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1. INTRODUÇÃO 

Nas fases de construção e exploração do Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, será implementado um 

Programa de Monitorização dos fatores ambientais considerados relevantes face às características do mesmo, que decorrem das 

indicações da Declaração de Impacte Ambiental (DIA), que emitiu parecer favorável condicionado à execução do Projeto.  

Neste seguimento, foram identificados como de interesse os programas de monitorização dos seguintes fatores: 

 Monitorização da Flora e vegetação; 

 Monitorização da Avifauna; 

 Monitorização de Quirópteros; 

 Monitorização do Ambiente Sonoro; 

Os programas de monitorização a realizar e descritos nos pontos seguintes dão cumprimento ao previsto no Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos Decretos-leis n.º 47/2014, de 24 de março, e 179/2015, de 27 de agosto e seguem a 

estrutura prevista na Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro. 

No âmbito da legislação em vigor, os relatórios de monitorização serão enviados à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), durante 

as fases de construção e exploração, no sentido de garantir a vigilância e controlo dos impactes ambientais expectáveis. 
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2. PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA FLORA E VEGETAÇÃO 

2.1. ENQUADRAMENTO LEGAL 

O programa de monitorização tem como objetivos: 

 Contribuir para minimizar o impacte sobre habitats e espécies RELAPE, assim como a definição de outras medidas de 

minimização, nomeadamente a sinalização e proteção de populações de flora mais relevantes; 

 Permitir avaliar o impacte das diferentes estruturas do projeto sobre habitats e flora RELAPE; 

 Permitir compreender de que forma as ações relacionadas com o projeto nas fases de construção e exploração 

influenciam os habitats e espécies RELAPE; 

 Avaliar a evolução da invasão por espécies exóticas do género Acacia sp.; 

 Avaliar a capacidade de recuperação da flora e vegetação; e  

 Avaliar a eficácia das medidas de minimização implementadas. 

Na área de estudo foram identificados quatro habitats de interesse comunitário (Bioinsight, 2017): 

 4030 – Charnecas seca europeias; 

 6220* – Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea; 

 8220 – Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica; 

 8230 - Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii. 

Assim como as seguintes espécies RELAPE: Silene acutifolia, Sedum arenarium, Lotus corniculatus, Crocus carpetanus, Armeria 

beirana e Teucrium salviastrum; e duas espécies exóticas de caráter invasor: mimosa (Acacia dealbata) e austrália (Acacia 

melanoxylon) (Bioinsight, 2017). Como, tal estes são considerados os elementos alvo da presente monitorização. 

2.2. PARÂMETROS E LOCAIS DE MONITORIZAÇÃO 

Deverão ser alvo de monitorização os seguintes parâmetros: 

 Abundância/dominância; 

 Riqueza especifica; 

 Índice de diversidade; 

 Área ocupada. 

Os locais de amostragem deverão englobar a área do Sobreequipamento e Linha Elétrica, assim como respetivas áreas controlo 

(em proporção semelhante). Estes deverão abranger todos os habitats-alvo e espécies RELAPE, devendo o número de parcelas 

definidas para a amostragem ter em conta tanto a abundância de habitats/espécies RELAPE como a coerência de uma posterior 
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análise estatística. Todos os núcleos de acácias identificados num buffer de 100m em redor dos elementos de projeto deverão ser 

monitorizados. 

2.3. PERIODICIDADE E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

A monitorização deverá compreender um ano de situação de referência (anterior à construção), todo o período de construção e 

durante três anos na fase de exploração.  

Em cada um dos anos de amostragem, deverão ser efetuadas quatro campanhas de amostragem de forma a cobrir as quatro 

estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. 

2.4. TÉCNICAS E MÉTODOS DE RECOLHA DE DADOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

Anteriormente à construção, deverão ser definidas as parcelas a amostrar, devendo estas se delimitadas por estacas e recolhida 

a sua localização com recurso a GPS. As parcelas de amostragem das espécies RELAPE e dos habitats essencialmente herbáceos 

(6220, 8220 e 8230) deverão ter a dimensão de 1x1 m e no caso do habitat arbustivo (4030) a dimensão de 5x5 m.  

