresentaram uma predominância de registos na segunda metade de outubro (vide
Figura 43).
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De acordo com Tomé e colaboradores (1998), o número de aves estimado para a zona de Sagres nos primeiros anos na década de
1990, variou entre 5 e 10 indivíduos anualmente no período de 15 de agosto e 15 de outubro. Embora não comparáveis, estes
resultados indiciam tratar-se de um migrador regular, mas pouco frequente na área de estudo, que apresenta, contudo, um
período de migração muito alargado nesta região.

Figura 43: Variação diária do número total de registos da espécie águia-pesqueira no ano de 2017.

Os atravessamentos desta espécie ocorreram maioritariamente a noroeste e a oeste da área de estudo (Anexo V – Desenho 4.24)
com uma densidade de kernel máxima de 5,0 ind/km2. Apenas um destes movimentos com somente um individuo em voo foi
observado dentro da área do perímetro de segurança do parque eólico.

4.3.3.

Bútio-vespeiro (Pernis apivorus)

Em 2017, o bútio-vespeiro foi observado de forma regular entre o início da segunda semana de setembro e o final da terceira
semana de outubro. A partir do dia 22 de outubro, não voltaram a ser efetuados registos desta espécie. O pico de registos mais
elevado ocorreu bastante cedo, logo no dia 12 de setembro com 13 registos (vide Figura 44). O total de registos em 2017 fixouse nos 85 correspondentes a 59 movimentos. Destes, 44 dos movimentos (75%) correspondem a indivíduos isolados. Os restantes
movimentos correspondem a movimentos de grupos de 2 a 7 indivíduos em voo simultâneo. O movimento com maior número de
indivíduos foi observado no dia 27 de setembro com 7 registos.

Figura 44: Variação diária do número total de registos da espécie bútio-vespeiro no ano de 2017.
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Os movimentos sugerem a existência de uma região de atravessamento preferencial a sudeste e sobre a região do parque eólico
com densidade de kernel máxima de 37,6 ind/km2 (Anexo V – Desenho 4.25).

4.4.

APLICAÇÃO DO SISTEMA DE PARAGEM SELETIVA DE AEROGERADORES
4.4.1.

Ocorrência dos eventos e cumprimento dos critérios de paragem

Entre 1 de setembro e 15 de dezembro de 2017 registaram-se 50 eventos de cumprimento dos critérios de paragem no PE da
Raposeira, que resultaram num total de 27:31 horas de paragem. Em todos os eventos foram parados os 2 aerogeradores do
parque eólico. Face a 2016 verificou-se um aumento de 76% no número de horas de paragem (em 2016 foram apenas 15:40 horas)
e em relação a 2015, o aumento situou-se nos 25% (22:01 horas).
No que respeita aos critérios de paragem (ver ponto 3.3.2) verificou-se que o critério 2 esteve potencialmente na origem de 57
eventos de paragem, sendo a que a utilização potencial do critério 1, esteve associado a 45 eventos paragens. O critério 3 foi
responsável por somente 5 paragens. Não houve qualquer evento originado pelo cumprimento do critério 4.
Assinala-se que um mesmo evento de paragem pode ter tido origem em dois critérios diferentes. Foi o caso dos bandos com um
número superior a 10 indivíduos da espécie grifo (critério 1), e um ou mais indivíduos de outras espécies planadoras (critério 2).
Também ao nível das horas de paragem o critério 2 destacou-se dos demais, levando a um total de 25:52 horas de inatividade dos
2 aerogeradores. Já o critério 1 levou a 16:39 horas de paragem e o critério 3 somente a 1:01 hora (vide Figura 45). Na origem
desta discrepância pode estar o facto de o critério de paragem 2 estar por vezes associado à passagem de indivíduos isolados, cuja
passagem pela proximidade do parque é mais fugaz, originando por isso paragens mais curtas. O critério de paragem 1 esteve
muitas vezes associado à passagem de grandes bandos da espécie grifo, havendo inclusivamente um caso em que os indivíduos
estiveram a pernoitar na proximidade do parque eólico levando à interrupção de vários aerogeradores durante a noite.

Figura 45: Nº de eventos e horas de paragem por critério de paragem no ano de 2017.

