
 

  

 

MONITORIZAÇÃO DE LOBO 

IBÉRICO NA ENVOLVENTE DA 

SUBESTAÇÃO DE VALPAÇOS, EM 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

 

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO 

 

REF. 2014.2090.2.1 

 

REN 

 

Outubro de 2014 



Esta página foi intencionalmente deixada em branco 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITORIZAÇÃO DE LOBO-

IBÉRICO NA SUBESTAÇÃO DE 

VALPAÇOS, EM FASE DE 

EXPLORAÇÃO 

 

Relatório de Monitorização 

 

Ref. 2014.2090.2.1 

 

REN 

 

Outubro de 2014 



Esta página foi intencionalmente deixada em branco 



 

Relatório de Monitorização / Lobo Ibérico na envolvente da subestação de Valpaços em fase de exploração / out-14 / pág. 1 
 

ÍNDICE 

 

1 Introdução .................................................................................................................... 3 

1.1 Objetivos .............................................................................................................. 3 

1.2 Área de estudo ...................................................................................................... 3 

1.3 O Lobo na área de estudo ....................................................................................... 7 

1.4 Autoria Técnica ...................................................................................................... 8 

1.5 Citação do documento ............................................................................................ 8 

1.6 Enquadramento Legal ............................................................................................. 8 

2 Antecedentes ................................................................................................................ 9 

3 Descrição do Programa de Monitorização ........................................................................ 10 

3.1 Dados de Base ..................................................................................................... 10 

3.2 Parâmetros Avaliados ........................................................................................... 10 

3.3 Locais e Frequência das amostragens ..................................................................... 11 

3.4 Métodos de recolha e armazenamento dos dados ..................................................... 11 

Prospeção de indícios de presença ................................................................................. 11 

Recolha de informação sobre lobo na área de estudo ....................................................... 12 

Recolha de informação relativa a ataques de lobo no gado ................................................ 12 

Realização de estações de escuta .................................................................................. 12 

Realização de estações de espera .................................................................................. 12 

Armadilhagem fotográfica ............................................................................................. 12 

Caracterização de fontes de perturbação ........................................................................ 13 

3.5 Tratamento e critérios de avaliação dos dados ......................................................... 13 

Distribuição (na área de estudo) .................................................................................... 14 

Grupo familiar – Alcateia (apenas em zonas com presença confirmada).............................. 15 

Ocorrência de reprodução (só em zonas com grupos confirmados) .................................... 15 

4 Resultados .................................................................................................................. 17 

4.1 Dados de Base e Pesquisa bibliográfica ................................................................... 17 

4.2 Esforço de campo ................................................................................................. 17 

4.3 Distribuição e Uso do Espaço ................................................................................. 19 

4.4 Caracterização de Fontes de Perturbação Humana .................................................... 26 

5 Discussão dos resultados .............................................................................................. 28 

6 Conclusões ................................................................................................................. 29 

7 Referências bibliográficas ............................................................................................. 30 



 

Relatório de Monitorização / Lobo Ibérico na envolvente da subestação de Valpaços em fase de exploração / out-14 / pág. 2 
 

 

TABELAS 

 

Tabela 1. Equipa técnica. ...................................................................................................... 8 

 

FIGURAS 

 

Figura 1. Exemplos de habitats e de ocupação do solo observados na área de estudo................... 5 

Figura 2. Localização da área de estudo no contexto regional. ................................................... 5 

Figura 3. Localização da área de estudo no contexto local. ........................................................ 6 

Figura 4. Vista aérea da área de estudo e da localização da Subestação de Valpaços – retirado do 

Google Earth. ...................................................................................................................... 7 

Figura 5. Exemplo das câmaras Bushnell TrophyCam utilizadas neste estudo. ........................... 13 

Figura 6. Localização aproximada do território da alcateia de Nogueira da Montanha, segundo o Censo 

Nacional de Lobo realizado em 2002/2003. ........................................................................... 18 

Figura 7. Localização geográfica das várias metodologias empregues (percursos, estações de escuta, 

armadilhagem fotográfica). ................................................................................................. 19 

Figura 8. Número de prejuízos de lobo declarados ao ICNF na área de estudo nos últimos 5 anos.20 

Figura 9. Localização dos prejuízos de lobo comunicados ao ICNF entre Janeiro e Agosto de 2014.

