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1.

INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS

As infra-estruturas lineares consideradas neste documento são as vias de comunicação, como estradas, autoestradas e linhas ferroviárias, e os canais de adução e de rega a céu aberto. Estas infra-estruturas têm um
reconhecido impacte sobre a fauna e flora, estando identificadas como um relevante factor de ameaça para a
conservação de populações e espécies. O impacto destas infra-estruturas decorre de diversas acções inerentes à
sua implementação e estabelece-se a vários níveis: por exemplo na fase de construção a perturbação e
destruição de habitats relacionado com a instalação de estaleiros, a abertura/melhoria de acessos, os
movimentos de terras, o depósito de materiais, a movimentação de viaturas/máquinas, etc; na fase de
exploração a mortalidade por atropelamento ou afogamento, o efeito barreira, as alterações e fragmentação
de habitat e da estrutura populacional.
Na análise de processos relativos à implementação de outras infra-estruturas lineares não referidas directamente
neste documento, como por exemplo os gasodutos, os sistemas de saneamento de águas residuais domésticas ou
mesmo de outras não-lineares (ex. projectos florestais, barragens), poderão ser utilizadas algumas das
orientações aqui expostas. As linhas aéreas de transporte de energia eléctrica, dada a especificidade da sua
problemática em relação à avifauna, foram tratadas separadamente (ICN 2007).
Este documento pretende constituir um guia metodológico para apoiar a análise de projectos de novas infraestruturas ou de remodelação de infra-estruturas lineares existentes e na elaboração dos respectivos pareceres.
Assim, contém informação técnica que pretende suportar a decisão da compatibilidade do projecto em causa
com a conservação dos valores naturais. Nesse sentido o documento também pode ser útil às entidades
proponentes de infra-estruturas lineares sobre os conteúdos que se pretendem ver desenvolvidos nos respectivos
Estudos de Impacte Ambiental.
Com este manual pretende-se ainda potenciar a uniformização dos procedimentos relativos à implementação
destas estruturas em Áreas Classificadas (AC) no âmbito da conservação da natureza (Áreas Protegidas e Rede
Natura 2000), bem como noutras áreas de ocorrência de espécies com estatuto de protecção.
Este documento contém informação orientadora e disponível à data da sua elaboração, pelo que não constitui
um regulamento de aplicação “rígida” nem abrange todos os valores naturais e impactos da mesma forma e não
dispensa uma análise específica e detalhada de cada caso.
O documento está organizado da seguinte forma: no capítulo 2 é apresentado o enquadramento legal da
emissão de pareceres sobre esta matéria pelo ICNB, nos capítulos 3 e 4 descrevem-se os principais impactos
associados às infra-estruturas abordadas e as respectivas medidas de minimização, apresentando-se uma súmula
das referências bibliográficas relevantes e dos dados disponíveis para Portugal; no capítulo 5 apresentam-se as
orientações seguidas no ICNB na avaliação de projectos face aos valores naturais potencialmente afectados; os
capítulos 6 e 7 abordam, respectivamente, as medidas de compensação e as questões relacionadas com a
monitorização, nomeadamente a avaliação de relatórios de monitorização.
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2.

