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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 e quirópteros tem sido
regularmente observada em diversos locais.

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E DA FASE DO PROJETO
O PE da Raposeira, constituído por dois aerogeradores, encontra-se em fase de exploração e, em termos administrativos, localizase 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 de Monitorização de Quirópteros, dando
cumprimento ao enunciado na Declaração de Impacte Ambiental do projeto do PE da Raposeira.
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O Programa de Monitorização de Quirópteros tem como objetivos:
Determinar a variação da utilização da área de implantação do Parque Eólico, ao longo do tempo, por parte da
comunidade de morcegos (potencial influência dos aerogeradores na utilização do espaço;
Analisar a potencial afetação de abrigos;
Determinar a mortalidade resultante do funcionamento dos aerogeradores;
Verificar se as medidas de minimização implementadas estão a surtir os efeitos esperados.
O presente documento refere-se à Monitorização de Quirópteros no Parque Eólico da Raposeira, que decorreu entre julho de
2017 e junho de 2018.

1.3. ÂMBITO DO RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO
A elaboração do presente Relatório de Monitorização dá cumprimento ao Programa de Monitorização de Quirópteros, 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, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015 de 27 de agosto, pelo DecretoLei n.º. 37/2017 de 2 de junho e 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 a deteção acústica de quirópteros que ocorreu mensalmente na área do Parque
Eólico da Raposeira, entre julho e outubro de 2017 e entre março e junho de 2018, a prospeção de mortalidade de quirópteros na
área dos aerogeradores, que decorreu semanalmente entre julho e outubro de 2017 e entre março e junho de 2018 e a prospeção
de abrigos na área de influência do projeto (num raio de 10 km em redor deste), no entanto não são conhecidos quaisquer abrigos
nesta área.
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 Picos Verdes II.
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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

Cristina Santiago

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

FUNÇÃO

Eng.º Florestal

Coordenação geral do projeto

Mestre em Tecnologias Ambientais

Revisão técnica do relatório

Eng.ª do Ambiente

Revisão técnica do relatório

Mestre em Engenharia do Ambiente

Edição e processamento de texto

Bióloga
Teresa Saraiva
(ECOSATIVA, Lda.)

Mestre em Ecologia Aplicada

Redação técnica do relatório

Doutoranda em Ciências da Sustentabilidade
Biólogo
Luís Marques
(ECOSATIVA, Lda.)

Mestre em Ecologia, Ambiente e Território

Gestão das equipas de campo

Mestrando em Agronomia
Nuno Teixeira
(ECOSATIVA, Lda.)
Joana Veríssimo
(ECOSATIVA, Lda.)

Biólogo
Análise de dados, redação técnica do relatório
Mestre em Modelação Estatística e Análise de Dados

Ecóloga

RMO.MO.Q.PE.R. - ANO 2017-2018 (FASE DE EXPLORAÇÃO)
IMP.DCT.02.01

Elaboração da cartografia associada ao relatório

PÁGINA 9 DE 38

Página deixada propositadamente em branco

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, atualmente atualizado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, em
fase de estudo prévio, tendo sido na sequencia 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 2012a).
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.
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 iniciou-se a fase de exploração do Parque Eólico. No primeiro ano de exploração do Parque Eólico da Raposeira, com
recurso à deteção acústica por ultrassons, registaram-se pelo menos 6 espécies diferentes de quirópteros na área do Parque Eólico
e na área controlo. Das espécies cuja ocorrência foi confirmada, nenhuma possui estatuto de conservação desfavorável em
Portugal Continental (Cabral et al. 2005). Em 2015 registaram-se 33 contactos com morcegos na área do Parque Eólico e 25 na
área controlo, tendo-se observado um predomínio das espécies pertencentes ao género Pipistrellus, nomeadamente o Morcegode-Kuhl, tanto na área do PE como na área controlo. Nos abrigos de morcegos prospetados não foi observado nenhum morcego.
Durante as prospeções de mortalidade que decorreram em 2015 não foi encontrado nenhum morcego.
Em 2016, nas campanhas de monitorização de quirópteros realizadas, registaram-se 2 espécies diferentes na área do Parque
Eólico, enquanto que na área controlo foram registadas pelo menos 4 espécies. Das espécies cuja ocorrência foi confirmada,
nenhuma possui estatuto de conservação desfavorável em Portugal Continental (Cabral et al. 2005). Em 2016 registaram-se 18
contactos com morcegos na área do Parque Eólico e 54 na área controlo, tendo-se observado um predomínio das espécies
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pertencentes ao género Pipistrellus, tanto na área do PE como na área controlo. Durante as prospeções de mortalidade que
decorreram em 2016 não foi encontrado nenhum morcego.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Na DIA estão contempladas diversas medidas de minimização de impactes, entre as quais se destaca, em fase de exploração, a
medida de minimização n.º 75. “A iluminação do Parque Eólico e das suas estruturas de apoio deverá ser reduzida ao mínimo
recomendado para a segurança aeronáutica, de modo a não constitui motivo de atração para aves ou morcegos.”
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
Na área do projeto, e na sua envolvente próxima, foram efetuados três tipos de amostragem:
Avaliação da atividade de quirópteros na área de implantação do projeto e em áreas controlo, através de escutas
noturnas com recurso a detetores de ultrassons;
Estimativa da mortalidade de quirópteros provocada pelo funcionamento do novo aerogerador (mortalidade observada
corrigida com base em fatores de correção já calculados para outros parques eólicos da região);
Prospeção e monitorização de abrigos, num raio de 10 Km em torno do projeto.
De acordo com as orientações gerais fornecidas pelo ICNF, considera-se importante a monitorização dos seguintes parâmetros:
Diversidade específica: identificação das espécies que ocorrem na área de influência do projeto e em áreas controlo;
Atividade: contagem do número de passagens de quirópteros, na área de implantação do projeto e em áreas controlo;
Mortalidade: contagem do número de cadáveres de quirópteros em torno do aerogerador;
Causas de morte: determinação da provável causa de morte dos cadáveres encontrados.