A abundância/dominância de cada uma das espécies inventariadas em cada parcela deverá ser classificada com base na escala de 

Braun-Blanquet (1979). Esta escala de abundância/dominância baseia-se na percentagem de cobertura que cada espécie possui 

relativamente à área total do quadrado, ou seja, é a superfície do quadrado que cada espécie ocupa expressa em percentagem 

(vide Tabela 1). 

Tabela 1: Classificação da percentagem de cobertura e correspondência utilizada para a análise estatística. 

COBERTURA ÍNDICE DE CLASSIFICAÇÃO MEDIANA DA COBERTURA 

75-100% 5 87,5 

50-75% 4 62,5 

25-50% 3 37,5 

5-25% 2 15 

1-5% 1 3 

Muitos indivíduos / fraca cobertura + 0,5 

Poucos indivíduos / fraca cobertura r 0,1 

 

Sempre que necessário foram recolhidas plantas para posterior identificação em laboratório, com recurso a lupa e a consulta de 

obras de referência da área (Castroviejo et al., 1986-2017; Franco, 1971, 1984, 1994, 1998, 2003; Flora-on). 



 

 

 

 

  

PÁGINA 4 DE 14 
RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PE DO CARAMULO – PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO 

RECAPE.SPE.CARAMULO.PGM.26.01  

 IMP.DCT.56.01 
 

No caso da monitorização dos núcleos de exóticas deverá ser avaliada a área ocupada a cada visita, assim como estimado o número 

de indivíduos presentes por estágio de desenvolvimento (plântula, planta jovem, planta adulta). Nas parcelas de monitorização 

de Teucrium salviastrum deverá também ser contabilizado o número de indivíduos presentes.  

As áreas ocupadas pelos habitats-alvo, núcleos de espécies RELAPE e núcleos de acácias deverão também ser delimitados, 

introduzidos num SIG e representados cartograficamente.  

Deverá ser efetuada a análise estatística mais adequada aos dados recolhidos (nomeadamente modelos GLM). A análise efetuada 

deverá ter em conta a relação dos dados recolhidos com as ações do projeto, medidas de minimização e ações de recuperação da 

vegetação.  

Os relatórios deverão descrever pormenorizadamente as ações de projeto, tanto da fase de construção como de exploração, 

nomeadamente as áreas onde houve descompactação do solo, em que foi usado solo armazenado em pargas. 

Equipamento necessário: GPS, estacas, maço, luvas de trabalho, fita métrica, fichas de campo. 

2.5. TIPOS DE MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOTAR FACE AOS RESULTADOS OBTIDOS 

Com base nos resultados obtidos serão propostas ou ajustadas as medidas de gestão ambiental necessárias. 

2.6. ESTRUTURA E CONTEÚDO DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO, RESPETIVAS ENTREGAS E CRITÉRIOS PARA DECISÃO SOBRE A SUA REVISÃO 

Deverá ser elaborado um relatório técnico de monitorização, a desenvolver de acordo com a Portaria n.º 395/2015 de 4 de 

novembro, no final de cada ano de monitorização (entregue 90 dias após os últimos resultados). Nos relatórios anuais deverá ser 

efetuada uma comparação dos resultados com os anos anteriores. 

Atendendo aos resultados que forem sendo obtidos durante monitorização, periodicamente, a equipa técnica deverá avaliar a 

eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua revisão, caso considere necessário. 
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3. PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 

3.1. ENQUADRAMENTO LEGAL 

O programa de monitorização da avifauna deverá englobar a comunidade de aves em geral e as aves de rapina e outras planadoras 

e tem como objetivos os seguintes:  

 A identificação das alterações na constituição da comunidade local e/ou no modo como determinadas espécies utilizam 

a área de estudo, de modo a detetar um potencial efeito de exclusão; 

 A determinação da taxa de mortalidade resultante do funcionamento do projeto; 

 A avaliação da eficácia das medidas de minimização implementadas relativamente aos efeitos esperados. 