 ....................................................................................................................................... 21 

Figura 10. Probabilidade de uso do espaço por lobo na área de estudo, tendo por base os dados dos 

prejuízos comunicados ao ICNF em 2014 e uma análise de Kernel. .......................................... 23 

Figura 11. Probabilidade de uso do espaço por lobo entre Valpaços e Vila Real, tendo por base os 

dados dos prejuízos comunicados ao ICNF em 2014 e uma análise de Kernel. ........................... 24 

Figura 12. Zona de colocação da câmara fotográfica. ............................................................. 25 

Figura 13. Registo de javali (Sus scrofa) obtido durante o estudo. ........................................... 25 

Figura 14. Registo de raposa (Vulpes vulpes) obtido durante o estudo. ..................................... 26 

Figura 15. Localização geográfica dos povoamentos humanos e rodovias no interior e envolvente 

próxima da área de estudo. ................................................................................................ 27 

 

  



 

Relatório de Monitorização / Lobo Ibérico na envolvente da subestação de Valpaços em fase de exploração / out-14 / pág. 3 
 

1 Introdução 

O presente documento é referente à Monitorização do lobo-ibérico no âmbito da construção 

Subestação de Valpaços, localizada na freguesia de Friões, concelho de Valpaços. 

1.1 Objetivos 

O objetivo geral desta monitorização foi avaliar a presença de lobo-ibérico (Canis lupus signatus) na 

envolvente da Subestação de Valpaços, nomeadamente a ocorrência de reprodução, e avaliar 

eventuais impactes decorrentes da existência da subestação tendo em conta o conhecimento prévio 

existente sobre o lobo nesta região. 

Em termos específicos, pretendeu-se avaliar a existência de reprodução na alcateia de Nogueira da 

Montanha no ano de 2014, e em caso afirmativo, determinar a sua localização em relação à 

subestação em análise. Caso não fosse possível determinar o local de reprodução desta alcateia, 

pretendeu-se caracterizar o uso do espaço pelo lobo nesta região durante o mês de Setembro de 

2014. 

1.2 Área de estudo 

A Subestação de Valpaços foi edificada na freguesia de Friões, concelho de Valpaços, numa região 

planáltica, a cerca de 800m de altitude. Tendo em conta a grande mobilidade do lobo e as dimensões 

médias dos seus territórios em Portugal (100 a 300 km2) (Roque et al., 2001), a área de estudo 

englobou todo o território que distasse no mínimo 3km da Subestação de Valpaços e um máximo de 

5km (abrangendo uma área mínima de 28km2 e uma área máxima de 78km2) (Figura 2, Figura 3 e 

Figura 4). 

Do ponto de vista biogeográfico a área de estudo insere-se no limite da Região Mediterrânica (zona 

de transição com a Região Eurosiberiana a Oeste), caracterizada por um clima onde as chuvas 

escasseiam durante o verão. Como tal, a vegetação climácica desta zona é constituída por bosques 

de carvalho-negral (Quercus pyrenaica) nas montanhas, sobreiros (Quercus suber) nas áreas 

planálticas e azinheiras (Quercus ilex) nas encostas declivosas dos vales mais encaixados, sendo a 

vegetação ripícola dominada por amieiros (Alnus glutinosa), freixos (Fraxinus angustifolia) e choupos 

(Populus sp.) (Honrado, 2003). A destruição da floresta climácica por ação de incêndios, pastoreio 

ou conversão agrícola deu origem a vastas áreas dominadas por matos, onde se destacam os urzais 
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montanos de urze-vermelha (Erica aragonensis), os giestais de giesta-branca (Cytisus multiflorus) e 

os medronhais (Arbustus unedo) com urze-das-vassouras (Erica scoparia) (Honrado, 2003). 

Na envolvente próxima da Subestação de Valpaços, a paisagem é predominantemente agrícola, 

salientando-se a cultura da castanha, dos cereais e algum olival. Num raio mais alargado, a paisagem 

é igualmente pontuada com algumas manchas de vegetação natural, nomeadamente bolsas de 

carvalho-negral (Quercus pyrenaica) associadas a vegetação ripícola junto de algumas linhas de 

água, formando um moisaico agrícola-natural, o qual é completado pela existência de manchas 

consideráveis de giesta (Cytisus sp.) resultantes da degradação da floresta climácica por ação do 

fogo (Figura 1). 