3.2. LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM
3.2.1. DETEÇÃO ACÚSTICA DE QUIRÓPTEROS – AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE QUIRÓPTEROS
Este tipo de amostragem tem como objetivo determinar as espécies que ocorrem na área de estudo, e na sua envolvente (áreas
controlo), avaliar o grau de utilização da área do parque eólico (a frequência com que a utilizam) e o tipo de uso que fazem desses
locais (zona de alimentação ou zona de passagem entre abrigos e áreas de alimentação).
Os trabalhos de deteção acústica foram realizados em oito pontos de amostragem: quatro pontos experimentais e quatro pontos
controlo (com características biofísicas semelhantes e localizados fora da influência de projetos similares que atualmente se
encontram em funcionamento na região) (vide Figura 2).
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Figura 2: Localização dos pontos de escuta de quirópteros.

Os trabalhos foram realizados nas seguintes datas:
20 de julho de 2017;
16 de agosto de 2017;
27 de setembro de 2017;
30 de outubro de 2017;
20 de março de 2018;
16 de abril de 2018;
15 de maio de 2018;
16 de junho de 2018.

3.2.2. PROSPEÇÃO DE MORTALIDADE
A prospeção de mortalidade realizou-se em torno dos dois aerogeradores do Parque Eólico da Raposeira, numa área circular
definida a partir da base de cada aerogerador, com periodicidade quinzenal, entre janeiro e dezembro (vide Figura 3).
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Figura 3: Área de prospeção de mortalidade.

Esta amostragem realizou-se nas seguintes datas:
14 e 28 de julho de 2017;
15 e 29 de agosto de 2017;
12 e 25 de setembro de 2017;
9 e 24 de outubro de 2017;
13 e 21 de novembro de 2017;
8 e 14 de dezembro de 2017;
15 e 31 de janeiro de 2018;
13 e 28 de fevereiro de 2018;
14 e 28 de março de 2018;
9 e 23 de abril de 2018;
14 e 29 de maio de 2018;
12 e 27 de junho de 2018.

3.2.3. MONITORIZAÇÃO DE ABRIGOS
No 1º ano da fase de exploração do PE da Raposeira foi efetuada prospeção de abrigos de quirópteros, tendo sido visitados 19
potenciais abrigos. Como resultado da prospeção apenas foi detetado guano num dos abrigos.
De acordo com as recomendações de ICNF (2017) a monitorização em fase de exploração deve ser efetuada nos abrigos onde
foram encontrados mais de 10 indivíduos, nas épocas do ano em que são ocupados.
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Uma vez que não são conhecidos abrigos que cumprem com os requisitos enunciados, a monitorização de abrigos foi
descontinuada nos restantes anos da fase de exploração.

3.3. METODOLOGIA ADOTADA
3.3.1. DETEÇÃO ACÚSTICA DE QUIRÓPTEROS – AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE QUIRÓPTEROS
A metodologia de deteção da atividade de mamíferos voadores (quirópteros) baseou-se na capacidade que estes mamíferos
voadores têm em emitir ultrassons em pulsos, que utilizam para orientação do voo e captura de alimento (Schober &
Grimmberger, 1996; Tupinier, 1997; Barclay et al., 1999; Moss & Sinha, 2003). Estes ultrassons são caraterísticos de cada espécie
e a sua análise, através de software especializado, permite a identificação de grande parte das espécies. Desta forma, é possível
obter três tipos de informação:
Presença/ausência de quirópteros em determinada área;
Identificação das espécies detetadas;
Existência de atividade alimentar (quando é detetada uma série de pulsos com elevada taxa de repetição, emitidos por
quirópteros na fase terminal de tentativa de captura de uma presa).
Os trabalhos de inventariação e avaliação do uso da área de estudo por espécies de quirópteros decorreram no período de maior
atividade destas espécies, tendo início cerca de 30 minutos após o pôr-do-sol e prolongando-se durante as 3-4 horas seguintes
(ICNB, 2009). Neste período, em cada um dos locais de amostragem, foram efetuadas escutas com duração de 10 minutos cada,
utilizando um detetor de ultrassons (Pettersson Elektronik AB Mod. D 240X) e um gravador digital (Roland R-05), para detetar e
registar os ultrassons, respetivamente. Adicionalmente foi anotado o número de passagens de quirópteros detetadas durante
cada período de escuta e registadas as condições meteorológicas prevalecentes em cada um dos pontos de amostragem
recorrendo a uma estação meteorológica portátil Kestrel 4500®. As amostragens não foram realizadas em condições
meteorológicas adversas (e.g. chuva, nevoeiro, vento forte).
Os registos de ultrassons gravados foram convertidos à gama audível para posterior análise e identificação das espécies em causa,
com recurso ao software BatSound 4.0®, da Pettersson Elektronik, onde foram medidas variáveis sonoras que possibilitam a
identificação de algumas das espécies detetadas (Ahlén & Baagoe, 1999; Russo & Jones, 2002):
Qualitativas: estrutura do pulso – FM; CF; aproximações: steep (st), shallow (sh) ou quasi (q);
Quantitativas:
-