Pela análise da variação temporal verifica-se que a maioria das situações de cumprimento dos critérios de paragem ocorreu entre
21 de outubro e 24 de novembro. De acordo com os resultados verifica-se ter havido um máximo de 8 eventos de paragem/dia
(vide Figura 46). Quanto ao número de horas, registou-se um máximo diário de 119h, salientando-se que este valor corresponde
ao somatório das horas de paragem dos vários aerogeradores.
Os resultados indicam ainda que o número de paragens esteve normalmente associado a valores elevados de atividade migratória
de aves planadoras (vide Figura 47). Com efeito, verificou-se que os dias com maior número de eventos e horas de paragem,
particularmente 23 de outubro, coincidiram com elevado número de registos de aves planadora migradoras. Verificaram-se, no
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entanto, exceções, destacando-se o período entre 6 e 8 de novembro, apesar do elevado fluxo migratório, o número de paragens
não foi muito elevado.
Note-se que em 2017 não ocorreram quaisquer eventos de colisão.
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Figura 46: Variação temporal do número de eventos e número de horas de paragem.

Figura 47 Variação temporal do total de registo de todas as espécies e do número de eventos de paragem.
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Encontra-se representado na Figura 48 o número de eventos de paragem por espécie para o ano de 2017. Assinala-se que
vários eventos de paragem foram comuns a várias espécies, sendo disso exemplo algumas paragens associadas a bandos de
grifos, junto dos quais foram observados alguns indivíduos de abutre do Egito e/ou abutre-preto. Nos casos em que tal
aconteceu optou-se por replicar o mesmo evento para as várias espécies envolvidas. Apesar de isso poder originar alguma
duplicação dos resultados, esta solução realça a importância das várias espécies associadas a critérios de paragem na
proximidade do parque eólico.
A espécie grifo foi a que deu origem ao maior número de eventos de paragem, estando associada a 30 eventos. As espécies
cegonha-preta e abutre do Egito estiveram associadas a 8 eventos de paragem cada e a espécie águia-cobreira a 6. As restantes
espécies não foram responsáveis por mais que 4 eventos de paragem cada.

Figura 48: Número de eventos de paragem por espécie em 2017.

Apresenta-se na Tabela 7 a síntese dos eventos de cumprimento de critérios de paragem dos aerogeradores, com indicação
dos tempos de paragem e demais dados referentes aos mesmos, considerando os seguintes 4 critérios:
1.

São avistados bandos (10 ou mais indivíduos) de aves planadoras migradoras nas áreas dos Parques, ou no perímetro de
segurança, movimentando-se em direção aos Parques.

2.

É avistado nas áreas dos Parques, ou no perímetro de segurança, movimentando-se em direção aos Parques qualquer
individuo de uma espécie planadora migradora com estatuto de conservação muito elevado. Esta definição engloba
nomeadamente as espécies presentes na Tabela 7 (Anexo IV):

Tabela 7: Espécies incluídas no Critério 2 de paragem dos aerogeradores.
ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE
•
•

Falconiformes

Accipitridae

•
•
•
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Abutre do Egito
Abutre-preto
Águia-gritadeira
Águia-imperial
Águia-pomarina

Neophron percnopterus
Aegypius monachus
Aquila clanga
Aquila adalberti
Aquila pomarina
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ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE

•

Águia-real
Águia de Bonelli2
Tartaranhão-azulado
Grifo
Grifo-de-rüppell

Aquila chrysaetos
Aquila fasciata
Circus cyaneus
Gyps fulvus
Gyps rueppellii

Falconidade

•

Peneireiro-das-torres

Falco naumanni

Pandionidae

•

Águia-pesqueira

Pandion haliaetus

Ciconiidae

•

Cegonha-preta

Ciconia nigra

•
•
•
•

Ciconiformes

3.

São avistados na área do Parque, ou no perímetro de segurança, movimentando-se em direção ao Parque, bandos com um
mínimo de 5 indivíduos das espécies presentes na Tabela 8.

Tabela 8: Espécies incluídas no Critério 3 de paragem dos aerogeradores.
ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE
•
•

Falconiformes

Accipitridae

•
•
•

4.

Águia-cobreira
Águia-calçada
Milhafre-preto
Milhafre-real
Bútio-vespeiro

Circaetus gallicus
Aquila pennata
Milvus migrans
Milvus milvus
Pernis apivorus

O número total de aves planadoras migradoras detetadas na área do Parque ou observadas no perímetro de segurança
movimentando-se em direção ao Parque (isto é, em situações em que se considere que venha a ocorrer risco de colisão)
num determinado dia excede as 10.