A densidade populacional é relativamente baixa (22 habitantes/km2 na freguesia de Friões e 30 

habitantes/km2 na freguesia adjacente de Nogueira da Montanha) apesar de a paisagem estar 

pontuada por diversas pequenas localidades, não existindo uma ampla zona natural e livre de 

perturbação humana. 
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Figura 1. Exemplos de habitats e de ocupação do solo observados na área de estudo 

 
Figura 2. Localização da área de estudo no contexto regional. 
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Figura 3. Localização da área de estudo no contexto local. 
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Figura 4. Vista aérea da área de estudo e da localização da Subestação de Valpaços – retirado do 

Google Earth. 

1.3 O Lobo na área de estudo 

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

resultado da existência de menos de 250 animais maturos na natureza (Cabral et al., 2005), estando 

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

Lei n.º 139/90, de 27 de Abril, que a regulamenta). É proibido o abate ou captura de exemplares de 

lobo, 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. 

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 12500km2; outra subpopulação mais instável e 

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

A subestação de Valpaços encontra-se no interior do território da alcateia de Nogueira da Montanha 

- tal como definida no Censo Nacional de Lobo 2002/2003 (Pimenta et al., 2005). A alcateia de 
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Nogueira da Montanha ocupa a zona de serrania a sudeste de Chaves, desde a região de Vilar de 

Nantes até à zona de planalto onde se encontram as localidades de Nogueira da Montanha, Friões e 

Mosteiró de Cima. Nunca foi validado um local de reprodução para esta alcateia, e em estudos mais 

recentes (ex: Petrucci-Fonseca et al., 2010) nunca foi observada uma presença muito intensa de 

lobo nesta região. 

1.4 Autoria Técnica 

A equipa técnica responsável pelo presente estudo, bem como as tarefas realizadas pelos diferentes 

elementos da mesma, encontra-se descrita na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Equipa técnica. 

Nome Formação Funções 

Gonçalo Ferrão da Costa 

(Grupo Lobo) 

Licenciado em Biologia Aplicada aos Recursos Animais – 

Variante terrestres  

Mestre em Sistemas de Informação Geográfica 

Coordenação 

científica/Trabalho de 

campo/Elaboração 

Paulo Cardoso 

(Strix) 

Licenciada em Biologia Ambiental 

Pós Graduado em SIG e Gestão de Base de Dados Espaciais 

Elaboração/Revisão 

Filipe Canário 

(Strix) 

Licenciado em Recursos Faunísticos Terrestres Elaboração/Revisão 

1.5 Citação do documento 

Este documento deve ser citado como se indica abaixo. 

 

Strix 2014. Relatório de Monitorização do Lobo Ibérico, na envolvente da subestação de Valpaços, 

em fase de exploração. Relatório não publicado. Carcavelos. 

1.6 Enquadramento Legal 

O presente relatório de monitorização foi elaborado dando cumprimento ao exposto na legislação em 

vigor, designadamente o Anexo V da Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril, com as devidas e 

necessárias adaptações. 
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2 Antecedentes 

A construção da Subestação de Valpaços teve uma primeira avaliação no âmbito do processo de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) em Março de 2009, da qual resultou uma Declaração de 

Impacte Ambiental (DIA) desfavorável, emitida em 9 de Março de 2009 por questões relacionadas 

sobretudo com a vertente paisagística e do património. Em Dezembro do mesmo ano, e após novo 

processo de AIA iniciado em 22 de Maio, resultou em 2 de Dezembro na DIA favorável condicionada 

a um conjunto de medidas de minimização, compensação e planos de monitorização, entre os quais 

o do lobo-ibérico. 

