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1 ENQUADRAMENTO 

O presente plano de monitorização tem por objetivo geral avaliar os impactes que a exploração do 

Parque Eólico de Maunça tem na comunidade de quirópteros.  

O plano terá como principais objetivos específicos: i) determinar a mortalidade associada aos 

aerogeradores do Parque Eólico de Maunça; ii) identificar alterações na comunidade de quirópteros 

presente na área do Parque Eólico de Maunça, em termos de um eventual efeito de exclusão e iii) 

acompanhar a utilização dos abrigos de quirópteros existentes nas proximidades do Parque Eólico de 

Maunça com características (que albergam mais do que 20 indivíduos ou que apresentam potencial 

para cumprir esse pressuposto) que justificam a sua monitorização . 

Para responder a estes objetivos será necessário desenvolver as seguintes tarefas ao longo do 

programa de monitorização: 

 Avaliação da utilização dos abrigos existentes na área envolvente ao Parque Eólico de 

Maunça que foram caracterizados na fase de pré-construção e cujos resultados 

fundamentam a necessidade de monitorização na fase de exploração; 

 Amostragem de ultrassons na área dos aerogeradores do Parque Eólico de Maunça e em 

áreas de controlo; 

 Campanhas de prospeção de cadáveres em redor dos aerogeradores; 

 Testes para o cálculo de taxas de detetabilidade (por parte dos observadores) e de taxas 

de remoção/decomposição de cadáveres (por parte de predadores necrófagos) . 

O presente Plano de Monitorização teve em consideração os trabalhos efetuados na fase de pré-

construção, nomeadamente as metodologias, os pontos de amostragem (no Parque Eólico e na Área de 

Controlo) e os resultados obtidos nas campanhas de monitorização realizadas entre maio de 2012 e 

janeiro de 2013, e cujo relatório constitui peça integrante do RECAPE (vd. Anexo 10 – Estudos 

Complementares). 

Os resultados obtidos durante a fase anterior à construção, permitiram estabelecer uma situação de 

referência para que, na fase subsequente da monitorização (fase de exploração), seja possível a 

avaliação da comunidade de quirópteros tendo subjacentes os objetivos específicos acima referidos.   
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2 PARÂMETROS A MONITORIZAR 

No caso da avaliação da utilização dos abrigos de quirópteros, os parâmetros a recolher serão os 

seguintes: 

 Número de indivíduos; 

 Espécies presentes (sempre que possível); 

 Presença/ausência de vestígios (guano, cadáveres, marcas no teto); 

A localização e descrição dos abrigos já foi efetuada na fase de pré-construção, devendo portanto 

essa caracterização ser integrada nos relatórios de monitorização da fase de exploração.  

Nas amostragens com ultrassons, os parâmetros a recolher são: 

 Número de passagens por ponto de amostragem; 

 Número de espécies por ponto de amostragem. 

Para estimar a mortalidade associada aos aerogeradores do Parque Eólico, será necessário determinar 

os seguintes parâmetros: 

 Número de indivíduos encontrados mortos em redor dos aerogeradores; 

 Taxa de remoção/decomposição de cadáveres, por predadores e necrófagos; 

 Taxa de detetabilidade de cadáveres pelos observadores. 

Relativamente às taxas de remoção e decomposição de quirópteros deverão utilizar-se, 

preferencialmente, dados recolhidos no âmbito da monitorização de outros parques eólicos existentes 

na região (ICNB, 2009). Neste caso existem na zona os Parques Eólicos de Chão Falcão I, II e III que 

foram sujeitos a monitorização de quirópteros. Se no âmbito desses trabalhos tiverem sido efetuados 

testes para estimar taxas de remoção/decomposição de cadáveres por predadores e necrófagos, 

recomenda-se a utilização dessas taxas. 

3 LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

A duração total do programa de monitorização deverá contemplar um período de 3 anos de 

amostragem na fase de exploração. Deverão ser utilizados os mesmos locais de amostragem das 

campanhas de monitorização realizadas na fase de pré-construção (vd. Desenho 1 do Apêndice 1). 
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3.1 AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE ABRIGOS 

Dever-se-á proceder à avaliação da utilização dos abrigos existentes num raio de 10 km em redor do 

Parque Eólico cujos resultados da caracterização efetuada na fase de pré-construção levaram à 

recomendação da continuidade da sua monitorização na fase de exploração. 

Prevê-se a continuidade da monitorização dos seguintes abrigos: Buraco Roto, Cabeça Alta, Fontes I, 

Gruta do Papagaio 7,6 km, Quinta de São Venâncio e Ribeira de Baixo, os quais se localizam, 

respetivamente, a cerca de 2,9km, 9,2km, 1,5km, 7,6km, 6,1km e 7,1km da área de estudo. 