ENQUADRAMENTO LEGAL
2.1. CASO GERAL

De acordo com o disposto no n.º 3 do Art. 1º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio republicado
pelo Decreto-lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, estão sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA) os projectos enunciados nos Anexos I e II desse diploma abrangidos pelos limiares aí indicados,
entre os quais se encontram as seguintes infra-estruturas lineares:
− vias férreas (todas em áreas sensíveis)
− auto-estradas, itinerários principais e itinerários complementares (todas)
− estradas nacionais e estradas regionais (todas em áreas sensíveis)
− obras de transferência de recursos hídricos entre bacias hidrográficas (todas)
− oleodutos (todos em áreas sensíveis) e gasodutos (de ∅ ≥ 0,5m em áreas sensíveis)
− aquedutos e adutoras (de comprimento ≥ 2km e ∅ ≥ 0,6m em áreas sensíveis)
− (…)
De referir que para além da instalação, também a alteração ou ampliação de projectos já autorizados
e executados ou em execução podem ser sujeitas a AIA nos termos do disposto no n.º 21 do Anexo I e
no n.º 13 do Anexo II do referido Decreto-Lei.
Este diploma legal prevê ainda (nºs 4 e 5 do Artigo 1º) que possam ser sujeitos a AIA projectos não
abrangidos pelos limiares fixados no anexo II ou mesmo não enunciados nos anexos I e II que sejam
considerados susceptíveis de provocar impacto significativo no ambiente.
Em casos excepcionais e devidamente fundamentados, pode haver lugar a dispensa de procedimento
de AIA, de acordo com o nº 3 do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, republicado pelo Decreto-Lei
n.º 197/2005, de 8 de Novembro (DL 69/2000). Neste caso, a entidade proponente (ex: Estradas de
Portugal) apresenta à entidade licenciadora (ex. CCDR) um requerimento devidamente fundamentado
e esta submete-o à Autoridade de AIA com o seu parecer. A Autoridade de AIA analisa-o e submete
ao Ministério do Ambiente Ordenamento Território Desenvolvimento Regional (MAOTDR) o seu parecer
que, sendo favorável, deverá prever medidas de minimização ou outra forma de avaliação, quando tal
se justifique. A decisão é consignada em despacho do MAOTDR e do Ministério da tutela. O ICNB pode
ser consultado quer pela Autoridade de AIA quer pela entidade proponente, antes de esta submeter o
requerimento. Contudo, a dispensa de procedimento de AIA não dispensa o cumprimento de legislação
aplicada às Áreas Classificadas no âmbito de conservação da natureza podendo dar lugar à emissão
de outros pareceres pelo ICNB. Esta situação ocorre frequentemente quando se realizam intervenções
em infra-estruturas lineares já instaladas, que são alvo de remodelações ou de beneficiações.
2.2. EM ÁREAS CLASSIFICADAS
Sempre que o projecto sujeito a procedimento de AIA se localize em Áreas Classificadas (Áreas
Protegidas (AP) e Rede Natura 2000), um representante do ICNB integra a Comissão de Avaliação.
Mesmo nos casos não abrangidos pelos anexos do DL 69/2000 com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei nº 197/2005 de 8 de Novembro, a instalação de qualquer projecto susceptível de afectar
de forma significativa um Sítio da lista nacional de sítios, um Sítio de Importância Comunitária (SIC),
6
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uma Zona Especial de Conservação ou uma Zona de Protecção Especial (ZPE), deve ser sujeito a uma
avaliação de incidências ambientais, no que se refere aos objectivos de conservação da zona em
causa, de acordo com o disposto no Art. 10º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, republicado
pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro (abreviado como DL 140-49).
Por outro lado, a abertura de novas vias de comunicação, bem como o alargamento das existentes, a
instalação de infra-estruturas de electricidade e telefónicas, aéreas ou subterrâneas, de
telecomunicações, de transporte de gás natural ou de outros combustíveis, de saneamento básico e de
aproveitamento de energias renováveis ou similares fora dos perímetros urbanos, depende de parecer
favorável do ICNB, de acordo com o disposto nas alíneas g) e h) do Artº 9º do DL 140-491.
Nas Áreas Protegidas também os respectivos Planos de Ordenamento ou mesmo os diplomas da sua
criação podem condicionar, ou mesmo interditar, a instalação de infra-estruturas lineares, no âmbito do
zonamento por eles estabelecido. De notar que, no âmbito do artº 8º do DL 140-49, quando existe
sobreposição de Áreas da Rede Natura 2000 com Áreas Protegidas, aplica-se o disposto nos Planos
de Ordenamento das APs desde que os mesmos contenham as medidas necessárias à conservação dos
habitats e das populações das espécies em função dos quais as referidas AC foram classificadas.
Por seu lado, os Planos Directores Municipais (PDM), que abrangem SIC e ZPE, terão de integrar as
disposições que garantam a conservação dos valores em função dos quais essas áreas foram
classificadas (ao abrigo do artº 8º do DL 140-49), assim como as disposições constantes dos Planos de
Ordenamento das AP abrangidas (ao abrigo do Dec. Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, republicado
pelo Dec. Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro). Os PDMs deverão assim identificar as regras de
condicionamento da instalação de infra-estruturas lineares, incluindo, quando possível, o
estabelecimento dos limiares a partir dos quais determinado tipo de projecto deve ser sujeito a AIA ou
Avaliação Incidências Ambientais para além do que já está estabelecido na legislação. O ICNB, ao
integrar as Comissões Mistas de Coordenação das revisões do PDM deverá assegurar a proposta e
discussão destes condicionamentos no contexto global da integração da gestão territorial da Rede
Natura 2000 nestes instrumentos de planeamento (consultar documento do ICNB “Integração das
orientações de gestão do plano sectorial da rede natura 2000 nos planos municipais de ordenamento
do território: contribuição para um guia metodológico”)
O referido para os PDMs é igualmente válido para as áreas dos SICs e ZPE que se sobrepõem às
áreas de intervenção de outros planos especiais de ordenamento do território: Planos de Ordenamento
da Orla Costeira e Planos de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas e os futuros Planos de
Ordenamento dos Estuários.
2.3. FORA DE ÁREAS CLASSIFICADAS
Existe enquadramento legal para que sejam estabelecidas condicionantes a projectos de infraestruturas lineares fora de AC, nomeadamente ao abrigo do articulado nos Artigos 11º e 12º do DL
140-49 quando o projecto em causa é susceptível de afectar significativamente as espécies de aves ou
do Anexo B-II ou B-IV desse diploma ou destruir os locais de reprodução das mesmas.
Um projecto que implique o incumprimento dos referidos artigos poderá ser excepcionalmente
implementado, mediante licença do ICNB, nas condições previstas no artigo 20º. Neste caso a entidade
promotora deve provar que não existe alternativa satisfatória, não é prejudicada a manutenção das
populações da espécie em causa num estado de conservação favorável (por exemplo através da
aplicação de medidas minimizadoras) e que o projecto em causa visa atingir uma das finalidades
previstas no artigo 20º.
1