Variáveis de frequência: frequência com maior energia (FMaxE, kHz), frequência inicial (Fini / Fmax, kHz) e
frequência final (Ffin / Fmin, kHz);

-

Variáveis de tempo: duração de pulso (Dur, ms); intervalo entre pulsos (IPI, ms).

As espécies com vocalizações de difícil distinção serão associadas em grupos de duas ou mais espécies. Estas dificuldades
prendem-se com a semelhança existente entre vocalizações de algumas espécies, com valores, das variáveis sonoras quantitativas
medidas, muito próximos uns dos outros.
Em cada análise, e para cada uma das espécies detetadas, foram comparadas todas as variáveis anteriormente referidas de acordo
com os critérios descritos por vários autores (e.g. Barataud, 1996; Arlettaz & Sierro, 1997; Russo & Jones, 1999; Ibañez et al., 2001;
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Russo et al., 2001; Siemers et al., 2001a,b; Russo & Jones, 2002; Surlykke et al., 2002; Pfalzer & Kusch, 2003; Russ et al., 2004;
Russo et al., 2005; Siemers et al., 2005; Davidson-Watts et al., 2006; Rainho et al., 2011).

3.3.2. PROSPEÇÃO DE MORTALIDADE
A metodologia de campo para avaliar as incidências do funcionamento do aerogerador ao nível da mortalidade de espécies de
quirópteros, consistirá na realização de percursos para deteção de quirópteros mortos. As prospeções serão efetuadas por
observadores que realizarão círculos concêntricos em torno do aerogerador a implementar, sendo que a área de prospeção será
sempre superior à abrangida pelo raio das pás (em pelo menos 5 metros).
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.
Todos os cadáveres de quirópteros encontrados foram removidos do local de forma a evitar sobrecontagens em visitas
posteriores.
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.
A mortalidade detetada durante as campanhas de prospeção poderá subestimar a mortalidade real provocada pelo
funcionamento do parque eólico, uma vez que são vários os parâmetros que condicionam as prospeções. Assim os valores de
mortalidade observada serão corrigidos tendo em consideração fatores de correção (taxas de remoção e detetabilidade) já
calculados para outros parques eólicos da região (e.g. Parque Eólico da Raposeira), de acordo com as recomendações atuais do
ICNF.
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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:
Detetor Pettersson Elektronik AB Mod. D 240X;
Gravador digital um gravador digital Roland R-09HR
Estação meteorológica portátil LM8000
Carta militar e fotografia aérea da área de estudo à escala 1:25 000;
Fichas de registo.

3.5. MÉTODO DE TRATAMENTO DE DADOS
O tratamento de dados assentará no cálculo de índices faunísticos de riqueza específica, abundância relativa ou, em alternativa,
índices de atividade. Através da aplicação dos métodos anteriormente descritos será possível obter parâmetros como:
A lista de espécies de quirópteros na área de estudo;
A riqueza específica: Número de espécies em atividade em cada local e para a totalidade da área de estudo;
Índices de atividade: Número de passagens de quirópteros em cada local de amostragem;
Número de abrigos;
Número de quirópteros contabilizados no interior dos abrigos;
Mortalidade estimada.
Os dados obtidos em cada local de amostragem serão tratados, de modo a serem avaliados espacialmente e temporalmente,
sendo relacionados com as características dos locais de amostragem, como por exemplo os habitats e as condições atmosféricas.

3.5.1. DETEÇÃO ACÚSTICA DE QUIRÓPTEROS – AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE QUIRÓPTEROS
Todos os registos foram integrados em ambiente SIG. As espécies foram identificadas pelo seu estatuto de conservação a nível
nacional de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005), de forma a avaliar o seu valor
conservacionista.
A avaliação da ocorrência de diferenças significativas entre os vários anos monitorizados foi realizada por intermédio de testes
estatísticos não paramétricos de Kruskal-Wallis.
A determinação dos padrões espaciais de atividade e riqueza específica foi efetuada com recurso à georreferenciação dos registos
e interpretação dos padrões de distribuição identificados.
Foi elaborada cartografia com os valores de atividade e riqueza específica em cada ponto de amostragem.
Foi analisada a relação entre a atividade de quirópteros e as variáveis ambientais velocidade do vento, temperatura, humidade
relativa. Foram apresentadas matrizes de correlação entre as varáveis, com os respetivos coeficientes de correlação de Pearson.
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Este coeficiente de correlação exprime a correlação linear entre duas variáveis medidas pelo menos no nível ordinal, podendo
variar entre os valores -1 (correlação perfeita negativa) e 1 (correlação perfeita positiva), sendo que uma correlação de 0 indica
ausência de correlação linear entre as variáveis.

