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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O presente documento corresponde ao segundo relatório do Plano de Monitorização do Lobo no âmbito 

do Reforço de Potência do Parque Eólico da Serra do Barroso III (ano de construção). Este plano, tendo 

sido oficialmente iniciado em 2013, decorre da monitorização iniciada em 2008 aquando da construção 

do PE Serra do Barroso III e que prosseguiu ininterruptamente até à actualidade.  

Os resultados obtidos em 2014 não se afastaram substancialmente dos de 2013, mostrando uma 

estabilidade tanto em número de indícios encontrados como em área de presença da espécie. Existiu um 

aumento do número de prejuízos comunicados ao ICNF, traduzidos maioritariamente por um aumento 

nas localidades de Cerdedo e Vilarinho Seco, localidades que tradicionalmente pastoreiam os seus 

rebanhos nas zonas altas da serra do Barroso, próximo dos aerogeradores já presentes. Foram ainda 

obtidos 3 registos fotográficos de lobo (um deles com dois lobos), em 2 eventos independentes, ambos 

em Setembro de 2014, a cerca de 4km para Este dos novos aerogeradores. 

Em 2014, foi possível confirmar a manutenção de uma alcateia nesta zona (alcateia do Barroso) mas 

apesar de algumas informações obtidas e do aumento do número de estações de escuta efectuadas, não 

foi possível confirmar a existência de reprodução no interior da área de estudo deste plano. 

Os testes estatísticos realizados às alterações de uso do espaço pela espécie entre 2013 e 2014, quer 

através dos indícios encontrados, quer através da armadilhagem fotográfica, não evidenciaram qualquer 

significância estatística em toda a área de estudo, mostrando que as obras de construção destes 3 novos 

aerogeradores não provocaram perturbações relevantes sobre a presença do lobo (e também das suas 

presas silvestres) na área de estudo. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento insere-se nos Programas de Monitorização definidos pela Declaração de 

Impacte Ambiental (DIA) do Reforço de Potência do Parque Eólico da Serra do Barroso III (doravante PE 

Serra do Barroso III), a 25 de Junho de 2013, onde é requerido um Plano de Monitorização do Lobo que 

tenha como objectivo “Avaliação das alterações na utilização da área de implementação do 

empreendimento por parte desta espécie, o efeito de exclusão eventualmente criado pelo mesmo e a 

alteração no padrão de reprodução da alcateia do Barroso ”. 

Os dados apresentados neste relatório reportam-se aos trabalhos efectuados e dados recolhidos 

durante o ano de 2014, entre os meses de Janeiro e Dezembro.  

1.1 ENQUADRAMENTO 

O LOBO-IBÉRICO 

O lobo-ibérico é atualmente o maior predador da fauna portuguesa terrestre, sendo igualmente uma 

das espécies mais ameaçadas no nosso país. A partir do início do século XX verificou-se uma acentuada 

redução no seu efetivo populacional e na área de distribuição em Portugal, nomeadamente devido a uma 

perseguição humana intensa, à redução das suas presas silvestres e à destruição e fragmentação do seu 

habitat (Petrucci-Fonseca, 1990).  

Desde 1990 que o lobo possui o estatuto de espécie Em Perigo (EN - Endangered), resultado da 

existência de menos de 250 animais maturos na natureza (SNPRCN, 1990; Cabral et al., 2005), estando 

estritamente protegido por legislação nacional específica (Lei 90/88, de 13 de Agosto e Decreto-Lei 

139/90, de 27 de Abril que a regulamenta). É proibido o seu abate ou captura, a destruição ou 

deterioração do seu habitat e a sua perturbação, em especial durante os períodos de reprodução e 

dependência (Art. 1º, alíneas a, b e c). De realçar que se trata da única espécie animal com uma legislação 

específica no nosso país. 
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O último censo nacional de lobo (Pimenta et al., 2005), realizado entre 2002 e 2003, aponta para a 

existência de 200 a 400 indivíduos da espécie, distribuídos por duas subpopulações aparentemente 

isoladas: uma subpopulação a norte do Rio Douro, mais estável e em contacto com a população 

espanhola, possuindo 3 núcleos populacionais (Peneda-Gerês; Alvão-Padrela e Bragança) e entre 45 a 54 

alcateias, numa área de ocorrência regular de 12500 km2; outra subpopulação mais instável e 

fragmentada, a sul do Rio Douro, com 6 a 9 alcateias, numa área de presença de 3800 km2.  

A Serra do Barroso (local da implantação deste projeto eólico) insere-se no núcleo populacional da 

Peneda-Gerês, já numa área de fronteira com o núcleo do Alvão-Padrela, e que em 2003, segundo o 

último censo nacional de lobo, possuía entre 13 e 16 alcateias (Figura 1). 

 

Figura 1. Localização das alcateias conhecidas em relação ao PE Serra do Barroso III segundo o último censo 

nacional de lobo, realizado em 2002/2003. 
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A ENERGIA EÓLICA E O LOBO 

Com a aposta na energia eólica em Portugal e com a coincidência geográfica entre as localizações dos 

parques eólicos e a área de distribuição do lobo, que desde há cerca de uma década que têm sido 

desenvolvidos vários planos de monitorização da espécie para avaliação de eventuais impactes existentes 

(ex: Rio-Maior et al., 2009; Grupo Lobo, 2013). Sendo o isolamento e dificuldade de acesso humano 

fatores que permitiram ao lobo subsistir nas zonas serranas do Norte, tem particular relevância a 

multiplicação de parques eólicos nas regiões montanhosas na área de distribuição do lobo. Estes 

empreendimentos, ao facilitarem o acesso humano aos últimos refúgios da espécie, através da abertura 

de acessos, podem contribuir negativamente para a viabilidade do lobo nessas zonas a médio prazo. Os 

efeitos cumulativos destes empreendimentos com as infraestruturas rodoviárias, as barragens, as áreas 

destruídas pelo fogo ou a caça furtiva representam uma ameaça em várias zonas da distribuição da 

espécie, nomeadamente naquelas onde existe maior densidade humana. Estudos recentes de 

monitorização da espécie têm demonstrado, por exemplo, o abandono de locais de criação estáveis 

aquando da construção de parques eólicos nas proximidades (ex: Ferrão da Costa & Álvares, 2008 – 

alcateia do Vaqueiro/construção do PE do Outeiro; Rio-Maior et al., 2009 – alcateia do Vez/construção do 

PE do Alto Vez). 

 

1.2 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo dar resposta ao disposto na Declaração de Impacte Ambiental no 

que respeita ao lobo, promovendo um estudo sobre presença e uso do espaço por parte da espécie na 

área de implantação do Reforço de Potência do PE Serra do Barroso III e zonas circundantes, de modo a 

avaliar os possíveis impactes decorrentes da implementação deste projeto.  
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Os objetivos específicos abordados neste relatório foram a distribuição do lobo na área de estudo, 

avaliar a intensidade de uso nas diferentes zonas dentro da área de estudo, confirmar a existência de 

alcateias e o sucesso reprodutor das mesmas. Estes dados foram passíveis de ser comparados com os 

obtidos desde a definição da situação de referência do PE Serra do Barroso III (2008) para aferir a possível 

existência de diferenças significativas entre os anos em estudo nos vários parâmetros estudados. 

1.3 ÁREA DE ESTUDO 

Face aos amplos territórios que os lobos possuem (em média entre 100 e 300km2 na Península Ibérica 

– Roque et al., 2001), a área de estudo englobou não só a zona para implantação do parque eólico 

(Fotografia 1) mas também áreas adjacentes, num total de 225km2, em tudo semelhante àquela utilizada 

na monitorização inicial da construção do PE do Barroso III, de modo a existir uma coerência espacial e 

temporal na análise dos dados. 

A definição geográfica inicial da área de estudo teve por base os dados bibliográficos existentes sobre 

a região e o território da alcateia mais provavelmente afectada por este empreendimento, a alcateia do 

Barroso. Esta área engloba a quase totalidade da Serra do Barroso e os vales que descem desta em 

direção a sul (Ribeira de Gondiães, Ribeira de Lousas, Rio Covas, Rio Beça), áreas estas pertencentes 

maioritariamente aos concelhos de Boticas e Montalegre, existindo algumas pequenas zonas dos 

concelhos de Cabeceiras de Basto e Ribeira de Pena (Figuras 2, 3 e 4). 