A escolha dos abrigos a contemplar na monitorização da fase de exploração fundamentou-se nas 

recomendações emanadas pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), 

nomeadamente: “Caso se identifiquem abrigos com muitos vestígios (acumulação de guano ou cadáveres), 

estes deverão ser visitados sazonalmente nos seguintes períodos: período de criação (abril/maio e 

junho/julho) e período de hibernação (dezembro/fevereiro)” (ICNB, 2009).  

Durante a prospeção/caracterização efetuada na fase de pré-construção, não foram identificados 

abrigos subterrâneos com características para serem considerados de importância nacional, e como tal 

não existe qualquer limitação a visitas aos mesmos (as visitas aos abrigos considerados de importância 

nacional deverão apenas ser executadas por técnicos do ICNB (DSCN/DHE) ou colaboradores 

credenciados). 

As visitas aos abrigos deverão ser efetuadas semestralmente durante os três anos em que decorrer o 

plano de monitorização, de modo a contemplar o período de criação (uma visita em maio ou junho) e o 

período de hibernação (uma visita em dezembro ou janeiro). 

3.2 UTILIZAÇÃO ESPACIAL 

Deverão ser utilizados os mesmos pontos de amostragem das campanhas de monitorização da fase de 

pré-construção, ou seja, os 10 pontos representativos da área do Parque Eólico, e os 10 pontos 

representativos da área de controlo. 

Na Figura 3.1 apresenta-se a localização dos pontos de amostragem. A caracterização destes pontos 

já foi efetuada no relatório relativo à monitorização da fase de pré-construção. Essa informação 

deverá ser integrada nos relatórios da monitorização da fase de exploração. 

 Os locais de amostragem deverão ser monitorizados mensalmente durante o período de maior 

atividade deste grupo faunístico, ou seja, de março a outubro, inclusive.  



 RECAPE do Parque Eólico de Maunça 

Plano de Monitorização de Quirópteros 

Parque Eólico da Serra do Oeste, S.A. 

 

4 

T01416_02_v1 

3.3 PROSPEÇÃO DE CADÁVERES 

No que respeita à avaliação da mortalidade, realizar-se-ão prospeções em redor de todos os 

aerogeradores do Parque Eólico de Maunça. A área de prospeção será de 50 m em torno de cada 

aerogerador.  

As campanhas de prospeção de cadáveres serão realizadas entre março e outubro, inclusive, e terão 

uma frequência semanal. 

Se a utilização da área não for muito intensa ou se não ocorrerem espécies com estatuto de ameaça 

Criticamente Ameaçado, Em Perigo ou Vulnerável, as prospeções de mortalidade poderão ser 

realizadas com uma periodicidade menos intensiva (INCB, 2009). Nesse caso, propõe-se que a 

amostragem seja realizada com a mesma periodicidade proposta para a avifauna, ou seja, durante o 

período de atividade de quirópteros (março a outubro) a prospeção terá uma periodicidade semanal 

durante 2 meses de cada época fenológica das aves, ou seja, em abril, maio (criação), junho, julho 

(dispersão de juvenis), setembro, outubro (migração outonal. Nos restantes meses, nomeadamente março 

e agosto, as campanhas serão mensais. Nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro não se 

justificam campanhas de amostragem uma vez que os morcegos estão em hibernação. 

3.4 TESTES DE DETETABILIDADE E DE DECOMPOSIÇÃO E REMOÇÃO DE 
CADÁVERES 

Os testes de detetabilidade e decomposição e remoção de cadáveres, caso não seja possível utilizar 

valores da bibliografia, devem ser efetuados no primeiro ano de exploração, duas vezes no ano, uma 

na época seca e uma na época de chuva.  

Os locais específicos de amostragem deverão ser representativos das áreas a prospetar e serem 

estratificados em função dos habitats existentes em redor dos aerogeradores. 

4 TÉCNICAS E MÉTODOS DE RECOLHA DE DADOS E EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS  

4.1 AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE ABRIGOS 

Os abrigos deverão ser monitorizados no sentido de serem identificadas as espécies presentes, bem 

como a sua abundância. Outras informações deverão ser igualmente registadas o dia em que foi 

efetuada a visita, as condições climatéricas em termos de temperatura, vento e precipitação, o grau de 

atividade dos animais, a presença de crias, e o grau de perturbação humana ou de qualquer outra 

origem.  
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No caso de alguns dos abrigos albergar muitos morcegos e se suspeite que possam ser considerados de 

importância a nível nacional, dever-se-á informar o ICNF para que a sua importância seja avaliada por 

esta entidade. 

O equipamento necessário para a prospeção e monitorização dos abrigos consiste em: GPS, lanternas, 

luvas protetoras, cordas, escada, material de espeleologia, craveira e sacos de pano. 

