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1/ INTRODUÇÃO 

1.1/ ENQUADRAMENTO  

O presente relatório de monitorização de Quirópteros na área dos Blocos de Rega do projeto Circuito Hidráulico Caliços-Machados 

em 2017 e 2018 foi elaborado pela empresa ECOSATIVA – Consultoria Ambiental Lda., em conformidade com as disposições definidas 

pela EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A..  

A estrutura e conteúdo do estudo e relatórios obedecem ao disposto no Anexo V da Portaria n.º. 395/2015 de 4 de Novembro. 

O Circuito Hidráulico (CH) Caliços-Machados e Blocos de Rega enquadra-se no Subsistema de Rega do Ardila, do Empreendimento de 

Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA).  

Este projeto envolve a instalação de infraestruturas de rega, de drenagem e viárias, associadas à beneficiação de 4664 ha de solos 

para regadio (subdivididos em 4 blocos de rega: Sesmarias, Atalaia, Panasco e Furta Galinhas), e a execução de um sistema de adução 

e armazenamento para garantia de disponibilidade de água que inclui uma barragem em aterro (Furta Galinhas). 

A proximidade relativa de vários abrigos de morcegos em relação à área a beneficiar pelo projeto, nomeadamente o abrigo “Moura I” 

(a cerca de 8 km), reconhecido como de importância nacional pelo número de indivíduos e espécies que alberga (algumas das quais 

com estatuto de ameaça), determinou a necessidade de acompanhar a evolução da utilização da área dos blocos de rega por este 

grupo biológico, de forma a, caso seja necessário, desenvolver medidas de minimização. No abrigo têm sido contabilizados elevados 

números de Miniopterus schreibersii e Rhinolophus mehelyi, mas também números expressivos de Myotis myotis, M. escalerai, Rhinolophus 

ferrumequinum e R. euryale. 

1.2/ OBJECTIVOS 

A monitorização da comunidade de quirópteros na área de estudo teve início na fase anterior à exploração, tendo os trabalhos sido 

realizados entre setembro e outubro de 2016. Esta monitorização deveria ter estabelecido a situação de referência para a fase de 

exploração, tendo no entanto sido considerado pela APA, em ofício emitido em fevereiro de 2017, que a mesma não cumpria com os 

objetivos de monitorização, sugerindo que a caracterização da situação de referência fosse realizada no ano seguinte, desde que 

cumpridos determinados pressupostos (ver ponto 2.1/). 

Desta forma, a presente monitorização tem por objetivo fundamental a caracterização e acompanhamento da atividade de caça das 

populações de quirópteros que ocorrem na área de estudo do projeto do Circuito Hidráulico Caliços-Machados, tendo-se definido 

como objetivos específicos: 

a) Caracterização da situação de referência da comunidade de quirópteros no que respeita à composição específica da comunidade 

e padrões espácio-temporais de utilização da área; 

b) Acompanhamento da área do bloco de rega relativamente à alimentação de quirópteros através da identificação das espécies de 

quirópteros que fazem uso da área para este fim e seus níveis de atividade; 

1.3/ ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

Os trabalhos a que se refere o presente relatório dizem respeito à monitorização de quirópteros que decorreu entre abril e outubro 

de 2017. O relatório encontra-se estruturado da seguinte forma:  
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 Introdução 

 Antecedentes 

 Descrição do programa de monitorização 

 Resultados do programa de monitorização 

 Conclusões 

 Bibliografia 

A estrutura e conteúdo do estudo e relatório obedecem ao disposto no Anexo V da Portaria n.º. 395/2015 de 4 de Novembro. 

1.4/ EQUIPA TÉCNICA 

A equipa técnica responsável pela execução das tarefas descritas no presente relatório foi constituída por: 

COORDENADOR GERAL DO PROJECTO: 

Teresa Saraiva  

Bióloga, Mestre em Ecologia Aplicada 

TÉCNICOS: 

Técnicos de Campo 

Nuno Teixeira 

Biólogo, Mestre em Modelação Estatística e Análise de Dados 

Luís Marques 

Biólogo, Mestre em Ecologia, Ambiente e Território, Mestrando em Agronomia 

Joana Veríssimo 

Ecóloga, Pós-graduada em Sistemas de Informação Geográfica 

Pedro Constantino 

Técnico auxiliar 

Processamento de dados 

Nuno Teixeira 

Biólogo, Mestre em Modelação Estatística e Análise de Dados 

Luís Marques 

Biólogo, Mestre em Ecologia, Ambiente e Território, Mestrando em Agronomia 

Sistemas de Informação Geográfica 

Joana Veríssimo 

Ecóloga, Pós-graduada em Sistemas de Informação Geográfica 

1.5/ ÁREA DE ESTUDO 

O projeto incide sobre o Circuito-Hidráulico Caliços-Machados e Blocos de Rega, enquadrado no Subsistema do Ardila do 

Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (EFMA), constituído por um conjunto de infraestruturas de adução, armazenamento de 

água e de beneficiação hidroagrícola, com desenvolvimento nos concelhos de Moura (freguesias de Sto. Agostinho) e Serpa (freguesias 

de Pias e Vale de Vargo) (Figura 1.1; Anexo II). 
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O projeto inclui infraestruturas de rega, de drenagem e viárias, associadas à beneficiação de 4664 ha de solos para regadio 

(subdivididos em 4 blocos de rega: Sesmarias, Atalaia, Panasco e Furta Galinhas), e a execução de um sistema de adução e 

armazenamento para garantia de disponibilidade de água, constituído por uma adutora elevatória (3,6km, 1800) e uma adutora 

gravítica (5,2km, 1600-1200), uma estação elevatória (EE de Caliços), um reservatório semiescavado (Atalaia) e uma barragem em 

aterro (Furta Galinhas). 

 

Figura 1.1 – Área de incidência do estudo 

2/ ANTECEDENTES 

2.1/ ANTECEDENTES RELACIONADOS COM OS PROCESSOS DE AIA E PÓS-AIA 

O Circuito Hidráulico Caliços-Machados e Blocos de Rega foi sujeito a um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), em 

fase de Projeto de Execução, conforme estipulado no novo Regime Jurídico de AIA, Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (que 

revogou o DL. n.º 60/2000, de 3 de maio, alterado pelo D.L. n.º 197/2005, de 8 de novembro. 

Decorridas as diversas fases previstas no procedimento de AIA, foi emitida, a 11 de maio de 2011, uma Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA) com parecer final favorável condicionado ao cumprimento do plano de monitorização propostos no EIA. 