Do ponto de vista biogeográfico esta região, a região denominada de Barroso, insere-se na Região 

Eurosiberiana (Província Cantabro-Atlântica, Subsector Geresiano-Queixense) com um bioclima 

Supratemperado Hiper-húmido, onde a pluviosidade média anual é de cerca de 1100mm e a queda de 

neve comum no Inverno (Roque, 1999; Honrado, 2003). A temperatura média anual ronda os 10ºC, 

existindo uma grande variação ao longo do ano, onde no Inverno os termómetros podem descer a vários 

graus negativos e no Verão superar os 30ºC (Roque, 1999). 
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Figura 2. Área de estudo inserida no contexto regional. 
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Figura 3. Área de estudo definida para a monitorização do lobo no PE da Serra do Barroso III. 
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Figura 4. Vista aérea da área de estudo com os aerogeradores do PE da Serra do Barroso III indicados a azul e as novas localizações a amarelo – retirado do 

Google Earth em abril de 2014. 
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Fotografia 1. Vista geral da cumeada da serra do Barroso onde estão implantados os vários parques eólicos existentes na região.
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Esta região serrana juntamente com outras do Alto Minho e Trás-os-Montes Ocidental possui uma 

flora muito rica, caracterizada pela presença de alguns endemismos. Os bosques típicos destas serras são 

os carvalhais orófilos de carvalho-roble (Quercus robur) com arando (Vaccinium myrtillus) e os bosquetes 

de vidoeiros (Betula celtiberica) ricos em fetos e musgos (Honrado, 2003). Típicos da paisagem destas 

serras são os cervunais (pastagens de montanha), os urzais higrófilos de urze-dos-brejos (Erica tetralix) 

com genciana (Gentiana pneumonanthe), a vegetação de turfeiras atlânticas com arnica (Arnica montana 

atlantica) e orvalhinha (Drosera rotundifolia), e os prados e juncais de regadio – lameiros (HONRADO, 2003). 

Devido à destruição generalizada dos carvalhais primitivos (principalmente devido à pastorícia), os 

elementos predominantes na paisagem são os matos, destacando-se os urzais-tojais de tojo-molar e 

queiró (Erica umbellata), os urzais montanos de urze-vermelha (Erica aragonensis) e os piornais de Genista 

polygaliphylla com giesta-negral (Cytisus striatus) (Honrado, 2003). 

Do ponto de vista faunístico, esta é uma zona onde os inventários são escassos, ao contrário de áreas 

mais a norte, mais perto do Parque Nacional da Peneda-Gerês. No entanto, e para além do lobo-ibérico, 

esta região alberga algumas espécies com estatuto de ameaça como o gato-bravo (Felis silvestris), a 

marta (Martes martes), a gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax) ou a víbora de Seoane 

(Vipera seoanei). Como presas naturais do lobo, estão presentes o corço (Capreolus capreolus) e o javali 

(Sus scrofa). 

A densidade populacional humana é relativamente baixa, sendo o povoamento típico concentrado 

em pequenas aldeias, situadas principalmente nos vales dos rios. A densidade populacional e a pressão 

humana diminuem gradualmente em direção às cumeadas de serra, onde se encontram grandes áreas 

totalmente despovoadas. As populações humanas nesta região dedicam-se principalmente às atividades 

agrícolas, para próprio consumo, e ao pastoreio num regime extensivo. Esta atividade é a fonte do 

principal conflito entre o Homem e o lobo devido aos prejuízos que este carnívoro inflige nos rebanhos, 

por falta de presas alternativas naturais em densidades ótimas. 
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1.4 O REFORÇO DE POTÊNCIA DO PARQUE EÓLICO DA SERRA DO BARROSO III 

O Reforço de Potência do PE Serra do Barroso III é constituído por 3 novos aerogeradores com uma 

potência unitária de 2MW, implicando ainda a construção de novos acessos, uma rede de cabos para 

ligação à subestação já existente e a colocação de duas cancelas para controlar o tráfego automóvel. O PE 

Serra do Barroso III já edificado é constituído por 8 aerogeradores, também com uma potência unitária de 

2 MW. Cada torre tem uma altura de 85m, com pás de 41m de comprimento, suportados por bases com 

6m de diâmetro. A área de implantação deste parque eólico insere-se numa cumeada da Serra do 

Barroso, onde os habitats presentes são constituídos maioritariamente por matos rasteiros de carqueja 

(Pterospartum tridentatum), urze (Erica sp.) e tojo (Ulex sp.), pontuados por afloramentos rochosos 

graníticos. Para sul, sudeste e sudoeste desta área existem vários vales encaixados, com zonas onde o 

coberto vegetal é mais denso, nomeadamente com folhosas associadas às linhas de água presentes. 

Nas imediações desta área já existem outros dois parques eólicos, o Parque Eólico da Serra do 

Barroso (em exploração desde 2003/2004), com 8 aerogeradores, e o Parque Eólico da Serra do Barroso II, 

com 5 aerogeradores (Figura 3). 

 

 

1.5 AUTORIA TÉCNICA 

A autoria técnica deste relatório, bem como o trabalho de campo e análise dos dados é da 

responsabilidade de Gonçalo Ferrão da Costa - licenciado em Biologia pela Faculdade Ciências da 

Universidade de Lisboa, mestre em Sistemas de Informação Geográfica pelo Instituto Superior Técnico, 

membro efetivo da Ordem dos Biólogos nº 2685. 
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2. ANTECEDENTES 

O projeto inicial do Parque Eólico da Serra do Barroso III, propriedade atual da Eólica do Alto do 

Mourisco, S.A., foi sujeito a um procedimento de avaliação de impacte ambiental, do qual resultou uma 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada em 28 de maio de 2008. 

De acordo com o estabelecido na DIA, foi delineado um Plano de Monitorização para o lobo, cujo 

primeiro relatório foi entregue em janeiro de 2009, correspondendo à situação de referência pré-

construção. No início de 2010 foi entregue o segundo relatório do Plano de Monitorização, 

correspondendo ao período de construção do PE Serra do Barroso III (ano de 2009) e nos 3 anos 

seguintes foram entregues os relatórios referentes aos primeiros 3 anos de exploração do parque eólico 

(2010-2012).  

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através do processo de pós-avaliação relativo a este 

parque eólico (nº282), enviou o seu parecer final sobre a monitorização do lobo realizada, referindo em 

resumo que: “Face ao exposto considera-se que o Relatório Final de Monitorização do Lobo está 

conforme o Plano de Monitorização, devendo ser consideradas as recomendações efetuadas nos futuros 

trabalhos.”. O projeto referente ao Reforço de Potência do PE Serra do Barroso III obteve uma DIA 

Favorável Condicionada em 25 de junho de 2013, onde é requerido um Plano de Monitorização do Lobo 

como forma de avaliar possíveis impactes do parque eólico sobre a espécie. A proposta metodológica 

final entregue teve em conta os comentários e sugestões referidas pela análise da Comissão de Avaliação. 

Apesar de a DIA só ter sido publicada em Junho de 2013, a Eólica do Alto do Mourisco, S.A. achou por 

bem a continuação temporal da monitorização do lobo, tendo os trabalhos iniciais sido desenvolvidos 

durante a totalidade do ano de 2013 (Ano 0 - relatório entregue em Março de 2014), sendo o presente 

documento referente aos trabalhos desenvolvidos entre Janeiro e Dezembro de 2014, que abrange a 

maioria dos trabalhos de construção dos novos aerogeradores, os quais estiveram parados entre Abril e 

Setembro conforme o estabelecido na DIA deste reforço de potência. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. PARÂMETROS DE AMOSTRAGEM 

Para a realização de estudos de campo sobre o lobo é necessário ter em conta a dificuldade intrínseca 

que estes envolvem, devido à dificuldade de observação deste carnívoro em liberdade e às baixas 

densidades em que normalmente ocorre (Mech & Boitani, 2003). Por esta razão, torna-se difícil estimar a 

totalidade de indivíduos que existem numa determinada região, bem como o seu uso da área, pelo que é 

necessária a utilização de métodos de deteção indireta que permitam uma aproximação à sua distribuição 

e aos seus parâmetros ecológicos.  