Esse parecer tem de ser emitido pelo ICNB no prazo de 45 dias úteis a contar da data da sua solicitação, sob pena do
processo em causa poder vir a ser aprovado tacitamente (nºs 3 e 5 do artº 9º do DL 140-49).
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De acordo com o n.º 5 do Artigo 1º do Regulamento das Comissões de Avaliação de Impacte
Ambiental, publicado pelo MAOTDR (www.apambiente.pt), no caso de projectos de âmbito nacional ou
supra-regional e/ou em que estejam em causa valores naturais com particular relevância para a
conservação da natureza na sua área de implantação, a Autoridade de AIA deve solicitar ao ICNB a
integração na CA de um técnico especializado no domínio da conservação da natureza, a designar
pelo ICNB, nos termos da alínea f) do número 1 do artigo 9º do DL 197/2005. Segundo esse mesmo
regulamento, para outros projectos, devem ser as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento
Regional (CCDR) competentes a assegurar a avaliação de impactes desses projectos sobre os valores
naturais.
Mesmo que o ICNB não integre a Comissão de Avaliação poderá esta solicitar ao mesmo um parecer
específico, ao abrigo da alínea e) do n.º5 Art.º 9º do DL 197/2005.
Por outro lado, se o projecto se localizar fora de uma AC mas for susceptível de afectar os objectivos
de conservação da AC, por exemplo devido à proximidade, o mesmo pode ser sujeito a AIncA ou AIA
nos termos do previsto nos artigos 10º do DL 140/99.
Também o Decreto-Lei nº 316/89, de 22 de Setembro (Convenção de Berna) dá enquadramento ao
condicionamento da implementação destas infra-estruturas, nomeadamente sempre que a mesma seja
susceptível de afectar negativamente as espécies protegidas por esse diploma. No caso das espécies
do anexo II, esta Convenção proíbe a sua perturbação e a deterioração dos seus habitats.
Relativamente às espécies do anexo III a exigência de medidas minimizadoras pode fundamentar-se no
princípio consignado no artigo 8º do texto original da Convenção, de que os Estados devem proibir o
uso de qualquer meio capaz de causar o desaparecimento local das populações das mesmas.
Neste contexto, fora de AC é especialmente importante aceder à informação base disponível no ICNB
sobre a distribuição de espécies e habitats protegidos de forma a que esta possa ser considerada
pelas entidades envolvidas no processo de licenciamento e implementação do projecto em causa, uma
vez que não está acautelada a participação do ICNB no mesmo.
2.4. DESTRUIÇÃO DE AZINHEIRAS E SOBREIROS
Nas situações em que ocorra destruição de azinheiras e sobreiros aplicam-se as medidas de protecção
definidas pelo Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo DecretoLei nº 155/2004, de 30 de Junho (ver também medidas de minimização). A entidade responsável pela
autorização do corte e arranque é, caso geral, a Direcção Geral dos Recursos Florestais. No entanto,
nas Áreas Protegidas esta competência é do ICNB. Nas restantes Áreas Classificadas estes actos
carecem de parecer favorável do ICNB mas apenas quando se trata de “povoamentos” (consoante
definição do Decreto Lei). No caso da densidade atingir uma situação de montado esta autorização é
possível em casos de “empreendimentos de imprescindível utilidade pública”.
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3. DESCRIÇÃO DA PROBLEMÁTICA DE INTERACÇÃO ENTRE AS INFRA-ESTRUTURAS LINEARES E
OS VALORES NATURAIS
Os efeitos das infra-estruturas lineares sobre a fauna e a flora podem ser associados a duas fases
distintas da sua implementação e em geral são os seguintes:

