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REN - REDE ELÉCTRICA NACIONAL S.A. 

LINHA CASTELO BRANCO – FALAGUEIRA 3, A 150/400 kV 

RELATÓRIO FINAL 2014-2017 

 

1 INTRODUÇÃO 

No decurso do procedimento de avaliação ambiental, a REN – Rede Elétrica Nacional, 
S.A., assegurou a implementação do Programa de Monitorização de Ecologia – 
Vertebrados Voadores, na Linha Castelo Branco – Falagueira 3, a 150/400 KV, cujo 
desenvolvimento foi levado a cabo pela PROCESL - Engenharia Hidráulica e Ambiental, 
S.A. 

O Plano de Monitorização Ambiental consiste na concretização de um programa de 
ações, detalhadas por troço de linha, através do qual se pretende, como objetivo 
último, aferir a magnitude dos impactes produzidos na avifauna e nos quirópteros, 
bem como avaliar a eficácia das diversas medidas de minimização de impactes 
negativos, preconizadas na Declaração de Impacte Ambiental, e implementadas no 
terreno.  

O Programa de Monitorização de Ecologia da Linha Castelo Branco – Falagueira 3, a 
150/400 KV, consistiu na monitorização da mortalidade de vertebrados voadores, 
provocada pela colisão com a Linha e seguiu a metodologia indicada na Declaração de 
Impacte Ambiental, publicada 21 de Julho de 2011, e preconizada no Plano de 
Monitorização do Relatório de Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Linha Castelo 
Branco – Falagueira 3, a 150/400 kV (AgriPro Ambiente, 2010).  

As ações de monitorização previstas no referido Plano de Monitorização do EIA 
compreendem, além das prospeções de cadáveres e determinação de taxas de 
mortalidade, a realização de censos de avifauna e quirópteros, de taxas de 
atravessamentos, do sucesso reprodutor da cegonha-negra e a determinação de 
fatores de correção como a taxa de detetabilidade de cadáveres e a taxa de remoção 
de cadáveres. 

Neste terceiro e último ano de monitorização (2016/2017) do efeito da implementação 
da Linha Elétrica Castelo Branco – Falagueira 3 as ações realizadas foram, de acordo 
com o estabelecido no Plano de Monitorização, a prospeção de cadáveres de aves e 
quirópteros com a consequente determinação da taxa de mortalidade e a averiguação 
da ocorrência/sucesso reprodutor de cegonha-nega na área de estudo. 

Contudo, sendo este o relatório final deste estudo, para além da apresentação dos 
resultados do terceiro ano de monitorização, é feita também uma discussão 
englobando todos os anos monitorizados. 
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2 PARÂMETROS A MONITORIZAR 

De acordo com os objetivos e metodologia definidos no Plano de Monitorização, 
identificaram-se os seguintes parâmetros a monitorizar: 

a) Taxa de Mortalidade por colisão/eletrocussão de aves e quirópteros, através da 
prospeção de cadáveres; 

b)  Fatores de correção: Taxa de remoção de cadáveres (por parte de necrófagos) e 
Taxa de deteção de cadáveres (por parte dos observadores). 

c) Riqueza específica e abundância de aves e taxa de atravessamentos de avifauna 
(comportamento das aves); 

d)  Riqueza específica e abundância de quirópteros; 

e) Número de crias/ano através da monitorização do sucesso reprodutor da 
cegonha-negra. 

Seguindo o Plano de monitorização, na última campanha de monitorização efetuada 
apenas se determinou a taxa de mortalidade de aves e quirópteros (a) e se prospetou 
a área de estudo em busca de ninhos ativos de cegonha-negra (e). 
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3 TÉCNICAS E MÉTODOS DE RECOLHA DE DADOS 

3.1 MORTALIDADE POR COLISÃO E ELETROCUSSÃO 

A deteção de aves e quirópteros afetados por colisão ou eletrocussão com a linha é 
feita através da procura ativa de cadáveres inteiros, partes que contenham ossos ou 
porções significativas de penas, ou mesmo animais vivos com ferimentos (ex.: uma asa 
partida). 

A área de amostragem corresponde a uma banda delimitada pela projeção no solo dos 
cabos condutores exteriores, à qual se acrescenta 10 m de cada lado. Prospetou-se 
também o solo e vegetação em redor de cada apoio, num raio aproximado de 10 m. 

Esta atividade de prospeção da linha foi efetuada por dois observadores, deslocando-
se a pé em paralelo, de modo que cada um cobrisse metade da referida faixa de 
terreno. 

No caso da deteção de uma ave ou quiróptero morto, sempre que possível, foram 
registados os seguintes dados: 

 A sua localização (o vão, a distância ao apoio mais próximo e a distância à 
projeção do cabo mais próximo), com auxílio de GPS; 

 Espécie (ou na impossibilidade o grupo específico mais próximo da espécie), 
idade e sexo do indivíduo; 

 Estado de conservação (ex. ave inteira, uma asa, só penas, só ossos limpos); 

 Presença ou ausência de indícios de predação (percentagem de tecidos 
removidos por necrófagos); 

 Causa da morte, sempre que possível, por observação externa de indícios 
relevantes (ex. eletrocussão, colisão, predação, indeterminado); 

 Estimativa do tempo de permanência no terreno, com base no estado de 
decomposição (considerando 4 categorias: 1 - 24 h; 2 - 2 a 3 dias; 3 - mais de 1 
semana; 4 - mais de 1 mês); 

 Descrição do habitat e da cobertura do solo no local preciso; 

 Determinar, se possível, se se trata de um indivíduo em migração; 

 Registar as condições meteorológicas (vento, precipitação, nebulosidade, 
visibilidade, etc.) a cerca de 1,5 metros do solo. 

 

A identificação dos restos encontrados foi auxiliada, sempre que necessário, com 
recurso a bibliografia disponível e a coleções de referência (por ex.: a da Osteoteca do 
laboratório de Arque zoologia, do Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e 
Arqueológico). 

A ausência de lesões consistentes com a morte por colisão em qualquer dos cadáveres 
implicou a realização de uma necrópsia detalhada, para identificação da causa de 
morte. Os exemplares de espécies de estatuto de conservação prioritária foram 
invariavelmente submetidos a necrópsia. 
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No decorrer da prospeção foram removidos todos os cadáveres detetados, para evitar 
duplicação de resultados, em futuras monitorizações. 

No Quadro 3.1 encontram-se descritos os troços a monitorizar na Linha Elétrica de 
Castelo Branco – Falagueira 3.  

 

Quadro 3.1 - Troços a Monitorizar na Linha Castelo Branco - Falagueira 3 

Troço 

Apoios 

Numeração 
de projeto 

Apoios 

Numeração 
final 

Extensão 
estimada 

 (km) 

Extensão real 
 (km) 

Existência de BFD 

(espaçamento) 

1 P103 - P109 P5 – P10 2,3 2,3 Sim (10m) 

Vale Tejo* P93 - P95 P20 – P22 1,1 0 Sim (3m) 

2 P82 - P87 P28 – P33 2,3 2,3 Sim (10m) 

IBA P50 - P65 P50 – P59 4 3,7 Sim (3m) 

3 P24 - P31 P84 - P91 2,7 2,2 Sim (10m) 

4 P1 - P5 P110 - P114 1,5 1,5 Sim (10m) 

*troço não prospetado por questões de segurança. 

 

Selecionaram-se cerca de 26% dos 46,5 Km da linha elétrica em estudo, perfazendo um 
total de 12 Km (troço prospetado eficazmente (TPE)). 

De acordo com o preconizado no EIA, a monitorização da mortalidade deveria ser 
desenvolvida em 2 troços identificados em fase de EIA e que correspondem à 
totalidade da zona IBA Portas de Rodão e Vale Mourão e da totalidade da zona do Vale 
do Rio Tejo, corredor migratório de importância reconhecida, acrescentando a estes 
mais 4 troços da referida linha, que deveriam perfazer no mínimo 20% da restante 
extensão da área atravessada pela linha.  

Contudo, relativamente à zona do Vale do Rio Tejo, confirmou-se nos trabalhos de 
reconhecimento de campo que não seria possível a monitorização desse troço, dado 
que as encostas do rio Tejo apresentam um declive bastante acentuado, o que 
comprometeria a segurança da equipa de monitorização. Para além disso, também se 
constatou que a zona, principalmente na margem esquerda do rio, é dominada por 
matos altos e densos (esteva) o que torna quase impossível a progressão da equipa e 
consequente deteção dos cadáveres. A questão da falta de segurança para a equipa de 
monitorização acresce, pelo facto da Linha Elétrica Castelo Branco – Falagueira 3 
atravessar a linha ferroviária da Beira-baixa, que na área em questão acompanha no 
seu traçado a margem direita do rio Tejo, sendo algo sinuosa e com curvas com pouca 
visibilidade. 

Os troços monitorizados compreendem os habitats mais representativos da realidade 
encontrada na totalidade da extensão da linha. Assim, os biótopos presentes 
caracterizam-se predominantemente por área de Floresta de Produção 
(fundamentalmente de eucalipto e também de algum pinheiro-bravo). Também 
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abundam áreas de mato (dominado por esteva), isoladas ou associadas ao sub-coberto 
da Floresta de Produção. Mais pontualmente, e até residualmente, encontram-se 
áreas agrícolas e montado de sobro/azinho. 

Segundo o EIA existem 4 habitats identificados: Montado, Floresta de Produção, Matos 
e Áreas Agrícolas. Na visita de reconhecimento de campo, verificou-se que mais de 
80% da linha atravessa Floresta de Produção, praticamente não se encontrando um 
Montado verdadeiro. Assim, por uma questão de proporcionalidade e coerência na 
monitorização, parte do esforço de amostragem que seria aplicado na área de 
Montado foi transferido para a Floresta de Produção. 

Cada troço foi prospetado 4 vezes ao ano, uma em cada estação, referentes a 
diferentes períodos do ano pelos quais as aves alteram o seu comportamento: 
Primavera (Reprodução), Verão (Dispersão de juvenis), Outono (Migração) e Inverno 
(Invernada). 

 

3.2 DETERMINAÇÃO DOS FATORES DE CORREÇÃO 

Foram determinados os fatores de correção, que permitam corrigir a taxa de 
mortalidade observada (TMO), de modo a se obter uma estimativa da mortalidade real 
ou estimada (TME).  