4.2 UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO 

Para avaliação da utilização do espaço, os pontos de amostragem deverão ser caracterizados em 

termos de: distância aos aerogeradores, inclinação do terreno, orientação predominante, uso do solo, 

coberto vegetal, proximidade a água, e proximidade a abrigos. Os dados climáticos temperatura, 

velocidade, direção do vento e, fase da lua, etc. deverão também ser registados em cada amostragem. 

Os pontos deverão ser amostrados com detetores de ultrassons e com um gravador digital com uma 

taxa de amostragem de 44 KHz. As gravações serão realizadas ao longo de todo o percurso de 

amostragem e não deverão ser realizadas em condições meteorológicas adversas (chuva, vento, 

nevoeiro, trovoadas). O trabalho de campo deverá decorrer durante as 3 ou 4 primeiras horas após o 

pôr-do-sol, altura que corresponde ao período de maior atividade dos morcegos. Todos os contactos 

auditivos deverão serão gravados, para posterior análise. Durante os percursos de amostragem 

deverão ser contabilizadas todas as passagens de quirópteros sejam ou não gravadas. De modo a 

maximizar o período de amostragem e para que o método seja uniforme, deverá ser utilizado o 

parâmetro de gravação de 1.7 s, sendo que cada gravação deverá ser reproduzida durante 17 s de 

modo a registá-la no gravador externo. Segundo os documentos bibliográficos pesquisados, na área do 

Parque Eólico, poderão ocorrer espécies de morcegos tais como morcego-arborícola-pequeno (Nyctalus 

leisleri), morcego-hortelão-escuro (Eptesicus serotinus), morcego-hortelão-claro (Eptesicus isabellinus), 

morcego-pigmeu (Pipistrellus pygmaeus), morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii), morcego-anão 

(Pipistrellus pipistrellus), morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum). 

Anualmente, juntamente com os relatórios de monitorização, deverá ser enviado ao ICNF uma cópia das 

gravações (devidamente identificadas com o local, data e espécie). 

O equipamento necessário para a realização dos pontos de amostragem resume-se a GPS, detetor de 

ultrassons, gravador de ultrassons. 
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4.3 DETERMINAÇÃO DA MORTALIDADE 

A prospeção de cadáveres deverá ser realizada a pé, preferencialmente, através de transetos 

paralelos. O observador deverá adequar a sua velocidade de deslocação e a distância entre transetos 

à visibilidade que o habitat lhe proporciona, cobrindo o máximo de área prospetável possível. 

Consoante as características do habitat, alternativamente, poderão ser realizados percursos em “zig-

zag”, ou dividindo a área em quadrantes, progredindo sequencialmente entre cada um deles, utilizando 

qualquer um dos métodos anteriores. 

Os vestígios de cadáveres ou animais feridos deverão ser retirados da área para evitar duplicação de 

resultados. Para que fiquem conservados, deverão ser congelados ou mantidos em álcool, devendo ser 

remetidos ao ICNF, para identificação. 

Para cada animal encontrado morto deverão ser registados parâmetros como a) espécie; b) local onde 

foi encontrado (coordenada por GPS); c) presença ou ausência traumatismos; d) presença ou ausência 

de indícios de predação; e) data aproximada da morte; f) fotografia digital do cadáver.  

Para o cálculo da mortalidade deverão ser utilizados os dois fatores de correção: a taxa de 

decomposição/remoção e a taxa de detetabilidade. Caso existam estimativas destes parâmetros para 

parques eólicos da mesma região e em tipos de habitat semelhantes, deverão ser utilizados 

preferencialmente esses valores desde que tenham sido calculados de acordo com as recomendações 

constantes o ICNB (2009). 

O equipamento necessário para as campanhas de prospeção consiste em: caderno de campo, lápis, 

ortofotomapas, GPS, máquina fotográfica digital, luvas e sacos de plástico. 

5 MÉTODOS DE TRATAMENTO DE DADOS  

5.1 PROSPEÇÃO DE ABRIGOS 

Os abrigos inventariados, cuja presença de quirópteros seja identificada, deverão ser caracterizados 

em termos da sua distância aos aerogeradores do Parque Eólico de Maunça e da taxa de ocupação ao 

longo do tempo (sazonal e anual).  

5.2 UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO 

As gravações de ultrassons obtidas deverão ser analisadas através de software acústico especifico (ex: 

BatSound© ou AnaLook©) para determinação das espécies presentes.  
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Os dados obtidos através dos percursos de amostragem deverão ser tratados de modo a que cada 

transeto seja avaliado em termos de riqueza específica e de grau de atividade de morcegos. A riqueza 

específica refere-se ao número de espécies identificadas em cada área e o grau de atividade poderá 

ser medido através de índices, tais como: nº total de passagens de quirópteros em cada transeto 

realizado ou nº de passagens de quirópteros pela distância prospetada. Estes índices deverão ser 

analisados para a totalidade da comunidade de quirópteros presente, assim como para cada espécie 

identificada, e deverão ser avaliados tanto espacialmente como temporalmente.  