Impacto

Fase de
construção

Fase de
exploração

Tipo de infraestrutura linear
Canais

Mortalidade por atropelamento ou afogamento

x

x

Rodovias
Ferrovias

Mortalidade por colisão e electrocussão com os
cabos eléctricos associados às linhas ferroviárias
Perda de habitat, incluindo a destruição de
locais de reprodução, alimentação e abrigo e a
destruição de colónias (ex. morcegos e rato-decabrera)
Fauna

Degradação das condições necessárias à
presença das espécies na proximidade como
consequência do aumento dos níveis de
perturbação, de poluição (ex: introdução de
metais pesados na cadeia alimentar)
Efeito barreira e fragmentação do habitat e
eventuais
consequências
genéticas
e
demográficas
Criação de novos nichos (ex. aumento de
predação) resultante do efeito de orla
introduzido ou de corredores de dispersão

x

Ferrovias
Canais

x

Rodovias
Ferrovias
Canais

x

x

Rodovias
Ferrovias
Canais

x

x

Rodovias
Ferrovias
Canais

x

x

Rodovias
Ferrovias
Canais

Destruição de habitats naturais e semi-naturais
e/ou de espécimes da flora

x

Rodovias
Ferrovias

Degradação das condições necessárias à
presença das espécies/habitat na proximidade
(ex: aumento dos níveis de poluição)

Canais
x

x

Rodovias
Ferrovias
Canais

Introdução e estabelecimento de espécies
alóctones (criação de corredores de dispersão)

x

x

Rodovias
Ferrovias

Habitats e
Flora

Canais
Criação de novos habitats ou novos nichos

x

Rodovias
Ferrovias
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Figura 1 – Representação esquemática dos efeitos ecológicos causados pela infra-estrutura linear (particular estrada): perda e alteração
de habitat, efeito de barreira, mortalidade por atropelamento, poluição, perturbação e efeito de orla, efeito de exclusão, predação,
criação de novos nichos e corredores de dispersão (adaptado de Seiler 2001)

A figura 2 permite visualizar o Plano
Rodoviário Nacional 2000 e, grosso modo, a
situação nacional prevista da implementação
das infra-estruturas rodoviárias principais em
áreas importantes para a conservação da
natureza. Entre outras infra-estruturas lineares
que atravessam Áreas Classificadas estão a
rede ferroviária nacional e canais de rega (ex.
canais no Parque Natural da Serra da Estrela e
no Sítio Cabeção), estando outras já previstas
(Rede Ferroviária de Alta Velocidade no
Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros, IC27 no Parque Natural do Vale
do Guadiana e ZPE de Castro Verde, IC28 no
Parque Nacional da Peneda-Gerês).
O presente capítulo descreve, de forma sumária
cada tipo de impacto (existe uma extensa
bibliografia que aborda estes temas),
salientando as principais incidências negativas
sobre a fauna e flora/habitats naturais e seminaturais. A avaliação destes impactos deve ser
devidamente abordada nos processos de
implementação de infra-estruturas com a
profundidade adequada ao tipo de projecto.