3.5.2. PROSPEÇÃO DE MORTALIDADE
Relativamente à potencial mortalidade devido ao funcionamento dos aerogeradores do Parque Eólico da Raposeira, no caso de
serem encontrados quirópteros durante as prospeções em torno dos aerogeradores, os valores de mortalidade observada foram
ajustados com base nas taxas de remoção e de detetabilidade de carcaças já calculadas para outros parques eólicos da região (e.g.
Parque Eólico da Raposeira), de acordo com as recomendações atuais do ICNF.
As fórmulas a utilizar para a estimativa da mortalidade total foram adaptadas de Orloff & Flannery (1992) e de Johnson et al.
(2003).
De Orloff & Flannery (1992) adaptou-se o Fator de correção (FC):

FC =

Periodicidade das visitas
Número de dias até à remoção

De Johnson et al. (2003) adaptaram-se as seguintes fórmulas:
O número médio de carcaças estimado (Cajustado) por aerogerador e por época de estudo:
n

C=

c

i

i

k

Cajustado = FC × C

Estimativa do total de mortalidades no parque eólico:
Para a estimativa de mortalidade no parque eólico, dividir-se-á o número de carcaças encontradas, pela probabilidade de uma
carcaça estar disponível para ser encontrada durante uma pesquisa e ser efetivamente encontrada.

𝑀𝐸 =

𝑁 ∗ 𝐶𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
𝜋𝑎

As estimativas da mortalidade por aerogerador e por época de estudo obter-se-ão dividindo a mortalidade estimada (ME) do
parque eólico pelo número de aerogeradores desse parque eólico (N).
As variáveis e os símbolos associados às equações são:
C – O número médio de carcaças observadas por aerogerador por época do ano;
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ci – O número de carcaças detetadas em cada prospeção (i) por época do ano;
n – O número de áreas prospetadas;
k – O número de aerogeradores pesquisados;
N – O número total de aerogeradores no local;
ME – Estimativa da mortalidade anual, ajustada pelas taxas de remoção e de detetabilidade;
a – Probabilidade estimada de uma carcaça estar disponível para ser detetada durante uma pesquisa e ser efetivamente
detetada (taxa de detetabilidade do operador).
Os dados obtidos durante os trabalhos de campo foram tratados e inseridos num Sistema de Informação Geográfica (SIG), de
modo a possibilitar a produção de cartografia com os locais onde forem encontrados animais mortos.

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 pré-construção e 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 os valores relativamente aos seguintes parâmetros:
Riqueza específica;
Atividade (nº de contactos/hora);
Mortalidade observada.
Os dados obtidos ao longo do período de monitorização foram analisados estatisticamente e comparados, sempre que possível,
com os resultados de outros estudos idênticos que tenham sido realizados na área de estudo ou região envolvente.
A hipótese nula é a de que o funcionamento dos aerogeradores não implica alterações nas comunidades de quirópteros locais.
Os dados foram interpretados ao nível local, regional e nacional. Caso se verifique mortalidade de quirópteros significativa na área
de estudo, cabe à equipa responsável pela monitorização determinar a ocorrência de situações problemáticas, com base em
critérios que incluam o número de cadáveres detetado, a estimativa de mortalidade potencial, as espécies afetadas e os respetivos
estatutos de conservação.
Especificamente em relação à atividade de quirópteros, em função dos resultados obtidos, foi caracterizado o comportamento
das diferentes espécies em relação a fatores externos (e.g. temperatura do ar, humidade relativa, intensidade do vento, habitat
dominante) em cada um dos locais de amostragem. Apresentou-se a análise estatística que permite avaliar o intervalo de
velocidade de vento em que ocorre a maior parte da atividade de quirópteros na área do projeto, de forma a que possa ser
relacionada com dados de funcionamento dos aerogeradores e com a mortalidade que venha a ser encontrada.
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Os resultados obtidos relativos a eventuais impactes sobre este grupo (e.g. mortalidade, efeito de exclusão) foram confrontados
com dados relativos ao projeto (e.g. funcionamento dos aerogeradores, ações de manutenção). Em função dos resultados,
poderão ser propostas novas medidas de minimização ou compensação, que permitam atenuar as incidências negativas
identificadas durante as monitorizações.
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4. RESULTADOS DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO
4.1. DETEÇÃO ACÚSTICA DE QUIRÓPTEROS – AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE QUIRÓPTEROS
4.1.1.

ESPÉCIES PRESENTES

Os trabalhos realizados ao longo das fases de pré-construção, construção, e três anos de exploração permitiram identificar 8
espécies e 9 grupos de espécies cuja semelhança das vocalizações não permite a sua diferenciação, elevando para 16 o número
de espécies cuja ocorrência é possível na área de estudo (vide Tabela 2).
Entre as espécies detetadas destacam-se, pelo estatuto de ameaça, as espécies Rhinolophus ferrumequinum e Rhinolophus
hipposideros, ambas classificadas como Vulnerável de acordo com Cabral at al. (2006), e ainda o grupo de espécies Myotis myotis
/ Myotis blythii, cujas espécies se encontram classificadas como Vulnerável e Criticamente em Perigo, respetivamente. Admite-se
ainda como possível a presença de Miniopterus schreibersii, uma espécie classificada como Vulnerável de hábitos exclusivamente
cavernícolas, e de Myotis escalerai, também classificada como Vulnerável.