Tendo em conta o preconizado pela DIA da Subestação de Valpaços: “Tendo presente os efeitos 

cumulativos expectáveis, nomeadamente com a construção e ligação das linhas de Lagoaça/Macedo 

de Cavaleiros/Valpaços e de Valpaços/Vila Pouca de Aguiar, a subestação ora em avaliação deverá 

ser considerada nos planos de monitorização do lobo ibérico […] que venham a ser implementados” 

e atendendo a que não foi indicada a necessidade de monitorização de lobo-ibérico em nenhuma das 

linhas atrás referidas, a REN decidiu proceder à monitorização do lobo-ibérico na envolvente da 

subestação agora em análise. 
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3 Descrição do Programa de Monitorização 

3.1 Dados de Base 

Tendo o Grupo Lobo desenvolvido trabalhos sobre o lobo-ibérico nesta região desde 2005 (ex: 

Petrucci-Fonseca et al., 2010), foi feita uma compilação de todos os dados existentes para a área 

em questão, de modo a que a prospeção no terreno fosse a mais eficaz e direcionada possível e que 

as análises posteriores tivessem robustez.  

3.2 Parâmetros Avaliados 

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 reprodução) (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 a utilização de análises genéticas para validar os dejetos recolhidos no terreno ou o uso 

de câmaras fotográficas com sensores de movimento tem complementado as metodologias 

tradicionalmente empregues, funcionado como uma adição de informação de grande utilidade. 

Assim, este trabalho foi baseado na prospeção de indícios, mas com a validação genética de todos 

os dejetos recolhidos, utilizando-se a armadilhagem fotográfica pontualmente para confirmação da 
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presença da espécie em zonas específicas da área de estudo (e caso fossem recolhidos indícios nesse 

sentido). 

O trabalho de campo foi dirigido para avaliar 5 parâmetros importantes da ecologia do lobo na região: 

 

 Distribuição (presença/ausência); 

 Uso do espaço; 

 Localização de áreas de reprodução; 

 Sucesso reprodutor; 

 Número mínimo de indivíduos; 

 Perturbação da área de estudo. 

3.3 Locais e Frequência das amostragens 

Tal como referido anteriormente a área de estudo abrangeu no mínimo 3km de raio em torno da 

subestação de Valpaços, e num máximo (em algumas zonas) 5km de raio. Foi nesta extensão 

territorial que foram executadas todas as metodologias propostas e descritas seguidamente. O 

trabalho de campo foi realizado entre os dias 1 e 5 de setembro. 

3.4 Métodos de recolha e armazenamento dos dados 

Prospeção de indícios de presença 

Ao longo da área de estudo proposta foram realizados vários percursos de amostragem para procura 

de indícios da presença de lobo em locais potencialmente propícios à ocorrência deste carnívoro e 

cujo grau de detetabilidade fosse elevado e semelhante (e.g. estradões de cumeadas, orlas 

florestais). Foi tentado que cada percurso realizado não tivesse menos de 1km de extensão. Os 

percursos foram feitos maioritariamente de jipe, a uma velocidade inferior a 10km/h, sendo os 

cruzamentos prospetados sempre a pé até uma distância de 50m em cada direção. 

Os dejetos potencialmente pertencentes a lobo eventualmente encontrados seriam 

georreferenciados, recolhidos, catalogados e enviados para um laboratório do Instituto Nacional de 

Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV) para posteriores análises genéticas. 
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Recolha de informação sobre lobo na área de estudo 

Os inquéritos orais, foram feitos de forma informal, durante a realização dos percursos. As pessoas 

encontradas, essencialmente pastores e caçadores, foram inquiridas sobre aspetos que permitissem 

conhecer melhor a situação da população lupina na área de estudo, de modo a se obterem 

informações credíveis sobre avistamentos recentes de lobos ou locais históricos de reprodução. 

Recolha de informação relativa a ataques de lobo no gado 

Foi analisada a distribuição dos prejuízos de lobo na área de estudo através da consulta à base de 

dados de prejuízos de lobo existente no Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 

e sempre que possível os mesmos foram georreferenciados e inseridos num Sistema de Informação 

Geográfica. 

Realização de estações de escuta 

As estações de escuta consistem em visitas noturnas, efetuadas de preferência no início da noite (1 

a 2 horas após o pôr do Sol), nas quais, a partir de pontos altos próximos do local que se supõe ser 

frequentado pelo grupo familiar, se emitem 2 a 3 sequências de uivos simulados. 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 devem ser realizadas apenas com condições atmosféricas adequadas, isto é, 

ausência de vento ou vento fraco e ausência de precipitação. O principal objetivo é obter respostas 

por parte de crias e adultos da alcateia e com isso confirmar o sucesso reprodutor e contabilizar um 

número mínimo de indivíduos. Podem ser realizadas entre julho e outubro, existindo maior 

probabilidade de sucesso em agosto e setembro. 