Para esse efeito foram calculadas as taxas de decomposição/remoção de cadáveres, de 
modo a se calcular a percentagem de aves mortas não removida pelos necrófagos ou 
outros predadores (NRN) e a taxa de deteção de cadáveres (percentagem encontrada 
pelos observadores – PEO) associada a cada observador envolvido nos trabalhos de 
prospeção que viesse a ser determinada. 

Estas taxas foram calculadas para cada uma das épocas do ano já referidas (Primavera, 
Verão, Outono e Inverno), durante o primeiro ano de monitorização. 

 

3.2.1 Determinação das taxas de decomposição / remoção de cadáveres 

A taxa de remoção de cadáveres por necrófagos foi determinada através da colocação 
de cadáveres de aves de dois tamanhos diferentes: pequenos (codornizes) e médios 
(pombos ou perdizes), produzidas em aviário, nos troços selecionados para prospeção 
de mortalidade.  

Os locais onde se colocaram os cadáveres de aves (devidamente marcados de forma a 
não confundir com um animal que morra efetivamente de colisão) foram assinalados e 
visitados diariamente durante 7 dias. 

O número de cadáveres usado para o cálculo das taxas de remoção foi de 40 cadáveres 
do tipo pequeno (40 codornizes) e 20 de cadáveres do tipo médio (20 perdizes e/ou 
pombos). 

Esta taxa foi determinada para cada um dos períodos do ano, para cada tipo de habitat 
e classe de tamanho. 
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Esta informação foi utilizada para corrigir os dados recolhidos acerca da monitorização 
das colisões (ver Métodos de tratamento dos dados, capítulo 4). 

 

3.2.2  Determinação das taxas de deteção de cadáveres 

A capacidade de deteção de aves mortas foi determinada pela colocação de modelos 
de aves em locais desconhecidos de um segundo colaborador. Procedeu-se ao registo 
do número de cadáveres encontrados pelo colaborador num período de tempo 
equivalente ao que despenderia na habitual prospeção de cadáveres. 

Para o e efeito foram utilizados modelos de aves de diferentes tamanhos de modo a 
simular carcaças reais. Os modelos a utilizar simularam cadáveres de três tipos de 
tamanhos diferentes: 

 Tipo 1 – pequeno – cerca de 12 cm, correspondente a aves de peso inferior a 
200g; 

 Tipo 2 – médio – cerca de 18,5 cm, correspondente a aves de peso entre 200g e 
1500g; 

 Tipo 3 – grande – cerca de 38 cm, correspondente a aves de peso superior a 
1500g. 

Esta taxa foi determinada para cada um dos períodos do ano, para cada tipo de habitat 
e classe de tamanho. 

Esta informação foi utilizada para corrigir os dados recolhidos acerca da monitorização 
das colisões (ver Métodos de tratamento dos dados, capítulo 4). 

 

3.3 CENSOS DA COMUNIDADE DE AVES E QUIRÓPTEROS, DETERMINAÇÃO DE TAXAS DE ATRAVESSAMENTO E 

SUCESSO REPRODUTOR DA CEGONHA-NEGRA 
 

3.3.1 Censos da comunidade aves - Método do ponto fixo 

Para a caracterização da comunidade das aves que ocorre na área de implantação da 
linha recorreu-se ao método de contagens pontuais. Este método consiste no registo 
de todos os contactos visuais e auditivos que o observador estabelece num ponto 
previamente definido (ponto de escuta, PE) e durante um determinado período de 
tempo, que seja adequado ao objetivo pretendido. Aos pontos pode associar-se uma 
ou mais faixas de distância (área tampão), de modo a delimitar as observações no 
espaço, o que permitirá o uso das mesmas no cálculo de abundâncias relativas, por 
exemplo. Estabelece-se ainda uma distância mínima entre pontos para evitar situações 
de replicação de registos. 

Foram efetuados pontos de escuta nos habitats mais representativos da área de 
estudo, considerando-se um total de 16 pontos de escuta, correspondentes 
respetivamente a: “Floresta de produção”, “Matos”, “Área agrícola” e “Montado”. 
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A cada ponto de observação associaram-se duas faixas, uma até os 50 m de distância e 
outra entre 50 e 250 m de distância. O tempo de amostragem em cada ponto foi de 10 
minutos, durante os quais se registam todos os indivíduos de cada espécie que foram 
identificados, registando na faixa em que inicialmente foram detetados. 

As contagens foram realizadas durante a manhã ou ao final da tarde, que 
correspondem aos períodos de maior atividade, o que permite uma melhor 
aproximação ao real elenco presente na área. Antes de se realizar o censo num ponto 
houve um período de espera de cinco minutos, que tem por objetivo assegurar a 
habituação da fauna à presença humana. 

Para efeitos de análise, foram considerados todos os indivíduos registados dentro das 
faixas 0-50 m e 50-250 m. 

No Quadro 3.2. apresenta-se a localização dos pontos de escuta para censos de 
avifauna. 

Quadro 3.2 - Pontos de escuta para os censos de comunidade de aves 

Ponto de 
amostragem 

Troço de 
amostragem 

Localização UTM WGS84 
Tipo de habitat 

Latitude (X) Longitude (Y) 

AV1 T1 607052 4376245 
Matos e floresta de 

produção 

AV2 T1 606832 4377548 Agrícola e Matos 

AV3 T1 607086 4377892 Floresta de produção 

AV4 T2 606101 4385924 Matos 

AV5 T2 605981 4386940 
Matos e floresta de 

produção 

AV6 T2 605831 4387869 Floresta de produção 

AV7 IBA 609920 4394843 Matos 

AV8 IBA 609218 4395819 Floresta de produção 

AV9 IBA 609472 4396911 Agrícola e Matos 

AV10 T4 616468 4401397 Floresta de produção 

AV11 T4 617829 4402176 Floresta de produção 

AV12 T4 618099 4402334 Floresta de produção 

AV13 T4 618645 4402598 Agrícola e Matos 

AV14 fora dos troços 621271 4403813 Agrícola (vinha) 

AV15 T5 623958 4408210 Floresta de produção 

AV16 T5 623724 4409437 Montado 
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3.3.2 Censo da comunidade de quirópteros - Método acústico 

Para o estudo da abundância relativa de quirópteros foram efetuadas contagens do 
número de contactos de quirópteros, obtidos com um detetor de ultrassons, num 
período de 10 minutos. O equipamento utilizado (Petterson D240x®) encontra-se 
equipado com 2 sistemas de deteção: o heterodino e o tempo expandido. O sistema 
de heterodino converte o ultrassom para a gama do audível e permite ouvir a 
vocalização do quiróptero em tempo real. Com o auxílio de um visor que indica a 
frequência da vocalização é possível ter uma perceção imediata das espécies 
prováveis, permitindo também identificar a passagem de quirópteros no momento. 
Importa no entanto realçar que, esta metodologia não permite uma contabilização do 
número exato de indivíduos presentes. A contagem do número de contactos (bat 
passes) em cada um dos pontos a amostrar corresponde ao registo da deteção de 
sequências de duas ou mais vocalizações. Esta contagem fornece um índice de 
atividade que permite a comparação entre diversos locais. 

Uma amostra desses contactos, em tempo expandido, deve ser gravada em registo 
digital para posterior identificação da espécie e/ou grupo de espécies com o uso de 
software específico (Batsound Pro 3.3). A identificação foi feita segundo os parâmetros 
adotados no Atlas dos Morcegos de Portugal Continental (Rodrigues et al., 2013).  

A recolha de dados teve lugar uma hora após o pôr-do-sol e prolongou-se pelas quatro 
horas seguintes.  

Foram conduzidas contagens em 8 locais distintos, coincidentes com locais 
selecionados para os censos de abundância de aves. Foram evitadas contagens em 
condições meteorológicas adversas, como vento forte, nevoeiro e chuva. 

No Quadro 3.3 apresenta-se a localização dos pontos de escuta para censos de 
quirópteros. 

Quadro 3.3 - Pontos de escuta para os censos de comunidade de quirópteros 

Ponto de 
amostragem 

Troço de 
amostragem 

Localização UTM WGS84 
Tipo de habitat 

Latitude (X) Longitude (Y) 

Q1 1 606992 4377812 Floresta de produção 

Q2 2 605956 4386948 Matos e floresta de produção 

Q3 IBA 609901 4394856 Matos 

Q4 IBA 609483 4396900 Agrícola e matos 

Q5 3 616476 4401372 Floresta de Produção 

Q6 3 618632 4402595 Agrícola e matos 

Q7 4 623904 4408210 Floresta de Produção 

Q8 4 623734 4409460 Montado 
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3.3.3 Taxas de atravessamento da linha e comportamento das aves 

O método, muito semelhante ao utilizado por Alonso (Ferrer & Janss, 1999), baseia-se 
na contagem visual, a partir de um ponto fixo, do número de aves que passam por 
uma secção de linha elétrica de extensão conhecida (normalmente um vão). Em cada 
período de observação, além dos dados relativos à espécie e respetivas quantidades 
(com referência se é em bando ou não), foram ainda ser registadas as alturas de voo 
das aves em relação aos cabos da linha (por cima, por baixo, entre os cabos 
condutores/de guarda) e pousadas nos apoios.  

Foram registadas as passagens em cada vão durante o período de uma hora, em 
quatro pontos de amostragem, de acordo com a representatividade na área de estudo.  

No total realizaram-se 4 campanhas (1 por época) com 2 réplicas cada (uma por mês) 
sendo que em cada réplica foram feitas 4 contagens, de acordo com os habitats 
descritos anteriormente. 

Os censos foram realizados de manhã (3 horas após o nascer do sol), para garantir 
condições de contagem idênticas entre habitats diferentes, devendo ser evitadas 
contagens em condições meteorológicas adversas, como vento forte e chuva.  

No Quadro 3.4. indicam-se os vãos para o estudo das taxas de atravessamento de 
aves. 