Tabela 2: Espécies detetadas na área de estudo entre a fase de pré-construção e o 3º ano da fase de exploração.
ESPÉCIE

ESTATUTO

Eptesicus serotinus / Eptesicus isabellinus

DD / -

Eptesicus serotinus / Eptesicus isabellinus / Nyctalus leisleri

DD / - / DD

Myotis daubentonii / Myotis escalerai

LC / VU

Myotis daubentonii

LC

Myotis myotis / Myotis blythii

VU / CR

X

Nyctalus lasiopterus / Nyctalus noctula

DD / DD

X

Nyctalus leisleri

DD

X

Nyctalus sp.

-

Pipistrellus kuhlii

LC

X

X

Pipistrellus pipistrellus

LC

X

X

Pipistrellus pipistrellus / Pipistrellus pygmaeus

LC / LC

Pipistrellus pygmaeus

LC

X

X

Pipistrellus pygmaeus / Miniopterus schreibersii

LC / VU

X

X

Pipistrellus sp.

-

X

X

Rhinolophus ferrumequinum

VU

Rhinolophus hipposideros

VU

X

Tadarida teniotis

DD

X

4.1.2.

PARQUE

CONTROLO

X

X

X
X
X

X

X

X

X

ANÁLISE DESCRITIVA

Os trabalhos de monitorização de quirópteros realizados durante o 3º ano da fase de exploração, entre julho de 2017 e junho de
2018, resultaram na obtenção de 62 contactos com quirópteros, dos quais 32 foram obtidos na área do parque eólico, e 30 na
área de controlo (vide Figura 4).
No que respeita á riqueza específica, a inclusão de grupos de espécies com vocalizações semelhantes introduz alguma incerteza
quanto ao número de espécies efetivamente presentes na área de estudo. Desta forma, optou-se por representar a riqueza
específica na forma de intervalos, determinando os valores mínimo e máximo de espécies cuja ocorrência é possível. De acordo
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com os resultados verifica-se que os valores do parâmetro registados na área do parque eólico, onde se registaram entre 6 a 8
espécies, foram muito próximos dos observados na área de controlo, onde se contabilizou um intervalo de entre 6 a 7 espécies

Atividade (nº de contactos)

(vide Figura 5).

40
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10

0
Parque

Controlo

Figura 4: Atividade de quirópteros nas áreas do parque eólico e de controlo no 3º ano da fase de exploração.

Riqueza específica

10

8

6

4

2

0
Parque

Controlo

Figura 5: Valores mínimo e máximo de riqueza específica nas áreas do parque eólico e de controlo no 3º ano da fase de exploração.

Analisando a atividade por espécie no 3º ano da fase de exploração verifica-se que na área do parque eólico a espécie Nyctalus
leisleri foi a que reuniu um maior número de registos (vide Tabela 3Erro! A origem da referência não foi encontrada.). Na área de
controlo, e à semelhança dos resultados obtidos nos dois primeiros anos da fase de exploração, a espécie Pipistrellus kuhlii foi a
que apresentou maior atividade.
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Tabela 3: Atividade por espécie nas áreas do parque eólico e de controlo no 3º ano da fase de exploração.
ESPÉCIE

PARQUE

CONTROLO

Eptesicus serotinus / Eptesicus isabellinus

1

2

Myotis myotis / Myotis blythii

0

1

Nyctalus lasiopterus / Nyctalus noctula

3

0

Nyctalus leisleri

14

0

Pipistrellus kuhlii

5

20

Pipistrellus pipistrellus

0

1

Pipistrellus pipistrellus / Pipistrellus pygmaeus

0

1

Pipistrellus pygmaeus

3

4

Pipistrellus pygmaeus / Miniopterus schreibersii

5

0

Rhinolophus ferrumequinum

0

1

Tadarida teniotis

1

0

A maioria dos pulsos registados correspondeu a pulsos de navegação, relativos à passagem entre abrigos e zonas de alimentação.
Foram, no entanto, registadas duas sequências associadas a comportamento de alimentação (feeding buzzes) pertencentes às
espécies Pipistrellus kuhlii e Eptesicus serotinus / Eptesicus isabellinus, e cinco chamamentos sociais pertencentes às espécies
Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pygmaeus e ao grupo de espécies Pipistrellus pygmaeus / Miniopterus schreibersii.

4.1.3.