No parecer do procedimento de AIA (2011), a Comissão de Avaliação (CA) considerou insuficiente a faixa de estudo adicional do Estudo 

de Impacte Ambiental, determinada face à área global do projeto, referindo não permitir uma adequada caracterização da situação de 

referência face a espécies com grande mobilidade, mais especificamente quirópteros. Segundo a CA, esta questão ganha relevância 

dada a proximidade relativa de vários abrigos de morcegos em relação à área a beneficiar pelo projeto, nomeadamente o abrigo 

“Moura I” (a cerca de 8km), reconhecido como de importância nacional pelo número de indivíduos e espécies que alberga (algumas 
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das quais com estatuto de ameaça). 

Por considerar que a implementação do projeto em causa resultara na degradação da qualidade do habitat de alimentação dos 

quirópteros (a qual se pode estender até 25km do abrigo), a CA concluiu pela necessidade de aplicação de um programa de 

monitorização dirigido, no sentido de ser possível caracterizar a utilização efetiva da área dos blocos de rega de Caliços-Machados 

durante a atividade de caça dos morcegos. 

Assim, a DIA do projeto determinou, nos Elementos a Apresentar, o envio à Autoridade de AIA de uma proposta de plano de 

monitorização conforme se transcreve: 

1. “Proposta de plano de monitorização que vise acompanhar a utilização da área de rega pelas diferentes espécies de morcegos durante a 

sua atividade alimentar. A avaliação deverá prolongar-se por um período mínimo de 4 anos, após o início da fase de exploração. Esta avaliação 

deverá ser precedida de uma caracterização da situação de referência, a qual deve ser efetuada 1 ano antes do início da fase de exploração. 

Os resultados destes estudos deverão prever medidas de minimização e de compensação, caso se verifique a ocorrência de impactes negativos 

(nomeadamente redução da atividade de caça dos morcegos).” 

Em setembro de 2016 tem início a monitorização da comunidade de quirópteros em fase anterior à exploração, que decorreu até 

outubro do mesmo ano, tendo o respetivo relatório sido emitido em janeiro de 2017.  

Em fevereiro de 2017 é emitido o parecer da APA que aprova o plano de monitorização de quirópteros1. O mesmo parecer avalia o 

relatório de monitorização da fase anterior à exploração, referindo que o mesmo não cumpre com os objetivos da monitorização, uma 

vez que o período monitorizado apenas abrangeu dois meses (setembro e outubro de 2016). O mesmo parecer considera que, uma vez 

que o bloco de rega apenas entrou em fase de exploração no último trimestre de 2016, as deficiências na caracterização das situação 

de referência poderão ser colmatadas no 1º ano da fase de exploração, desde que o nível de transformação do uso de solo seja ainda 

reduzido (<10%).  

2.2/ RELATÓRIOS ANTERIORES 

O primeiro relatório de monitorização da atividade da comunidade de quirópteros na área do bloco de rega reporta à fase anterior à 

exploração, cujos trabalhos decorreram entre setembro e outubro de 2016, tendo sido elaborado em janeiro de 2017 pela empresa 

Bioinsight2. 

 

                                                             

 
1  Referência S029932-201705-DAIA.DDP 
2 Bioinsight. 2016. Monitorização da comunidade de quirópteros no Circuito Hidráulico Caliços-Machados e Blocos de Rega. Relatório 1 (Fase Anterior à Exploração – Ano 

2016). Relatório elaborado para Edia. Bioinsight. Odivelas, novembro de 2016. 
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3/ DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

3.1/ METODOLOGIA 

3.1.1/ Métodos de amostragem 

A deteção e análise da atividade dos morcegos na área de estudo foram realizadas através da gravação durante 10 minutos nos pontos 

de amostragem definidos, com recurso a um detetor de ultrassons (detetor de Ultrassons Pettersson D240X).  

As amostragens tiveram 30 minutos após o ocaso, prolongando-se durante as 3 horas seguintes, por ser este o período considerado 

de maior atividade dos quirópteros. 

Foram contabilizados o número de passagens (série de pulsos de ecolocalização associados à passagem de um morcego na área de 

receção do microfone do detetor), feeding-buzzes (pulsos com taxa de repetição muito elevada, associados à fase final de ataque ao 

objeto-presa), e chamamentos sociais (pulsos complexos que podem ser utilizados num grande conjunto de interações sociais, como 

a interação entre crias e progenitoras, interação entre pares para acasalamento, ou como aviso em situações de perigo (Pfalzer & 

Kusch, 2003)). Todas as vocalizações foram gravadas digitalmente para posterior tratamento e análise, tendo sido utilizado o software 

BatSound versão 4.1.4. 

A identificação de quirópteros por métodos acústicos é por vezes complexa, uma vez que para algumas espécies há sobreposição dos 

parâmetros que permitem a sua distinção. Em algumas situações esta sobreposição impede a diferenciação das espécies, levando a 

que estas sejam agrupadas em grupos de espécies com vocalizações semelhantes, como são os casos de Myotis myotis/Myotis blythii, 

Plecotus auritus/Plecotus austriacus, Nyctalus lasiopterus/Nyctalus noctula e Rhinolophus mehelyi/Rhinolophus euryale. Noutros casos 

diferenciação das espécies apenas é possível em alguns casos e após uma análise mais detalhada dos parâmetros. É o caso do grupo 

de espécies Pipistrellus pygmaeus/Miniopterus schreibersii, cuja distinção é por vezes possível após uma análise mais pormenorizada.  

A análise das gravações foi realizada, sempre que possível, de acordo com Rainho et al. (2011), tendo-se recorrido a outras fontes 

bibliográficas, nomeadamente Russo & Jones (2002), Obrist et al. (2004), Salgueiro et al. (2002), Redgwell et al (2009), Parsons & Jones 

(2000), sempre que necessário. A identificação e diferenciação das espécies Pipistrellus pygmaeus e Miniopterus schreibersii foi realizada 

de acordo com Russo & Jones (2002).   

Todas as espécies foram identificadas pelo seu nome científico, nome comum, estatutos de conservação segundo o UICN e Livro 

Vermelho de Vertebrados de Portugal, segundo a Diretiva 92/43/CEE, convenção de Berna e convenção de Bona (Anexo I). 

3.1.2/ Locais de amostragem 

A monitorização de quirópteros foi realizada em 16 pontos de amostragem na área do bloco de rega e em 17 pontos de amostragem 

definidos fora da área do bloco, num buffer de 25 km com centróide no marco geodésico da Preguiça (Figura 3.1; Anexo II; Anexo V). 

Os pontos de amostragem foram definidos de forma a serem representativos das ocupações de solo que ocorrem na área de estudo. 
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Figura 3.1 – Localização dos pontos de amostragem 

 

3.1.3/ Parâmetros de amostragem 

Considerando os objetivos da monitorização foram definidos como parâmetros de amostragem:  

1. Espécies e número de passagens registadas (níveis de atividade); 

2. Variáveis ambientais (uso de solo, densidade de árvores, condições meteorológicas: temperatura, nebulosidade, velocidade do 

vento, humidade relativa). 