Quadro 3.4 - Vãos a monitorizar para o estudo das taxas de atravessamento de aves 

Ponto de 
amostragem 

Vãos de amostragem Tipo de habitat 

AT1 AP8 - AP9 Floresta de Produção 

AT2 AP10 - AP11 Matos 

AT3 AP61 - AP62 Agrícola 

AT4 AP107 - AP108 Floresta de produção 

 

3.3.4 Monitorização do sucesso reprodutor da cegonha-negra 

A monitorização do sucesso reprodutor da cegonha-negra foi averiguada através da 
procura e localização de ninhos desta espécie nos locais mais apropriados, nas 
imediações da linha elétrica em estudo. De acordo com esta metodologia, caso fosse 
detetada a presença de algum ninho, efetuar-se-ia a verificação da ocorrência de 
reprodução de Cegonha-negra, procedendo-se à monitorização dos ninhos ativos 
durante a época fenológica da reprodução, isto é, entre Março e Junho (4 meses) e 
efetuar o acompanhamento e registo mensal das crias presentes, num total de 4 
visitas/ ninho/ ano. 
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4 MÉTODOS DE TRATAMENTO DE DADOS 

Os dados recolhidos foram integrados num Sistema de Informação Geográfica 
(ArcView/ArcGis) de forma a permitir a aplicação de ferramentas de análise espacial. 
Para além disso, os dados numéricos foram sujeitos ao tratamento estatístico mais 
adequado a cada situação e tendo em atenção a dimensão das amostras. Nos casos 
em que as amostras de dados o permitiram, foram efetuadas análises de variância (o 
teste usado variou consoante o tipo de distribuição dos dados) para influência de 
diferentes fatores nas taxas de mortalidade: zona da linha, tipo de habitat/cobertura 
de solo, espécie e idade, tipo de sinalização utilizada, bem como outras variáveis que 
se consideraram úteis. 

 

4.1 MORTALIDADE POR COLISÃO 

Os dados recolhidos durante as prospeções para deteção de cadáveres de aves em 
cada troço da linha foram utilizados em primeiro lugar para determinar uma taxa real 
de mortalidade, geralmente definida como o número de aves mortas (devido a 
eletrocussão ou colisão com a linha) por km e por um período fixo de tempo (ex.: ano). 
No entanto, o número de aves mortas encontrado não reflete diretamente a referida 
taxa real de mortalidade, existindo vários fatores que causam enviesamento nessa 
estimativa: 

 A remoção de cadáveres por necrófagos; 1)

 A existência de aves mortas, que não são encontradas pelos observadores; 2)

 A ocorrência de colisões com a linha, por aves que não morreram dentro da área 3)
de prospeção (por exemplo se a colisão provocar fratura de uma asa, o que 
permite que a ave se desloque para longe da linha); 

 A possibilidade de se encontrarem, dentro da faixa de prospeção, aves cuja 4)
mortalidade é completamente alheia à presença da linha. 

 

A Taxa de Mortalidade Observada (TMO) foi assim corrigida para obter uma Taxa de 
Mortalidade Estimada (TME). O valor da TME foi determinado pelas seguintes três 
expressões:  

 

 

TMR/TME = Taxa de Mortalidade Real ou Taxa de Mortalidade Estimada 

TMO = Taxa de Mortalidade Observada, ou seja número de cadáveres encontrados 

 

A MO foi corrigida de modo a que se obtenha uma ME. O valor obtido deu origem à 
TME depois de considerada a unidade de distância do troço e a unidade de tempo 
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entre a primeira e a última amostragem. As unidades da TME correspondem ao 
número corrigido de indivíduos mortos por km e por unidade de tempo. 

TPE – Percentagem do Troço Prospetada Eficazmente, o número de cadáveres 
recolhidos no troço prospetado eficazmente é extrapolado para a totalidade da 
linha, onde não foi possível procurar vestígios de aves (exe. planos de água). Os 
observadores deverão estimar a percentagem do troço onde não é possível 
conduzir uma prospeção eficaz. Se esse valor ultrapassar os 20% o troço deve 
ser eliminado. 

MAP – Percentagem que Morre na Área Prospetada, algumas aves que sofrem 
acidentes com linhas não morrem de imediato. Existem vários valores 
bibliográficos para esta variável, situando-se os valores entre 0,25 e 0,75. 
Deverá adotar-se o valor bibliográfico médio para esta variável, o valor de 0,5. 

NEO – Percentagem que não é encontrada pelos observadores (uma percentagem 
de aves que se encontra debaixo dos cabos ou apoios) 

PEO – Percentagem encontrada pelos observadores, apenas uma percentagem de 
aves que se encontra debaixo dos cabos ou apoios em áreas de prospeção 
acessível é, ainda assim, encontrada. Este valor é o que se obtém através dos 
testes de detetabilidade. 

RPN – Percentagem removida por necrófagos (percentagem de aves removidas por 
necrófagos durante a média do intervalo de dias entre prospeções sucessivas) 

NRN – Percentagem não removidas por necrófagos e outros predadores 

 

Devido ao facto dos cadáveres de aves colididas constituírem uma fonte de nutrientes 
disponíveis, apenas uma parte das aves sob a linha não é Removida por Necrófagos e 
outros predadores (NRN). Este valor é o que se obtém através dos testes de remoção/ 
decomposição de cadáveres. 

 

i) Jain et al., 2007 

 

Fórmula de Cálculo: Número estimado de cadáveres mortos na totalidade da 
infraestrutura é determinado pela seguinte expressão: 

 

Em que:  

Ĉ – número estimado de cadáveres mortos na totalidade da linha 

C – número de cadáveres encontrado 

Sc – proporção de cadáveres que não foram removidos por necrófagos no período 
da visita (eficiência da remoção pelos necrófagos) 

Se – eficiência da detetabilidade pelo observador 

Ps – proporção da infraestrutura prospetada face à totalidade da infraestrutura 
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ii) Korner-Nievergelt et al., 2011 

 

Fórmula de cálculo: A fórmula assume que indivíduos são mortos por dia, que os 
cadáveres desses indivíduos são removidos com uma probabilidade constante e que a 
eficiência do observador é constante ao longo do tempo e igual para todos os 
cadáveres. Os observadores efetuam visitas a intervalos regulares de dias. Durante 
cada visita, os cadáveres são encontrados com uma eficiência f e são removidos da 
área. Considerando os pressupostos acima enunciados, o número de cadáveres pode 
ser calculado através da seguinte fórmula: 

 

Em  que: 

C – número total de cadáveres encontrados 

 - número médio de aves mortas durante um dia 

f - eficiência do observador, i.e. a proporção de aves mortas e não removidos que 
são encontrados durante uma visita 

s - probabilidade da permanência diária de um cadáver, i.e. a proporção de aves 
mortas que não desaparecem em 24 horas (por remoção de necrófagos ou 
decomposição. 

d - intervalo de visitas, i.e. o número de dias entre duas visitas  

n = número de visitas no estudo 

 

Se dividirmos o número total de cadáveres encontrados pelo número total de animais 

mortos (  nd), obtém-se a estimativa da probabilidade  de encontrar um indivíduo 
que foi morto devido à infraestrutura: 

 

Se se agrupar as duas fórmulas acima apresentadas, obtém-se a seguinte fórmula 
relativa à probabilidade de deteção, a qual é independente do número de animais 
mortos: 

 

A fórmula assume que f e s são constantes ao longo do tempo e que estes dois 
parâmetros não diferem entre cadáveres. 
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iii) Meyer, 1978 

 

Fórmula de Cálculo: O valor da Taxa de Mortalidade Real (TMR) / TME é determinado 
pela seguinte expressão: 

 

 

 

TMR/TME = Taxa de Mortalidade Real ou Taxa de Mortalidade Estimada 

TMO = Taxa de Mortalidade Observada, ou seja número de cadáveres encontrados 

A MO é corrigida de modo a que se obtenha uma ME. O valor obtido dá origem à 
TME depois de considerada a unidade de distância do troço e a unidade de 
tempo entre a primeira e a última amostragem. As unidades da TME 
correspondem ao número corrigido de indivíduos mortos por km e por unidade 
de tempo. 

TPE – Percentagem do Troço Prospetada Eficazmente, o número de cadáveres 
recolhidos no troço prospetado eficazmente é extrapolado para a totalidade da 
linha, onde não foi possível procurar vestígios de aves (exe. planos de água). Os 
observadores deverão estimar a percentagem do troço onde não é possível 
conduzir uma prospeção eficaz. Se esse valor ultrapassar os 20% o troço deve 
ser eliminado. 

MAP – Percentagem que Morre na Área Prospetada, algumas aves que sofrem 
acidentes com linhas não morrem de imediato. Existem vários valores 
bibliográficos para esta variável, situando-se os valores entre 0,25 e 0,75. 
Deverá adotar-se o valor bibliográfico médio para esta variável, o valor de 0,5. 

NEO – Percentagem que não é encontrada pelos observadores (uma percentagem 
de aves que se encontra debaixo dos cabos ou apoios) 

PEO – Percentagem encontrada pelos observadores, apenas uma percentagem de 
aves que se encontra debaixo dos cabos ou apoios em áreas de prospeção 
acessível é, ainda assim, encontrada. Este valor é o que se obtém através dos 
testes de detetabilidade. 

RPN – Percentagem removida por necrófagos (percentagem de aves removidas por 
necrófagos durante a média do intervalo de dias entre prospeções sucessivas) 

NRN – Percentagem não removidas por necrófagos e outros predadores 

 

Devido ao facto dos cadáveres de aves colididas constituírem uma fonte de nutrientes 
disponíveis, apenas uma parte das aves sob a linha não são Removidas por Necrófagos 
e outros predadores (NRN). Este valor é o que se obtém através dos testes de 
remoção/ decomposição de cadáveres. 
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iv) Jain et al., 2007 

 

Fórmula de Cálculo: Número estimado de cadáveres mortos na totalidade da 
infraestrutura é determinado pela seguinte expressão: 

 

Em que:  

Ĉ – número estimado de cadáveres mortos na totalidade da linha 

C – número de cadáveres encontrado 

Sc – proporção de cadáveres que não foram removidos por necrófagos no período 
da visita (eficiência da remoção pelos necrófagos) 

Se – eficiência da detetabilidade pelo observador 

Ps – proporção da infraestrutura prospetada face à totalidade da infraestrutura 

 

v) Korner-Nievergelt et al., 2011 

 

Fórmula de cálculo: A fórmula assume que indivíduos são mortos por dia, que os 
cadáveres desses indivíduos são removidos com uma probabilidade constante e que a 
eficiência do observador é constante ao longo do tempo e igual para todos os 
cadáveres. Os observadores efetuam visitas a intervalos regulares de dias. Durante 
cada visita, os cadáveres são encontrados com uma eficiência f e são removidos da 
área. Considerando os pressupostos acima enunciados, o número de cadáveres pode 
ser calculado através da seguinte fórmula: 

 

Em que: 

C – número total de cadáveres encontrados 

 - número médio de aves mortas durante um dia 

f - eficiência do observador, i.e. a proporção de aves mortas e não removidos que 
são encontrados durante uma visita 

s - probabilidade da permanência diária de um cadáver, i.e. a proporção de aves 
mortas que não desaparecem em 24 horas (por remoção de necrófagos ou 
decomposição. 

d - intervalo de visitas, i.e. o número de dias entre duas visitas  

n = número de visitas no estudo 
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Se dividirmos o número total de cadáveres encontrados pelo número total de animais 

mortos (  nd), obtém-se a estimativa da probabilidade  de encontrar um indivíduo 
que foi morto devido à infraestrutura: 

 

Se se agrupar as duas fórmulas acima apresentadas, obtém-se a seguinte fórmula 
relativa à probabilidade de deteção, a qual é independente do número de animais 
mortos: 

 

A fórmula assume que f e s são constantes ao longo do tempo e que estes dois 
parâmetros não diferem entre cadáveres. 