Realização de estações de espera 

Realizam-se ao amanhecer ou ao anoitecer, com recurso a binóculos ou telescópio, a partir de pontos 

de observação altos e com bom campo de visão, em zonas onde se observaram indícios da espécie 

ou onde se obtiveram respostas positivas a estações de escuta. 

Armadilhagem fotográfica 

Caso se obtivessem informações relevantes sobre a presença de lobo, ou fossem observados dejetos 

da espécie em alguma quantidade, seriam colocadas câmaras fotográficas com sensores de 
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movimento e flash de infravermelhos (Figura 5) para tentativa de registo fotográfico da espécie. As 

câmaras instaladas são retiradas cerca de 30 dias após a sua colocação (inicio de outubro de 2014). 

 

Figura 5. Exemplo das câmaras Bushnell TrophyCam utilizadas neste estudo. 

Caracterização de fontes de perturbação 

Realizou-se ainda um levantamento da presença de fontes de perturbação na área de estudo, 

nomeadamente rodovias, localidades, infra-estruturas existentes, para posteriores análises do 

possível impacte cumulativo da subestação em estudo. 

3.5 Tratamento e critérios de avaliação dos dados 

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

presença da espécie no interior da área de estudo e foram contabilizados em índices Quilométricos 

de Abundância (IQA) por percurso efetuado. O IQA corresponde à razão entre o número de indícios 

observados e o total de quilómetros prospetados em cada percurso de amostragem. 

Importa referir que apenas são utilizados nestas análises, os dejetos confirmados com recurso às 

análises genéticas como sendo de lobo. 

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

Rodgers, 1998; Quinn & Keough, 2002). O Kernel é um estimador não-paramétrico para determinar 

densidades de probabilidades a partir de um conjunto de pontos. No contexto do presente trabalho, 

este método descreve a probabilidade da presença/utilização 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 – dejetos e/ou prejuízos), com 

um determinado raio de procura (h). O valor utilizado para o parâmetro (h) foi de 1,5km (metade 

do raio mínimo da área de estudo). Seguidamente, uma grelha regular é sobreposta à área de estudo 
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(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 de probabilidade de utilização 

elevados, ilustrando mais fielmente as potenciais áreas de utilização da espécie quando em 

comparação com os IQA dos percursos individuais. 

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 trabalho tentou-se realizar uma superfície de 

densidade Kernel para o período de amostragem, utilizando os dados dos dejetos de lobo 

identificados nos percursos realizados. Foram ainda realizadas várias superfícies de densidade de 

Kernel com os dados dos prejuízos comunicados ao Parque Natural do Alvão (PNAL) nos últimos 5 

anos, de forma a evidenciar as principais áreas de caça da espécie, dado que cerca de 80% da dieta 

do lobo na região é composta por animais domésticos (Petrucci-Fonseca et al., 2007). 

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, tendo sido baseados 

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

para o projeto em curso: 

Distribuição (na área de estudo) 

Presença confirmada 

 

 Observação direta de indícios de presença atribuíveis ao lobo (dejetos) e confirmados 

geneticamente; 

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

 Existência confirmada de lobos mortos na área de estudo durante o período em análise. 

Presença provável 
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 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 dejetos ou observação de indivíduos). 

Presença não detetada 

 

 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 (dejetos e prejuízos seguramente atribuídos ao lobo);  

 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 (ex: inquéritos). 

Ocorrência de reprodução (só em zonas com grupos confirmados) 

Reprodução confirmada 

 Deteção da presença de crias através de uivos ou observação direta pela equipa de 

trabalho (referente apenas ao ano da prospeção); 

 Recolha de crias mortas. 
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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. 
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4 Resultados 

4.1 Dados de Base e Pesquisa bibliográfica 

Durante o Censo Nacional de Lobo 2002/2003 (Pimenta et al., 2005) foi descrita para a área em 

estudo a presença de uma alcateia (alcateia de Nogueira da Montanha) (Figura 6) tendo por base a 

existência de alguns prejuízos e de alguns dejetos potencialmente pertencentes à espécie, aliados 

ao facto de se ter encontrado um lobo juvenil atropelado na EN2, junto a Vilarinho da Paranheiras 

(sudoeste da área agora em estudo), cuja filiação se achou ser mais provável a um grupo familiar 

que existisse nesta zona. 

