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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS O Plano de monitorização do lobo tem como objetivo conhecer a utilização da área em análise (Sobreequipamento do Parque Eólico do Sabugal e envolvente) pelo lobo e perceber qual a influência da exploração do Parque Eólico na sua utilização. O presente relatório contempla os resultados da reavaliação e seleção dos transectos para avaliação da utilização da área de estudo por lobo realizados em julho de 2013, assim, como os resultados da monitorização realizada na fase pré-construção. 
1.2. PARÂMETROS Foram registados os seguintes parâmetros de caracterização de cada transecto: data de amostragem, hora de início e de fim, extensão percorrida, coordenada geográfica de início e de fim e habitat envolvente.  Para avaliação da utilização da área por lobo foi feito o registo de indícios de presença de lobo (avistamentos, dejetos, pegadas) e de ataques atribuídos a esta espécie (através de inquéritos à população e recolha de informação junto da Reserva Natural da Serra da Malcata). Foram adicionalmente registados todos os indícios de outros predadores e eventuais presas (dejetos, latrinas, pegadas, tocas). 
1.3. PERÍODO, FASEAMENTO E LOCAIS DA AMOSTRAGEM Os trabalhos de monitorização do lobo associados ao SPES desenvolvidos na fase de Pré-construção decorram nos meses de abril (dias 21 e 22) e junho (dias 27 e 28). Foram realizados 9 transectos, localizados em acessos previamente selecionados, que perfazem uma extensão total de prospeção de 29,7 km. A seleção dos transectos teve por base as monitorizações decorridas em 2009 e 2010, e as orientações do ICNF, decorrentes da reunião tida entre o Proponente, a APA e o ICNF, de 15 de Abril de 2013, tendo alguns dos transectos inicialmente monitorizados sido excluídos ou alterados, e sido selecionados novos transectos para monitorização. A localização dos transectos apresenta-se na Figura 1.1. 
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 Figura 1.1. Localização dos transectos de monitorização de lobo.  
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2. METODOLOGIA 

2.1. MATERIAL E MÉTODOS DE AMOSTRAGEM A metodologia de prospeção nos transectos incluiu a realização de percursos de carro a uma velocidade máxima de 10km/h, com paragem em todos os cruzamentos existentes no transecto, de modo a efetuar percursos a pé com uma extensão de cerca de 50 m para cada lado. A prospeção a pé nos cruzamentos permite aumentar a probabilidade da deteção de indícios sendo estes os locais preferenciais de marcação de território. 
2.2. MÉTODOS DE TRATAMENTO DE DADOS 

2.2.1. Georreferenciação da informação Os dados obtidos no trabalho de campo foram georreferenciados no sistema de coordenadas GAUSS e inseridos posteriormente num Sistema de Informação Geográfica (SIG) de modo a produzir uma base cartográfica do trabalho. 
2.2.2. Análise anual No período a que se reporta o presente relatório não forma detetados indícios de lobo, no entanto, a análise de dados prévia a determinação da frequência de utilização do espaço através da determinação do Índice Quilométrico de Abundância (IKA) Blondel et al. (1970) com base nos indícios detetados nos transectos prospetados em cada campanha mensal de amostragem. 
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3. RESULTADOS 

3.1.  REAVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS TRANSECTOS Os resultados da reavaliação e seleção dos transectos encontram-se sintetizados no Quadro 3.1, e nas figuras 1.2 a 1.11 apresenta-se a caracterização dos habitats na envolvente dos transectos selecionados.  
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 Quadro 3.1 – Resumo da avaliação feita aos transectos de monitorização de lobo. 
DESIGNAÇÃO DO 

TRANSECTO COMPRIMENTO (M) Nº DE 
INTERCEÇÕES BIÓTOPOS OBSERVAÇÕES FOTO 

T1 4066 NA NA Abandonado Abandonado devido à presença de um número elevado de cães de pastoreio  

T2 3962 10 Carvalhal (63%) Agrícola (30%) Matos (7%) Charca (<1%) 
Mantido Em algumas zonas do transecto há vedações com arame farpado, contudo, considera-se que estão reunidas as condições mínimas adequadas para manter o transecto 

 

T3 3720 14 Carvalhal (53%) Agrícola (27%) Matos (18%) Pinhal (2%) 
Mantido Em algumas zonas do transecto há vedações com arame farpado, contudo, considera-se que estão reunidas as condições mínimas adequadas para manter o transecto 
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DESIGNAÇÃO DO 
TRANSECTO COMPRIMENTO (M) Nº DE 

INTERCEÇÕES BIÓTOPOS OBSERVAÇÕES FOTO 

T4 3098 13 
Agrícola (79%) Matos (10%) Souto (5%) Carvalhal (4%) Pinhal (2%) Eucaliptal (<1%) 

Mantido 

 

T5 3491 9 Agrícola (57%) Carvalhal (34%) Matos (7%) Pinhal (2%) Mantido 
 

T6 4500 5 NA Abandonado Abandonado devido à grande extensão de vedação com arame farpado e diminuto número de interceções. 
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DESIGNAÇÃO DO 
TRANSECTO COMPRIMENTO (M) Nº DE 

INTERCEÇÕES BIÓTOPOS OBSERVAÇÕES FOTO 

T7 1791 7 
Carvalhal (48%) Agrícola (43%) Matos (6%) Urbano (3%)  Charca (<1%) 

Mantido 
 

T8 2549 NA NA 
Abandonado Transecto localizado na margem do rio Côa oposta à localização do Parque Eólico, considerando-se que esta zona já não estará sob influência do Projeto em avaliação. 