ANÁLISE TEMPORAL

A monitorização de quirópteros no PE da Raposeira teve início no ano de 2013, em fase de pré-construção, desenvolvendo-se em
fase de construção (ano de 2014) e durante os três primeiros anos da fase de exploração.
Encontra-se representada na Figura 6 a variação da atividade de quirópteros ao longo do período monitorizado. Uma vez que o
esforço de amostragem divergiu entre diferentes fases, tanto no que respeita ao número de meses amostrados como ao número
de pontos monitorizados, efetuou-se uma ponderação dos dados, sendo representado o número de contactos por hora.
De acordo com os resultados verifica-se que na fase de construção ocorreu uma diminuição da atividade face à situação de
referência, tanto na área do parque eólico como na área de controlo. Assinala-se, no entanto, que o período de amostragem em
fase de construção foi reduzido, abrangendo apenas os meses de setembro e outubro de 2014, o que que terá que ser tomado
em consideração na interpretação dos resultados.
De uma forma geral a variação da atividade na área do parque eólico foi concomitante com a observada na área de controlo,
tendo a única exceção ocorrido no 2º ano da fase de exploração, onde a diminuição verificada na área do parque eólico foi
acompanhada de um aumento de atividade na área de controlo.
No 3º ano da fase de exploração registou-se um aumento de atividade para níveis superiores aos registados em fase de préconstrução.
Por forma a avaliar o significado estatístico das variações observadas, efetuaram-se testes estatísticos Kruskal-Wallis tomando por
base os valores de atividade mensal em cada um dos anos monitorizados. Excluiu-se desta análise a fase de construção, cujos
trabalhos abrangeram apenas dois meses.
De acordo com os resultados verifica-se que na área do parque eólico não existem diferenças significativas entre os dois anos
monitorizados (H = 1,922; 3 g.l.; p = 0,589), o mesmo sucedendo na área de controlo (H = 3,092; 3 g.l.; p = 0,378).
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Atividade (nº contactos/hora)

7
6
5
4
3
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Controlo
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Construção

1º Ano Fase
Exploração

2º Ano Fase
Exploração

3º Ano Fase
Exploração

Figura 6: Variação da atividade de quirópteros (nº contactos/hora) ao longo do período monitorizado nas áreas do parque eólico e de controlo.

No que respeita à variação temporal da riqueza específica novamente se assinala que a inclusão de grupos de espécies com
vocalizações semelhantes introduz algum grau de incerteza quanto ao número de espécies efetivamente presentes na área de
estudo, pelo que o parâmetro foi representado através dos valores mínimo e máximo cuja ocorrência é possível.
De acordo com os resultados verifica-se que na área do parque eólico a variação do parâmetro seguiu uma tendência semelhante
à observada para a atividade de quirópteros (vide Figura 7). Destaca-se, no entanto, o valor de riqueza específica registado em
fase de pré-construção que foi superior ao das restantes fases, não obstante os valores de atividade serem inferiores aos
registados no 1º e 3º ano da fase de exploração.
12

Riqueza específica

10
8
6
4
2
0
P

C

Pré-construção

P

C

Construção

P

C

P

C

P

C

1º Ano Fase Exploração 2º Ano Fase Exploração 3º Ano Fase Exploração

Figura 7: Variação da riqueza específica ao longo do período monitorizado nas áreas do parque eólico e de controlo.
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Por forma a avaliar a existência de eventuais perturbações sobre as várias espécies que ocorrem na área de estudo, analisou-se a
variação temporal da atividade de todas as espécies/grupos de espécies detetados ao longo das várias fases monitorizadas (vide
Figura 8).
Pela análise dos resultados destaca-se a variação do grupo de espécies Eptesicus serotinus / Eptesicus isabellinus. Este grupo foi
detetado em fase de pré-construção, não havendo qualquer registo em fase de construção e no 1º ano da fase de exploração. No
2º ano da fase de exploração o grupo apenas foi detetado na área de controlo. Na área do parque eólico voltou a haver registos
da espécie no 3º ano da fase de exploração, com valores próximos dos obtidos em fase de pré-construção.
Destaca-se também a variação do grupo de espécies Myotis myotis / Myotis blythii, que agrega duas espécies com estatuto de
conservação elevado, e que apenas foi registado na área de controlo no 1º e no 3º ano da fase de exploração, indiciando uma
utilização esporádica nesta área.
Assinala-se ainda a variação observada para as espécies do género Nyctalus, nomeadamente o grupo Nyctalus lasiopterus /
Nyctalus noctula e a espécie Nyctalus leisleri, que registaram um aumento pronunciado da atividade na área do parque eólico no
3º ano da fase de exploração. Salienta-se, no entanto, que a atividade da espécie Nyctalus leisleri resultou da atividade num único
ponto (P10) no mês de maio de 2018.
A espécie Pipistrellus kuhlii foi a que mais contribuiu para a atividade de quirópteros ao longo do período monitorizado. Apesar
de ter apresentado algumas oscilações esta espécie apresentou valores elevados de atividade ao longo das várias fases.
Eptesicus sp. / Nyctalus leisleri

Atividade (nº contactos/hora)

Atividade (nº contactos/hora)

Eptesicus serotinus / Eptesicus isabellinus
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
PC

C

1º Ano
F. E.

2º Ano
F. E.

Atividade (nº contactos/hora)

Atividade (nº contactos/hora)

0,3
0,2
0,1
0
2º Ano
F. E.
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0,2
0,1
0
C

1º Ano
F. E.

2º Ano
F. E.

3º Ano
F. E.

1º Ano
F. E.

2º Ano
F. E.

3º Ano
F. E.

Myotis daubentonii

0,4

1º Ano
F. E.

0,3

PC

Myotis daubentoni / Myotis escalerai

C

0,4

3º Ano
F. E.

0,5

PC

0,5

3º Ano
F. E.

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
PC

C
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Nyctalus lasiopterus / Nyctalus noctula

Atividade (nº contactos/hora)

Atividade (nº contactos/hora)

Myotis myotis / Myotis blythii
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
PC

C

1º Ano
F. E.