Contudo, em trabalhos de monitorização realizados pelo Grupo Lobo entre 2005 e 2009, ao abrigo 

da construção da A24 (Petrucci-Fonseca et al., 2010), os resultados demonstraram uma escassa 

utilização da espécie nessa zona, basicamente fundamentada na existência de alguns (poucos) 

prejuízos no gado anualmente e cuja conclusão final desse trabalho foi: “…Atualmente, a presença 

de lobo nesta região não será muito intensa, quer pela paisagem existente, quer sobretudo pela 

diminuição registada no número de cabeças de gado existentes. A alcateia de Nogueira da Montanha 

será uma entidade instável, que dependendo do ano e da taxa de dispersão de indivíduos de outros 

territórios, poderá ou não existir”. 

4.2 Esforço de campo 

O trabalho de campo desenvolveu-se entre os dias 1 e 5 de setembro de 2014. Foram realizados 20 

percursos de amostragem (Figura 7) em caminhos de terra batida, totalizando cerca de 59km de 

prospeção dirigida. Foram ainda realizados 11 inquéritos orais a habitantes locais, nomeadamente 

pastores e agricultores, sobre a presença de lobo na área de estudo. 

Realizaram-se 3 estações de escuta no interior da área de estudo, em 3 e 4 de Setembro de 2014 e 

3 estações de espera (uma ao amanhecer e duas ao anoitecer). Foi ainda colocada uma câmara 

fotográfica com sensor de movimento (Bushnell TrophyCam) junto ao único vale onde existiam 

informações sobre potenciais avistamento de lobos em anos passados, perto dos locais onde foram 

comunicados alguns prejuízos da espécie nos últimos 5 anos. A câmara esteve ativa durante 32 dias 

consecutivos, tendo sido retirada a 3 de outubro de 2014. 
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Figura 6. Localização aproximada do território da alcateia de Nogueira da Montanha, segundo o 

Censo Nacional de Lobo realizado em 2002/2003. 
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Figura 7. Localização geográfica das várias metodologias empregues (percursos, estações de 

escuta, armadilhagem fotográfica). 

4.3 Distribuição e Uso do Espaço 

Durante o trabalho de campo realizado, não foi encontrado qualquer indício potencialmente 

pertencente a lobo ao longo dos cerca de 59km prospetados e como tal não foi recolhido qualquer 

dejeto para posteriores análises genéticas. 

Durante o ano de 2014, até ao mês de Agosto, foram comunicados 7 prejuízos de lobo em freguesias 

mais próximas da área de estudo (6 em Nogueira da Montanha e 1 em Moreiras, ambos no concelho 

de Chaves). Destes, apenas 4 foram passíveis de georreferenciar, encontrando-se o local de prejuízo 

mais próximo a 3,6km da Subestação de Valpaços, junto à localidade de Capeludos da Montanha 

(Figura 8). Nenhum dos prejuízos ocorreu nos meses de Verão (Junho, Julho, Agosto). 

Foi também junto à localidade de Capeludos que recolhemos as únicas informações positivas sobre 

a presença de lobo. As informações foram no sentido de observações esporádicas nos últimos anos 
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e não mais de 2 indivíduos. Sobre reprodução as informações recolhidas apontam para a não 

ocorrência (ou não conhecimento) há mais de 10 anos. 

Ainda relativamente ao número de prejuízos de lobo na área de estudo (buffer de 5km – 78km2), 

fizemos uma compilação do número de eventos reportados ao ICNF nos últimos 5 anos (Figura 8). 

Verifica-se que, retirando o ano de 2010, os últimos 4 anos têm demonstrado um número diminuto 

de prejuízos, não compagináveis com a presença de um grupo estável e reprodutor nesta zona, que 

certamente provocaria um número superior de danos no gado. 

 

Figura 8. Número de prejuízos de lobo declarados ao ICNF na área de estudo nos últimos 5 anos. 
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Figura 9. Localização dos prejuízos de lobo comunicados ao ICNF entre Janeiro e Agosto de 2014. 

A esmagadora maioria destes prejuízos foram reportados na localidade de Capeludos da Montanha, 

onde ainda existem alguns rebanhos de pequenos ruminantes pastoreados em regime extensivo, 

algo que, segundo as informações recolhidas, já escasseia noutras localidades da área de estudo. 