Os métodos de deteção indireta mais utilizados nos estudos ecológicos de lobo em toda a sua área 

de distribuição e nomeadamente na Península Ibérica envolvem a prospeção de indícios de presença 

(dejetos, rastos, ataques a animais domésticos e inquéritos) e a sua quantificação (por exemplo em IQA – 

Índices Quilométricos de Abundância). 

Os indícios de presença permitem-nos avaliar a distribuição da espécie ao longo da nossa área de 

estudo (presença/ausência) e a sua quantificação permite identificar as áreas de maior utilização da 

espécie e individualizar alcateias (a sua organização social), bem como chegar aos seus centros de 

atividade (nomeadamente aos seus locais de criação) (Mech, 1970; Llaneza et al., 1998; Álvares et al., 2000; 

Roque et al., 2001; Mech & Boitani, 2003). Nessas áreas de maior concentração de indícios (centros de 

atividade) poderão ser empregues métodos de deteção direta de lobo, permitindo com maiores taxas de 

sucesso a observação de indivíduos ou a confirmação de reprodução. 

Atualmente, existem novas metodologias não-invasivas que podem complementar ou substituir em 

larga escala a quantificação de indícios de presença da espécie como metodologia para o estudo de 

diversos parâmetros ecológicos do lobo. Entre as mais promissoras e frequentemente utilizadas 

encontram-se as análises genéticas e a armadilhagem fotográfica. Uma vez que os trabalhos referentes ao 
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Plano de Monitorização do Lobo no âmbito da construção do PE Serra do Barroso III foram feitos com 

recurso à prospeção simples de indícios, a opção metodológica lógica foi continuar com a mesma técnica 

(de modo a que os dados possam ser comparáveis), podendo ser complementada pontualmente com 

recurso a análises genéticas para aferição das amostras recolhidas. Utilizou-se ainda a armadilhagem 

fotográfica de uma forma mais regular, de forma a ir ao encontro das sugestões da Comissão de 

Avaliação e poder avaliar também o uso do espaço por parte das presas silvestres do lobo com recurso a 

esta metodologia. 

Assim, e com as metodologias atrás referidas e que serão desenvolvidas nos capítulos seguintes, o 

trabalho de campo foi dirigido para avaliar 4 parâmetros importantes da ecologia do lobo na região: a 

distribuição, a utilização do espaço, a organização social e o sucesso reprodutor. Analisou-se igualmente 

a presença e distribuição das principais espécies-presa silvestres do lobo (corço e javali). 

 

3.2. MÉTODOS DE RECOLHA, ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DOS DADOS 

Pesquisa bibliográfica 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica aos trabalhos já desenvolvidos com lobo nesta 

região, complementada com consultas a especialistas na espécie que já tenham trabalhado nesta área. A 

finalidade desta pesquisa foi a recolha de dados históricos sobre as alcateias presentes e sobre os seus 

principais centros de atividade ao longo dos anos, nomeadamente locais de criação, de modo a direcionar 

e agilizar o trabalho de campo. Os dados referentes a esta pesquisa foram entregues no relatório 

referente à situação de referência em 2008 (Ferrão da Costa, 2009) e serviram como dados de base para 

todo o trabalho desenvolvido até final de 2013 (Ferrão da Costa, 2013), refletindo-se igualmente no 

conhecimento adquirido e utilizado já durante a presente monitorização. 
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Trabalho de campo 

A área de estudo foi dividida em 9 quadrículas UTM 5kmx5km (225km2 – Figura 3) nas quais foram 

aplicadas as metodologias a seguir descritas, entre os meses de janeiro e dezembro de 2014.  

Todos os dados obtidos foram georreferenciados no sistema de Hayford-Gauss do Instituto 

Geográfico do Exército (IGeoE) e integrados na base de dados de um Sistema de Informação Geográfica 

(SIG) para este projeto. 

 

Métodos de deteção indireta de lobo 

 Procura de indícios de presença de lobo – Em cada quadrícula UTM 5x5km foram realizados 

percursos mensais para procura de indícios da presença de lobo (nomeadamente dejectos) em 

locais potencialmente propícios à ocorrência deste carnívoro (cumeadas de serra, manchas 

florestais, matagais) e em áreas onde a detetabilidade dos indícios fosse elevada e comparável. 

Foram realizados um ou mais percursos por quadrícula, nunca perfazendo menos de 3km de 

prospeção em cada área de 5x5km. Os percursos foram realizados de jipe, a uma velocidade 

inferior a 10km/h, sendo os cruzamentos prospetados sempre a pé até uma distância de 50m em 

cada direção. Foram ainda realizados, sempre necessário, percursos pontuais em áreas mais 

restritas para melhorar o grau de prospeção no terreno ou quando evidências apontavam para a 

presença de lobo nessa área.  

 Recolha de informação sobre lobo na área de estudo – Foram realizados diversos inquéritos orais 

a habitantes locais que usam as áreas serranas, tais como pastores ou caçadores, de modo a se 

obterem informações credíveis sobre avistamentos recentes da espécie. 

 Recolha de informação relativa a ataques de lobo no gado – Foi analisada a distribuição dos 

prejuízos de lobo na área de estudo no ano de 2014, através da consulta à base de dados de 
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prejuízos de lobo existente no Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). 

Sempre que possível, esses locais foram georreferenciados no SIG. 

 

Métodos de deteção direta de lobo 

 Realização de estações de escuta com recurso a uivos simulados, direcionadas principalmente 

para a deteção de crias de lobo. As estações de escuta consistem em visitas noturnas, a efetuar de 

preferência no início da noite (1 a 2 horas após o pôr do Sol), nas quais, dos pontos altos, 

próximos do local que se supõe ser frequentado pelo grupo familiar, se emitem 2 a 3 sequências 

de uivos. Cada sequência é composta por 3 a 6 uivos consecutivos, com uma pausa de 2 a 5 

minutos entre cada sequência. As estações de escuta só foram realizadas quando as condições 

atmosféricas foram as adequadas, isto é, quando as condições de propagação de som eram 

ótimas (ausência de vento ou vento fraco e ausência de precipitação). Estas estações apenas 

foram realizadas em zonas onde existiam indícios fortes de presença da espécie ou informações 

sobre a mesma, e junto de antigas zonas de criação, durante o período de julho a outubro. 

 Armadilhagem fotográfica que consiste na colocação de câmaras fotográficas com sensores de 

movimento para registo fotográfico da presença da espécie. Dependendo do objetivo e da 

quantidade de câmaras disponíveis, esta metodologia pode ser utilizada para tentar determinar 

alguns parâmetros ecológicos da espécie. No caso atual, e indo ao encontro das recomendações 

da Comissão de Avaliação para a presente monitorização, a armadilhagem fotográfica foi 

utilizada de forma mais regular e com maior número de câmaras do que tinha sido usado durante 

o Plano de Monitorização do Lobo aquando da construção do PE Serra do Barroso III. Assim, a 

área de estudo foi dividida radialmente em 3 bandas de distância aos novos aerogeradores (0-

2000m; 2000m-5000m; 5000m-9000m) nas quais foram colocadas 10 câmaras fotográficas com 
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sensores de movimento distribuídas da seguinte forma: 2 câmaras dos 0-2000m; 3 câmaras dos 

2000m-5000m; 5 câmaras dos 5000m-9000m. As câmaras utilizadas foram Bushnell TrophyCam 

HD (Fotografia 2), com flash de infravermelhos e uma velocidade de disparo de 0.66 segundos. 