2º Ano
F. E.

Atividade (nº contactos/hora)

Atividade (nº contactos/hora)

2
1,5
1
0,5
0
C

1º Ano
F. E.

2º Ano
F. E.

C

1º Ano
F. E.

2º Ano
F. E.

3º Ano
F. E.

C

1º Ano
F. E.

2º Ano
F. E.

3º Ano
F. E.

1º Ano
F. E.

2º Ano
F. E.

3º Ano
F. E.

1º Ano
F. E.

2º Ano
F. E.

3º Ano
F. E.

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

C

1º Ano
F. E.

2º Ano
F. E.

Atividade (nº contactos/hora)

Pipistrellus pipistrellus

Atividade (nº contactos/hora)

Atividade (nº contactos/hora)

0

1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
0,5
0,3
0,1
-0,1

1

3º Ano
F. E.

Pipistrellus pipistrellus / Pipistrellus pygmaeus

Atividade (nº contactos/hora)

0,1

PC

Pipistrellus kuhlii

0,4
0,3
0,2
0,1
0
C

1º Ano
F. E.

2º Ano
F. E.

PC

C

Pipistrellus pygmaeus

0,5
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0,2

3º Ano
F. E.

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
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0,3

Nyctalus sp.

2,5

PC

0,4

PC

Nyctalus leisleri

PC

0,5

3º Ano
F. E.

3

PC

0,6

3º Ano
F. E.

0,75
0,5
0,25
0
PC

C
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Pipistrellus sp.

Atividade (nº contactos/hora)

Atividade (nº contactos/hora)

Pipistrellus pygmaeus / Miniopterus schreibersiieus
1
0,75
0,5
0,25
0
PC

C

1º Ano
F. E.

2º Ano
F. E.

1
0,5
0
PC

C

1º Ano
F. E.

2º Ano
F. E.

3º Ano
F. E.

1º Ano
F. E.

2º Ano
F. E.

3º Ano
F. E.

Rhinolophus hipposideros

Atividade (nº contactos/hora)

Rhinolophus ferrumequinum

Atividade (nº contactos/hora)

1,5

3º Ano
F. E.

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
PC

2

C

1º Ano
F. E.

2º Ano
F. E.

3º Ano
F. E.

C

1º Ano
F. E.

2º Ano
F. E.

3º Ano
F. E.

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
PC

C

Atividade (nº contactos/hora)

Tadarida teniotis
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
PC

Figura 8: Variação da atividade (nº de contactos / hora) das espécies e grupos de espécies detetados em fase de pré-construção (PC), construção
(C), e nos três anos da fase de exploração (F.E.)

4.1.4.

ANÁLISE ESPACIAL

A análise da distribuição espacial da atividade de quirópteros revela que, na área do parque eólico, os maiores valores de atividade
foram registados no ponto P10, que fica localizado numa área de floresta e matos (vide Figura 9). Neste ponto foram registadas
duas sequências de pulsos associadas a comportamento de alimentação (feeding buzzes), indicando tratar-se de uma área de
alimentação de quirópteros. O ponto P1, localizado numa área de matos, apresentou também atividade elevada, tendo neste
ponto sido registados três chamamentos sociais. Os pontos P2 e P6 apresentaram valores de atividade reduzidos.
Na área de controlo o ponto C4 foi o que registou maior atividade de quirópteros, sendo que este ponto fica situado numa zona
de floresta com matos. No entanto, foi no ponto C3 que se registaram os maiores valores de riqueza específica, tendo sido
detetadas entre 4 a 5 espécies.
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Figura 9: Atividade (nº de contactos) nos pontos de amostragem das áreas do parque eólico e de controlo.

No que respeita à riqueza específica os resultados indicam que na área do parque eólico os pontos com maior atividade
apresentaram também um maior número de espécies (vide Figura 10).
O mesmo não sucedeu na área de controlo, onde os maiores valores de riqueza específica foram registados nos pontos C2 e C3,
que registaram valores de atividade mais reduzidos. Por outro lado, no ponto C4, onde se registou o maior número de passagens
de quirópteros da área de controlo, foram apenas detetadas duas espécies.
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Figura 10: Riqueza específica (valores mínimo e máximo possíveis) nos pontos de amostragem das áreas do parque eólico e de controlo.

4.1.5.

RELAÇÃO DOS DADOS COM CARACTERÍSTICAS DO PROJETO OU DE AMBIENTE EXÓGENO

Por forma a obter uma melhor compreensão dos fatores que influenciam a utilização da área por parte da comunidade de
quirópteros, analisou-se a relação entre a atividade de quirópteros e os elementos do ambiente exógeno, nomeadamente as
variáveis meteorológicas passíveis de afetar a utilização da área. Para esta análise foram utilizados os dados obtidos no 3º ano da
fase de exploração.
Foi criada uma matriz de correlações baseada nos coeficientes de correlação de Pearson, calculada com base nos valores de
atividade mensal e os correspondentes valores de velocidade do vento, temperatura e humidade relativa (vide Figura 11).
De acordo com os resultados verifica-se existir uma correlação fraca e negativa entre a atividade de quirópteros e as variáveis
meteorológicas consideradas. Estes resultados indicam que a atividade de quirópteros não foi influenciada significativamente
pelas variáveis meteorológicas. Na origem desta ausência de correlação poderá estar o facto de os trabalhos terem sido
predominantemente efetuados sob condições favoráveis de velocidade do vento, temperatura e humidade relativa.
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Figura 11: Matriz de correlações (coeficiente correlação de Pearson) entre atividade de quirópteros e as variáveis ambientais.