A análise acústica das vocalizações foi efetuada por medição dos seguintes parâmetros: 

 FmaxE: Frequência de máxima energia 

 Fi: Frequência emitida no início do sinal 

 Ff: Frequência emitida no final do sinal 

 BW: Largura da banda 

 Duração do pulso 

 IPI: Intervalo entre pulsos 

 Modulação da amplitude 

 Tipo de Pulso: 

– FM: Frequência modulada 

– CF: Frequência constante 

– QCF: Frequência quase-constante 
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3.1.4/ Duração e frequência de amostragem 

As amostragens foram realizadas entre abril e outubro de 2017, com frequência mensal, mantendo-se, sempre que possível, um 

intervalo constante entre campanhas. 

3.1.5/ Método de tratamento de dados 

Os dados foram analisados recorrendo a ferramentas estatísticas adequadas e robustas por forma a cumprir com os objetivos definidos, 

nomeadamente concluir assertivamente sobre:  

 Relação das espécies com o uso do solo; 

 Relação dos níveis de atividade com o uso do solo; 

 Cálculo de índices ecológicos (Riqueza específica) 

 Variação da composição específica e níveis de atividade ao longo do período de amostragem; 

 Relação das espécies e níveis de atividade com variáveis ambientais recolhidas; 

 Análise do histórico e comparação com a situação de referência; 

 Determinação dos habitats preferenciais de alimentação dentro dos biótopos amostrados. 

3.1.5.1/ Análise descritiva 

Os resultados foram, numa primeira fase, sujeitos a uma análise descritiva, por forma a sumarizar os resultados obtidos, 

nomeadamente os parâmetros riqueza específica e atividade, nas áreas de afetação do projeto e de controlo. 

3.1.5.2/ Análise temporal 

Por forma a caracterizar os padrões temporais de utilização da área foi analisada a variação mensal da atividade. Esta análise foi 

realizada para a globalidade dos resultados obtidos assim como para as várias espécies/grupos de espécies identificados.  

3.1.5.3/ Análise espacial 

Todos os registos foram georreferenciados e integrados em ambiente SIG. 

A determinação dos padrões espaciais de atividade e riqueza específica foi efetuada com recurso à georreferenciação dos registos e 

interpretação dos eventuais padrões de distribuição identificados, tendo para o efeito sido elaborada cartografia com os valores de 

atividade e riqueza específica em cada ponto de amostragem.  

Para além dos resultados globais foram também analisados os valores de atividade das diferentes espécies/grupos de espécies em 

cada ponto de amostragem.  

A análise dos padrões espaciais incluiu ainda a avaliação da intensidade de utilização da área nas diferentes ocupações de solo, assim 

como o contributo de cada uma das espécies/grupos de espécies para essa utilização.  

Foi realizada uma análise de correspondências para avaliar a relação entre a atividade de quirópteros das várias espécies/grupos de 

espécies detetadas no decorrer do estudo e as diferentes categorias de ocupação do solo. A análise de correspondências é uma 

ferramenta estatística multivariada que permite explorar a relação entre variáveis qualitativas, e representar o conjunto de dados num 

gráfico bidimensional.  

3.1.5.4/ Relação dos dados com caraterísticas do projeto ou de ambientes exógenos 

Analisou-se a relação entre a atividade de quirópteros e o conjunto das variáveis ambientais passíveis de influenciar a utilização da 

área. 
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Foi analisada a relação entre a atividade de quirópteros e as variáveis meteorológicas velocidade do vento, temperatura e humidade 

relativa. Para o efeito, foi criada uma matriz de correlações baseada nos coeficientes de correlação de Pearson. Este coeficiente de 

correlação é uma medida do grau de relação linear entre duas variáveis quantitativas, e varia entre -1 e 1. Um valor de zero significa 

que não existe uma relação linear entre as variáveis, um valor de 1 representa uma relação linear perfeita, e um valor de -1 representa 

também uma relação linear perfeita mas de sentido negativo, ou seja, quando o valor de uma variável aumenta o valor da outra 

variável diminui. Valores compreendidos entre -0,3 e 0,3 representam correlações lineares muito fracas.  

Para além das variáveis meteorológicas foi também avaliada a atividade de quirópteros e as variáveis ambientais densidade de árvores, 

distância a pontos de água, distância a abrigos conhecidos e distância ao abrigo Moura I. A densidade de árvores foi calculada a partir 

de fotointerpretação das árvores existentes num raio de 100 metros em torno dos pontos de amostragem. A distância a pontos de 

água foi calculada com base na fotointerpretação das zonas húmidas existentes na área de estudo. A distância aos abrigos conhecidos 

foi calculada a partir da informação de abrigos disponibilizada pelo ICNF. Para a análise da relação entre as variáveis foi criada uma 

matriz de correlações baseada nos coeficientes de correlação de Pearson. 

3.2/ ANÁLISE DE RESULTADOS 

3.2.1/ Critérios de avaliação dos dados 

Os dados foram avaliados através da análise comparativa dos parâmetros populacionais entre as áreas do bloco de rega e de controlo. 

As diferenças detetadas foram consideradas significativas nos casos em que se verificou não resultarem de fatores exógenos ao 

projeto.  

No que diz respeito aos testes e modelos estatísticos de tratamento de dados, foi aplicado um nível de significância de 0,05.  

3.2.2/ Avaliação da eficácia das medidas adotadas para prevenir ou reduzir os impactes objeto de monitorização 

Considerando tratar-se de uma caracterização de situação de referência, não é ainda possível avaliar a eficácia das medidas adotadas 

para prevenir ou reduzir os impactes do projeto. 

3.2.3/ Comparação com as previsões de impactes efetuados no EIA 

Tendo por base as previsões de impactes efetuadas no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, foi feita a comparação dos resultados 

obtidos com as mesmas, nomeadamente no que se refere ao descritor afetado, tipo, duração, magnitude e significância dos impactes. 

3.2.4/ Revisão do plano de monitorização 

No âmbito do presente relatório foi realizada uma análise da adequação do plano de monitorização, tendo sendo avaliada a eficácia 

das metodologias e resultados obtidos por aplicação das mesmas. 