3.2. PARÂMETROS E LOCAIS DE MONITORIZAÇÃO 

Para a caracterização da comunidade de aves em geral deverão ser avaliados os seguintes parâmetros: 

 Abundância relativa total; 

 Riqueza específica relativa; 

 Abundância relativa por espécie. 

Ao nível da comunidade de aves de rapina e outras planadoras, deverão ser determinados os seguintes parâmetros: 

 Índice de atividade; 

 Riqueza específica relativa; 

 Mapeamento da intensidade de uso da área de estudo; 

 Mapeamento dos movimentos que representam maior risco de colisão. 

No que diz respeito à mortalidade de aves no parque eólico e Linha Elétrica deverão ser determinados os seguintes parâmetros: 

 Mortalidade observada; 

 Mortalidade real estimada; 

 Taxas de detetabilidade; 

 Taxas de remoção de cadáveres. 

Para a caracterização da comunidade de aves em geral foram definidos 10 pontos escuta/observação: 5 na área do 

Sobreequipamento e 5 na área controlo. A sua localização teve em conta os biótopos mais representativos da área de estudo e a 

distância mínima entre si ser de, pelo menos, 300 m de forma a não haver pseudorreplicação dos contatos obtidos. Para a 

caracterização da comunidade de aves de rapina e planadoras foram definidos 3 pontos de observação numa área que engloba o 

Sobreequipamento e sua envolvente imediata (vide Figura 1). 
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A prospeção de mortalidade deverá ocorrer em todos os aerogeradores do Sobreequipamento e, em pelo menos, 20% da Linha 

Elétrica.  

 

Figura 1: Pontos de amostragem da comunidade de aves em geral e aves de rapina e planadoras definidos para a monitorização da fase de pré-

construção (Bioinsight, 2018a). 

3.3. PERIODICIDADE E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

A monitorização deverá compreender um ano de situação de referência (anterior à construção), todo o período de construção e 

durante três anos na fase de exploração.  
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Em cada um dos anos de amostragem da comunidade de avifauna e de aves de rapina ou planadoras, deverão ser realizadas duas 

campanhas de amostragem em cada uma das épocas fenológicas: reprodução, dispersão de juvenis, migração outonal e 

invernada. Para cada ciclo anual a garantir na fase de construção e exploração, deverá ser adotado o esquema de amostragem da 

situação de referência. 

A prospeção de mortalidade deverá ter uma periodicidade semanal nos períodos de reprodução e dispersão de juvenis e bimensal 

na migração outonal e invernada. 

3.4. TÉCNICAS E MÉTODOS DE RECOLHA DE DADOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

A caracterização da comunidade de aves em geral será efetuada com recurso a pontos de escuta, com a duração de 10 minutos, 

em duas bandas de distância fixa (<50 m e 50 a 100 m) e uma sem limite de distância (>100 m) (Rabaça, 1995). As contagens 

deverão ser sempre realizadas durante a manhã ou ao final da tarde, por serem os períodos do dia mais propícios à inventariação 

deste grupo (Bibby et al., 1992). Durante o período de observação e escuta deverão recolher-se os seguintes dados: hora de início 

e fim do censo, espécies observadas e número de indivíduos por banda de distância. 

Para as aves planadoras os pontos de observação deverão cobrir a maior extensão possível e devem ter a duração de uma hora. 

As localizações das espécies deverão ser anotadas sobre uma grelha de 500 × 500 m com base na carta militar, de modo a permitir 

a integração destes dados num projeto SIG e, posteriormente, a sua análise espacial. Em cada ponto de observação deverão ser 

registados os seguintes dados: hora de início, hora de fim, observador, espécie, distância ao observador, direção e tipo de voo.  

O equipamento necessário para a realização dos censos de aves é o seguinte: binóculos, telescópio, GPS, mapas e ficha de campo. 