Estas estiveram activas cerca de 30 dias consecutivos em cada trimestre estudado e os locais da 

sua colocação foram definidos inicialmente pseudo-aleatoriamente num SIG com a única 

restrição de terem de estar separadas no mínimo 1km. Essas localizações foram posteriormente 

aferidas no terreno, tendo em conta os habitats existentes e a salvaguarda do material, muito 

propenso a furtos. Para além do lobo, esta mesma metodologia foi utilizada para registar a 

presença e uso do espaço por parte das suas presas silvestres como o corço (Capreolus 

capreolus) e o javali (Sus scrofa). 
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Fotografia 2. Exemplos das câmaras Bushnell TrophyCam utilizadas neste projecto. 
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Análise dos dados 

Os indícios de lobo encontrados ao longo dos percursos efectuados foram utilizados para definir 

áreas de presença/ausência da espécie e contabilizados em índices Quilométricos de Abundância (IQA). 

Este valor corresponde à razão entre o número de indícios observados e o total de quilómetros 

prospectados em cada quadrícula UTM. Este valor foi contabilizado para cada quadrícula UTM ao nível 

sazonal e para a média dos 12 meses de amostragem. Os valores resultantes demonstram o nível de 

utilização por parte da espécie em cada zona de 5x5km dentro da área de estudo.  

Realizou-se uma comparação entre os valores de IQA obtidos de 2008 a 2014 para cada quadrícula, 

através de testes de Kruskall-Wallis (K-test) (p <0,05) e entre a situação de referência deste projecto 

(2012) e a actualidade (2014) através de testes de Mann-Whitney (U-test) (p <0,05) (Fowler et al., 1998) 

para perceber se diferenças eventualmente encontradas são estatisticamente significativas ou poderão 

apenas resultar de flutuações amostrais. Adicionalmente constituíram-se as quadrículas 3 e 4 como zonas 

de controlo, por se considerarem estar suficientemente perto da área dos novos aerogeradores para 

serem utilizadas pelos mesmos animais, mas suficientemente afastadas para não sofrerem impactes 

directos da ampliação do parque eólico. Assim, nas comparações estatísticas anteriores foi tida em conta 

a comparação entre áreas de controlo e as restantes quadrículas (nomeadamente a de implantação dos 

novos aerogeradores) de modo a verificar se existiram tendências globais de alteração do uso do espaço 

(resultado da dinâmica populacional do lobo) ou apenas alterações pontuais, as quais podem ser 

associadas a impactes locais, como a construção de uma nova infra-estrutura no território. 

O uso do espaço também foi analisado através de uma estimação de densidade Kernel (Carr & 

Rodgers, 1998; Quinn & Keough, 2002). As análises Kernel são análises estatísticas não-paramétricas para 

determinar densidades de probabilidades a partir de um conjunto de pontos. No contexto do presente 
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trabalho, este método descreve a probabilidade da presença de lobo num determinado ponto da área de 

estudo, num determinado período temporal. 

Este método inicia-se centrando uma função de densidade de probabilidade bivariada - o “kernel” - 

sobre cada ponto do conjunto (neste caso, dados de presença de lobo – dejectos e/ou prejuízos), com um 

determinado raio de procura (h). O valor utilizado para o parâmetro (h) foi de 3,53km (metade da 

diagonal de uma quadrícula 5x5km). Seguidamente uma grelha regular é sobreposta à área de estudo (no 

nosso caso em pixéis de 100m) e uma estimativa de densidade é calculada em cada intersecção da grelha. 

Um estimador de densidade Kernel (i.e. uma “distribuição de utilização”) é calculado para a totalidade da 

grelha da área de estudo usando as estimativas de densidade em cada intersecção da grelha. O estimador 

de densidade Kernel resultante terá valores mais altos em zonas com muitos pontos e valores mais baixos 

em zonas onde existam poucos pontos. Assim, não só os pixéis com indícios de lobo mas também os 

existentes na vizinhança terão valores elevados, ilustrando mais fielmente as potenciais áreas de utilização 

da espécie quando em comparação com os IQA em que os pixéis são de 5x5km.  

De referir que a análise de Kernel apresentada não pretende estimar áreas vitais ou territórios da 

espécie, mas apenas ilustrar mais fielmente o uso do espaço pelo lobo, tendo por base os dados 

recolhidos durante o presente trabalho. Neste relatório apresenta-se um conjunto de superfícies de 

densidade Kernel por estação do ano e para a totalidade do ano de monitorização, utilizando os dados 

dos dejectos identificados nos percursos de amostragem. Foram ainda realizadas várias superfícies de 

Kernel para os dados dos prejuízos de lobo declarados ao ICNF durante o ano de 2014 (anuais e 

trimestrais), de forma a visualizar as principais áreas de caça da espécie e confrontar com os dados dos 

dejectos.  

Relativamente à armadilhagem fotográfica, a banda dos 5000m-9000m funcionará como área de 

controlo para comparação com os dados obtidos nas duas outras bandas de distância aos novos 
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aerogeradores. Uma vez que é praticamente impossível o reconhecimento individual de cada lobo (ou 

corço ou javali) presente através de registos fotográficos (pela falta de marcas distintivas), o uso do 

espaço foi identificado através de um índice relativo de abundância (IRA), semelhante aos IQA para os 

dejectos encontrados, onde IRA (em cada ponto) = nº de registos independentes da espécie / total de 

dias amostrados. Far-se-á uma análise comparativa entre os valores obtidos em cada ponto e sua 

localização na banda de distâncias, sendo igualmente feita uma análise comparativa dos valores médios 

obtidos em cada uma das 3 bandas de distância amostradas. 

3.3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS DADOS 

Os critérios utilizados na determinação da distribuição do lobo na área de estudo, da existência de 

grupos familiares, assim como da ocorrência de reprodução são os seguintes, estando de acordo com os 

utilizados no Censo Nacional de Lobo 2002/2003 (PIMENTA et al. 2005), embora adaptados para 

quadrículas UTM de 5x5km: 

 

DISTRIBUIÇÃO (em cada quadrícula UTM 5x5km) 

PRESENÇA CONFIRMADA 

 Observação directa de indícios de presença atribuíveis ao lobo (dejectos, rastos, prejuízos, 

registos fotográficos); 

 Observação directa de indivíduos ou escuta de uivos pela equipa de trabalho; 

 Existência confirmada de lobos mortos na quadrícula durante o presente ano. 
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PRESENÇA PROVÁVEL 

 Existência apenas de prejuízos atribuíveis ao lobo e declarados ao Instituto de Conservação da 

Natureza e das florestas (ICNF), sem a obtenção de qualquer outra evidência da presença da 

espécie (como sejam dejectos, rastos e observação de indivíduos). 

PRESENÇA NÃO DETECTADA 

 Inexistência de indícios de presença atribuíveis ao lobo na quadrícula. 

GRUPO FAMILIAR – ALCATEIA (apenas em zonas com presença confirmada) 

GRUPO CONFIRMADO 

 Concentrações altas de indícios (dejectos, rastos e prejuízos seguramente atribuídos ao lobo);  

 Obtenção de registos fotográficos da espécie contendo mais do que um indivíduo; 

 Ocorrência de reprodução num dos dois últimos anos;  

 Confirmação de reprodução pela equipa de trabalho (durante o ano corrente). 

GRUPO PROVÁVEL 

 Existência de indícios sem grandes concentrações;  

 Informação de reprodução nos últimos 5 anos; 

 Outros dados obtidos pela equipa no decurso do trabalho (amostragens, inquéritos). 
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OCORRÊNCIA DE REPRODUÇÃO (só em zonas com grupos confirmados) 

REPRODUÇÃO CONFIRMADA 

 Detecção da presença de crias através de uivos ou observação directa pela equipa de trabalho 

(referente apenas ao ano da prospecção); 

 Registos fotográficos de crias ou juvenis de lobos; 

 Recolha de crias mortas. 

REPRODUÇÃO PROVÁVEL 

 Existência de concentração elevada de indícios numa determinada zona (IQAs elevados, 

concentração elevada de prejuízos seguramente atribuídos ao lobo entre Maio e Outubro); 

 Informação que refira a presença de crias e que se considere fiável em função da sua procedência. 

SEM EVIDÊNCIAS DE REPRODUÇÃO 

 Zona onde se estima a presença de um grupo familiar, mas não se dispõe de nenhum tipo de 

informação sobre a ocorrência de reprodução durante o período de estudo. 