 

4.2 FATORES DE CORREÇÃO 

O cálculo para a obtenção dos fatores de correção apresenta-se nos subcapítulos 
seguintes. 

Desta forma, a estimativa da taxa de mortalidade real foi o parâmetro a utilizar nas 
análises estatísticas posteriores. Este cálculo foi efetuado de forma agrupada sobre 
várias espécies ou isoladamente para algumas espécies que mereçam destaque, 
devido a um elevado estatuto de ameaça ou elevado nível de afetação pela linha, por 
exemplo. 

 

4.2.1 Taxas de decomposição/remoção de cadáveres (NRN) 

Os fatores de correção que foram aplicados às taxas de mortalidade observada, 
resultam dos valores obtidos nos testes de remoção de cadáveres, aplicando a 
seguinte fórmula: 

FCR = 1 / 1 - CR 

Sendo que: 

 
FCR = fator de correção para os cadáveres removidos num período de tempo t; 

CR = % de cadáveres removidos. 

 
Não sendo possível saber qual a distribuição das colisões ao longo do tempo, e 
supondo que estas ocorreram de forma regular, pode-se considerar que o tempo 
médio de permanência dos cadáveres vítimas de colisão quando de cada prospeção 
mensal da linha, foi de cerca de 7 dias. 



T2014-072-02-AMB-06817 
 

LINHA CASTELO BRANCO – FALAGUEIRA 3, A 150/400 kV 
MONITORIZAÇÃO DE VERTEBRADOS VOADORES 

Relatório Final 2014-2017  

22 

 

Por este motivo, foram utilizadas as taxas de remoção dos cadáveres aos 7 dias para 
corrigir a taxa de mortalidade observada. 

Para cada período foram recalculados os fatores de correção em função das taxas de 
remoção mais recentes correspondentes ao período em análise. Procedendo, sempre 
que se justifique, à atualização/ajuste da mortalidade estimada para períodos 
anteriores. 

 

4.2.2 Taxas de detetabilidade de cadáveres (PEO) 

O fator de correção foi obtido a partir da seguinte fórmula:  

FCAND = 1 / AD 

Sendo que: 

AD - Percentagem de Aves Detetadas nos testes de detetabilidade; 

FCAND - Fator de Correção de cadáveres não detetados. 

 

4.3 DETERMINAÇÃO DE ÍNDICES DE ABUNDÂNCIA RELATIVA 

4.3.1 Censos da comunidade de aves 

Foram considerados os valores dos números médios de indivíduos observados por 
amostragem (por zona) e os números médios de indivíduos por ponto (por zona), em 
cada estação do ano. Nesta análise incluíram-se todos os indivíduos observados em 
cada ponto, comparando este valor com o que se venha a registar dentro da faixa de 
50 metros e da faixa 50-250 m. Para cada campanha e para cada tipo de ponto foi 
também calculado o índice de diversidade de Shannon-Weaver. 

4.3.2 Censo da comunidade de quirópteros 

Com os dados obtidos em cada uma das épocas de amostragem foi calculada a riqueza 
de espécies/complexo de espécies. A abundância relativa de quirópteros em função do 
tipo de zona monitorizada foi estimada em função da contagem do número de 
contactos (bat passes) em cada um dos pontos a amostrar. 

4.3.3 Taxas de atravessamento de aves 

Com o objetivo de compreender o uso da zona da linha por aves foi calculada a taxa de 
atravessamento que correspondeu ao número de aves detetadas por hora. Para além 
desta taxa foi calculada a taxa de atravessamento em zona de risco (por entre os cabos 
ou numa zona de 6 metros acima ou abaixo da linha). Esta taxa permitiu compreender 
qual percentagem de aves que adota comportamentos de voo de elevado risco de 
colisão. 
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4.3.4 Monitorização do sucesso reprodutor de cegonha-negra 

Os dados obtidos da referida monitorização (número de crias / ano) e a sua análise 
seriam utilizados para a definição de medidas de minimização ou de compensação, 
caso se viesse a verificar o sucesso reprodutivo desta espécie. 
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5 RESULTADOS 

5.1 INFORMAÇÕES SOBRE AS SAÍDAS DE CAMPO 

Nos três anos de monitorização da linha elétrica Castelo Branco – Falagueira 3, foram 
realizadas 12 campanhas de monitorização correspondendo a quatro épocas 
fenológicas diferentes: Dispersão, Migração, Invernada e Reprodução. Em cada uma 
das campanhas, efetuaram-se 4 visitas para prospeção da mortalidade de avifauna e 
quirópteros. Em cada ano de amostragem foram também efetuadas (na época mais 
apropriada) trabalhos para a deteção de ninhos de cegonha-negra na área de estudo. 

Somente no primeiro ano de monitorização, foram realizados os estudos para a 
determinação dos fatores de correção para o cálculo da taxa de mortalidade, onde se 
efetuaram os testes de decomposição/remoção de cadáveres e os testes de 
detetabilidade de cadáveres feita pelos observadores. 

Também somente no primeiro ano de monitorização da linha, foram efetuados todos 
os estudos das populações de avifauna e quirópteros presentes na área de estudo 
(censos e taxas de atravessamentos de aves). 

As datas de todas as ações encontram-se identificadas no Quadro I do Anexo 1. O 
esforço de amostragem foi de 1 equipa de 3 pessoas para a prospeção de cadáveres e 
1 equipa de 2 pessoas para a avaliação dos restantes parâmetros. 

 

5.2 DETERMINAÇÃO DOS FATORES DE CORREÇÃO 

Neste subcapítulo será feito um resumo dos principais resultados obtidos na 
determinação dos fatores de correção, constando toda a restante informação no 
primeiro Relatório Anual da Fase de Exploração da Linha Castelo Branco - Falagueira 3. 

 

5.2.1 Determinação das taxas de deteção de cadáveres 

Para a determinação das taxas de deteção de cadáveres foram efetuados ensaios 
independentes para duas equipas de prospeção. Nestes ensaios não foram usadas aves 
verdadeiras, mas modelos conforme descrito na metodologia. 

De uma forma geral as taxas de deteção foram elevadas nas duas classes de cobertura 
do solo consideradas (Quadro 5.1). 
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Quadro 5.1 - Resultados síntese da análise conjunta dos dados das duas equipas e fatores de 

correção (FCAND = 1 / AD) nas diferentes épocas analisadas 

Época Classe de modelos 

Classe 1 Classe 2 

Ad% 

deteção 
Fcand 

Ad% 

deteção 
Fcand 

Dispersão 

Tipo 1 (± 12 cm) 0,75 1,33 0,8 1,25 

Tipo 2 (± 18,5 cm) 0,9 1,11 0,75 1,33 

Tipo 3 (± 38 cm) 1 1,00 0,85 1,18 

Migração 

Tipo 1 (± 12 cm) 0,85 1,18 0,6 1,67 

Tipo 2 (± 18,5 cm) 0,95 1,05 0,8 1,25 

Tipo 3 (± 38 cm) 1,0 1,0 0,95 1,05 

Invernada 

Tipo 1 (± 12 cm) 0,95 1,05 0,65 1,54 

Tipo 2 (± 18,5 cm) 0,95 1,05 0,7 1,43 

Tipo 3 (± 38 cm) 1,00 1,00 0,95 1,05 

Reprodução 

Tipo 1 (± 12 cm) 0,75 1,33 0,55 1,82 

Tipo 2 (± 18,5 cm) 0,8 1,25 0,65 1,54 

Tipo 3 (± 38 cm) 1,0 1,00 0,7 1,43 

 
 

As taxas de deteção obtidas são similares aos resultados referidos noutros trabalhos e 
projetos de monitorização (Infante et al., 2005, Neves et al, 2005a, Neves et al, 2005b, 
Sampaio, 2009).  

 

5.2.2 Determinação das taxas de decomposição/remoção de cadáveres 

As taxas de remoção apuradas nas quatro campanhas efetuadas foram relativamente 
elevadas, evidenciando que os 2 tipos de cadáveres estudados (tamanho pequeno e 
tamanho médio/grande) apresentaram padrões de remoção semelhantes.  

Verificou-se que 50% dos cadáveres desapareceram entre as 48 e as 72 horas. Com 
base em evidências no campo (deteção de indícios da sua presença), a grande maioria 
destes desaparecimentos dever-se-á à remoção por predadores terrestres. Foram 
inclusive observados, muito próximo dos locais de deposição dos cadáveres, carnívoros 
como saca-rabos e raposas. 

O facto de grande parte do solo estar ocupado com vegetação rasteira e pouco densa, 
facilita a deteção à distância dos cadáveres, facto que poderá ter favorecido uma 
maior remoção. 
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Quadro 5.2 - Proporção de cadáveres removidos ao fim de 7 dias para os 4 tipos de biótopos 

onde ocorreram os ensaios nas diferentes épocas analisadas 

Época 
Tipo de 

cadáveres 

Fator de correção (fcr) 

[1 / (1 - cr)] 

Média da probabilidade da 
permanência diária 

Dispersão 

Pequeno 10 0,736 

Médio 5 0,796 

Geral 7,5 0,756 

Migração 

Pequeno 3,077 0,877 

Médio 3,333 0,890 

Geral 3,158 0,879 

Invernada 

Pequeno 2,9 0,87 

Médio 2,5 0,883 

Geral 2,7 0,879 

Reprodução 

Pequeno 3,3 0,858 

Médio 2,9 0,874 

Geral 3,1 0,883 

 
 

Na época de dispersão, de acordo com as regressões obtidas, ao fim de 
aproximadamente 7 dias não deveria haver carcaças no terreno. Foi também possível 
verificar, através dos dados obtidos, que a remoção de 50% das carcaças (de ambos os 
tamanhos) ocorre sensivelmente por volta do 3º dia. 