Apesar da escassa informação obtida sobre a presença atual de lobo nesta área, foi possível elaborar 

uma superfície Kernel com os dados dos prejuízos comunicados ao ICNF em 2014 para o distrito de 

Vila Real (a Este do rio Tâmega). Esta superfície de densidade de probabilidades parte do princípio 

que todos os prejuízos sujeitos a verificação foram efetivamente feitos por lobo (o que nem sempre 

se consegue comprovar) e com base nesses dados dá-nos uma ideia geral sobre a probabilidade de 

presença da espécie, nomeadamente das suas zonas de caça. Assim, a Figura 10 mostra que a 

probabilidade de presença de lobo foi praticamente nula em 2014 na metade nordeste da área de 

estudo, aumentando essa probabilidade em redor de Capeludos da Montanha, mas nunca em valores 

muito altos, especialmente se se comparar com outras zonas do distrito de Vila Real mais a sul, onde 
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a presença de lobo é mais forte e estável atualmente (Figura 11). A Subestação de Valpaços fica 

numa zona de baixa probabilidade de presença atual da espécie. 

Tendo em conta as informações obtidas (quer orais quer através dos prejuízos no gado) e o tipo de 

habitat existente, foi colocada uma câmara fotográfica com sensor de movimento junto ao vale onde 

são comunicados a maioria dos prejuízos de Capeludos da Montanha (Figura 12). A câmara esteve 

ativa durante 32 dias consecutivos, mas não foi obtido qualquer registo de lobo durante o período 

amostrado, apenas alguns registos de javali, raposa e animais domésticos (Figura 13 e Figura 14). 

Apesar de escassa informação, e para despistar qualquer falha na amostragem, forma realizadas 3 

estações de escuta no interior da área de estudo, em zonas que, pelo tipo de orografia e habitat, 

possuíssem condições mínimas para a reprodução da espécie. Também junto desses pontos 

realizaram-se estações de espera com recurso a binóculos e um telescópio. Em qualquer das 

metodologias os resultados foram nulos. 

Tendo em conta os critérios definidos na metodologia, e que foram baseados naqueles utilizados 

durante o Censo nacional de Lobo 2002/2003, podemos caracterizar a área de estudo como sendo 

uma zona de presença provável de lobo, sem no entanto ser possível confirmar a presença de uma 

alcateia estável. 
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Figura 10. Probabilidade de uso do espaço por lobo na área de estudo, tendo por base os dados dos 

prejuízos comunicados ao ICNF em 2014 e uma análise de Kernel. 
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Figura 11. Probabilidade de uso do espaço por lobo entre Valpaços e Vila Real, tendo por base os 

dados dos prejuízos comunicados ao ICNF em 2014 e uma análise de Kernel. 
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Figura 12. Zona de colocação da câmara fotográfica. 

 

Figura 13. Registo de javali (Sus scrofa) obtido durante o estudo. 
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Figura 14. Registo de raposa (Vulpes vulpes) obtido durante o estudo. 

4.4 Caracterização de Fontes de Perturbação Humana 

Foi feito um levantamento de outras atividades ou infraestruturas humanas que pudessem funcionar 

como impacte cumulativo com a Subestação de Valpaços sobre o lobo. Foram identificadas 3 maiores 

fontes de perturbação: a própria presença humana, resultante do número de localidades existentes 

e da densidade populacional; as rodovias alcatroadas; as atividades agrícolas. 

Existem 35 localidades num raio de 5km da Subestação de Valpaços, o que corresponde a um valor 

elevado quando comparado com outras zonas de presença de lobo próximas, acima dos 700m de 

altitude, como grande parte das serras do Alvão, Falperra e Padrela (Figura 15). Este número de 

localidades obriga à existência de uma rede viária alcatroada intrincada por toda a área de estudo, 

não existindo amplas zonas mais inacessíveis e isoladas, algo importante para uma espécie como o 

lobo. Também a reconversão agrícola de grande parte do planalto onde se insere a subestação em 

estudo poderá funcionar como fonte de perturbação adicional para a espécie, quer pela destruição 

de habitat natural mais propício ao lobo, quer pela presença mais constante de pessoas e máquinas 

agrícolas no terreno. 
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Figura 15. Localização geográfica dos povoamentos humanos e rodovias no interior e envolvente 

próxima da área de estudo. 
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5 Discussão dos resultados 