  

3.4. AVALIAÇÃO DA PERTURBAÇÃO HUMANA 

Para a avaliação da perturbação humana decorrente do Reforço de Potência do PE Serra do Barroso 

III, serão contabilizados de forma sistemática todos os veículos avistados nos novos acessos do parque 

eólico durante um período fixo de amostragem mensal. No entanto, e uma vez que as obras de 

construção do reforço de potência se alongaram até final de 2014, apenas durante o ano de 2015, e após 

todos os elementos estarem concluídos e funcionais, é que se dará inicio a esta análise. 
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4. RESULTADOS 

4.1. ESFORÇO DE CAMPO 

Durante os 12 meses de amostragem (Janeiro a Dezembro de 2014), foram realizados cerca de 65km 

de percursos mensais para prospecção de indícios de lobo, perfazendo uma média de 7,2km por 

quadrícula UTM 5x5km (Figura 5, Fotografias 3 e 4). Durante os meses de Verão (Junho a Setembro) 

foram prospectados 22km adicionais de estradões, em áreas com evidências de presença da espécie ou 

através de informações obtidas junto a habitantes locais. 

Entre Julho e Outubro realizaram-se 12 estações de escuta ao longo da área de estudo, 

nomeadamente junto ao local de criação identificado entre 2009 e 2011 mas também perto de outras 

zonas onde foram observados indícios recentes da espécie ou informações credíveis (Figura 5). 

Relativamente à armadilhagem fotográfica, foram utilizadas 10 câmaras fotográficas, em 4 períodos 

de amostragem, activas durante cerca de 30 dias cada (Fevereiro/Março – Maio/Junho – 

Agosto/Setembro – Novembro/Dezembro). 

   

Fotografias 3 e 4. Exemplos de zonas amostrados dentro da área de estudo. 
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Figura 5. Distribuição espacial dos percursos, estações de escuta e de armadilhagem fotográfica efectuados em 2014. 
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4.2. DISTRIBUIÇÃO 

Durante o ano de 2014 foram identificados 30 dejectos potencialmente pertencentes a lobo ao longo 

das 12 amostragens efectuadas. Foi ainda possível georreferenciar 70 ataques de lobo no interior da área 

de estudo, dados estes obtidos junto dos serviços do ICNF (Figura 6). Tendo em conta estes dados, e os 

critérios de avaliação adoptados na metodologia, foi possível confirmar a presença de lobo em 6 

quadrículas da área de estudo, não tendo sido detectada qualquer evidência da espécie nas restantes três 

quadrículas (Figura 6). Os resultados do número de indícios encontrados em 2014 mostram uma 

estabilização em relação a 2013, após uma regressão entre 2011 e 2012 (49 em 2011, 34 em 2012, 31 em 

2013 e 30 em 2014). Mas o número de prejuízos georreferenciados no interior da área de estudo mostra 

um aumento do em relação ao último ano de amostragem (68 em 2012, 46 em 2013 e 70 em 2014).  

À macro escala, as áreas de presença da espécie em 2014 foram muito semelhantes às obtidas em 

2013, e praticamente desde o início do projecto em 2008. A zona oeste/noroeste da área de estudo 

(incluindo a zona dos parques eólicos na serra do Barroso) continua a ser a zona com maior número de 

indícios observados, tanto em número de dejectos como em número de prejuízos comunicados ao ICNF, 

existindo depois uma quase ausência na zona sudeste da área de estudo (quadrículas 6, 8 e 9). Apesar de 

uma visão geral semelhante aos últimos anos, existiram algumas diferenças a uma escala menor que 

serão abordadas no capítulo do uso do espaço. 

Tal como descrito em relatórios anteriores, o facto de não se ter observado indícios nas quadrículas 6, 

8 e 9 não implica necessariamente a ausência total da espécie. Indicia apenas o fraco uso dessa zona por 

parte do lobo, quando em comparação com as restantes quadrículas da área de estudo, uma vez que os 

dados obtidos com a prospecção de indícios são dados relativos e não absolutos, fazendo parte de uma 

pequena amostra da população total. Em relação à quadrícula 2, onde se encontram a maioria dos 

aerogeradores dos PEs da Serra do Barroso (incluindo os novos aerogeradores), a presença de lobo foi 
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detectada somente na zona sudeste da quadrícula, nas imediações da localidade de Vilarinho Seco, quer 

através de prejuízos no gado, quer através da observação de dejectos da espécie, tão tendo sido 

observados indícios junto aos aerogeradores. 
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Figura 6. Distribuição espacial dos dejectos e prejuízos de lobo observados em 2014. 
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4.3. USO DO ESPAÇO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

Para além da mera presença/ausência da espécie em determinada área, importa reconhecer padrões 

nessa ocupação do território. A distribuição da presença da espécie não foi homogénea na área de 

estudo, nem no espaço nem no tempo. A identificação de áreas onde a concentração de indícios seja 

maior permite visualizar as zonas mais utilizadas por este carnívoro e tentar reconhecer centros de 

actividade das alcateias presentes, nomeadamente locais de criação.  

Assim, a análise aos valores dos IQA (Índices Quilométricos de Abundância – nº de dejectos por 

quilómetro prospectado) por quadrícula UTM ao longo do ano, possibilita uma primeira aproximação às 

áreas mais utilizadas pela espécie. É necessário ter em conta que os valores de IQA estão dependentes da 

extensão prospectada em cada quadrícula. Zonas com alta concentração de indícios poderão ficar diluídas 

no valor global da quadrícula se na restante área percorrida não forem observados mais indícios da 

espécie. A tentativa de ultrapassar esta dificuldade é a utilização da estimação de densidade Kernel, cujos 

resultados encontram-se adiante neste capítulo. 

Apesar de uma similitude geográfica em termos de presença da espécie com os anos anteriores, os 

resultados de 2014 demonstram uma utilização ligeiramente superior das quadrículas 1 e 2 em relação às 

restantes áreas com presença detectada, apesar dos valores médios serem bastante pequenos (Figura 7). 

Tal como descrito anteriormente, áreas com concentrações elevadas de indícios podem ficar diluídas no 

valor médio do IQA da quadrícula, uma vez que, em média, existem cerca de 7km prospectados em cada 

quadrícula. 

Por análise da Figura 7 verifica-se igualmente que as zonas de maior utilização correspondem às 

cotas mas elevadas na área de estudo, este ano apenas a norte da EN311, uma vez que nas quadrículas 4 

e 7, onde anteriormente a alcateia do Barroso tinha criado (entre 2009 e 2011/2012), tem actualmente 
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uma presença mais esporádica, pelos motivos já referidos nos relatórios anteriores (grandes incêndios 

florestais que destruíram completamente todo o vale onde esta alcateia se reproduzia habitualmente). 
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Figura 7. Valores médios dos índices Quilométricos de Abundância por quadrícula UTM em 2014. 
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Figura 8. Valores do Índice Quilométrico de Abundância por quadrícula no Inverno de 2014 (Janeiro a Março).  
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Figura 9. Valores do Índice Quilométrico de Abundância por quadrícula na Primavera de 2014 (Abril a Junho).  
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Figura 10. Valores do Índice Quilométrico de Abundância por quadrícula no Verão de 2014 (Julho a Setembro).  
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Figura 11. Valores do Índice Quilométrico de Abundância por quadrícula no Outono de 2014 (Outubro a Dezembro).  



Plano de Monitorização do Lobo – Parque Eólico da Serra do Barroso III – Reforço de Potência Relatório Anual 2014 

 

Página 37 de 70 

 

As diferenças sazonais na distribuição dos indícios não foram tão evidentes como em anos anteriores, 

onde normalmente existia uma expansão das áreas utilizadas no Outono e Inverno e uma contracção na 

Primavera e Verão, fruto da presença de um local de criação que condiciona os movimentos da espécie. 

Em 2014, o número de dejectos encontrados foi semelhante nas 4 estações do ano (7 no Inverno, 8 na 

Primavera, 8 no Verão, 7 no Outono) sem existir uma área evidente com maior concentração de dejectos. 

No entanto, o número de prejuízos comunicados ao ICNF e passiveis de serem georreferenciados na área 

de estudo tiveram um aumento, o que em conjunto com todo o historial estabelecido para esta zona 

durante a presente monitorização, permite confirmar a manutenção de uma alcateia a utilizar esta área 

(alcateia do Barroso). 