A prospeção deverá ser efetuada em redor dos aerogeradores num buffer de 50 m a uma velocidade constante, durante 20 

minutos. E no caso da Linha Elétrica, a prospeção deverá ser feita ao longo das duas faixas de dado um dos cabos transportados. 

Para cada cadáver deve registar-se: a espécie, o sexo/idade, o ponto GPS, distância à torre, a data aproximada da morte (e.g. 

quatro categorias: 24 horas; dois–três dias; mais de uma semana; mais de um mês), fotografias e as condições climatéricas 

registadas no dia da prospeção e dias anteriores.  

O equipamento necessário para as campanhas de prospeção consiste em caderno de campo, ortofotomapas, GPS, máquina 

fotográfica digital, luvas, máscara e sacos de plástico. 

O desenho experimental dos testes de detetabilidade deverá considerar: o biótopo dominante; a dimensão das aves; e a época 

do ano. Para evitar o sacrifício desnecessário de animais poderão ser utilizados objetos ou modelos semelhantes a aves (e.g. 

pequeno, médio e grande porte).  

Os testes de decomposição/remoção de cadáveres deverão ser realizados durante as épocas de prospeção de cadáveres. Propõe-

se que após a colocação de cadáveres, para a época de primavera/verão e para a época outono/inverno, a verificação dos mesmos 

seja efetuada com regularidade diária durante 10 dias e que, no final de cada época de amostragem, sejam recolhidos os 
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exemplares não removidos. Devem ser utilizados cadáveres frescos em número suficiente para permitir a validação estatística dos 

resultados, sacrificando-se um número mínimo de animais, evitando-se assim que a área de estudo não fique saturada de 

cadáveres e que estes funcionem como um atrativo artificial de predadores. Os cadáveres devem ser verificados e fotografados 

diariamente. 

Deverão ser efetuadas análises estatísticas que permitam a comparação entre os dados recolhidos ao nível espacial e temporal. 

Deverá também ser analisada a relação entre os dados obtidos e os dados do projeto. Para a estimativa da mortalidade e tendo 

em conta que não serão detetados todos os quirópteros que venham a morrer, serão utilizados estimadores específicos como os 

propostos por Erickson et al. (2004), Huso (2010) e Korner-Nievergelt et al. (2011). Os dados recolhidos no Sobreequipamento 

deverão ainda ser comparados com os resultados existentes para parques eólicos na envolvente. 

3.5. TIPOS DE MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOTAR FACE AOS RESULTADOS OBTIDOS 

Com base nos resultados obtidos serão propostas ou ajustadas as medidas de gestão ambiental necessárias. 

3.6. ESTRUTURA E CONTEÚDO DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO, RESPETIVAS ENTREGAS E CRITÉRIOS PARA DECISÃO SOBRE A SUA REVISÃO 

Deverá ser elaborado um relatório técnico de monitorização, a desenvolver de acordo com a Portaria n.º 395/2015 de 4 de 

novembro, no final de cada ano de monitorização (entregue 90 dias após os últimos resultados). Nos relatórios anuais deverá ser 

efetuada uma comparação dos resultados com os anos anteriores. 

Atendendo aos resultados que forem sendo obtidos durante monitorização, periodicamente, a equipa técnica deverá avaliar a 

eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua revisão, caso considere necessário. 
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4. PLANO DE MONITORIZAÇÃO DOS QUIRÓPTEROS 

4.1. ENQUADRAMENTO 

O programa de monitorização de quirópteros terá como objetivos os seguintes: 

 Identificação das alterações na comunidade presente na área do Sobreequipamento, ao nível de um eventual efeito de 

exclusão; 

 Determinação da mortalidade associada ao Sobreequipamento;  

 Avaliação da utilização de abrigos existentes nas proximidades do Sobreequipamento. 