3.3/ MATERIAL E EQUIPAMENTOS 

Para a consecução dos trabalhos de monitorização foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos (Tabela 3.1). 
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Tabela 3.1 – Listagem dos meios técnicos e materiais 

Identificação dos meios materiais e equipamentos específicos empregues 

Veículo todo-o-terreno: Mitsubishi Strakar L200 4WD CC INTENSE 3.5T /H86 

Gravador de ultrassons Edirol R-09 

Detetor de ultrassons Pettersson D240x 

Anemômetro digital com Termômetro SM-18 Skymate  

GPS Garmin eTrex Vista 

Máquina fotográfica Nikon D-60 

Fichas de campo 

Carta Militar de Portugal 

Ortofotomapas 

Tablet robusto Samsung Galaxy Tab Active SM-T365 4G LTE  

Software BatSound Real-time Spectrogram Analysis, versão 4.1.4 

Software R 3.3.1 

Software ArcGIS 10.2 

 

 





  
 

QUIRÓPTEROS NO CIRCUITO HIDRÁULICO 

CALIÇOS-MACHADOS – 2017 

 

 

CARATERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 11 

4/ RESULTADOS DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

4.1/ CARATERIZAÇÃO DE QUIRÓPTEROS 

Os trabalhos para avaliação da utilização da área por parte da comunidade de quirópteros foram realizados mensalmente, de acordo 

com a calendarização apresentada na Tabela 4.1.  

Tabela 4.1 – Periodicidade da realização dos trabalhos para avaliação da utilização da área por parte da comunidade de quirópteros  

Ano Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

2017    17 a 20 15 a 18 19 a 22 18 a 21 8 a 11 19 a 22 23 a 26   
 

4.1.1/ Análise descritiva 

Os trabalhos realizados no ano de 2017 nas áreas do bloco de rega e de controlo resultaram na obtenção de 459 contactos de 

quirópteros, dos quais 249 foram obtidos na área do bloco de rega e 210 na área de controlo (Figura 4.1; Anexo IV). A realização de 

um teste estatístico Mann-Whitney revelou não existirem diferenças significativas na atividade de quirópteros entre as duas áreas 

monitorizadas (U = 22; p = 0,805). 

No que respeita à riqueza específica, a presença de grupos de espécies com vocalizações semelhantes impede a quantificação exata 

do parâmetro, pelo que se optou pela sua representação na forma de intervalos que assinalam os valores mínimo e máximo de espécies 

cuja ocorrência é possível. Os resultados indicam que a área do bloco de rega, apesar de ter registado maior atividade, apresentou 

uma riqueza específica inferior à área de controlo (Figura 4.2).  

 

Figura 4.1 – Atividade (nº de contactos) nas áreas do bloco de rega e de 

controlo 

 

Figura 4.2 – Riqueza específica nas áreas do bloco de rega e de controlo 

 

Os trabalhos realizados permitiram identificar 8 espécies e 10 grupos de espécies cuja semelhança das vocalizações não permite a 

sua diferenciação (Tabela 4.2). A maioria das vocalizações correspondeu a pulsos de navegação, tendo no entanto sido registados 4 

contactos associados a comportamento de alimentação (feeding-buzzes) e 9 chamamentos sociais (Tabela 4.3).  

Nos pontos de escuta afetos ao bloco de rega foram obtidos 249 contactos com quirópteros, que permitiram identificar 5 espécies e 

8 grupos de espécies com vocalizações semelhantes. Nesta área registaram-se 3 pulsos de alimentação e 5 chamamentos sociais.  

Nos pontos de área de controlo obtiveram-se 210 contactos que permitiram identificar 7 espécies e 8 grupos de espécies com 

vocalizações semelhantes. Entre as vocalizações registadas conta-se 1 pulso de alimentação e 4 chamamentos sociais.  
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Entre as espécies identificadas destacam-se, pelo estatuto de conservação elevado, as espécies Miniopterus schreibersii e Rhinolophus 

ferrumequinum, classificadas como Vulnerável de acordo com Cabral et al. (2006). Para além das espécies com presença confirmada 

registaram-se também grupos que englobam espécies com estatuto de conservação elevado, nomeadamente Myotis myotis / Myotis 

blythii, Rhinolophus mehelyi/ Rhinolophus euryale, e Myotis emarginatus / Myotis bechsteinii.  

A espécie Pipistrellus kuhlii foi a que registou maior atividade tanto na área do bloco de rega como de controlo. Estes resultados vão 

ao encontro dos obtidos em 2016, onde a espécie registou a maior atividade na área de controlo (na área do bloco de rega os maiores 

valores de atividade nesse período foram registados pela espécie Pipistrellus pygmaeus).  

No presente ano de monitorização destacam-se ainda os valores de atividade da espécie Miniopterus schreibersii, que foram elevados 

tanto na área do bloco de rega como de controlo.  

Assinala-se ainda a existência de um elevado número de vocalizações não identificadas, particularmente na área do bloco de rega. A 

maioria das vocalizações correspondeu a passagens em heteródino enquanto se procedia à gravação em tempo expandido. Esta 

situação ocorreu particularmente em períodos de atividade muito elevada, sendo que 55% destes registos foi obtido no mês de julho 

em apenas 10 ponto de amostragem. Houve ainda algumas vocalizações não identificadas que resultaram da fraca qualidade de 

gravação, que impediu a quantificação dos parâmetros necessária para a identificação dos indivíduos.  

Tabela 4.2 – Espécies / grupos de espécies presentes nas áreas do bloco de rega e de controlo, respetivos estatutos de conservação e valores de 

atividade (nº de contactos) 

Espécie Estatuto Bloco de rega Controlo 

Eptesicus serotinus/ Eptesicus isabellinus/ Nyctalus leisleri LC/-/DD 1 2 

Hypsugo savii DD - 2 

Miniopterus schreibersii VU 21 34 

Myotis emarginatus / Myotis bechsteinii DD/EN 1 - 

Myotis myotis / Myotis blythii VU/EN 3 4 

Myotis sp. - 1 - 

Nyctalus lasiopterus / Nyctalus noctula DD/DD 1 1 

Nyctalus leisleri DD - 3 

Pipistrellus kuhlii LC 149 105 

Pipistrellus pipistrellus LC 11 9 

Pipistrellus pipistrellus/ Pipistrellus pygmaeus LC/LC 3 5 

Pipistrellus pipistrellus/ Pipistrellus pygmaeus/Miniopterus schreibersii LC/LC/VU 1 2 

Pipistrellus pygmaeus LC 1 3 

Pipistrellus pygmaeus/Miniopterus schreibersii LC/VU 5 4 

Plecotus auritus/Plecotus austriacus  DD/LC - 1 

Rhinolophus ferrumequinum VU 1 - 

Rhinolophus mehelyi/ Rhinolophus euryale CR/CR - 3 

Tadarida teniotis DD - 5 

Não Identificado - 50 27 

Total  249 210 
  

Tabela 4.3 – Pulsos de alimentação e chamamentos sociais obtidos nas áreas do bloco de rega e de controlo 

Espécie 

Bloco de rega Controlo 

Alimentação 

(feeding buzz) 

Chamamento 

social 

Alimentação 

(feeding buzz) 

Chamamento 

social 

Miniopterus schreibersii   1  

Myotis myotis / Myotis blythii  1   

Myotis sp.  1   

Pipistrellus kuhlii 1 3  2 

Pipistrellus pipistrellus 1   1 

Pipistrellus pygmaeus    1 

Pipistrellus pygmaeus/Miniopterus schreibersii 1    
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4.1.2/ Análise temporal 

Encontram-se representados na Figura 4.3 os valores de atividade de quirópteros nos vários meses monitorizados. Uma vez que houve 

diferenças no número de pontos monitorizado nas duas áreas, são apresentados os valores médios de atividade por hora, e não os 

valores absolutos.  