Na Tabela 9 apresenta-se o conjunto dos atravessamentos relativos aos eventos de cumprimento dos critérios de paragem,
com indicação do critério aplicado.
Tabela 9: Síntese dos eventos de cumprimento dos critérios de paragem no Parque Eólico da Raposeira.
DATA

HORA

NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

N

CRITÉRIO
1 2 3 4

11-09-2017 14:12

Pandion haliaetus

12-09-2017 10:59 Neophron percnopterus

ORDEM DE

ORDEM DE

PARAGEM

ARRANQUE

DURAÇÃO

PARQUE
EÓLICO

AG

Águia-pesqueira

1

x

14:12

14:17

0:05

Raposeira Todos

Abutre-do-Egito

1

x

10:59

11:07

0:08

Raposeira Todos

27-09-2017 13:32

Gyps fulvus

Grifo

1

x x

13:32

13:38

0:06

Raposeira Todos

27-09-2017 13:32

Circaetus gallicus

Águia-cobreira

4

x

13:32

13:38

0:06

Raposeira Todos

27-09-2017 13:32

Aquila pennata

Águia-calçada

4

x

13:32

13:38

0:06

Raposeira Todos

27-09-2017 13:32

Pernis apivorus

Butio-vespeiro

7

x

13:32

13:38

0:06

Raposeira Todos

27-09-2017 16:38

Gyps fulvus

Grifo

2

x

16:38

16:46

0:08

Raposeira Todos

28-09-2017 15:00

Aquila fasciata

Águia de Bonelli

2

x

15:00

15:06

0:06

Raposeira Todos

30-09-2017 10:30

Circaetus gallicus

Águia-cobreira

6

10:30

10:48

0:18

Raposeira Todos

Abutre-do-Egito

1

x

12:29

12:34

0:05

Raposeira Todos

11 x X

14:04

14:13

0:09

Raposeira Todos

30-09-2017 12:27 Neophron percnopterus

x

x

02-10-2017 14:04

Gyps fulvus

Grifo

02-10-2017 14:04

Gyps rueppellii

Grifo de Rüppell

1

x X

14:04

14:13

0:09

Raposeira Todos

09-10-2017 13:49

Ciconia nigra

Cegonha-preta

1

x x

13:49

13:57

0:08

Raposeira Todos

09-10-2017 13:49

Aquila pennata

Águia-calçada

4

x

13:49

13:57

0:08

Raposeira Todos

2

Unicamente indivíduos não pertencentes aos territórios existentes nas áreas dos Parques: Bravura e Paraíso)
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DATA