Também as informações recolhidas junto da população local apontam para a presença regular da 

espécie na área de estudo, nomeadamente a norte da EN311, onde acontecem a maioria dos prejuízos no 

gado. Junto à localização dos novos aerogeradores do PE da Serra do Barroso III a presença de lobo não 

foi detectada (quer através de dejectos quer através de prejuízos no gado e armadilhagem fotográfica – 

ver adiante), apesar da confirmação da sua existência dentro da quadrícula 2, principalmente junto à 

localidade de Vilarinho Seco.  

A análise às figuras produzidas através das análises de Kernel aos dados dos dejectos encontrados e 

aos prejuízos comunicados ao ICNF em 2014 permite uma visão mais aproximada das zonas utilizadas 

pela espécie quando em comparação com os valores de IQA por estes serem relativos a áreas de 5x5km. 

Assim, através da Figura 12 que representa a análise Kernel à totalidade dos dejectos de lobo 

identificados em 2014, verificou-se um uso mais intenso do espaço a norte da EN311, estendendo-se 

maioritariamente na área montanhosa entre de S. Salvador de Viveiro, Cerdedo e Alturas do Barroso. No 

ano de 2014, a zona sul da EN311, nomeadamente as quadrículas 4 e 7, que em anos anteriores 

(nomeadamente entre 2009 e 2011/2012) representavam um outro centro de actividade (e local de 
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reprodução), foi utilizada de forma mais irregular neste ano, com predominância na Primavera e no 

Outono (Figuras 13 a 16). 

Relativamente à localização dos novos aerogeradores, estes encontram-se no limite norte da área de 

maior intensidade de uso pela espécie, que tem maior expressão junto ao PE da Serra do Barroso e Serra 

do Barroso III (aerogeradores iniciais). 

Relativamente às superfícies de densidade Kernel com os dados dos prejuízos, estas demonstram uma 

vasta área de uso a norte da EN311, a qual não varia substancialmente com a estação do ano (Figuras 17 

a 21), reflectindo uma continuidade espacial e temporal dos prejuízos no gado das localidades de 

Cerdedo e Vilarinho Seco (freguesia Alturas do Barroso). 

Numa análise comparativa aos prejuízos de lobo comunicados ao ICNF entre 2008 e 2014 na área de 

estudo (Figura 22), salientam-se quatro principais freguesias: 2 a norte da EN311 (Alturas do Barroso e 

Cerdedo) e 2 a sul da EN311 (Salto e Vilar de Cunhas). Alturas do Barroso e Cerdedo corresponderam 

quase todos os anos a cerca de 60% do total de prejuízos na área de estudo e o ano de 2014 não foi 

excepção. Verifica-se uma importância progressiva da freguesia de Alturas do Barroso no número total de 

prejuízos, enquanto os dados de Cerdedo são flutuantes ao longo do tempo. A oeste, na freguesia de 

Salto, a tendência tem sido de uma subida sustentada (área que já abrange território da alcateia da 

Cabreira), enquanto a sul, na região de Vilar de Cunhas, tem-se assistido a uma diminuição acentuada do 

número de prejuízos comunicados (alcateia de Nariz do Mundo). É sempre necessário ter em conta que o 

número de prejuízos está dependente da variação de diversos factores para além da presença de lobo 

(existência ou não de rebanhos, nº de rebanhos, tamanho dos rebanhos, nível de protecção dos 

rebanhos), os quais também adaptam a utilização que fazem do seu território à disponibilidade de 

alimento e à sua localização. Uma vez que não possuímos dados sobre a variação do efectivo pecuário 

nesta zona, apenas podemos salientar as variações observadas. 
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Ao longo de 2014 foram obtidas algumas informações sobre avistamentos de lobo e potenciais locais 

de reprodução, nomeadamente em vales mais próximos de Vilarinho Seco e Alturas do Barroso 

(Fotografias 5 e 6). Assim sendo, efectuou-se um esforço adicional para tentar encontrar um novo local 

de reprodução no interior da nossa área de estudo, resultando em 12 sessões de escuta. No entanto, em 

nenhuma delas foi possível confirmar a presença da espécie e a sua reprodução. 
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Fotografias 5 e 6. Exemplos de áreas amostradas com estações de escuta decorrentes de 

informações obtidas junto de populares.
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Figura 12. Probabilidade de uso do espaço por lobo em 2014 segundo a análise Kernel aos dados dos dejectos. 
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Figura 13. Probabilidade de uso do espaço por lobo no Inverno de 2014 segundo a análise Kernel aos dados dos dejectos. 
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Figura 14. Probabilidade de uso do espaço por lobo na Primavera de 2014 segundo a análise Kernel aos dados dos dejectos. 
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Figura 15. Probabilidade de uso do espaço por lobo no Verão de 2014 segundo a análise Kernel aos dados dos dejectos. 
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Figura 16. Probabilidade de uso do espaço por lobo no Outono de 2014 segundo a análise Kernel aos dados dos dejectos. 
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Figura 17. Principais áreas de caça (presas domésticas) segundo a análise Kernel aos dados dos prejuízos comunicados ao ICNF em 2014. 
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Figura 18. Principais áreas de caça (presas domésticas) segundo a análise Kernel aos dados dos prejuízos comunicados ao ICNF no Inverno de 2014. 
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Figura 19. Principais áreas de caça (presas domésticas) segundo a análise Kernel aos dados dos prejuízos comunicados ao ICNF na Primavera de 2014. 
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Figura 20. Principais áreas de caça (presas domésticas) segundo a análise Kernel aos dados dos prejuízos comunicados ao ICNF no Verão de 2014. 
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Figura 21. Principais áreas de caça (presas domésticas) segundo a análise Kernel aos dados dos prejuízos comunicados ao ICNF no Outono de 2014. 
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Figura 22. Prejuízos de lobo nas freguesias da área de estudo entre 2008 e 2014. 
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4.4. COMPARAÇÃO PLURIANUAL DO USO DO ESPAÇO 

Dado que existe uma continuidade temporal nesta monitorização, que se iniciou em 2008 aquando 

da construção do PE Serra do Barroso III, foram utilizados os dados recolhidos nestes 7 anos para uma 

comparação plurianual da presença de lobo. Assim, de modo a verificar se existiu alguma alteração 

significativa no uso do espaço pela espécie entre 2008 e 2014 na nossa área de estudo, foi realizada uma 

comparação entre os valores dos IQA de 2008 a 2014 para cada quadrícula UTM, através de testes de 

Kruskall-Wallis (K) (p <0,05). Na Tabela 1 estão expressos os resultados obtidos. Uma vez que o teste K 

apenas nos diz se existiram diferenças significativas ao longo dos 7 anos amostrados e não entre cada par 

de anos, as tabelas apresentam a sombreado verde os anos com valores de IQA mais elevados e a 

sombreado vermelho os anos com valores mais baixos, para facilitar a análise. A negrito vermelho 

encontram-se as quadrículas onde foram identificadas alterações significativas entre 2008 e 2014. 

Da mesma forma, para verificar a existência de diferenças apenas entre o ano considerado como 

situação de referência para este plano (2012) e o ano de 2014, foi feito um teste de Mann-Whitney (p 

<0,05) (Tabela 2). A tabela apresenta a sombreado verde os anos com valores de IQA mais elevados e a 

sombreado vermelho os anos com valores mais baixos, para facilitar a análise. 

Tabela 1. Valor dos IQA médios anuais e do teste de Kruskall-Wallis para cada quadrícula UTM entre 2008 e 2014.  

Quadrícula 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kruskall

-Wallis 

(K) 

p 

1 0,27 0,68 0,62 0,27 0,27 0,21 0,34 11,713 0,069 

2 0,07 0,15 0,20 0,18 0,08 0,08 0,20 5,601 0,469 

3 0,10 0,13 0,28 0,05 0,05 0,20 0,10 8,423 0,209 

4 0,18 0,53 0,48 0,53 0,31 0,18 0,13 16,604 0,011 

5 1,06 0,38 0,50 0,21 0,17 0,08 0,13 14,378 0,026 

6 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,192 0,519 

7 0,21 0,47 0,47 0,18 0,18 0,18 0,11 14,281 0,027 

8 0,00 0,10 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 7,312 0,293 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1,000 
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Tabela 2. Valor dos IQA médios de 2012 e 2014 e do teste de Mann-Whitney para cada quadrícula UTM.  