 

Figura 4.3 – Atividade mensal (nº contactos/hora) de quirópteros nas áreas do bloco de rega e de controlo 

 

De acordo com os resultados, verifica-se que na área do bloco de rega houve uma maior heterogeneidade dos valores mensais de 

atividade, que atingiu um mínimo no mês de maio 2017 e um máximo no mês de julho 2017. O pico de atividade registado no mês 

de julho resultou essencialmente da atividade de duas espécies, nomeadamente Pipistrellus kuhlii e Pipistrellus pipistrellus (Figura 4.4). 

No que respeita aos padrões temporais das diferentes espécies, realça-se o facto de a atividade da espécie Miniopterus schreibersii se 

ter concentrado nos meses de agosto e setembro, não havendo qualquer registo nos meses de junho e julho.  

 

Figura 4.4 – Número de contactos por espécie ao longo dos vários meses monitorizados na área do bloco de rega 

 

Na área de controlo registou-se uma menor variância da atividade ao longo do período monitorizado, verificando-se no entanto ter 
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havido um aumento gradual da atividade entre maio e setembro de 2017. Também nesta área os valores de atividade de Miniopterus 

schreibersii foram superiores nos meses de agosto e setembro, não havendo qualquer registo desta espécie nos meses de junho e julho 

(Figura 4.5). 

 

Figura 4.5 – Número de contactos por espécie ao longo dos vários meses monitorizados na área de controlo 

 

4.1.3/ Análise espacial 

Analisando a distribuição da atividade por ponto de amostragem verifica-se que, na área do bloco de rega, os pontos PQCM09 e 

PQCM13 foram os que registaram os maiores valores de atividade (Figura 4.6). Nestes pontos a atividade resultou principalmente da 

presença da espécie Pipistrellus kuhlii, sendo que em todos eles houve também registos de Pipistrellus pipistrellus e um número 

significativo de vocalizações não identificadas (Figura 4.8).  

Com os menores valores de atividade na área do bloco de rega, destacam-se os pontos PQCM06 e PQCM11. Assinala-se, no entanto, 

que no ponto 11, não obstante a reduzida atividade, apenas foram detetadas espécies com elevado estatuto de conservação, 

nomeadamente Rhinolophus ferrumequinum e Myotis myotis / Myotis blythii.  

A presença da espécie Miniopterus schreibersii foi confirmada em 9 (56,3%) dos pontos monitorizados na área do bloco de rega, tendo 

apresentado maior atividade nos pontos PQCM01 e PQCM08.  

Na área de controlo, destacam-se os pontos PQCM24 e PQCM28 com os maiores valores de atividade. Estes pontos registaram uma 

maior diversidade de espécies do que os pontos com maior atividade na área do bloco de rega (Figura 4.7), destacando-se entre eles 

o ponto PQCM24, onde a espécie Miniopterus schreibersii registou a maior atividade de entre todos os pontos monitorizados e onde se 

registaram dois contactos do grupo de espécies Myotis myotis/Myotis blythii.  

Nos pontos de controlo, a espécie Miniopterus schreibersii foi detetada em 14 (82,4%) dos pontos monitorizados, um valor superior ao 

observado na área do bloco de rega.  



  
 

QUIRÓPTEROS NO CIRCUITO HIDRÁULICO 

CALIÇOS-MACHADOS – 2017 

 

 

CARATERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 15 

 

Figura 4.6 – Atividade (nº de contactos) por ponto de escuta nas áreas do bloco de rega e de controlo 

 

Figura 4.7 – Riqueza específica por ponto de escuta nas áreas do bloco de rega e de controlo 
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Figura 4.8 – Atividade (nº de contactos) por espécie nos vários pontos monitorizados 

 

Para além da análise da distribuição espacial por ponto de amostragem, analisou-se também a relação entre a atividade de quirópteros 

e as diferentes ocupações de solo.  
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No decorrer dos trabalhos de monitorização constataram-se dois pontos de amostragem na área do bloco de rega que se encontravam 

em processo de reconversão para culturas de regadio e que, à data de realização dos trabalhos, se encontravam ainda desprovidos de 

vegetação, tendo por isso sido classificados como zonas abertas. Estes locais registaram os maiores valores de atividade entre todas 

as ocupações de solo monitorizadas, tanto em termos absolutos (nº de contactos), como relativos (nº de contactos/hora) (Figura 4.9). 

Estes elevados valores de atividade resultaram fundamentalmente da atividade de Pipistrellus kuhlii, havendo ainda um número pouco 

expressivo de registos das espécies Pipistrellus pipistrellus, Miniopterus schreibersii e Nyctalus lasiopterus/Nyctalus noctula (Figura 4.10). 

Os montados de azinheira, que registaram também um elevado número de contactos, apresentaram índices de atividade horária 

inferiores aos registados em zonas abertas, apresentando também menor riqueza específica. Também nestes locais a espécie 

Pipistrellus kuhlii registou os maiores valores de atividade.  

Os olivais de regadio obtiveram um número de contactos idêntico aos olivais de sequeiro, apresentando no entanto um índice de 

utilização horário superior. Estas ocupações de solo apresentaram riqueza específica superior à observada nos montados de azinheira 

e zonas abertas. 

 

Figura 4.9 – Atividade (nº de contactos e nº de contactos/hora) por ocupação do solo na área do bloco de rega 

 

  

Figura 4.10 – Atividade das diferentes espécies/grupos de espécies por ocupação do solo na área do bloco de rega 
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Na área de controlo destaca-se o número de contactos obtido nos montados de azinheira, que foram muito superiores às restantes 

ocupações de solo (Figura 4.11). Esta atividade resultou em grande parte da espécie Pipistrellus kuhlii, verificando-se contudo existir 

uma grande diversidade de espécies com presença nesta ocupação do solo (Figura 4.12). 

A atividade registada em olivais de regadio resultou principalmente da atividade da espécie Pipistrellus kuhlii, sendo que a espécie 

Miniopterus schreibersii apresentou também um número relevante de contactos. Nesta ocupação de solo destaca-se ainda a presença 

do grupo de espécies Myotis myotis/Myotis blythii, que engloba duas espécies raras presentes no abrigo Moura I. Nos olivais de sequeiro 

os valores de atividade foram inferiores aos registados em olivais de regadio, apresentando uma composição em espécies semelhante.  