Figura 2 – Representação grosso modo dos principais eixos
rodoviários nacionais e Áreas Classificadas (Áreas Protegidas,
Zonas de Protecção Especial de Avifauna e Sítios de
Importância Comunitária)
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3.1 ATROPELAMENTO
Descrição das interacções e impactos: Morte do animal, ferimentos. A dimensão/severidade deste
impacte em termos de quantidade de animais atingidos, é função da intensidade e velocidade do
tráfego, do nível de utilização da área em causa por parte dos animais e das condições de
visibilidade. Esta avaliação quantitativa do impacto deve ser feita em termos de:
− números de indivíduos (estimativa);
− afectação proporcional (em função da população local afectada);
− importância de conservação dos valores afectados (internacional, nacional, regional).
Espécies mais afectadas: Com excepção das espécies estritamente aquáticas, pode dizer-se que todas
as espécies podem ser atropeladas, com particular vulnerabilidade das espécies com menor
mobilidade e que efectuam migrações anuais, como sejam os anfíbios (ver exemplo de Heusser 1987 in
Lopez 2001 descrito à frente).
Época do ano mais vulnerável: Algumas espécies morrem atropeladas regularmente ao longo do ano,
enquanto outras apenas aparecem em determinadas épocas ou em determinadas condições
meteorológicas (ex. anfíbios). As crias, juvenis e subadultos de mamíferos são particularmente
vulneráveis, pela sua inexperiência e movimentos dispersivos, sendo crítico o período em que as crias se
tornam independentes (Maio e Julho para os morcegos, fim da Primavera e Verão para as aves,
Outono para os carnívoros).
Locais mais vulneráveis: Consideram-se como pontos negros os locais onde se registam elevados níveis
de mortalidade, nomeadamente corredores de passagem, dispersão e migração. Normalmente, estes
pontos diferem de espécie para espécie, tendo em conta as preferências das espécies e os habitats
existentes na área envolvente da via. Os locais onde se concentram grande número de animais tais
como zonas húmidas, colónias de aves ou abrigos de morcegos, são especialmente vulneráveis.

11
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Intensidade do
tráfego

Velocidade
dos veículos

Atenção do
condutor
Medidas de
mitigação

Abundância
da fauna

Vegetação nas
bermas

Época do ano

Integração na
paisagem

Hora do dia
Justaposição
do habitat

Figura 3 – Factores que influenciam o número de atropelamentos. A gradação do cinzento claro para o escuro corresponde a maior
influência do factor, respectivamente. Adaptado de Seiler (2001).