Na época de Migração, de acordo com as regressões obtidas, ao fim de 
aproximadamente 9 dias não deveria haver carcaças no terreno. Foi também possível 
verificar, através dos dados obtidos, que a remoção de 50% das carcaças (de ambos os 
tamanhos) ocorre sensivelmente entre o 2º e o 3º dia. 

Na época de Invernada, de acordo com as regressões obtidas, ao fim de 
aproximadamente 10/11 dias não deveria haver carcaças no terreno. Foi também 
possível verificar, através dos dados obtidos, que a remoção de 50% das carcaças (de 
ambos os tamanhos) ocorre sensivelmente entre o 4º e o 5º dia. 

Na época de Reprodução, de acordo com as regressões obtidas, ao fim de 
aproximadamente 9/11 dias não deveria haver carcaças no terreno. Foi também 
possível verificar, através dos dados obtidos que a remoção de 50% das carcaças (de 
ambos os tamanhos) ocorre sensivelmente entre o 3º e o 4º dia. 

As taxas de remoção registadas foram elevadas, mas encontram-se dentro de valores 
registados para outras áreas de trabalho onde se usou a mesma metodologia 
(PROCESL, 2012).  
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5.3 MORTALIDADE POR COLISÃO E ELETROCUSSÃO 

Nos 3 anos de monitorização da linha elétrica Castelo Branco – Falagueira 3, foi 
registada aquando dos trabalhos de campo, a morte de 2 aves por colisão ou 
eletrocussão com a referida linha. Não foi detetada a morte de qualquer quiróptero. 

Nos próximos parágrafos efetuar-se-á um resumo dos resultados obtidos em cada ano 
de monitorização. 

 

Ano 1 (2014/2015) 

Nas quatro campanhas efetuadas (Migração, Invernada, Reprodução e Dispersão) foi 
detetada uma ave morta na área de influência da linha e cujos indícios indiciam o 
embate desta contra as linhas. Os registos não coincidiram com uma situação de 
eletrocussão. No decorrer das quatro campanhas não ocorreu o registo de mortalidade 
de quirópteros.  

Quadro 5.3 - Resumo das colisões de aves obtidas no Ano 1 da monitorização da Linha 

elétrica Castelo-Branco – Falagueira 3 

Espécie Data 
Troço / 

vão 
Habitat Tipo de item Data do cadáver 

Trigueirão 

(Emberiza calandra) 

11/08/2014 
(dispersão) 

Troço 1 

Vão 

9-10 

Matos Penas + 1 semana 

 
A ave detetada foi catalogada como espécie pequena (< 200g) e, segundo o Livro 
Vermelho de Vertebrados de Portugal, não apresenta estatuto de conservação 
desfavorável (ver Figura 5.1). 

 
 

Figura 5.1 - Ave morta detetada na prospeção (Trigueirão) aquando do primeiro ano de 

monitorização da Linha elétrica Castelo Branco – Falagueira 3 

Devido ao facto do número de registos de colisões ser baixo (apenas uma ocorrência 
no ano), não foi possível realizar a análise de mortalidade em função do habitat e do 
tipo de troço.  
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O valor de mortalidade por colisão/eletrocussão de aves/quirópteros na linha Castelo 
Branco – Falagueira 3 apurado, segundo as três fórmulas que se encontram definidas 
no Plano de Monitorização, é apresentado no Quadro 5.4. 

Quadro 5.4 - Apresentação do resultado da Mortalidade de avifauna estimada segundo três 

fórmulas: Meyer (1978), Jain et al. (2007) e Korner-Nievergelt et al. (2011) em aves/Km/ano 

Fórmula utilizada 
Mortalidade 

estimada 

Meyer, 1978 2,178 

Jain et al., 2007 1,089 

Korner-Nievergelt et al., 2011 2,066 

 
 

Ano 2 (2015/2016) 

Durante as 16 saídas efetuadas nas 4 campanhas (Dispersão, Migração, Invernada e 
Reprodução), ou seja, num ano de monitorização, não ocorreu nenhum registo de ave 
ou quiróptero morto, pelo que se assume que a mortalidade nos troços monitorizados 
da Linha durante o período de amostragem foi nula. 

Foram, no entanto detetados em casos pontuais ao longo da área amostrada, penas 
isoladas (e não grupos de penas) que não foram associadas a aves que tivessem 
colidido com os postes ou cabos da linha elétrica. Considerou-se que estas seriam 
perdas normais de penas, relacionados com fatores biológicos. As penas isoladas 
detetadas pertenciam a pombos (torcazes ou domésticos) e gralhas, aves comuns na 
área de estudo. 

 

Figura 5.2 – Exemplo da deteção pontual de uma pena de pombo detetada na área de estudo  
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Ano 3 (2016/2017) 

Nas quatro campanhas efetuadas (Migração, Invernada, Reprodução e Dispersão), 
correspondendo a 16 saídas de campo, foi detetada uma ave morta na área de 
influência da linha e cujos indícios indiciam o embate desta contra as linhas  
(Quadro 5.5). No decorrer das quatro campanhas não ocorreu o registo de mortalidade 
de quirópteros.  

Quadro 5.5 - Resumo das colisões de aves obtidas no Ano 3 da monitorização da Linha 

elétrica Castelo-Branco – Falagueira 3 

 
 

A ave detetada foi catalogada como espécie pequena (< 200g) que, segundo o Livro 
Vermelho de Vertebrados de Portugal, apresenta um estatuto de Quase Ameaçado 
para as populações reprodutoras e Pouco Preocupante para as populações visitantes. 
(ver Figura 5.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 - Ave morta detetada na prospeção (Tordo-comum) aquando do terceiro ano de 

monitorização da Linha elétrica Castelo Branco – Falagueira 3 

Devido ao facto do número de registos de colisões ser baixo (apenas uma ocorrência 
no ano), não foi possível realizar a análise de mortalidade em função do habitat e do 
tipo de troço.  

Espécie Data 
Troço / 

vão 
Habitat 

Tipo de 
item 

Data do cadáver 

Tordo-comum 

(Turdus philomelus) 

23/12/2016 
(invernada) 

Troço 2 

Vão  

31-32 

Matos e floresta 
de produção 

Penas e 
ossos 

< 1 semana 



T2014-072-02-AMB-06817 
 

LINHA CASTELO BRANCO – FALAGUEIRA 3, A 150/400 kV 
MONITORIZAÇÃO DE VERTEBRADOS VOADORES 

Relatório Final 2014-2017  

30 

 

O valor de mortalidade por colisão/eletrocussão de aves/quirópteros na linha Castelo 
Branco – Falagueira 3 apurado, segundo as três fórmulas que se encontram definidas 
no Plano de Monitorização, é apresentado no Quadro 5.6. 

Quadro 5.6 - Apresentação do resultado da Mortalidade de avifauna estimada segundo três 

fórmulas: Meyer (1978), Jain et al. (2007) e Korner-Nievergelt et al. (2011) em aves/Km/ano 

Fórmula utilizada 
Mortalidade 

estimada 

Meyer, 1978 2,198 

Jain et al., 2007 1,099 

Korner-Nievergelt et al., 2011 2,406 

 

 

5.4 CENSOS DA COMUNIDADE DE AVES E QUIRÓPTEROS, DETERMINAÇÃO DAS TAXAS DE 

ATRAVESSAMENTO E SUCESSO REPRODUTOR DA CEGONHA-NEGRA 

5.4.1 Censos da comunidade de aves 

Neste subcapítulo é feito um resumo dos resultados obtidos do estudo das populações 
de aves na área de estudo, constando toda a restante informação no primeiro 
Relatório Anual da Fase de Exploração da Linha Castelo Branco - Falagueira 3. 

Na área de estudo que inclui a zona de influência da linha elétrica e sua envolvente, 
durante o ano de estudo (que incluiu 4 épocas de amostragem, correspondendo aos 
principais períodos fenológicos das espécies de aves), foram detetadas 60 espécies de 
aves.  

Segundo os dados do ICNF, constantes do Estudo de Impacte Ambiental da referida 
linha elétrica (Anexo 3.3), as aves potencialmente ocorrentes na zona onde se insere a 
área de estudo são 137. Contudo, durante as campanhas de amostragem realizadas 
foram detetadas mais duas espécies (Papa-moscas preto, Ficedula hypoleuca e Chasco-
cinzento, Oenanthe oenanthe) que não constavam da lista.  

Assim, de um total de 139 espécies potencialmente presentes na zona, detetou-se 
cerca de 43%. Esta percentagem decorrerá do facto de a amostragem por pontos ser 
uma amostragem reduzida no espaço e no tempo, pelo que espécies com menores 
abundâncias ou espécies com comportamentos mais específicos têm menor 
probabilidade de serem detetadas.  

No total deste estudo, foram detetadas 5 espécies com estatuto de conservação 
desfavorável (8% do total), segundo o Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal:  

 a Águia-de-Bonelli (Aquila fasciatta), com o estatuto de Em Perigo; 

 a Águia-cobreira (Circaetus gallicus) com o estatuto de Quase Ameaçado; 

 o Grifo (Gyps fulvus) com o estatuto de Quase Ameaçado; 
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 a Águia-calçada (Hieraaetus pennatus) com o estatuto de Quase Ameaçado; 

 o Tordo-comum (Turdus philomelos) com um estatuto de Quase Ameaçado para 
as suas populações nidificantes. 

 

Todas as outras espécies estão catalogadas como Pouco Preocupantes. 92% das 
espécies pertencem aos Anexos da Convenção de Berna e 35% aos Anexos da 
Convenção de Bona. 

Em termos fenológicos, a estrutura da comunidade de avifauna na área de influência 
da Linha Castelo Branco – Falagueira 3, caracteriza-se por uma forte ocorrência de 
espécies residentes (73%), seguida por espécies cuja população pode ser constituída 
por indivíduos migradores (27%) e finalmente por espécies estivais e/ou migradoras de 
passagem (12%).  

De uma forma geral, a diversidade de espécies na faixa dos 0 aos 50 metros (faixa de 
influência da linha) foi muito similar à diversidade de espécies na faixa dos 50 aos 250 
metros. Contudo, diferem na sua constituição específica, sendo que as aves de menor 
tamanho são mais frequentes até aos 50 metros, enquanto na faixa mais distante é 
mais frequente a observação de aves de tamanho médio e grande.  