HORA

NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

N

CRITÉRIO
1 2 3 4

ORDEM DE

ORDEM DE

PARAGEM

ARRANQUE

DURAÇÃO

PARQUE
EÓLICO

AG

09-10-2017 13:49

Circaetus gallicus

Águia-cobreira

3

x

13:49

13:57

0:08

Raposeira Todos

09-10-2017 13:49

Aquila pomarina

Águia-pomarina

1

x x

13:49

13:57

0:08

Raposeira Todos

09-10-2017 13:49 Águia não identificada Águia não identificada

2

x

13:49

13:57

0:08

Raposeira Todos

13-10-2017 11:11

Gyps fulvus

Grifo

4

x

11:11

11:50

0:39

Raposeira Todos

17-10-2017 17:01

Aquila fasciata

Águia de Bonelli

1

X

17:01

17:32

0:31

Raposeira Todos

21-10-2017 16:23

Gyps fulvus

Grifo

50 x x

16:23

16:52

0:29

Raposeira Todos

22-10-2017 11:21

Gyps fulvus

Grifo

245 x x

11:22

12:20

0:58

Raposeira Todos

22-10-2017 13:09

Gyps fulvus

Grifo

72 x x

13:09

13:58

0:49

Raposeira Todos

22-10-2017 14:27

Gyps fulvus

Grifo

199 x x

14:27

18:56

4:29

Raposeira Todos

23-10-2017 7:00

Gyps fulvus

Grifo

102 x x

7:00

11:22

4:22

Raposeira Todos

23-10-2017 12:45

Gyps fulvus

Grifo

39 X X

12:45

13:00

0:15

Raposeira Todos

23-10-2017 14:12

Circus cyaneus

Tartaranhão-azulado

2

14:12

14:24

0:12

Raposeira Todos

23-10-2017 15:31

Circaetus gallicus

Águia-cobreira

5

15:33

15:43

0:10

Raposeira Todos

23-10-2017 16:22

Circus cyaneus

Tartaranhão-azulado

1

x

16:23

16:35

0:12

Raposeira Todos

24-10-2017 14:12

Gyps fulvus

Grifo

86 x x

14:12

14:20

0:08

Raposeira Todos

24-10-2017 14:12

Ciconia nigra

Cegonha-preta

1

x x

14:12

14:20

0:08

Raposeira Todos

25-10-2017 10:13

Ciconia nigra

Cegonha-preta

1

x

10:14

10:20

0:06

Raposeira Todos

25-10-2017 10:33 Neophron percnopterus

Abutre-do-Egito

1

x

10:33

11:15

0:42

Raposeira Todos

25-10-2017 11:25

Ciconia nigra

Cegonha-preta

1

x

11:25

11:37

0:12

Raposeira Todos

25-10-2017 12:57

Gyps fulvus

Grifo

12 x x

12:58

13:19

0:21

Raposeira Todos

26-10-2017 16:41

Ciconia nigra

Cegonha-preta

1

x

16:41

16:47

0:06

Raposeira Todos

28-10-2017 13:28

Gyps fulvus

Grifo

76 x x

13:28

13:41

0:13

Raposeira Todos

28-10-2017 13:28

Aegypius monachus

Abutre-preto

1

x x

13:28

13:41

0:13

Raposeira Todos

Abutre-do-Egito

1

x x

13:28

13:41

0:13

Raposeira Todos

28-10-2017 13:28 Neophron percnopterus

X
x

29-10-2017 10:37

Gyps fulvus

Grifo

49 x x

10:37

10:51

0:14

Raposeira Todos

29-10-2017 11:18

Gyps fulvus

Grifo

5

x

11:18

11:35

0:17

Raposeira Todos

29-10-2017 12:06

Circus cyaneus

Tartaranhão-azulado

1

x

12:06

12:16

0:10

Raposeira Todos

29-10-2017 12:48

Gyps fulvus

Grifo

1

x

12:48

14:02

1:14

Raposeira Todos

Abutre-do-Egito

1

x

15:49

16:05

0:16

Raposeira Todos

147 x x

14:18

14:45

0:27

Raposeira Todos

29-10-2017 15:49 Neophron percnopterus
30-10-2017 14:18

Gyps fulvus

Grifo

31-10-2017 12:09

Gyps fulvus

Grifo

9

x x

12:09

12:27

0:18

Raposeira Todos

Abutre-do-Egito

1

x x

12:09

12:27

0:18

Raposeira Todos

1

x

12:38

12:46

0:08

Raposeira Todos

211 x x

15:43

15:48

0:05

Raposeira Todos

15:43

15:48

0:05

Raposeira Todos

15:43

15:48

0:05

Raposeira Todos

31-10-2017 12:09 Neophron percnopterus
31-10-2017 12:38

Gyps fulvus

Grifo

31-10-2017 15:43

Gyps fulvus

Grifo

31-10-2017 15:43

Ciconia nigra

Cegonha-preta

1

x x

31-10-2017 15:43

Milvus milvus

Milhafre-real

5

x

31-10-2017 15:43

Buteo buteo

Águia-d'asa-redonda

2

x

15:43

15:48

0:05

Raposeira Todos

31-10-2017 15:43

Buteo buteo

Águia-d'asa-redonda

1

x

15:43

15:48

0:05

Raposeira Todos

06-11-2017 14:05

Gyps fulvus

Grifo

14:05

14:22

0:17

Raposeira Todos

06-11-2017 14:05

Aquila chrysaetos

Águia-real

14:05

14:22

0:17

Raposeira Todos
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DATA

HORA

NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

N

CRITÉRIO
1 2 3 4

06-11-2017 14:05

Circaetus gallicus

06-11-2017 14:05 Neophron percnopterus

ORDEM DE

ORDEM DE

PARAGEM

ARRANQUE

DURAÇÃO

PARQUE
EÓLICO

AG

Águia-cobreira

3

x

14:05

14:22

0:17

Raposeira Todos

Abutre-do-Egito

2

x x

14:05

14:22

0:17

Raposeira Todos

06-11-2017 14:05

Aquila pennata

Águia-calçada

2

x

14:05

14:22

0:17

Raposeira Todos

06-11-2017 14:05

Aquila fasciata

Águia de Bonelli

1

x x

14:05

14:22

0:17

Raposeira Todos

06-11-2017 14:05

Buteo buteo

Águia-d'asa-redonda

12 x

14:05

14:22

0:17

Raposeira Todos

06-11-2017 14:05

Ciconia nigra

Cegonha-preta

2

14:05

14:22

0:17

Raposeira Todos

07-11-2017 10:10

Circaetus gallicus

Águia-cobreira

8

10:10

10:37