Dados bibliográficos: Em Espanha, estimou-se que cerca de 10 milhões de animais morriam anualmente
nas estradas (PMVC 1993).
Anfíbios: Na Dinamarca estimou-se que todos os anos morriam pelo menos 15 milhões de anfíbios (Tove
Hels 1999 in Lopez 2001). Segundo Berthoud & Muller (1987 in Lopez 2001) uma intensidade de
tráfego de 60 veic/hora pode causar uma mortalidade de 90% de uma população em migração.
Heine (1987 in Lopez 2001), refere que bastam apenas 26 veic/hora para matar todos os anfíbios
que cruzem a estrada. Presume-se que, para causar o impacto referido, esta intensidade de tráfego
terá de ocorrer no período nocturno, quando os anfíbios estão em movimento. Gonzalez-Prieto et al
(1993) contabilizou a morte de mais de 12 mil animais numa estrada nova da Galiza, sendo 60% de
uma única espécie, o tritão-de-ventre-laranja. Heusser (1987 in Lopez 2001) quantificou uma
população de sapo-comum na Suíça antes de construída uma estrada, e verificou que ao fim de três
anos após a construção, apenas restava 40% da população original e onze anos mais tarde tinha
desaparecido por completo.
Répteis: Normalmente, os répteis apenas representam uma pequena fracção do total de vertebrados
atropelados. As espécies mais vulneráveis são as que têm movimentos mais lentos e que efectuam
migrações, como os camaleões, assim como as espécies que utilizam as estradas como local de
regulação térmica, como as cobras.
Aves: Em muitos estudos, as aves são o principal grupo de animais atropelados (e.g. Hodson 1960,
Waechter & Schirmer 1985, López 1993, Marques 1994). As espécies com maior densidade
associadas à vegetação das bermas da estrada (sobretudo Passeriformes) e as aves nocturnas como
Tyto alba (Joveniaux 1985) são as principais afectadas. As primeiras, pela existência de grandes
populações e concentração das mesmas (por exemplo, pardais). As segundas, pelo facto de virem
12
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muitas vezes alimentar-se nas estradas, quer de animais mortos, quer de presas que também utilizam as
estradas, ficando sem reacção quando são encadeadas pelos faróis dos carros. Para além destes dois
grupos, também as espécies necrófagas que utilizem as estradas para caçar (aves de presa, corvídeos),
têm risco de atropelamento acrescido.
Mamíferos não voadores: Apesar de os ouriços e os micromamíferos serem os mais atropelados, a
mortalidade de animais de porte grande e médio tem maior importância pela sua associação a
populações reduzidas e fragmentadas de espécies com estatuto de ameaça (ex: lobo, lince). O
atropelamento tem sido considerado uma importante causa de mortalidade no lince-ibérico desde os
anos 80 (Ferreras et al 1992, Oreja 1998). As estradas na área do Parque Nacional de Doñana têm
revelado vários pontos negros, onde têm morrido sucessivamente linces, nomeadamente 4 animais só em
2006 (www.lynxexsitu.es 2006). Os carnívoros de médio porte são particularmente vulneráveis ao
atropelamento pelos seus amplos deslocamentos e movimentos de dispersão. A colisão com mamíferos
de médio e grande porte coloca adicionalmente um problema de segurança para os condutores.
Quirópteros: Todas as espécies são susceptíveis de atropelamento embora as espécies de vôo baixo
sejam particularmente vulneráveis. Na Península Ibérica são conhecidos estudos que indiciam que as
estradas podem causar uma elevada mortalidade nas populações de morcegos. Em estudos realizados
em Espanha foram registadas centenas de morcegos atropelados (Cantalapiedra 1991, Redondo &
Redondo 1991) correspondendo a mais de 30% dos atropelamentos de mamíferos selvagens
identificados. Limiñana et al (1991) obtiveram dados mais detalhados, pois percorreram repetidamente
o mesmo transecto de 6.5km e em 15 visitas espaçadas de duas semanas encontraram 180 morcegos
atropelados. No Livro Vermelho (Queiroz et al 2005), o atropelamento surge como um dos factores de
ameaça para Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus euryale, Rhinolophus
mehelyi, Barbastella barbastellus, Plecotus austriacus e Plecotus auritus. As zonas urbanas e peri-urbanas e
as zonas húmidas (zonas de caça), são as áreas com maior registo de atropelamentos.
Dados bibliográficos em Portugal: O número de estudos realizados em Portugal é reduzido e os
resultados apontam para um padrão semelhante ao de outros países, verificando-se que o
atropelamento afecta um grande número de espécies e que os anfíbios e as aves se encontram no topo
dos animais atropelados. Várias espécies ameaçadas são afectadas mas não existe uma estimativa do
real impacto deste problema sobre as populações locais. A tabela 1 sumariza resultados de
monitorizações sistemáticas realizadas em Portugal e que foi possível consultar. A tabela 2 diz respeito
a alguns dados para espécies ameaçadas de que se tem conhecimento.
Tabela 1 – Resultados de alguns estudos de mortalidade em Portugal por grupos faunísticos expresso em nº de animais atropelados

Local/ Autor

Vertebrados Aves

EN114
EN370
EN4 (Mira dados
não publicados)

101
quirópteros

Montalegre
(EN308) (Alvares
dados não
publicados)
Évora (Ascensão
& Mira 2006)