4.2. PARÂMETROS E LOCAIS DE MONITORIZAÇÃO 

Para a caracterização da comunidade de quirópteros deverão ser determinados os seguintes parâmetros: 

 Diversidade específica; 

 Atividade; 

 Mortalidade observada e estimada; 

 Taxa de remoção de cadáveres; 

 Taxa de deteção de cadáveres; 

 Causas de morte; 

 Temperatura do ar, precipitação, direção e intensidade do vento, coincidentes com os períodos de amostragem. 

Para a deteção acústica ativa foram definidos 42 pontos de amostragem: 32 na área do Sobreequipamento e 10 na área controlo 

(vide Figura 2), distanciados entre si de, pelo menos, 200 m e de forma a estarem representados os principais biótopos presentes 

na área de estudo. 

Para a deteção acústica passiva foram instalados detetores automático na torre de medição das condições meteorológicas do 

parque eólico (vide Figura 2), devendo um dos microfones ser instalado a 6 m de altura, e outro a 50 m de altura. 

No que diz respeito aos abrigos, a monitorização abrangerá um raio 10 km ao redor da linha de implantação dos aerogeradores, 

mas será dada especial atenção à área mais próxima ao parque eólico (raio de 5 km) e aos abrigos mais importantes. 

A prospeção de mortalidade deverá ocorrer em todos os aerogeradores do Sobreequipamento. 
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Figura 2: Locais de amostragem de quirópteros definidos para a monitorização da fase de pré-construção (Bioinsight, 2018b). 

4.3. PERIODICIDADE E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

A monitorização deverá compreender um ano de situação de referência (anterior à construção), todo o período de construção e 

durante três anos na fase de exploração.  

A deteção acústica ativa deverá ser efetuada de março a outubro mensalmente. No caso da deteção acústica passiva deverá ser 

efetuada também de março a outubro, sendo amostrados pelo menos 7 dias por cada mês.  

A prospeção de mortalidade deverá ter uma periodicidade semanal entre março e outubro. 
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4.4. TÉCNICAS E MÉTODOS DE RECOLHA DE DADOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

A deteção acústica ativa deverá ser efetuada com um detetor de ultrassons poderá ser do tipo tempo expandido ou full spectrum, 

e ter uma capacidade de amostrar na gama de frequências pelo menos entre 10 e 120 kHz. Deverá ainda ser utilizado um gravador 

áudio digital, que possibilitará registar as emissões sonoras dos quirópteros captadas pelo detetor, caso o modelo utilizado não 

possua essa capacidade, e um anemómetro de bolso, que permitirá efetuar medições da velocidade do vento e da temperatura 

do ar, em cada amostragem.  

Em cada amostragem deverão ser contabilizados os encontros com quirópteros (sequência de pulsos associados à passagem de 

um morcego no espaço amostrado pelo microfone do detetor de ultrassons) e os feeding buzzes (sequência de pulsos emitidos 

com uma elevada taxa de repetição, que indicam a fase final de aproximação a um inseto). Os valores de temperatura do ar, 

intensidade do vento e humidade relativa ao nível do solo, serão recolhidos no início de cada amostragem, ou se possível, ao longo 

de todo o período amostrado. Cada ponto deverá ter a duração de 10 minutos e a amostragem deverá ser iniciada 30 minutos 

após o pôr-do-sol, prolongando-se pelas 3 a 4 horas seguintes (ICNB, 2009). 

A deteção passiva foi realizada com recurso a um detetor automático do tipo full spectrum, que deverão possuir capacidade de 

amostrar na gama de frequências entre 10 e 150 kHz (idealmente entre 5 e 190 kHz) e ter uma taxa de amostragem otimizada 

para 190 kHz. É recomendável que o detetor seja programado para que os ficheiros gravados tenham no máximo 3 segundos de 

duração e que o intervalo entre duas gravações consecutivas não exceda os 5 segundos, sendo, no entanto preferível que o possa 

efetuar gravações de forma permanente (sem intervalo entre duas gravações consecutivas). Para a obtenção dos dados 

meteorológicos, deverão ser utilizados pelo menos os equipamentos disponíveis na própria torre meteorológica, sendo 

recomendável também disponibilizar dados dos aerogeradores. 