As espécies mais abundantes na área de estudo são maioritariamente aquelas que 
formam bandos e que apresentam uma clara preferência por zonas abertas, com 
vegetação herbácea desenvolvida (passeriformes como os estorninhos, pintassilgos, 
melros, etc.). 

Em relação ao índice de diversidade de Shannon-Wienner (H´), verificou-se que o valor 
mais elevado ocorreu na época de Reprodução e tendo em conta todos os pontos de 
amostragem, a zona que apresentou sempre valores mais elevados de H´ (em média 
das 4 campanhas) foi a zona da IBA – Portas de Rodão e Vale Mourão. A linha elétrica 
em estudo atravessa extensas áreas de floresta de produção, contudo, na envolvência 
desta zona (IBA) pode-se encontrar alguma variedade de outros habitats, 
nomeadamente alguns campos agrícolas e matos, podendo estar associados ou não 
algumas azinheiras e sobreiros dispersos o que confere uma maior diversidade de 
biótopos favorecendo a biodiversidade de avifauna.  

Toda a restante área de estudo apresenta valores de índice de diversidade mais baixos, 
o que está de acordo com o tipo de habitat que a linha elétrica atravessa – Floresta de 
Produção em monocultura (principalmente eucalipto).  

As diferenças na abundância e riqueza específica, parecem assim estar associadas à 
tipologia de habitats e biótopos que ocorrem em cada uma das zonas, e menos à 
presença da linha propriamente dita, na medida em que as menores diversidades e 
abundâncias foram registadas um pouco por todos os pontos de amostragem e 
distância à linha e ao longo de todo o traçado e por época de ano. 
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5.4.2 Censos da comunidade de quirópteros 

Neste subcapítulo é feito um resumo dos resultados obtidos do estudo das populações 
de Quirópteros na área de estudo, constando toda a restante informação no primeiro 
Relatório Anual da Fase de Exploração da Linha Castelo Branco - Falagueira 3. 

Os censos de quirópteros por método acústico foram realizados no período de maior 
atividade, numa única campanha, no mês de agosto de 2014, sendo possível detetar 
acusticamente 2 espécies e 1 grupo de espécies de quirópteros, presentes na 
envolvência da Linha de Castelo Branco – Falagueira 3. A espécie mais frequente foi 
Pipistrellus kuhlii registada em 3 dos 8 pontos amostrados, seguida da espécie 
Tadarida teniotis em 2 dos 8 pontos amostrados. O complexo de espécies Eptesicus 
serotinus/Eptesicus isabellinus/Nyctalus leisleri foi registado apenas num dos 8 pontos 
amostrados. 

Segundo o Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2006) as espécies 
Pipistrellus kuhlii e Eptesicus serotinus (a presença desta espécie foi considerada como 
possível pelo registo do complexo Eptesicus serotinus/Eptesicus isabellinus/Nyctalus 
leisleri) apresentam o estatuto de conservação Pouco Preocupante (LC). As espécies 
Eptesicus isabellinus, Nyctalus leisleri (a presença destas espécies foi considerada como 
possível pelo registo do complexo Eptesicus serotinus/Eptesicus isabellinus/Nyctalus 
leisleri) e Tadarida teniotis apresentam o estatuto de conservação Informação 
Insuficiente (DD) por se desconhecer as suas tendências populacionais. 

Relativamente ao índice de atividade (usado no presente relatório como um indicador 
da abundância relativa de quirópteros) foi nula em 2 dos 8 pontos amostrados e nos 
restantes pontos foi relativamente baixo. 

Os resultados obtidos, mostram que de uma forma geral a diversidade e o índice de 
atividade de quirópteros associados à linha é bastante baixa. Tal situação pode estar 
associada ao tipo de habitat predominante, Floresta de Produção, que não favorece a 
ocorrência de uma maior diversidade e atividade de quirópteros, assim como a fatores 
não estocásticos como sazonalidade, fase da lua, etc.  

 

5.4.3 Taxas de atravessamento da linha e comportamento das aves 

Neste subcapítulo é feito um resumo dos resultados obtidos do estudo do 
comportamento das aves e taxas de atravessamento da linha, constando toda a 
restante informação no primeiro Relatório Anual da Fase de Exploração da Linha 
Castelo Branco - Falagueira 3. 

De uma forma geral o número de atravessamentos não foi elevado nas duas réplicas 
das quatro campanhas efetuadas. Ainda assim, foram registados alguns bandos 
(estorninhos e pombos torcazes) e indivíduos isolados a atravessar a linha em várias 
ocasiões. Também foi registado o uso das linhas e apoios para poiso por parte de 
algumas espécies (Gralhas e Estorninhos-preto). De referir que fora do âmbito dos 
atravessamentos, a utilização dos apoios e da linha por parte de algumas espécies foi 
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constante. Para além das espécies atrás referidas, entre outras, salienta-se a utilização 
dos apoios pela Águia-cobreira em várias ocasiões. 

As taxas de atravessamento foram mais elevadas para as aves de tamanho mais 
pequeno e sobretudo na campanha de Dispersão. Também se observa que as aves 
passam mais por baixo da linha elétrica, seguindo-se as passagens por cima da linha. 
As passagens por entre linhas foram mais raras e executadas por animais de pequeno 
porte. 

As espécies planadoras ou de elevado risco (aves grandes) foram observadas 
esporadicamente a passar a linha por cima desta (Grifo, Águia-calçada e Águia-
cobreira), sempre a grande altitude, não demostrando qualquer risco de colisão com a 
estrutura. 

Em nenhuma ocasião se verificou o embate de alguma ave com os cabos ou apoios da 
linha, nem nenhuma situação que pusesse em risco a integridade da ave avistada dada 
a presença da linha elétrica.  

De uma forma geral as aves pequenas (< 200 gramas) foram as mais avistadas e 
apresentam uma tendência de atravessar a linha por debaixo. Poucas atravessaram a 
linha entre cabos ou mesmo por cima, com a exceção da época da Invernada quando 
se observaram 23 aves de pequeno tamanho (estorninhos em bando) a atravessar a 
linha por cima dos cabos.  

As aves de tamanho médio (perdizes e pombos) foram observadas em pequeno 
número e tendencialmente ou por baixo (maior numero de vezes) ou por cima da 
linha. 

Já as aves de maior porte foram sempre observadas a atravessar a linha por cima dos 
cabos e sempre a uma grande distância destes. 

Verifica-se que é durante a época de Dispersão que ocorre um maior número de 
atravessamentos da linha (232 atravessamentos), sendo esta altura do ano a que possa 
ser mais problemática, contudo, a maior parte desses avistamentos pertencem a aves 
de pequeno porte que, como já foi referido, atravessaram maioritariamente por 
debaixo da linha, sendo também as mais esquivas e com maior capacidade de evitar 
colisões com os cabos e apoios.  

No que se refere à presença de aves de rapina e espécies planadoras na proximidade 
da linha, os resultados obtidos evidenciam que ao longo do tempo e dos pontos de 
amostragem a ocorrência deste grupo de aves é escassa, tendo sido o maior número 
de observações na época da Dispersão, onde se observaram 11 Grifos, 1 Águia-calçada 
e 2 Águias-cobreira a atravessar bem por cima da linha, não evidenciando nenhum 
comportamento de risco de colisão. Em algumas situações, verificou-se a utilização das 
linhas e dos apoios como poiso. 
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5.4.4 Monitorização do sucesso reprodutor da cegonha-negra 

No documento das Condições Técnicas do Caderno de Encargos está incluída uma 
atividade que visa a monitorização do sucesso reprodutor da Cegonha-negra 
(Atividade A4.4). Essa atividade preconiza que, caso durante cada ano de 
monitorização decorrente seja verificada a presença e, concretamente a nidificação da 
Cegonha-negra nas imediações da linha, deverá ser determinado 1 ponto de 
observação por ninho ativo (3 ninhos conhecidos a facultar pela REN) durante a época 
fenológica de reprodução (Março a Junho) para o registo e o acompanhamento mensal 
do número de crias presentes, num total de 4 visitas por ninho por ano.  

Desta forma se cumpriria o estipulado na DIA: “Deve ser confirmada a utilização do 
local de nidificação de Cegonha-negra situado entre os marcos geodésicos de Perdigão 
e Alvaiade 1.º antes do início dos trabalhos de construção devendo este local ser 
acompanhado durante a fase de construção, bem como durante a fase de 
monitorização da avifauna. Caso se confirme a utilização deste local de nidificação, 
deve ser registado o número de crias em presença por ano”. 

Como a localização dos referidos três ninhos nunca foi facultada, a equipa de 
monitorização recorreu à informação disponibilizada no Parecer Final da Comissão de 
Avaliação (AIA 2346), documento datado de Maio 2011. Neste documento são feitas as 
seguintes referências à localização das áreas de nidificação da Cegonha-negra: 

 “IBA (Important Bird Area) de Portas de Rodão e Vale Mourão (área de especial 
importância para as aves), intercetada pelo traçado da linha na zona entre os 
apoios 53 e 64. Ocorrem nesta IBA espécies de avifauna com estatuto de 
proteção, como o grifo, cegonha-negra, águia-perdigueira e o chasco-preto.” 

 “De acordo com informação disponível no Parque Natural do Tejo internacional, 
o traçado proposto entre os apoios 56 e 59 intercepta uma área muito sensível 
(raio de 1 km) centrada num local de nidificação de cegonha-preta situado na 
IBA de Portas de Ródão e Vale Mourão (IBA PT037). Este troço situar-se-á 
sensivelmente a 875 m do local de nidificação referido. Note-se que, mesmo que 
este local não esteja atualmente a ser utilizado por cegonha-negra, não deixa de 
ser um local potencial de nidificação.” 

 “Na envolvente do troço entre os apoios 54 a 63, coincidente com esta IBA, não 
foram observados sinais de nidificação de cegonha-negra Ciconia nigra, gralha 
Corvus corax, grifo Gyps fulvus e picanço-barreteiro Lanius senator, ou de outras 
espécies de estatuto menos desfavorável, durante o trabalho de campo 
efectuado no âmbito do EIA.” 

 “... da interceção de áreas muito sensíveis constituídas por buffers de 1 km em 
torno de locais de nidificação de espécies com estatuto de conservação (neste 
caso um local de nidificação de cegonha-negra), da interferência do traçado da 
linha com os habitats potenciais dessas espécies, da ocorrência de corredores de 
migração e ....” 