0:27

Raposeira Todos

07-11-2017 11:00

Ciconia nigra

Cegonha-preta

2

X

11:00

11:07

0:07

Raposeira Todos

07-11-2017 13:32

Gyps fulvus

Grifo

122 X X

13:32

14:00

0:28

Raposeira Todos

08-11-2017 11:30

Gyps fulvus

Grifo

35 X X

11:30

12:23

0:53

Raposeira Todos

08-11-2017 12:51

Gyps fulvus

Grifo

70 X X

12:51

13:21

0:30

Raposeira Todos

09-11-2017 15:33

Gyps fulvus

Grifo

4

x

15:33

16:52

1:19

Raposeira Todos

Abutre-do-Egito

1

x

15:33

16:52

1:19

Raposeira Todos

53 X X

11:49

12:10

0:21

Raposeira Todos

09-11-2017 15:33 Neophron percnopterus

x x
X

10-11-2017 11:49

Gyps fulvus

Grifo

10-11-2017 14:55

Circus cyaneus

Tartaranhão-azulado

1

X

14:55

15:00

0:05

Raposeira Todos

15-11-2017 11:06

Gyps fulvus

Grifo

1

X

11:06

12:14

1:08

Raposeira Todos

18-11-2017 13:13

Gyps fulvus

Grifo

1

X

13:13

13:32

0:19

Raposeira Todos

19-11-2017 13:26

Gyps fulvus

Grifo

2

x

13:26

13:35

0:09

Raposeira Todos

20-11-2017 13:33

Gyps fulvus

Grifo

33 X

13:33

13:45

0:12

Raposeira Todos

20-11-2017 14:53

Aquila adalberti

Águia-imperial

1

14:53

15:07

0:14

Raposeira Todos
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5. DISCUSSÃO, INTERPRETAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
O presente relatório integra os resultados obtidos ao longo da campanha de monitorização de migração outonal do ano de
2017, entre 1 de setembro e 15 de dezembro no parque eólico da Raposeira e respetivo controlo (Cabranosa).
A importância da área do parque eólico, no contexto da migração outonal de aves planadoras, ficou uma vez mais comprovada
no presente ano, tendo-se verificado a utilização da área próxima dos aerogeradores do Raposeira por um número elevado de
aves planadoras e superior ao do ano de 2016.
Tendo em consideração as duas áreas, na época de monitorização de 2017 foram detetadas 33 espécies, entre as quais 15
espécies com estatuto de conservação desfavorável de acordo com Cabral et al. (2006). Especificamente na área do parque
eólico da Raposeira foram detetadas 26 espécies de aves (15 com estatuto de conservação desfavorável) e na área de controlo,
31 espécies (17 com estatuto de conservação desfavorável).
A espécie grifo foi a que registou o maior número de registos (73,76% do total de registos e 5,00% dos movimentos). Na área
específica do parque eólico da Raposeira os valores foram da mesma ordem de grandeza (87,15% do total de registos e 8,49%
dos movimentos).
Entre as restantes espécies de migradoras planadoras, as que reuniram o maior número de registos foram águia-d’asa-redonda,
águia-cobreira, águia-calçada, águia-cobreira e milhafre-preto.
Os comportamentos mais observados pelas aves foram os de passagem e voo circular, se bem que algumas espécies utilizaram
a área para caça.
No ano de 2017 verificou-se que o período de maior fluxo migratório ocorreu entre 22 de outubro e 7 de novembro, ou seja,
praticamente centrado em 15 dias. Neste período em relação aos anos anteriores, verificou-se que os picos principais de
passagens ocorram em 2017 numa fase mais tardia, já que desde 2015 que o primeiro pico de atividade migratória vinha a
ocorrer na primeira quinzena de outubro.
Este padrão temporal resulta essencialmente da atividade migratória da espécie grifo, uma vez que para as restantes espécies
o fluxo migratório ocorreu de forma sensivelmente constante entre início de outubro de final de novembro.
No ano de 2017 registaram-se 50 eventos de cumprimento dos critérios da paragem dos aerogeradores do parque eólico da
Raposeira, que perfizeram um total de 27:31 horas de paragem de ambos os aerogeradores. Estes resultados representam um
aumento de 25% no número de horas de paragem face ao ano de 2015 e de 76% face a 2016. Salienta-se que durante todo o
período monitorizado não ocorreram colisões com os aerogeradores do parque eólico.
No que respeita aos critérios de paragem, verificou-se que o critério 2 estive na origem no maior número de paragens, seguido
pelo critério 1, sendo que a nível de horas de paragem, os resultados foram idênticos. Na origem destas diferenças pode estar
o facto de o critério 2 estar muitas vezes associado a passagem de indivíduos isolados, cujos atravessamentos são mais fugazes
e originam por isso paragens mais curtas. O critério 1 esteve muitas vezes associado à passagem de grandes bandos da espécie
grifo, por vezes associados a outras espécies de planadoras migradoras, cuja deslocação é mais lenta e resulta em períodos de
paragem mais prolongados.
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5.1.