Quadrícula 2012 2014 Mann-Whitney (U) p 

1 0,27 0,34 10,000 0,686 

2 0,10 0,20 14,000 0,114 

3 0,05 0,10 12,000 0,343 

4 0,31 0,13 3,500 0,200 

5 0,17 0,13 6,500 0,686 

6 0,00 0,00 8,000 1,000 

7 0,18 0,11 5,500 0,486 

8 0,00 0,00 8,000 1,000 

9 0,00 0,00 8,000 1,000 

 

Tal como no primeiro relatório do Reforço de potência do PE Barroso III (Ferrão da Costa, 2014), se 

nos cingirmos à comparação entre o ano de 2012 e o presente ano em análise (Tabela 2), as diferenças 

observadas não tiveram relevância estatística em nenhuma das áreas amostradas, não existindo uma clara 

tendência de aumento ou diminuição entre áreas, dado que os valores não são muito diferentes. 

Já em relação à comparação plurianual (Tabela 1), a junção dos dados de 2014 não veio alterar 

significativamente os resultados já relatados no último relatório, estando presentes diferenças 

estatisticamente significativas na utilização do espaço pelo lobo nas quadrículas 4, 5 e 7, reflectindo uma 

tendência de diminuição do uso do território pela espécie entre os primeiros e os últimos anos da 

monitorização. Em sentido contrário, o ano de 2014 apresentou um ligeiro aumento da presença e uso do 

espaço nas quadrículas 1 e 2, sendo que na quadrícula 1 esse resultado permitiu equilibrar a presença 

plurianual e retirar a relevância estatística das diferenças encontradas (o que acontecia até 2013); e na 

quadrícula 2 (quadrícula da presença dos novos aerogeradores) esse aumento aconteceu sobretudo 

próximo da localidade de Vilarinho Seco e não nas proximidades dos aerogeradores presentes (facto aqui 

descrito pelos dejectos encontrados, mas realçado também pelo aumento dos prejuízos comunicados ao 

ICNF). 
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Globalmente continua-se a verificar que 2009 e 2010 foram os anos com maior e mais estável 

presença da espécie na área de estudo, correspondendo também aos anos em que se conseguiu 

identificar o local de reprodução da alcateia do Barroso e a própria existência de reprodução. Com o 

início da degradação desse local de reprodução em Julho de 2011 e depois em Abril de 2012, devido a 

grandes incêndios florestais, observa-se uma quebra geral do uso do espaço, provavelmente provocado 

por esta alteração tão significativa como é o desaparecimento total de uma vasta área tranquila e que 

serviu como local de reprodução durante vários anos, mesmo antes do início desta monitorização em 

2008 (Sierra & Álvares, 2005) 

Relativamente às zonas de controlo (quadrículas 3 e 4), observou-se em 2014 um ligeiro aumento na 

quadrícula 3 em relação ao ano de 2012 (situação de referência) e uma diminuição na quadrícula 4, 

nenhuma delas com relevância estatística (p>0,05). De facto, e já como relatado anteriormente, parece 

existir um desvio das áreas de utilização da espécie de oeste (quadricula 4) para este (quadricula 3) – 

tanto em número de dejectos como em número de prejuízos - algo a que certamente não será alheio a 

destruição total da área de criação da alcateia do Barroso (quadricula 4), podendo os animais deste grupo 

estar em busca de novos locais mais tranquilos na zona nascente da área de estudo.  

Quando em comparação com a quadrícula 2 (zona de construção dos novos aerogeradores do PE 

Serra do Barroso III), as zonas de controlo não mostraram nenhuma associação evidente com esta área 

(positiva ou negativa), existindo mesmo um aumento do uso do espaço na quadrícula 2 durante o ano de 

construção (2014), tendo presente que os trabalhos estiveram suspensos entre Abril e Setembro. Já como 

referido anteriormente, o aumento nesta zona deveu-se sobretudo a indícios de presença observados 

junto a Vilarinho Seco e não nas imediações dos novos aerogeradores. Com os resultados obtidos, não 

parece que a presença da espécie tenha sido afectada pelas obras de construção destes novos 3 

aerogeradores e caminhos associados. 
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4.5. AVALIAÇÃO DA PERTURBAÇÃO HUMANA 

A análise deste parâmetro só terá início aquando da conclusão total da obra e entrada em 

funcionamento dos novos aerogeradores e acessos, incluindo a implementação das duas cancelas 

previstas. Uma vez que os trabalhos de construção dos novos aerogeradores do PE Serra do Barroso III e 

dos novos acessos só tiveram lugar a partir do início de Novembro de 2013 e prolongaram-se ao longo 

de todo o 2014 (com excepção do período de interdição), não foi possível ainda iniciar a recolha de 

dados. Estes certamente terão início em 2015. 

 

4.6. ARMADILHAGEM FOTOGRÁFICA 

Em meados de 2013 iniciou-se o uso da armadilhagem fotográfica como metodologia de análise do 

uso do espaço de uma forma mais sistemática, de modo a ir ao encontro de algumas recomendações da 

Comissão de Avaliação deste processo. Foram colocadas 10 câmaras fotográficas Bushnell TrophyCam na 

área de estudo, distribuídas da seguinte forma: duas num buffer de distância de 2km aos novos 

aerogeradores; três entre os 2km e os 5km e cinco entre os 5km e os 9km, servindo esta faixa como zona 

de controlo) (Figura 23). Estas estiveram activas durante cerca de 30 dias consecutivos em cada trimestre 

amostrado, que em 2014 corresponderam a períodos de amostragem entre Fevereiro e Março (Inverno), 

Maio e Junho (Primavera), Agosto e Setembro (Verão) e Novembro e Dezembro (Outono). Durante as 

amostragens de 2014 foram furtadas 4 câmaras (uma no Inverno – ponto D e três no Outono – pontos A, 

C e J), fazendo com que nesses pontos se tenha perdido todos os dados para a referida amostragem. Os 

pontos assinalados na Figura 23 acabam por ser indicativos da localização das câmaras uma vez que 

devido aos furtos e algumas alterações pontuais do habitat, foram feitos ajustamentos trimestrais ao local 

exacto das câmaras.  Em 2014 foram apenas registados 2 eventos independentes da presença de lobo, 

ambos em torno do ponto E (buffer 2km-5km), tal como já se tinha verificado em 2013. (Fotografias 7 a 
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9, Figura 24, Tabela 3). No entanto, num dos registos foi possível confirmar a presença de 2 animais e 

com isso também confirmar a presença de uma alcateia a utilizar a zona em questão. Ambos os registos 

foram obtidos em Setembro de 2014 (final da época de dependência das crias). 

No que respeita às presas silvestres do lobo, foram obtidos 26 registos independentes de corço e 139 

registos independentes de javali, tendo o corço sido registado em 7 das 10 localizações amostradas e o 

javali na totalidade dos 10 locais (Figuras 25 e 26, Tabela 3). Tal como em 2013, o Índice Relativo de 

Abundância (IRA) com valor mais elevado para o corço foi obtido na localização C, enquanto para o javali 

foi na localização G. Em termos de faixas de distância, a mais próxima dos aerogeradores (0-2km) teve o 

IRA médio mais baixo para as 3 espécies, tendo a faixa intermédia (2km-5km) obtido o valor médio de IRA 

mais elevado para o lobo e para o corço, enquanto o javali foi registado com maior intensidade na faixa 

mais afastada aos novos aerogeradores (5km-9km) (Tabela 4). 

Tabela 3. Registos fotográficos de lobo, corço e javali obtidos em 2014 e correspondentes valores de IRA.  