No que diz respeito aos abrigos, deverão ser monitorizados os locais que aparentemente possuam condições para albergar 

quirópteros (grutas, algares e outras cavidades naturais, minas, edifícios abandonados, barracões, pontes, escarpas interiores, 

etc.), através da consulta de cartografia, de bibliografia, de trabalho de campo e de entrevistas às populações locais. Sempre que 

possível, serão efetuadas visitas diurnas aos locais inventariados, registando-se as espécies e o número de indivíduos presentes. 

Quando tal não for possível (por razões de segurança, por se tratar de propriedade privada, etc.), as visitas devem ser substituídas 

por amostragens com detetor de ultrassons ao longo de um período de 30 a 45 minutos, com início um pouco antes do pôr-do-

sol. Nestas amostragens será contabilizado o número de indivíduos que saírem do abrigo (por observação direta) e identificadas 

as espécies detetadas (através dos registos sonoros). 

Em relação à estimativa da mortalidade, a prospeção de cadáveres consistirá na realização de percursos aleatórios pela área a 

prospetar. Sempre que for encontrado um cadáver de quirópteros, serão obtidos parâmetros de localização (pelo menos a 

coordenada com GPS), anotado o seu estado de decomposição, data e o aerogerador onde foi encontrado. O cadáver deverá 

então ser recolhido para posterior identificação (recomenda-se que após a recolha, seja congelado o mais depressa possível). Para 

determinar a eficácia da deteção de cadáveres por parte dos observadores, serão espalhados aleatoriamente modelos de 

quirópteros num raio equivalente ao da prospeção de cadáveres, e posteriormente, cada observador inicia a prospeção normal 



 

 

 

 

  

PÁGINA 12 DE 14 
RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PE DO CARAMULO – PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO 

RECAPE.SPE.CARAMULO.PGM.26.01  

 IMP.DCT.56.01 
 

de cadáveres, devendo anotar o número de modelos detetados. A metodologia para a taxa de remoção de cadáveres consistirá 

em espalhar aleatoriamente cadáveres de ratos na envolvente dos aerogeradores do parque eólico, registando a sua localização. 

De seguida, serão efetuadas visitas diárias para registo do estado de remoção de cada cadáver durante um período máximo de 10 

dias. Se os cadáveres a utilizar forem de espécies que possam ocorrer em estado selvagem na região, devem ser marcados de 

maneira a permitir a sua associação ao estudo, mas de forma a não facilitar ou indicar a sua localização a eventuais consumidores. 

A análise dos registos sonoros obtidos nas amostragens da utilização do espaço ao nível do solo e em altura, será efetuada através 

de programas informáticos de análise de sons, que permitam a obtenção das principais variáveis caracterizadoras das emissões 

sonoras dos quirópteros, como por exemplo o tipo de frequência (constante, modulada ou quase-constante), a frequência de 

máxima energia (kHz), a gama de frequências (kHz), a duração do pulso (ms), o intervalo entre pulsos (ms) e a taxa de repetição 

(Hz). Os dados recolhidos devem posteriormente ser comparados com dados de referência das espécies que ocorrem em Portugal, 

de forma a se conseguir determinar qual a(s) espécie(s) ou grupos de espécies que estão presentes numa determinada gravação. 

No processo de análise e identificação dos registos sonoros poderão também ser utilizados algoritmos de identificação automática 

ou semiautomática, disponíveis nalguns programas informáticos. Estes algoritmos efetuam a medição automática ou 

automatizada das variáveis caracterizadoras das emissões sonoras dos quirópteros e comparam-nas com bases de dados de 

referência, atribuindo a cada registo uma classificação ao nível da(s) espécie(s) ou grupos de espécies presentes. Tendo em conta 

o erro que existe nestes classificadores (Brabante et al., 2018), se estes forem utilizados terá sempre de ser efetuada uma 

validação de mais de 5% dos registos analisados. Esta validação terá de abranger uma amostra significativa de todas as espécies 

identificadas. Por sua vez, se forem utilizados programas de análise semiautomática, esta validação só é necessária se durante o 

processo não houver logo uma validação de todas as identificações por parte de um utilizador experiente. 