Sempre que possível, estes resultados deverão ser relacionados com a caracterização biofísica de cada 

percurso de amostragem. 

A evolução ao longo do tempo dos parâmetros populacionais determinados deverá ser acompanhada 

estatisticamente, por comparação com os valores obtidos nas áreas controlo e na situação de 

referência. 

5.3 DETERMINAÇÃO DA MORTALIDADE 

Os dados obtidos durante as prospeções no terreno servirão de base para a determinação efetiva da 

taxa de mortalidade de quirópteros associada ao Parque Eólico, quando ajustados com base nos 

valores das taxas de remoção e deteção de cadáveres. 

A estimativa da mortalidade potencial na área do parque deve ser calculada anualmente por 

aerogerador e para a totalidade dos aerogeradores estudados. Caso o volume de dados o permita, a 

estimativa da mortalidade deve ainda ser apresentada por estação do ano e tipo de habitat. 

6 RELAÇÃO ENTRE FATORES AMBIENTAIS A MONITORIZAR E 
PARÂMETROS DO PROJETO 

Para que a mortalidade verificada durante a fase de exploração seja corretamente interpretada, é 

indispensável que esta seja contextualizada através da caracterização da comunidade de quirópteros 

existente na área de estudo. Neste sentido, os censos permitem conhecer a dimensão, composição e 

estrutura das populações de quirópteros na envolvente Parque Eólico de Maunça e assim determinar se 

os aerogeradores são responsáveis por uma mortalidade significativa que comprometa a viabilidade 

das diferentes espécies.  

Simultaneamente, os censos permitem também perceber, por comparação com as áreas de controlo, se 

a presença dos aerogeradores tem influência na forma como os quirópteros utilizam a área, por 

exemplo através de um eventual efeito de exclusão.  
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A variação da taxa de ocupação dos abrigos poderá dar indicações acerca de alguma eventual 

influência na comunidade de morcegos na zona, que pode ser causada por fatores exógenos ao 

Projeto. 

7 TIPOS DE MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOTAR FACE AOS 
RESULTADOS DA MONITORIZAÇÃO  

Na fase de exploração, existem normalmente dois tipos principais de impactes negativos sobre o grupo 

de morcegos: a criação de efeito de exclusão e a mortalidade de animais devido à colisão destes com 

as pás dos aerogeradores. 

No caso da determinação da mortalidade de quirópteros, se for verificada a ocorrência de situações 

consideradas críticas, as medidas de minimização propostas no EIA deverão ser reformuladas e/ou 

serem propostas medidas adicionais, no sentido de ultrapassar os efeitos negativos. 

8 PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS E CRITÉRIOS PARA REVISÃO DO 
PLANO DE MONITORIZAÇÃO  

Deverá ser efetuado um relatório técnico no final de cada ano de monitorização (entregue 30 dias 

após a realização da última amostragem do ano), em que a estrutura esteja de acordo com a Portaria 

n.º 395/2015 de 4 de novembro. Neste documento deverá ser avaliada a eficácia dos planos de 

monitorização, propondo-se a sua alteração caso a equipa responsável considere pertinente. Nestes 

relatórios, e sempre que possível, deverá ser realizada uma comparação dos resultados com os anos 

precedentes, de modo a que se possam retirar conclusões mais fiáveis e a uma escala temporal. Neste 

sentido, também no final do programa de monitorização deverá ser efetuado uma revisão geral dos 

resultados obtidos ao longo de todo o período de monitorização. 

Carcavelos, 9 de dezembro de 2016 

Margarida Fonseca     Nuno Ferreira Matos 
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APÊNDICE 1 

Localização dos pontos de monitorização 
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Localização dos pontos de amostragem de quirópteros e 
localização aproximada dos abrigos de quirópteros
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Enquadramento Administrativo

Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) de 2016, Fonte - DGTLimite de Concelho

Limite de Freguesia

Área de Estudo do Parque Eólico

Área de Estudo da Linha Elétrica

Projeto de Execução:

Aerogerador/Plataforma e Designação

PARQUE EÓLICO

INFRAESTRUTURAS DO PROJETO

REDE VIÁRIA

Acessos existentes a beneficiar
Acessos a construir

LINHA ELÉTRICA

Edifício de Comando e Subestação

") ")

* - Aerogerador com Balizagem Aeronáutica
Vala de cabos

Linha Elétrica/Apoios e Designação
1

Área de Estudo

Corredor da Linha Elétrica

1Fonte: Extrato da Carta Militar de Portugal, Série M888, escala 1/25 000
           folhas n.º 297 (3.ª edição) e 308 (3.ª edição), IGeoE (Referência: NE 466/2011); 
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