 Buffer 
Dias 

amostragem 

Registos 

Lobo 

Registos 

Corço 

Registos 

Javali 
IRA Lobo IRA Corço IRA Javali 

Câmara A 0km-2km 89 0 0 3 0.000 0.000 0.034 

Câmara B 0km-2km 119 0 1 11 0.000 0.008 0.092 

Câmara C 2km-5km 89 0 7 6 0.000 0.079 0.067 

Câmara D 2km-5km 89 0 0 6 0.000 0.000 0.067 

Câmara E 2km-5km 121 2 2 10 0.017 0.017 0.083 

Câmara F 5km-9km 121 0 2 27 0.000 0.017 0.223 

Câmara G 5km-9km 122 0 7 46 0.000 0.057 0.377 

Câmara H 5km-9km 122 0 2 4 0.000 0.016 0.033 

Câmara I 5km-9km 122 0 5 14 0.000 0.041 0.115 

Câmara J 5km-9km 92 0 0 12 0.000 0.000 0.130 

TOTAL  1086 2 26 139    

 

Tabela 4. Valores de IRA para lobo, corço e javali em cada classe de distância aos novos aerogeradores. 

Buffer IRA Lobo IRA Corço IRA Javali Valor médio 

0-2km 0.000 0.005 0.067 0.024 

2-5km 0.007 0.030 0.074 0.037 

5-9km 0.000 0.028 0.178 0.069 

Valor médio 0.002 0.021 0.106 0.043 
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Apesar de em 2013 se terem efectuado apenas 2 amostragens (Verão e Outono), realizou-se uma 

comparação estatística (através do teste de Mann-Whitney) entre os 2 anos (2013 e 2014) para cada 

espécie e cada classe de distância associada (Tabela 5). Os resultados não mostraram qualquer relevância 

estatística nas diferenças observadas entre 2013 e 2014. 

Em próximos relatórios, serão usados os dados conjuntos das amostragens de 2013 e 2014 como ponto 

de comparação com os anos subsequentes, de modo a tornar mais robusta a análise, uma vez que em 

2013 apenas aconteceram 2 amostragens devido à data de início desta metodologia. 

 

Tabela 5. Teste de Mann-Whitney para a comparação dos valores de IRA entre 2013 e 2014, em cada classe de 

distância e para cada espécie estudada. 

Buffer Mann-Whitney (U-test) p 

Lobo 0-2km 4.000 1.000 

Lobo 2-5km 3.500 0.800 

Lobo 5-9km 4.000 1.000 

Corço 0-2km 3.000 0.800 

Corço 2-5km 1.000 0.267 

Corço 5-9km 3.500 0.800 

Javali 0-2km 1.000 0.267 

Javali 2-5km 2.000 0.533 

Javali 5-9km 3.000 0.800 
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Fotografia 7. Lobo fotografado no ponto de amostragem E em 14 de Setembro de 2014.  
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Fotografias 8 e 9. Sequência de dois lobos fotografados no ponto de amostragem E em 16 de Setembro de 2014. 
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   Fotografias 8 a 13. Exemplos de registos fotográficos de javali e corço obtidos na área de estudo 

em 2014.
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Figura 23. Distribuição espacial das câmaras fotográficas utilizadas em 2014 na armadilhagem fotográfica. 
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Figura 24. Valores médios de IRA obtidos para o lobo em cada localização da armadilhagem fotográfica em 2014. 
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Figura 25. Valores médios de IRA obtidos para o corço em cada localização da armadilhagem fotográfica em 2014. 
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Figura 26. Valores médios de IRA obtidos para o javali em cada localização da armadilhagem fotográfica em 2014.
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5. DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos em 2014 não diferem substancialmente daqueles obtidos em 2013, e que 

funcionaram como Ano 0 para o presente Plano de Monitorização do Reforço de Potência do PE Serra do 

Barroso III. No entanto, e dado que este trabalho vem no seguimento de um plano de monitorização que 

teve início em 2008, a situação de referência é muito mais ampla no tempo (não representada apenas 

pelo ano de 2013), o que permite uma avaliação mais pormenorizada da evolução da espécie dentro da 

área de estudo. 

O ano de 2014 abrangeu grande parte dos trabalhos de construção dos novos aerogeradores e 

acessos respectivos (que tiveram início em Novembro de 2013), tendo as obras estado paradas entre Abril 

e Setembro tal como previsto na DIA. O número de indícios encontrados (n=30) foi semelhante a 2013 e 

semelhante entre estações do ano, não indiciando qualquer alteração devido às obras de construção dos 

novos 3 aerogeradores. Por outro lado, o número de prejuízos comunicados e georreferenciados dentro 

da área de estudo aumentou de 48 em 2013 para 70 em 2014, com maior incidência no período de obras 

do que no período de interdição (26 no Inverno, 9 na Primavera, 12 no Verão e 23 no Outono). Este 

padrão está mais correlacionado com a ecologia da espécie (do que com as obras dos novos 

aerogeradores), onde normalmente na Primavera e Verão existem menos lobos a caçar (por ser época de 

reprodução) e nos períodos seguintes de Outono e Inverno, com o crescimento das crias e 

acompanhamento da restante alcateia, o número de lobos aumenta na área, produzindo igualmente um 

maior número de prejuízos no gado. 

Contudo, e tal como em 2013, não foi possível confirmar a existência de reprodução dentro da área 

de estudo, apesar dos esforços em estações de escuta efectuados e de algumas informações obtidas. O 

facto de se terem obtido registos fotográficos de 2 indivíduos em Setembro (ainda em período de 

dependência das crias) entre Alturas do Barroso e Vilarinho Seco podem apontar para, a ter existido 
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reprodução em 2014, que o local de criação se encontre na zona nordeste da área de estudo (tal como 

algumas informações indicam). Mas tal facto não foi passível de ser confirmado. 

 

As análises obtidas relativamente ao uso do espaço, tanto em termos do número de indícios 

encontrados como em relação aos registos fotográficos obtidos, não evidenciaram que as obras de 

construção dos novos aerogeradores tenham provocado um efeito de repulsa sobre o lobo, ou mesmo 

sobre as suas presas naturais. Existiu mesmo um ligeiro aumento nos valores de IQA para a quadrícula 2 

(área nos novos aerogeradores), no número de prejuízos comunicados e também foi na quadrícula 2 que 

se obtiveram os registos fotográficos de lobo em 2014. Tal como já referido anteriormente, estes 

aumentos aconteceram na zona sudeste de uma quadrícula 5x5km, a mais de 2km dos novos 

aerogeradores, e não nas suas proximidades. 

O facto é que a zona de implantação do reforço de potência não se encontra à partida numa área 

muito sensível e utilizada pelas três espécies (lobo, corço e javali), dado o tipo de orografia e habitat 

presente (maioritariamente matos baixos em cotas elevadas) e a envolvência com outros parques eólicos 

da região, que por si já provocam focos de perturbação adicionais. 

Como já referido em relatórios anteriores, a grande alteração nesta área deu-se com a pavimentação 

do estradão de terra que ligava Cerdedo a Coimbró, passando pela Senhora da Serra, obra realizada pelas 

juntas de freguesias locais e financiada como contrapartida da construção do Parque Eólico da Serra do 

Barroso. Posteriormente, a pavimentação entre Alturas do Barroso e Coimbró potenciou o circuito 

automóvel através da zona mais alta da serra do Barroso, onde se encontram os actuais parques eólicos. 

Se até 2003 esta era uma zona mais inóspita e tranquila, tendo sido confirmada reprodução nesta área 

em 1999 e 2000 (Álvares, 2003), desde então que a presença da espécie na área dos actuais parques 

eólicos se baseia sobretudo na procura de alimento junto dos rebanhos locais. As áreas de reprodução 
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desta alcateia foram-se afastando progressivamente desta zona, tendo a última sido confirmada entre 

2009 e 2011 (Ferrão da Costa, 2013) a cerca de 6km para sul dos novos aerogeradores. Com a destruição 

dessa área pelo fogo em 2012, os indícios dos últimos anos parecem apontar para uma menor 

estabilidade da alcateia (ou pelo menos menor número de indivíduos por ausência de reprodução em um 

ou mais anos), existindo algumas evidências (a confirmar) de potenciais áreas de criação a sudeste dos 

actuais parques eólicos. 
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