No caso específico da utilização do espaço em altura, para além dos registos sonoros dos quirópteros que forem detetados pelo 

microfone, serão também gravados outros sons provenientes de várias fontes de ruído, como por exemplo do próprio 

aerogerador, do vento da chuva, de aves, etc. Assim, previamente à análise dos registos sonoros dos quirópteros, será necessário 

efetuar uma triagem de todas as gravações efetuadas, de forma a separar as gravações com ruído das com quirópteros. Esta 

triagem poderá ser feita de forma manual ou de forma automática através de algoritmos desenvolvidos para esse fim, que estão 

disponíveis nalguns programas informáticos. Se a triagem for efetuada por processos automáticos, terá também que haver uma 

validação posterior de pelo menos 5% dos ficheiros classificados como ruído, para determinar a percentagem de erro que os 

algoritmos retribuem na classificação das gravações. 

Tendo em conta que o número de gravações com quirópteros poderá ser muito elevado, em alternativa à análise de todas as 

gravações poderá ser efetuada apenas uma análise de uma amostra significativa. A seleção das gravações a analisar deve ser feita 

por métodos estatísticos, recomendando-se que sejam utilizados processos de seleção aleatória estratificada, devendo por 

exemplo, ser garantida a análise de gravações de todos os dias em que existirem registos de quirópteros. 
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Posteriormente, para a utilização do espaço ao nível do solo e em altura serão calculados índices de atividade (número de 

encontros/h) por espécie, grupos de espécies e/ou em termos globais, sendo ainda considerada a variação entre amostragens e 

período do ano (mês). Os dados meteorológicos também serão apresentados tendo em conta a variação entre amostragens e 

período do ano (mês). Será ainda efetuado tratamento estatístico adequado aos dados obtidos, de modo a avaliar a influência dos 

parâmetros medidos na atividade dos quirópteros e na riqueza específica. 

Para a estimativa da mortalidade e tendo em conta que não serão detetados todos os quirópteros que venham a morrer, serão 

utilizados estimadores específicos como os propostos por Erickson et al. (2004), Huso (2010) e Korner-Nievergelt et al. (2011). 

Estes estimadores usam dados da mortalidade detetada, da eficácia de deteção e da taxa de remoção, como base para estimar a 

mortalidade ocorrida num parque eólico, estando os 2 últimos referenciados pelo ICNF (2017), como estimadores a utilizar nestes 

cálculos. 

Equipamento necessário: detetor ativo de ultrassons, 2 detetores automáticos de ultrassons, anemómetro, lanterna, 

equipamento individual de segurança para trabalhos em altura. 

4.5. TIPOS DE MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOTAR FACE AOS RESULTADOS OBTIDOS 

Com base nos resultados obtidos serão propostas ou ajustadas as medidas de gestão ambiental necessárias. 

4.6. ESTRUTURA E CONTEÚDO DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO, RESPETIVAS ENTREGAS E CRITÉRIOS PARA DECISÃO SOBRE A SUA REVISÃO 

Deverá ser elaborado um relatório técnico de monitorização, a desenvolver de acordo com a Portaria n.º 395/2015 de 4 de 

novembro, no final de cada ano de monitorização (entregue 90 dias após os últimos resultados). Nos relatórios anuais deverá ser 

efetuada uma comparação dos resultados com os anos anteriores. 

Atendendo aos resultados que forem sendo obtidos durante monitorização, periodicamente, a equipa técnica deverá avaliar a 

eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua revisão, caso considere necessário. 
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5. PLANO DE MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO 

Será implementado o Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro, descrito no Capítulo VII – Monitorização e Medidas de Gestão 

Ambiental, ponto 3.1 Monitorização do Ambiente Sonoro, EIA do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo.  

 

 