 

Figura 4.11 – Atividade (nº de contactos e nº de contactos/hora) por ocupação do solo na área de controlo 

 

 

Figura 4.12 – Atividade das diferentes espécies/grupos de espécies por ocupação do solo na área de controlo 

 

Comparativamente com os resultados obtidos na área do bloco de rega, verifica-se que os montados de azinheira na área de controlo 

apresentaram uma riqueza específica bastante superior. Na origem desta discrepância poderá estar a maior continuidade espacial dos 
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montados de azinheira na área de controlo, particularmente na zona norte entre os pontos PQCM21 e PQCM25.  

Já os olivais de sequeiro e olivais de regadio apresentaram resultados semelhantes nas áreas do bloco de rega e de controlo, quer no 

que respeita aos índices de utilização da área como à composição específica da comunidade quirópteros.  

Por forma a analisar a relação entre as ocupações de solo e a atividade das diferentes espécies/grupos de espécies, efetuou-se uma 

análise de correspondências, uma ferramenta estatística multivariada adequada para dados nominais que permite estudar a associação 

entre variáveis qualitativas. Esta análise permite visualizar num espaço bidimensional definido pelos dois mais importantes eixos de 

variabilidade a distribuição simultânea tanto dos biótopos como das espécies (Figura 4.13).  

De acordo com os resultados verifica-se que o primeiro eixo agrega cerca de 30% da variabilidade observada. Este eixo separa, do 

lado direito do gráfico, as ocupações de solo onde predomina a atividade de grupos de espécies com Pipistrellus pygmaeus, como P. 

pipistrellus/P. pygmaeus/M. schreibersii, P. pygmaeus/M. schreibersii e P. pipistrellus/P. pygmaeus. Destacam-se neste lado do eixo as 

ocupações de solo montado de azinheira + galeria ripícola e olival de sequeiro + amendoal de regadio. No lado esquerdo do eixo a 

distinção das ocupações de solo resulta de um maior conjunto de espécies/grupos de espécies, entre as quais algumas espécies mais 

raras ou inconspícuas como Hypsugo savii, Nyctalus leisleri, e Plecotus auritus/Plecotus austriacus. Estas espécies surgem 

maioritariamente associadas a ocupações de solo tradicionais como montados de azinheira, montados mistos e olivais de sequeiro + 

montado de azinheira. 

O segundo eixo representa cerca de 27% da variabilidade observada, distinguindo essencialmente a ocupação do solo pastagens, que 

se caracterizaram pela maior atividade de espécies raras como Tadarida teniotis e Rhinolophus mehelyi/ Rhinolophus euryale.  
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Figura 4.13 – Biplot da análise de correspondências para a atividade das diferentes espécies nas várias ocupações de solo (CAC: Culturas anuais 

contínuas; Mas: Montado de azinheira; Maz+GRip: Montado de azinheira + Galeria Ripícola; MM: Montado misto; Oreg: Olival de regadio; OSeq: Olival 

de sequeiro; OSeq+AmReg; Olival de sequeiro + Amendoal de regadio; OSeq+Maz: olival de sequeiro + Montado de azinheira; OSeq+OReg: Olival de 

sequeiro+Olival de regadio; Past: Pastagem; ZA: Zona aberta) 

 

4.1.4/ Relação dos dados com caraterísticas do projeto ou de ambientes exógenos 

Por forma a obter uma melhor compreensão dos fatores que influenciam a utilização da área por parte da comunidade em estudo, 

analisou-se a relação entre a atividade de quirópteros e os elementos do ambiente exógeno passíveis de afetar a utilização da área.  

Foi criada uma matriz de correlações baseada nos coeficientes de correlação de Pearson, calculada com base nos valores de atividade 

em cada ponto de amostragem e os respetivos valores de temperatura, velocidade do vento e humidade relativa.  

Os resultados demonstram não existir uma relação evidente entre a atividade de quirópteros e os parâmetros meteorológicos, estando 
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os coeficientes de correlação obtidos muito próximos de zero (Figura 4.14). Estes resultados contrariam a informação bibliográfica 

que indica existir uma correlação positiva entre a atividade de quirópteros e a temperatura, e uma correlação negativa entre a atividade 

e a velocidade do vento e humidade relativa. Para além disso, a bibliografia indica ainda que a atividade de quirópteros é superior 

para velocidades do vento inferiores a 3 m/s, diminuindo progressivamente acima deste valor. 

 

Figura 4.14 – Matriz de correlações entre a atividade de quirópteros e as variáveis meteorológicas 

  

A ausência de correlações observada no presente trabalho resultou provavelmente do facto de as amostragens terem quase sempre 

sido realizadas sob condições ótimas para a atividade de quirópteros. Com efeito, verificou-se que 90,5% das amostragens foram 

realizadas com velocidade do vento inferior a 3 m/s, 84% foram realizadas com temperatura superior a 20º, e 78% com humidade 

relativa inferior a 50%.  

Considera-se desta forma que as variáveis meteorológicas, uma vez que se mantiveram sensivelmente constantes ao longo do período 

monitorizado, não exerceram influência significativa sobre a variação da atividade dos quirópteros.  

Para além das variáveis quantitativas, foi também analisada a relação entre a atividade de quirópteros e a direção do vento. Do total 

de 231 pontos monitorizados (7 meses x 33 pontos), a maioria (64%) ocorreu com ventos de noroeste ou sem qualquer vento (Figura 

4.15). Verifica-se, no entanto, que o vento dos quadrantes sul e sudoeste esteve associado aos maiores valores de atividade, com 

valores médios de 25,0 e 15,7 contactos/hora, respetivamente para cada um dos quadrantes (Figura 4.16). Por outro lado, o vento dos 

quadrantes norte e nordeste foi o que apresentou menor atividade de quirópteros, com valores médios de atividade de 5,1 e 6,0 

contactos/hora, respetivamente.  

 

Figura 4.15 – Nº de pontos amostrados por direção do vento 

 

Figura 4.16 – Valores médios de atividade/hora por 

direção do vento 
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Foi ainda analisada a relação entre a atividade de quirópteros e as variáveis ambientais: densidade de árvores, distância a pontos de 

água, distância a abrigos conhecidos e distância ao abrigo Moura I. Para o efeito foi criada uma matriz de correlações baseada nos 

coeficientes de correlação de Pearson. 

Pela análise dos resultados verifica-se que a atividade de quirópteros não apresentou uma relação evidente com as variáveis 

analisadas, tendo em todos os casos sido obtidos coeficientes de correlação muito reduzidos (Figura 4.17). A maior correlação 

envolvendo a atividade de quirópteros foi obtida para a variável distância a pontos de água, tendo-se registado um coeficiente de 

correlação fraco e negativo (ρ = -0,11). Estes resultados sugerem que a atividade de quirópteros é favorecida pela menor distância a 

pontos de água.  