Os resultados obtidos vão no sentido de uma presença muito esporádica do lobo nesta região, que 

se traduziu na ausência de qualquer dejeto da espécie observado nos percursos de amostragem 

efetuados, na ausência de respostas às estações de escuta efetuadas e na ausência de registos 

fotográficos da espécie. Apenas a existência de alguns prejuízos no gado comunicados ao ICNF junto 

à localidade de Capeludos da Montanha indicia que a espécie possa estar presente ocasionalmente 

nesta região. Mesmo os dados dos prejuízos indicam uma diminuição da presença da espécie entre 

2010 e 2014.  

Os lobos quando estão presentes, e nomeadamente quando se reproduzem numa determinada área, 

deixam indícios fortes da sua presença não sendo difícil encontrá-los, especialmente numa zona com 

tantos caminhos como esta. O facto de se ter prospetado 59km de caminhos num raio de 5km da 

subestação sem qualquer sinal da presença da espécie leva-nos a supor, com um grau de segurança 

elevado, que não existiu nenhum local de reprodução de lobo em 2014 nesta área e que a sua 

presença será muito esporádica (nunca se pode assegurar uma total ausência, especialmente quando 

existem algumas comunicações de prejuízos ao ICNF). 

A alcateia de Nogueira da Montanha foi sempre considerada uma alcateia instável, sem nunca se ter 

identificado um local de reprodução para ela. Essa instabilidade parece persistir, ou mesmo 

aumentar, tendo em conta a diminuição de prejuízos que têm vindo a ser comunicados ao ICNF. A 

diminuição de pequenos ruminantes em regime extensivo nesta zona parece ser também um motivo 

para esta diminuição e que se repercute na disponibilidade alimentar para o lobo, numa zona em 

que mais de 70% da sua dieta é composta por animais domésticos (Petrucci-Fonseca et al., 2007). 

Tendo em conta os resultados obtidos e a qualidade da paisagem existente, quer em termos de 

habitat quer em termos de perturbação humana, não nos parece que a Subestação de Valpaços 

venha trazer um incremento substancial de perturbação para o lobo, especialmente por se encontrar 

numa área de presença muito residual da espécie. A subestação é uma infraestrutura muito 

delimitada no espaço, rodeada por terrenos eminentemente agrícolas, e não produz ruído ou impacte 

luminoso. A título de exemplo, junto da Subestação de Vila Pouca de Aguiar, na serra da Falperra 

(zona bastante perturbada pela existência de pedreiras, camiões de transporte de pedra, parques 

eólicos e autoestradas) foram observados vários dejetos de lobo no ano de 2013 (confirmados 

geneticamente) no empedrado de acesso à subestação (Grupo Lobo, 2014), o que demonstra que a 

existência por si desta construção não impede a presença próxima da espécie. 
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6 Conclusões 

Com este trabalho, pretendeu-se caracterizar a presença de lobo na envolvente à Subestação de 

Valpaços durante a época de reprodução da espécie e verificar se esta infraestrutura poderia ter um 

impacte significativo sobre este carnívoro.  

Os resultados obtidos demonstraram uma fraca utilização da espécie na área de estudo, durante o 

período analisado, reforçando os dados históricos sobre o lobo nesta zona durante os últimos 10 

anos.  

Não foram encontrados quaisquer indícios, informações ou registos que apontem para a presença de 

um local de reprodução de lobo num raio de 5km em torno da Subestação de Valpaços, podendo 

esta área funcionar atualmente como zona de assentamento de animais dispersantes, sem a 

presença de um grupo familiar estável. 

Tendo em conta os resultados alcançados, e sendo o ponto de partida uma presença residual da 

espécie na área de estudo, não nos parece que o prolongamento temporal do presente plano de 

monitorização realizado no âmbito do procedimento de Pós-AIA seja necessário. Uma vez que não é 

imputável à subestação de Valpaços a ausência de lobo na área, e partindo dessa realidade, não é 

viável definir medidas de minimização adicionais que carecessem de um prolongamento do 

acompanhamento temporal da população lupina, de modo a aferir os resultados dessas medidas na 

espécie. 
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