Mamíferos

Ind/Km/
Anfibios Répteis
amost

843

Troço

37kms

27

5

96

34

0,2

12,5
kms

-

68
carnívoros

584

-

-

7,4km
na
EN114

Período de
monitorização e
frequência de
amostragem
2005-2007 (diária
durante um ano e
semanal
posteriormente)
Maio 2000 a
Novembro 2001
(excepto 10/00 e
12/00) média 3,5
amostragens/mês
7 Janeiro a 10
Outubro 2005
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Local/ Autor

Vertebrados Aves

Mamíferos

Ind/Km/
Anfibios Répteis
amost

Troço

Período de
monitorização e
frequência de
amostragem

Évora
PNPG (EN308-1)
(Brito dados não
publicados)

5

9

95

100

0,2

Alentejo (Grilo et
al 2007)

-

-

801
carnivoros

Portalegre IP2
(Ascenção 2001)

2368

681

177

1362

157

1,62

368

177

75

47

21

0,98

734

332

194

123

21

1,46

996

154

50

776

21

2,02

130

13

5

100

12

0,28

831

65

31

677

51

600

360

169

1

70

0,53

Évora EN 114
(Franco 2000)

187

194

68

200

61

2,49

Serpa EN 260
(Franco 2000)

231

3,08

Barrancos EN
258
(Franco 2000)

105

1,4

S. Manços IP2
(Ascenção 2001)
Vendas Novas
EN4 (Ascenção
2001)
PNDI EN221
(Santos 2002)
PNDI EM 595 e
596 (Santos
2002)
Dunas de Mira
(Petronilho & Dias
2005)
Estuário Tejo EN
118
(Marques 1994)

12 km

Março 2000 a e
Novembro 2001
(excepto12/00 e
2/01) média 6
amostragens/mês

574km
de
Julho de 2003 a
várias Dezembro de 2006
ENs , A2 2 amostragens/mês
e A6
Março 1995 e
27km
Março 1997
(quinzenal)
Janeiro a Julho
25km
2000 (quinzenal)
Outubro 1999 a
24km
Julho 2000
(quinzenal)
Janeiro a
19km Dezembro de 2001
(quinzenal)
Janeiro a
Dezembro de 2001
(quinzenal)
Setembro 1996 a
13km
Agosto 1997
(10dias/mês)
Outubro 1991 a
20km
Novembro 1992
(semanal)
Janeiro a Outubro
7,5km de 1999 (bicicleta)
(mensal)
Janeiro a Outubro
7,5km de 1999 (bicicleta)
(mensal)
Janeiro a Outubro
7,5km de 1999 (bicicleta)
(mensal)

Tabela 2 – Alguns dados de atropelamento de espécies ameaçadas em Portugal.

Espécie
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersii
Myotis nattereri
Rhinolophus
hipposideros
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus ruficollis

Nº indivíduos
atropelados
1+1
1
1

Troço

Data

Referência

EN114 e EN308-1
EN114
EN4

1

EN221 (PNDI)

Brito (dados não
publicados)
Mira (dados não
publicados)
Jan-Dez 2001 Santos 2002

1
1
4

EN221 (PNDI)
EN118

Jan-Dez 2001 Santos 2002
1991-1992
Marques 1994

2000-2001
2005-2007
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Clamator glandarius
Circus pygargus
Canis lupus*
Lynx pardinus
Felis silvestris
Microtus cabrerae
Vipera latastei
Coronella austriaca
Vipera seoanei
Coronella austriaca
Vipera latastei
Vipera seoanei
Emys orbicularis

1
1
14
28
3
Cerca 30
registos
6
3

EN4
1995-1997
EN260
1999
Dados ocasionais a nível nacional 1994-1996
1997-2007
Dados ocasionais a nível nacional 1975-1990
Dados ocasionais a nível nacional 1990-2006