 

Figura 4.17 – Matriz de correlações entre a atividade de quirópteros e variáveis ambientais 

 

4.2/ DISCUSSÃO, INTERPRETAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

A monitorização realizada no ano de 2017, apesar de coincidir com o início da exploração do circuito hidráulico Caliços-Machados e 

blocos de rega, pretendeu efetuar a caracterização da situação de referência da comunidade de quirópteros na área de estudo, uma 

vez que a transformação do uso do solo nesse ano foi cerca de 11%.  

Os trabalhos realizados resultaram na obtenção de 459 contactos com quirópteros, dos quais 249 foram obtidos na área do bloco de 

rega e 210 na área de controlo.  

Os contactos obtidos permitiram identificar 8 espécies e 10 grupos de espécies, elevando para 19 o número de espécies cuja ocorrência 

é possível na área de estudo, ou seja, cerca de 73% do total de espécies que ocorrem em Portugal continental.  

A espécie Pipistrellus kuhlii foi a que registou os maiores valores de atividade, tanto na área do bloco de rega como na área de controlo. 

Trata-se de uma espécie bastante comum em Portugal continental, capaz de utilizar uma grande variedade de habitats, incluindo 

zonas fortemente antropizadas como explorações agrícolas e áreas urbanas. É uma espécie de hábitos fissurículas, tanto litófitos como 

fitófitos, e altamente sinantrópica, abrigando-se frequentemente em fissuras de edifícios.  

Para além de Pipistrellus kuhlii, destaca-se ainda a elevada atividade da espécie Miniopterus schreibersii, uma espécie classificada como 
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vulnerável e que se encontra presente no abrigo Moura I. Esta espécie reuniu também um elevado número de registos tanto na área 

do bloco de rega como na área de controlo.  

Assinala-se ainda a presença, com atividade mais reduzida, de várias espécies com estatutos de conservação desfavorável, como 

Rhinolophus ferrumequinum, que ocorreu unicamente na área do bloco de rega, Rhinolophus mehelyi/ Rhinolophus euryale, cuja presença 

foi assinalada na área de controlo, e do grupo Myotis myotis / Myotis blythii, que foi registado em ambas as áreas. Todas estas espécies 

estão também presentes no abrigo Moura I. 

Na área do bloco de rega destaca-se ainda a presença do grupo de espécies Nyctalus lasiopterus/Nyctalus noctula, que engloba duas 

espécies florestais predominantemente associadas a florestas de folhosas bem desenvolvidas, que se abrigam essencialmente em 

cavidades de árvores e caçam na proximidade de áreas florestadas. Dada a sua dependência de áreas florestadas, estas espécies 

poderão ser das mais afetadas pela transformação do uso de solo na área de estudo.  

Verificou-se existir uma grande variância da distribuição temporal da atividade na área do bloco de rega, onde se registou um máximo 

de 35,6 contactos/hora no mês de Julho e um mínimo de 3 contactos/hora no mês de Maio. Na área de controlo a variância observada 

foi substancialmente inferior. Na origem desta discrepância poderão estar diferenças na disponibilidade de alimento entre as duas 

áreas, principalmente no mês de Julho, em que a atividade nos pontos do bloco de rega atingiu valores muito elevados.  

Verificaram-se 2 pontos de amostragem na área do bloco de rega que em 2017 se encontravam em processo de reconversão para 

cultura de regadio. Aquando da realização dos trabalhos de monitorização, nos locais decorriam ainda mobilizações de terra, estando 

ainda desprovidos de vegetação, tendo por isso sido classificados como zonas abertas. A atividade de quirópteros registada nestes 

locais foi superior à das restantes ocupações de solo, incluindo das ocupações associadas a culturas permanentes de sequeiro. Apesar 

dos elevados índices de atividade, estes locais apresentaram uma reduzida diversidade de espécies, uma vez que a atividade registada 

resultou essencialmente da espécie Pipistrellus kuhlii.  

Os olivais de regadio monitorizados na área do bloco de rega apresentaram índices de utilização elevados, sendo superiores aos 

registados em olivais de sequeiro. Verificaram-se, no entanto, diferenças no que respeita à diversidade de espécies, com os olivais de 

sequeiro a apresentar maior riqueza específica assim como uma distribuição mais equitativa das espécies.  

Na área de controlo registaram-se também valores elevados de atividade em olivais de regadio, que apenas foram superados pela 

atividade registada num ponto em montado de azinheira, na proximidade de uma galeria ripícola. Estes dados são consistentes com 

os registados na área do bloco de rega, tendo-se também verificado uma grande semelhança no que respeita à composição específica, 

nomeadamente do predomínio da espécie Pipistrellus kuhlii. Verifica-se desta forma que os olivais de regadio, apesar de constituírem 

um sistema de monocultura, apresentam condições para a utilização da área pela comunidade de quirópteros, incluindo de espécies 

com estatuto de conservação elevado, como Miniopterus schreibersii e Myotis myotis/Myotis blythii.  

Também nos olivais de sequeiro se observou uma semelhança na utilização do espaço entre as áreas do bloco de rega e de controlo, 

tanto no que respeita aos índices de atividade como à composição das espécies.  

As maiores diferenças entre as duas áreas ocorreram na ocupação de solo montado de azinheira. Apesar de não se terem detetado 

diferenças expressivas no que respeita à atividade de quirópteros (12,5 contactos/hora na área do bloco de rega contra 11,7 

contactos/hora na área de controlo), verificou-se que a riqueza específica nos montados de azinheira na área de controlo foi superior 

à registada no bloco de rega. Na origem desta diferença poderá estar a maior continuidade espacial dos montados de azinheira na 

área de controlo, particularmente na zona norte, que permite o estabelecimento de um maior conjunto de espécies. Na área do bloco 

de rega existe uma maior fragmentação do espaço, que afeta também os montados de azinheira, o que poderá limitar o 

estabelecimento de uma comunidade de quirópteros mais diversificada, nomeadamente de espécies mais associadas a florestas de 

folhosas como Hypsugo savii, Nyctalus sp. e Plecotus sp.  

A análise da relação entre a atividade de quirópteros e as variáveis ambientais passíveis de afetar a utilização da área revelou não 
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existir uma relação evidente entre a atividade e as variáveis analisadas. A ausência de correlação entre a atividade de quirópteros e 

as variáveis meteorológicas resultou provavelmente do facto de os trabalhos de monitorização terem sido efetuados sob condições 

ótimas de vento temperatura e humidade relativa.  