4.2. PROSPEÇÃO DE MORTALIDADE
No que concerne à monitorização de mortalidade, foi efetuado um total de 24 (vinte e quatro) campanhas de prospeção de
quirópteros na área de implementação do projeto, entre julho de 2017 e junho de 2018.

4.2.1. MORTALIDADE OBSERVADA
Durante as 24 campanhas não se verificou qualquer registo de mortalidade.

4.2.2. DETERMINAÇÃO DE FATORES DE CORREÇÃO
Os fatores de correção foram determinados no primeiro ano da fase de exploração e apresentados no respetivo relatório.

4.2.3. TRATAMENTO DE DADOS DE MORTALIDADE
4.2.3.1. TAXA DE MORTALIDADE ESTIMADA (TME)
Atendendo a que até à data a mortalidade observada foi zero, a TME = 0 para a totalidade da fase de exploração.
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os trabalhos de monitorização de quirópteros realizados no 3º ano da fase de exploração, entre julho de 2017 e junho de 2018,
resultaram na obtenção de 62 contactos com quirópteros, dos quais 32 foram obtidos na área doo parque eólico e 30 na área de
controlo.
Na área do parque eólico foram registadas 4 espécies e 3 grupos de espécies com vocalizações semelhantes, tendo a espécie
Nyctalus leisleri registado os maiores valores de atividade. Trata-se de uma espécie arborícola, classificada como Informação
Insuficiente (Cabral et al., 2006), o que resulta do desconhecimento quanto ao tamanho da população e tendências de declínio.
Na área de controlo os maiores valores de atividade foram registados pela espécie Pipistrellus kuhlii, uma espécie também
detetada na área do parque eólico. Trata-se de uma espécie fissurícula, de hábitos sinantrópicos e de distribuição ubíqua, caçando
sobre uma grande diversidade de habitats. Na área de controlo assinala-se ainda o registo de espécies com estatuto de
conservação elevado, como as pertencentes ao grupo de espécies Myotis myotis / Myotis blythii e Rhinolophus ferrumequinum.
Na área do parque eólico não foram registadas espécies com estatuto de conservação elevado, considerando-se, no entanto,
como potencial a presença de Miniopterus schreibersii, classificada como Vulnerável, cujas vocalizações são muito semelhantes
às de Pipistrellus pygmaeus, pelo que as duas espécies foram geralmente agrupadas. Assinala-se, no entanto, que Miniopterus
schreibersii é uma espécie de hábitos cavernícolas, pelo que a sua ocorrência está dependente da existência de abrigos com
condições adequadas, como grutas e minas abandonadas, não estando referenciado qualquer abrigo com essas condições de
proximidade da área de estudo.
Na área do parque eólico destaca-se ainda a presença de Tadarida teniotis, uma espécie de hábitos fissurículas que utiliza uma
grande variedade de habitats de caça, e que se encontra classificada como Informação insuficiente (Cabral et al., 2006) devido ao
desconhecimento do tamanho e tendência populacional.
A análise da variação temporal da atividade de quirópteros revela ter havido uma diminuição da atividade de quirópteros em fase
de construção comparativamente com a fase de exploração. Na origem desta diminuição poderá estar alguma perturbação
associada à construção, ressalvando-se, no entanto, que a monitorização em fase de construção abrangeu apenas dois meses,
uma amostra reduzida que poderá ignorar os aspetos fenológicos associados às populações de quirópteros.
Os valores de atividade de quirópteros (nº de contactos por hora) obtidos no 3º ano da fase de exploração foram superiores aos
obtidos nas fases de pré-construção e construção, e também aos dois primeiros anos da fase de exploração. Para a comparação
entre as diferentes fases foi necessário ajustar os dados ao esforço de amostragem, que variou entre os diferentes anos. Os
resultados, contudo, são indicativos de ausência de perturbação sobre a comunidade de quirópteros, resultante da implantação
do projeto.
Pela análise da distribuição espacial, verifica-se que na área do parque eólico o ponto P10 foi o que reuniu maior atividade de
quirópteros, tendo inclusivamente sido registados pulsos de alimentação (feeding buzzes), indicando tratar-se de uma área de
caça. Também o ponto P1 apresentou valores elevados de atividade, tendo inclusivamente sido registados três chamamentos
sociais. Por outro lado, verificou-se que nos pontos P2 e P6 a atividade de quirópteros foi reduzida.
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6. CONCLUSÕES FINAIS
Pela análise dos resultados obtidos ao longo das várias fases de monitorização, conclui-se não existirem evidências de ocorrência
de impactes negativos decorrentes da implantação do projeto. Com efeito, o aumento da atividade no 3º ano da fase de
exploração face aos valores obtidos em fase de pré-construção e nos dois primeiros anos da fase de exploração, são indicativos
de ausência de perturbação sobre a comunidade de quirópteros.
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