 

T9 3509 9 
Pinhal (64%) Agrícola (24%) Matos (8%) Carvalhal (2%) Souto (2%) 

Mantido 
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DESIGNAÇÃO DO 
TRANSECTO COMPRIMENTO (M) Nº DE 

INTERCEÇÕES BIÓTOPOS OBSERVAÇÕES FOTO 

T10 3194 5 
Matos (40%) Pinhal (32%) Carvalhal (14%) Agrícola (12%)  Souto (2%) 

Alterado Transecto alterado quase na totalidade devido ao alcatroamento de grande parte do percurso. 
 

T11 3598 13 
Pinhal (55%) Agrícola (27%) Matos (16%) Carvalhal (1%) Urbano (1%)  Charca (<1%) 

Novo Novo transecto, não realizado anteriormente. Constitui um reforço à rede de monitorização na área do Parque Eólico. 
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DESIGNAÇÃO DO 
TRANSECTO COMPRIMENTO (M) Nº DE 

INTERCEÇÕES BIÓTOPOS OBSERVAÇÕES FOTO 

T12 3324 9 Carvalhal (48%)  Agrícola (42%) Pinhal (8%) Matos (2%) 
Novo Novo transecto, não realizado anteriormente. Constitui um reforço à rede de monitorização na área do Parque Eólico. 

 

T1C 4201 NA NA 
Abandonado Abandonado dada a distância a que se encontra da área de estudo. Considera-se que esta zona já não está sob influência do Projeto em avaliação. 

 

T2C 4703 NA NA 
Abandonado Abandonado dada a distância a que se encontra da área de estudo. Considera-se que esta zona já não está sob influência do Projeto em avaliação. 
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 Figura 3.1. Localização e caracterização do transecto T2 de Monitorização do lobo. 
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 Figura 3.2. Localização e caracterização do transecto T3 de Monitorização do lobo. 
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 Figura 3.3. Localização e caracterização do transecto T4 de Monitorização do lobo. 
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 Figura 3.4. Localização e caracterização do transecto T5 de Monitorização do lobo. 
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 Figura 3.5. Localização e caracterização do transecto T7 de Monitorização do lobo. 
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 Figura 3.6. Localização e caracterização do transecto T9 de Monitorização do lobo. 
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 Figura 3.7. Localização e caracterização do transecto T10 de Monitorização do lobo. 



 

Sobreequipamento do Parque Eólico do 
Sabugal – Estudo de Monitorização do lobo 

-Pré-Construção-  

 

Setembro de 2013 Relatório Anual Pág. 19 
 

 Figura 3.8. Localização e caracterização do transecto T11 de Monitorização do lobo.  
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 Figura 3.9. Localização e caracterização do transecto T12 de Monitorização do lobo. 
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3.2.  RESULTADOS DA AMOSTRAGEM Os resultados da monitorização nos transectos na fase de pré-construção são sintetizados no Quadro 3.2. Quadro 3.2 - Súmula dos resultados obtidos nos transectos de lobo amostrados em abril e junho de 2014 
TRANSECTO ABRIL DE 2014 JUNHO DE 2014 

TIPO DE VESTÍGIO ESPÉCIE TIPO DE VESTÍGIO ESPÉCIE 

T2 Pegadas Indeterminado - - Vestígios Canis familiaris - - Vestígios Sus scrofa - - 
T3 - - Latrina Meles meles 

T4 - - - - 
T5 - - Trilho Indeterminado 
T7 - - Dejeto Canis familiaris 
T9 Dejeto Canis sp.* Dejeto Canis sp.* 

T10 - - Dejeto Canis sp.* 
T11 - - - - 
T12 - - - - * Os dejetos detetados cujas características levantassem suspeitas quanto à possibilidade de serem de lobo, foram enviados para análise genética, contudo, nenhum destes apresentava material genético que permitisse despistar a sua proveniência.  Os resultados obtidos, não permitiram confirmar a presença de lobo. Foram no entanto, detetados alguns dejetos de canídeo que foram enviados para análise para despistar a sua proveniência (se seriam de cão ou de lobo), no entanto, estes encontravam-se já bastantes envelhecidos e desprovidos de material genético que permitisse fazer esta análise. Neste enquadramento, também não foi possível determinar a frequência de utilização do espaço por lobo, ou georreferenciar a sua presença. 
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4. CONCLUSÕES 

As alterações ao traçado dos transectos parecem ajustar-se de forma mais adequada às características do projeto, com as áreas de controlo a refletir de forma mais apropriada as tipologias de biótopos e estrutura orográfica, que se encontram na área do Parque Eólico. Os resultados da monitorização na fase de pré-construção não foram conclusivos relativamente à confirmação da presença de lobo. Assim, considera-se pertinente manter esta monitorização durante a fase de Construção. 
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