 “Apoios 53 a 58 e 62 a 76: Ciconia nigra (VU); Gyps fulvus (NT); Oenanthe 
hispanica (VU) (Nota: o traçado da linha entre os apoios 56 e 59 intercepta uma 
área muito sensível com raio de 1 km centrada num local de nidificação de 
cegonha-negra).” 
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 “O EIA refere não terem sido observados sinais de nidificação dos grupos de 
aves particularmente sensíveis a estas infraestruturas (como as aves estepárias, 
aves aquáticas, aves de rapina, aves planadoras) na envolvente do troço situado 
entre os apoios 54 a 63, coincidente com a IBA Portas de Ródão e Vale Mourão 
(PT037). No entanto, no Parque Natural do Tejo Internacional existe um registo 
de nidificação de Cegonha-negra, Ciconia nigra (Estatuto de Ameaça de 
Vulnerável (VU)), situado entre os marcos geodésicos de Perdigão e Alvaiade 1º, 
na serra do Perdigão acima dos 460 m. Entre este local de nidificação e o 
traçado proposto para a Linha de Muito Alta Tensão Castelo Branco – Falagueira 
3 corre a ribeira do Cobrão.” 

 

Figura 5.4 - Carta Militar com a zona onde se situa o ninho de Cegonha-negra referenciado 

para a área de estudo. A verde está a linha elétrica Castelo Branco-Falagueira 3. 

Pelo que é possível constatar, as referências à zona de nidificação são bastante claras, 
possibilitando identificar com alguma precisão o local em questão, mas também 
indicam que, já no âmbito do EIA, não tinham sido detetados sinais de nidificação da 
espécie. Ainda assim, importa dizer que, tal como é referido nas transcrições acima 
reproduzidas, mesmo que este local não esteja atualmente a ser utilizado por 
Cegonha-negra, não deixa de ser um local potencial de nidificação. Este facto levou a 
equipa de monitorização a realizar no terreno, não só no local referido mas em toda a 
área envolvente, uma prospeção minuciosa de sinais que revelassem a presença da 
espécie e mais concretamente da existência de reprodução. 

A primeira prospeção foi realizada logo em Agosto de 2014, mesmo sabendo-se que 
não é a época mais indicada, optou-se por fazer pois poderia ter sido detetado algo 
que indiciasse a existência de reprodução. A segunda e a terceira prospeções 
ocorreram em Março e Abril de 2015, nos meses mais indicados para o efeito. Nos dois 
anos seguintes, efetuaram-se novas monitorizações nessas épocas. Em ambas as 
prospeções realizou-se uma busca minuciosa de sinais que revelassem a presença da 
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espécie e mais concretamente da existência de reprodução (ocorrência de ninhos), não 
só no local referido como potencial mas em toda a área envolvente. Foram percorridas 
as linhas de cumeada de todos os afloramentos rochosos da zona e efetuados pontos 
fixos de observação de tempo variável para a deteção de passagem de cegonhas-negra 
na área de estudo. 

O resultado de todas estas ações de prospeção foi nulo, ou seja, não foram observados 
quaisquer indícios que revelassem a ocorrência de nidificação de Cegonha-negra 
naquele local ou suas imediações. Tão pouco foi feita qualquer observação de 
exemplares da espécie. 

A título meramente informativo, importa dizer que a equipa de monitorização teve a 
oportunidade de chegar à fala com um proprietário de terrenos, bastante próximos do 
local indicado como sendo o de nidificação. Esse popular referiu que há já muitos anos 
que não se observa a Cegonha-negra naquela zona e sem saber precisar quantos, 
adiantou que possivelmente há mais de uma década. Tal observação deve ser tomada 
em conta com o devido distanciamento, mas vai de encontro ao apurado neste estudo 
e noutros anteriormente produzidos, ou seja, apesar de já ter ocorrido nidificação de 
Cegonha-negra no local, ultimamente este não tem sido utilizado pela espécie para 
esse fim. 

 

5.5 AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA PREVENIR OU REDUZIR OS IMPACTES OBJETO 

DA MONITORIZAÇÃO 

Os impactes esperados (segundo o EIA) sobre a avifauna/quirópteros na Fase de 
Exploração prendem-se somente com a mortalidade por colisão/eletrocussão com os 
cabos e postes da estrutura, que poderá resultar da presença habitual de indivíduos 
nas proximidades da linha.  

Assim, em fase de EIA, foram delineadas um conjunto de medidas de minimização para 
o descritor Ecologia, afetas às Fases de Construção e Exploração. Entre esses, destaca-
se o que tem mais relevância para a Avifauna presente na área de estudo e que se 
transcreve de seguida: 

“Colocação de sinalizadores de espiral de fixação dupla de 35 cm de diâmetro (Espirais 
de Sinalização Dupla) nos cabos de guarda, de cor vermelha e branca, dispostos 
alternadamente em cada cabo de terra para que em perfil resulte numa sinalização de 
1 BFD (Bird Flight Diverter) em cada 5 metros (de 10 em 10 metros, alternadamente em 
cada cabo de terra) (Sinalização intensiva). No troço coincidente com a IBA Portas de 
Ródão e Vale Mourão, bem como o troço de atravessamento do vale do rio Tejo, deve-
se adotar sinalização excecional: Colocação de sinalizadores de espiral de fixação dupla 
de 35 cm de diâmetro (Espirais de Sinalização Dupla) nos cabos de guarda, de cor 
vermelha e branca, dispostos alternadamente em cada cabo de terra para que em 
perfil resulte numa sinalização de 1 BFD em cada 1,5 metros (de 3 em 3 metros, 
alternadamente em cada cabo de terra) (Sinalização excecional). No caso de troços de 
linhas em que, para dar cumprimento à circular aeronáutica nº 10/03 de 6 de Maio 
seja necessário efetuar balizagem aérea através da utilização de bolas de balizagem, 
os BFD devem ser instalados nos intervalos entre essas bolas e de acordo com o 
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espaçamento definido para cada tipo de sinalização (neste caso Sinalização intensiva e 
Sinalização excecional).” 

Na fase de Exploração, é referida a manutenção desses sinalizadores BFDs durante 
todo o tempo de vida do projeto. 

Nos três anos de monitorização em fase de Exploração da linha Castelo Branco – 
Falagueira 3, foram somente detetados duas ocorrências de mortalidade de ave de 
pequeno porte em toda a extensão da linha estudada (Mortalidade Estimada de cerca 
de 2,2 aves/Km/ano). Não foi detetado nenhum caso de morte de quiróptero. Assim 
sendo, pode-se considerar que até à data, as medidas de minimização de impactes 
propostas em fase de EIA e reforçadas ao nível da DIA, estarão a ser eficazes. 

No que diz respeito a aves de grande porte (aves planadoras com elevado risco de 
colisão), segundo os resultados obtidos no primeiro ano da fase de Exploração, estas 
encontram-se na zona de influência da Linha em baixas densidades e quando 
observadas a atravessar a Linha, fizeram-no sempre a uma distância considerável não 
se expondo a qualquer situação de potencial colisão. 

Constituindo a Linha Castelo Branco – Falagueira 3 um novo obstáculo limitativo do 
espaço aéreo disponível para a comunidade avifaunística da região, paralelo a um já 
existente com a mesma tipologia (Linha Falagueira – Castelo Branco ½ a 150 kV, troço 
Ródão – Castelo Branco), poder-se-ia esperar a ocorrência de impactes cumulativos. 
Tal não se verificou, pelo que não se consideram necessárias quaisquer medidas 
adicionais para os prevenir/minimizar, prevalecendo a necessidade da continuidade 
das medidas já preconizadas, durante todo o tempo de vida do projeto. 

 

5.6 COMPARAÇÃO COM AS PREVISÕES EFETUADAS NO EIA 

Para a fase de Exploração, o Estudo de Impacte Ambiental previa que os impactes 
esperados sobre a avifauna/quirópteros, prender-se-iam somente com a mortalidade 
por colisão/eletrocussão com os cabos e postes da estrutura, que poderia resultar da 
presença habitual de indivíduos nas proximidades da linha. Essa presença de 
indivíduos, poderá advir do facto da Linha Castelo Branco – Falagueira 3 intercetar 
áreas muito sensíveis, tais como: 

 locais potenciais para a nidificação de espécies com estatuto de conservação; 

 habitats potenciais dessas espécies com estatuto;  

 corredor de migração e dispersão, no vale do rio Tejo; 

 áreas importantes para a conservação das aves (Áreas Protegidas, Zonas de 
Proteção Especial, Áreas Importantes para as Aves (IBAs). 

Esses impactes seriam considerados como negativos, diretos e moderadamente 
significativos. 

Como foi referido anteriormente, o valor da mortalidade de aves foi muito baixo, 
apenas com duas ocorrências de colisão e no que diz respeito aos quirópteros, não se 
detetou qualquer caso de colisão. 
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Como também já foi referido, as aves de grande porte com elevado risco de colisão 
encontraram-se na zona de influência da Linha em baixas densidades e quando 
observadas a atravessá-la, fizeram-no sempre a uma distância considerável, sem 
qualquer risco de colisão. 

Sendo assim, os resultados obtidos neste estudo, englobando os três anos de 
monitorização em Fase de Exploração ficam aquém dos resultados esperados pelo 
Estudo de Impacte Ambiental. A reforçar esta ideia, estão os resultados dos censos 
para Avifauna em geral e os atravessamentos realizados no primeiro ano da fase de 
exploração e cujos resultados evidenciaram uma baixa abundância e diversidade de 
espécies, muito devido ao tipo de habitat presente ao longo de toda a extensão da 
Linha Castelo Branco – Falagueira 3, que se carateriza maioritariamente por ser de 
Floresta de Produção de eucalipto. 

De referir que neste estudo e ainda durante o primeiro ano de monitorização desta 
linha em fase de exploração, foram observadas quatro espécies com estatuto de 
conservação prioritária, consideradas em fase de EIA com suscetibilidade intermédia 
de colisão e risco de eletrocussão de nível II-III: o Grifo (Gyps fulvus), a Águia-cobreira 
(Circaetus gallicus), a Águia-calçada (Hieraaetus pennatus) e a Águia-de-bonelli (Aquila 
fasciata). Contudo, como já foi referido, quando atravessaram a Linha, fizeram-no bem 
acima dos cabos, não evidenciando qualquer comportamento de risco. 