4.3/ COMPARAÇÃO COM AS PREVISÕES DE IMPACTES EFETUADOS NO EIA 

4.3.1/ Fase de exploração 

4.3.1.1/ Síntese dos impactes previstos no EIA 

4.3.1.1.1/ Presença, exploração e manutenção da barragem da Fruta Galinhas e órgãos anexos 

A presença da albufeira facilitará o incremento na abundância de insetos, o que poderá contribuir para aumentar a disponibilidade de 

alimento para algumas espécies, em particular os morcegos. A massa de água criada com a construção da barragem poderá fomentar 

a ocorrência de taxon pertencentes às famílias Rhinolophidae e Vespertilionidae, além de outras espécies que possam eventualmente 

ocorrer no local para se alimentarem sobre massas de água. 

De acordo com a avaliação efetuada, previu-se que os impactes seriam de sentido positivo, diretos, permanentes, de probabilidade 

certa, de âmbito local, a médio prazo e reversíveis. A sua magnitude seria média de muito significativa.  

4.3.1.1.2/ Presença, funcionamento e manutenção da rede de rega 

Os impactes decorrentes da exploração do projeto implicam a fragmentação dos habitats. A evolução directa e indireta das 

consequências da fragmentação do habitat nos vertebrados terrestres é profundamente complexa e depende das características 

ecoetológicas intrínsecas de cada espécie-alvo e das características da matriz de fragmentos envolventes, que poderão funcionar 

como zona de adaptação da matriz agora construída (Janzen, 1986). 

No decurso desta ação será de prever a substituição no uso do solo, com aumento da área ocupada por culturas (anuais e permanentes) 

de regadio. Para as comunidades da fauna terrestre, o impacte mais preocupante das alterações culturais irá fazer-se sentir de forma 

mais intensa principalmente nos habitats culturas anuais de sequeiro (com e sem árvores dispersas), mas também nas outras culturas 

permanentes de sequeiro e olivais de sequeiro. 

Assim, será espectável a diminuição da diversidade de habitats em mosaico, com a implantação de extensas áreas de regadio intensivo 

(previsivelmente, pelo menos nalgumas áreas em regime de monocultura, designadamente de olival), ficando também reduzida a 

capacidade de suporte trófica (insetos) para a comunidade de quirópteros. Rebelo e Rainho (2000) referem a alteração dos biótopos 

de alimentação como sendo uma das principais ameaças à conservação dos quirópteros. 

De acordo com a avaliação efetuada, previu-se que os impactes seriam de sentido negativo, diretos, permanentes, de probabilidade 

certa, de âmbito regional, a médio prazo e irreversíveis. A sua magnitude seria média de muito significativa.  

Note-se que esta avaliação é apresentada para o conjunto das comunidades de avifauna e mamíferos, pelo que quaisquer conclusões 

relativas ao grupo dos quirópteros terão que ser tomadas à luz desta limitação metodológica do EIA. 

4.3.1.2/ Impactes verificados no âmbito do plano de monitorização 

Os resultados obtidos até à data tiveram como objetivo a caracterização da situação de referência da comunidade de quirópteros, pelo 

que não é nesta fase ainda possível caracterizar impactes sobre a comunidade.  
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4.4/ AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA EVITAR, REDUZIR OU COMPENSAR OS IMPACTES 

OBJETO DE MONITORIZAÇÃO 

No que respeita à comunidade de quirópteros foram definidas na DIA as seguintes medidas: 

a) Qualquer alteração ao uso do solo, relativamente às culturas permanentes, deverá ser sujeito a parecer da Autoridade de AIA, 

sendo definido de antemão que: 

a. Não será permitida a instalação de: (a) estufas, (b) olivais superintensivos ou outras culturas permanentes com densidade 

superior a 278 árvores/ha;  

b. O adensamento de olival já existente não poderá também resultar em densidades superiores a 278 árvores/ha; 

c. A instalação de novas áreas de olival não poderão perfazer manchas contínuas com área superior a 40 ha (incluindo com 

áreas de olival já instalado) e deverão manter uma separação entre manchas com faixas de pelo menos 250 m; 

b) A instalação e manutenção de olival devem seguir o previsto nas Boas Práticas Agrícolas: 

a. Deverão existir faixas de proteção e conservação do solo, devendo para o efeito ser mantida, ou se necessário instalada, 

a vegetação no terço médio de todas as entrelinhas. Esta cobertura assegura a proteção do solo, diminuição da erosão, as 

condições para nidificação e alimentação de fauna silvestre. Deverá ser cortada mecanicamente, sem qualquer 

mobilização do solo, numa altura em que sejam mais reduzidos os impactes no ciclo de vida da fauna (não intervir entre 

meados de Março e finais de Junho) e os riscos de incêndio; 

b. Tendo em vista a salvaguarda da qualidade ambiental desta área e a minimização dos riscos de contaminação da fauna, 

a cultura de regadio no seu interior deve ser feita em regime de Proteção Integrada. O regime de Produção Integrada e a 

Agricultura Biológica deverão ser promovidos, fomentando-se a sua utilização nesta cultura e divulgando-se os apoios 

existentes para tal. 

Dado que a exploração do bloco de rega é ainda muito recente, e que a monitorização de 2017 teve como objetivo a caracterização 

da situação de referência da comunidade de quirópteros, considera-se não ser ainda possível avaliar a eficácia das medidas definidas 

na DIA.  

4.5/ AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS MÉTODOS DE AMOSTRAGEM 

Considera-se que os métodos de amostragem adotados no presente estudo permitiram aferir de forma rigorosa a dinâmica espácio-

temporal das várias populações alvo de estudo. A qualidade dos dados recolhidos, assim como a dimensão das amostras, possibilitaram 

a aplicação de métodos estatísticos robustos, proporcionando uma análise objetiva e fundamentada, e garantindo desta forma a 

concretização dos objetivos do presente trabalho.  
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5/ CONCLUSÕES 

A monitorização realizada no ano de 2017, apesar de coincidir com o início da fase de exploração do circuito hidráulico Caliços-

Machados e blocos e rega, pretendeu efetuar a caracterização da situação de referência da comunidade de quirópteros. 

Os resultados obtidos permitiram caracterizar de forma rigorosa os padrões espácio-temporais de utilização da área por parte das 

várias espécies de quirópteros que ocorrem na área de estudo, pelo que se conclui que os objetivos da monitorização foram alcançados.  

Estes dados deverão servir de suporte para os trabalhos de monitorização futuros que decorrerão durante a fase de exploração do 

projeto.  

5.1/ SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Os trabalhos realizados até à data tiveram como objetivo a caracterização da comunidade de quirópteros, não sendo objetivo aferir 

acerca de eventuais impactes induzidos pela exploração do projeto sobre a comunidade.  

5.2/ PROPOSTA DE NOVAS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE MEDIDAS JÁ ADOTADAS 

Face aos resultados obtidos, não se considera pertinente a proposta de medidas de mitigação. 

5.3/ REVISÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

Face aos resultados obtidos, não se considera pertinente a revisão do plano de monitorização.  
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