COMPARAÇÃO COM AS PREVISÕES DE IMPACTES EFETUADAS NO EIA

Na generalidade, os resultados que vêm sendo obtidos nas diferentes fases de implementação do projeto, correspondem ao
previsto em fase de EIA.
O número de espécies que vem sendo registado não vem sofrendo variações significativas ao longo dos períodos monitorizados.
As espécies que foram elencadas em fase de EIA, como de presença regular na área estudada, continuam a sê-lo da mesma
forma. O mesmo vem sendo registado relativamente à fenologia das espécies em passagem pela região, ou seja, não vêm sendo
registadas variações substanciais nas datas dos picos de passagem das espécies de ocorrência regular e continuada.
Até 2015, o número de aves planadoras migradoras registado na área do projeto deste Parque Eólico foi diminuindo face ao
inicialmente registado, embora não de forma contínua. Esta tendência é explicada por fenómenos naturais (como o sucesso
reprodutor, fatores climáticos). Da mesma forma, estes mesmos fatores poderão influenciar esta aparente tendência para o
sentido inverso (acréscimo). Desta forma, estas variações no número de aves em passagem, assim como no número de espécies
registado e na fenologia, acompanham o que foi previsto em fase de EIA. Relativamente à mortalidade de aves planadoras no
Parque Eólico, era expectável, em fase de EIA, que ela viesse a ocorrer, apesar da implementação da medida de paragem de
aerogeradores. No entanto, e de acordo com as prospeções de mortalidade que vêm sendo realizadas, ainda não foi detetada
qualquer situação de mortalidade até ao momento, nestes dois aerogeradores do Parque Eólico da Raposeira.

5.2.

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA

DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA PREVENIR OU REDUZIR OS IMPACTES OBJETO DE

MONITORIZAÇÃO

Face aos resultados, considera-se que a eficácia da medida de minimização dos impactes sobre a avifauna planadora migratória
no ano de 2017 foi absoluta.
Com efeito, considerando o elevado número de passagens em zonas de risco moderado e elevado (87,78%), considera-se muito
provável que a existência da medida de minimização que contempla a paragem dos aerogeradores tenha contribuído de forma
decisiva para não ter ocorrido na diminuição mortalidade de aves planadoras durante o ano de 2017.
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6.

CONCLUSÕES
6.1.

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DE IMPACTES

O impacte direto do parque eólico sobre as aves planadoras foi nulo no ano de 2017, já que apenas durante o período
monitorizado não foi observada mortalidade.

6.2.

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

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

6.3.

REVISÃO AO PLANO DE MONITORIZAÇÃO

Face aos resultados obtidos, não se considera pertinente a proposta de revisões ao plano de monitorização.
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