De realçar também que a Cegonha-negra, considerada com suscetibilidade de colisão 
elevada e risco de eletrocussão de nível III, não foi observada neste estudo, podendo 
no entanto ocorrer na área, pelo menos de passagem, pois trata-se de uma zona onde 
a ocorrência desta espécie poderá ser possível.  
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6 CONCLUSÕES 

A ação das linhas elétricas de alta tensão sobre a avifauna resulta inevitavelmente em 
impactos negativos que terão maior ou menor significado de acordo com a presença e 
densidade de espécies mais vulneráveis ao risco de colisão (Neves et al, 2005). 

Por diversos fatores, mas principalmente por estar implantada na sua maioria numa 
região de produção florestal em regime de monocultura, a Linha Castelo Branco – 
Falagueira 3 atravessa uma zona de baixa diversidade e abundância de avifauna, pelo 
que é de esperar valores de mortalidade baixos.  

No entanto, é necessário ter em consideração que a linha atravessa uma IBA (Portas 
de Rodão e Vale Mourão) e o vale do rio Tejo (corredor importante para a migração e 
dispersão de aves). Encontra-se também nas proximidades do Parque Natural do Tejo 
Internacional e outras ZPE, zonas de extrema importância para a Avifauna, 
principalmente para as que possuem estatuto de ameaça.  

Apesar de não ter sido verificado, este atravessamento/proximidade, poderá potenciar 
uma maior mortalidade de indivíduos destas espécies.  

No entanto, as caraterísticas da linha fazem com que a probabilidade de haver 
embates contra a mesma seja menor. Esta apresenta os cabos condutores a uma 
altura relativamente elevada em relação à vegetação existente, uma vez que 
atualmente, a área por baixo da linha encontra-se na sua totalidade desmatada e 
plantada com espécies florestais (sobreiros e pinheiros mansos). Este espaço deixado 
em aberto facilita a manobra das aves de maior porte. Para além disso a existência de 
BFD em toda a sua extensão permite a deteção atempada da estrutura (ver as Figura 
6.1 a 6.4). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 – Características da Linha Elétrica Castelo Branco – Falagueira 3 que poderão 

potenciar os valores de baixa mortalidade – desmatação em toda a extensão da linha e 

floresta de produção (neste caso eucaliptos) ou matos, na envolvente da linha (Maio 2017) 



T2014-072-02-AMB-06817 
 

LINHA CASTELO BRANCO – FALAGUEIRA 3, A 150/400 kV 
MONITORIZAÇÃO DE VERTEBRADOS VOADORES 

Relatório Final 2014-2017  

40 

 

 

Figura 6.2 – Características da Linha Elétrica Castelo Branco – Falagueira 3 que poderão 

potenciar os valores de baixa mortalidade – plantação florestal em todo o corredor por 

debaixo da linha 

 

 

Figura 6.3 – Características da Linha Elétrica Castelo Branco – Falagueira 3 que poderão 

potenciar os valores de baixa mortalidade – presença de BFD em toda a extensão da linha 
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Figura 6.4 – As características da Linha Elétrica Castelo Branco – Falagueira 3 que potenciam 

os valores de baixa mortalidade permitem também uma boa visibilidade para a equipa de 

prospeção de indícios 

Os resultados obtidos demonstram que de uma forma geral, a mortalidade associada a 
esta Linha é muito baixa, tendo sido apenas registados dois episódios de mortalidade 
envolvendo somente aves, e que resulta num valor de Taxa de Mortalidade Estimada 
(TME) de aproximadamente 2,2 aves/km/ano. 

Neste sentido, os valores encontrados estão bem abaixo do valor médio de 
mortalidade observado a nível nacional que é de 13,92 aves/km/ano (REN & ICN, 2005, 
citado no EIA) e abaixo dos valores obtidos para zonas similares que também são 
inferiores à média nacional.  

Por exemplo, para a Linha Falagueira – Castelo Branco ½ a 150 kV, troço Ródão – 
Castelo Branco, que em parte do seu troço é paralela à linha em estudo, a Taxa de 
Mortalidade Estimada (TME) foi de 5,33 aves/km/ano. Também num estudo feito em 
2005 (Neves et al, 2005) a nível nacional, em que para além de muitas outras zonas, foi 
estudada a área de Vila Velha de Rodão (abrangendo a IBA do mesmo nome) no desvio 
da Linha Falagueira – Castelo Branco para a subestação de Ródão – L1107, a 150 kV, a 
taxa de mortalidade apurada foi de 3,75 aves/Km/ano, das mais baixas das áreas de 
amostragem estudadas. 

A reforçar este facto, temos que, novamente para a Linha Falagueira – Castelo Branco 
½ a 150 kV, troço Ródão – Castelo Branco, entre 2006 e 2008 foram detetados apenas 
8 vestígios de aves (penas, ossos e cadáveres). 

Relacionado com tudo o que foi anteriormente descrito, temos que na Linha Castelo 
Branco – Falagueira 3, foram estimados no primeiro ano de monitorização em fase de 
exploração, valores de abundância e diversidade de aves não muito elevados, 
corroborados com os resultados da linha Falagueira – Castelo Branco ½ a 150 kV, troço 
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Ródão – Castelo Branco que lhe é paralela, que também apresentou valores de 
abundância da comunidade de avifauna baixos. 

No que se refere a quirópteros, não foi registado qualquer vestígio que indicasse a 
ocorrência de mortalidade neste grupo faunístico como resultado de 
colisões/eletrocussões com a Linha, corroborado pelo facto de que na zona foi 
apurada uma muito baixa abundância de morcegos. 

Relativamente à monitorização do sucesso de reprodução da Cegonha-negra, pode-se 
dizer que não foi detetado qualquer indivíduo da espécie, nem vestígios que 
indicassem a existência de reprodução. Contudo, é necessária a devida ressalva, uma 
vez que a área é referenciada como zona potencial de presença desta espécie e 
mesmo como possível zona de reprodução. 

Para terminar, importa realçar que a maior parte da monitorização durante estes três 
anos foi realizada enquanto a estrutura tinha apenas um terno de linhas instalado. 
Aquando da instalação do segundo terno, os quatro cabos deste (o cabo de guarda 
mais as três fases) foram colocados ao lado dos cabos do terno já existente. Com os 
cabos lado a lado no mesmo plano horizontal não se alteram os planos de colisão já 
existentes. Ainda assim, recomenda-se a continuidade deste estudo pelo menos por 
mais um ano na Fase II da Exploração (com ambos os ternos de linhas a funcionar) para 
averiguar da possível subida dos valores de mortalidade. 
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ANEXO I – DATAS DAS AMOSTRAGENS 
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Quadro I - Datas da realização das amostragens 

Ano Campanha 
Data de realização das 

amostragens 

Primeiro ano 
(2014/2015) 

Dispersão 

Prospeção de cadáveres 

4 a 5 de Agosto de 2014 

11 a 12 de Agosto de 2014 

18 a 19 de Agosto de 2014 

25 a 26 de Agosto de 2014 

Fatores de correção 4 a 10 de Agosto de 2014 

Censos e taxas de 
atravessamento 

5 a 7 de Agosto de 2014 

22 a 23 de Setembro de 2014 

Migração 

Prospeção de cadáveres 

7 a 8 de Outubro de 2014 

14 a 15 de Outubro de 2014 

21 a 22 de Outubro de 2014 

28 a 29 de Outubro de 2014 

Fatores de correção 7 a 14 de Outubro de 2014 

Censos e taxas de 
atravessamento 

8 a 10 de Outubro de 2014 

5 a 6 de Novembro de 2014 

Invernada 

Prospeção de cadáveres 

2 a 3 de Dezembro de 2014 

8 a 9 de Dezembro de 2014 

15 a 16 de Dezembro de 2014 

22 a 23 de Dezembro de 2014 

Fatores de correção 2 a 9 de Dezembro de 2014 

Censos e taxas de 
atravessamento 

3 a 5 de Dezembro de 2014 

5 a 6 de Janeiro de 2015 

Reprodução 

Monitorização do sucesso 
reprodutor da Cegonha-negra  

17 a 18 de Março de 2015 

21 a 22 de Abril de 2015 

Prospeção de cadáveres 

4 a 5 de Maio de 2015 

11 a 12 de Maio de 2015 

18 a 19 de Maio de 2015 

25 a 26 de Maio de 2015 

Fatores de correção 4 a 11 de Maio de 2015 

Censos e taxas de 
atravessamento 

5 a 7 de Maio de 2015 

4 a 5 de Junho de 2015 

Segundo ano 

(2015/2016) 
Dispersão Prospeção de cadáveres 

3 a 4 de Julho de 2015 

8 a 9 de Julho de 2015 

16 a 17 de Julho de 2015 

26 a 26 de Julho de 2015 
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Ano Campanha 
Data de realização das 

amostragens 

Segundo ano 

(2015/2016) 

Migração Prospeção de cadáveres 

21 a 22 de Setembro de 2015 

29 a 30 de Setembro de 2015 

5 a 6 de Outubro de 2015 

15 a 16 de Outubro de 2015 

Invernada Prospeção de cadáveres 

2 a 3 de Dezembro de 2015 

9 a 10 de Dezembro de 2015 

15 a 16 de Dezembro de 2015 

21 a 22 de Dezembro de 2015 

Reprodução 

Monitorização do sucesso 
reprodutor da Cegonha-negra  

15 a 16 de Março de 2016 

4 a 5 de Abril de 2016 

Prospeção de cadáveres 

4 a 5 de Abril de 2016 

11 a 12 de Abril de 2016 

18 a 19 de Abril de 2016 

25 a 26 de Abril de 2016 

Terceiro ano 

(2016/2017) 

Dispersão Prospeção de cadáveres 

8 a 9 de Julho de 2016 

15 a 16 de Julho de 2016 

22 a 23 de Julho de 2016 

30 a 31 de Julho de 2016 

Migração Prospeção de cadáveres 

12 a 13 de Setembro de 2016 

19 a 20 de Setembro de 2016 

26 a 27 de Setembro de 2016 

3 a 4 de Outubro de 2016 

Invernada Prospeção de cadáveres 

2 a 3 de Dezembro de 2016 

8 a 9 de Dezembro de 2016 

13 a 14 de Dezembro de 2016 

22 a 23 de Dezembro de 2016 

Reprodução 

Monitorização do sucesso 
reprodutor da Cegonha-negra  

22 a 23 de Março de 2017 

18 a 19 de Abril de 2017 

Prospeção de cadáveres 

18 a 19 de Abril de 2017 

24 a 25 de Abril de 2017 

3 a 4 de Maio de 2017 

13 a 14 de Maio de 2017 

 

 

 