18
2
4
2
66
25
1

EN308-1

N114 - Troço Montemor-Évora
IP2 – Troço Portalegre Monforte

EN308
Vários na área do PNPG
EN260

Ascensão 2001
Franco 2000
LIFE (ICN 1997)
SMLM
Ceia et al (1998)
Fernandes
2007
dados ICNB
2007
Mira (dados não
95 e Março publicados)
de 1997
2000-2001
Brito (dados não
publicados)
2000-2001
Alvares (dados não
publicados)
1996-2003
(Alvares & Brito
2004)
1999
Franco 2000

*De acordo com os dados do projecto Life "Conservação do Lobo em Portugal" (ICN 1997) e do Sistema de Monitorização de Lobos
Mortos (SMLM), o atropelamento constitui uma das causas de morte de lobo mais detectadas, tendo sido responsável, entre 1994 e 2007,
pela morte de cerca de 1% a 2% da população/ano, com base nas estimativas existentes. O n.º de animais que neste período foram
encontrados mortos por atropelamento a Sul do Douro é proporcionalmente bastante mais elevado que a Norte, tendo em conta os
efectivos que se estimam constituir cada uma destas subpopulações. De referir que em cada um dos anos de 1997 e 1998, morreu por
atropelamento quase 10% do efectivo que se estima que constitua a subpopulação que ocorre a Sul do rio Douro. Tendo em conta o
isolamento e o elevado nível de fragmentação a que está sujeita esta subpopulação, este facto terá tido certamente consequências muito
adversas para a sua conservação Estes valores, apesar de terem que ser interpretados com cautela uma vez que o atropelamento estará
certamente sobrestimado relativamente a outras causas de morte que originam cadáveres difíceis de encontrar (e.g. causas naturais,
envenenamento) demonstram bem o efeito negativo que as rodovias têm sobre esta espécie, efeito que será tanto mais grave quanto mais
reduzido for o efectivo populacional existente na área da infra-estrutura, e quanto mais ameaças de outra natureza esse efectivo
enfrentar.

Dados bibliográficos sobre ferrovias: Em termos de atropelamento, as ferrovias poderão ter um
impacto menor do que as estradas, tendo em conta a menor frequência de comboios. No entanto, ao
atravessarem frequentemente áreas naturais e tendo os comboios menor capacidade de
manobra/travagem, podem ter um impacto maior sobre populações de espécies mais raras. De acordo
com uma revisão bibliográfica feita por Czajkowski & Thauront (1990), foi verificado que a
mortalidade de aves em ferrovias foi de 1 a 5 colisões/km/mês. Um estudo realizado na linha Norte
do TGV em França (Pons 1994) registou uma mortalidade de 3,4 aves/km/mês. O mesmo estudo
revelou que as aves de presa são as mais vulneráveis, em particular a coruja-do-mato, a coruja-dastorres, bufo-pequeno e a águia-de-asa-redonda, e que esta mortalidade é mais significativas em locais
de invernada destas aves. Quanto às variáveis mais significativas, a velocidade, o perfil (escavação ou
aterro) e o habitat envolvente, foram as que apresentaram correlação mais forte com a mortalidade
de aves. A menor limpeza de cadáveres das linhas ferroviárias contribui para uma certa atractividade
das mesmas para os animais com hábitos necrófagos. Para além das aves, os mamíferos de grande
porte são particularmente vulneráveis (existem vários registos de urso na Croácia, 6 animais/ano num
determinado troço – Djuro Huber, com pess) e existem também registos de répteis e anfíbios (Van der
Grift 2001).

3.2. COLISÃO E ELECTROCUSSÃO
Descrição das interacções e impactos: As infra-estruturas ferroviárias causam mortalidade adicional
por colisão com os cabos eléctricos e por electrocussão. Os cabos eléctricos associados às linhas
ferroviárias estão normalmente à altura de 6 a 12 metros.
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Espécies mais vulneráveis: Espécies de voo baixo; as aves de rapina que se alimentam das vítimas e
que utilizam os apoios como poiso.
Época do ano mais vulnerável: Não se aplica.
Locais mais vulneráveis: Alguns dos parâmetros que estão ligados ao risco de mortalidade nos cabos
associados às vias ferroviárias incluem:
− Densidade e redes contínuas de cabos (como por exemplo, junto das estações e ligações) –
zonas de elevada densidade e redes contínuas são mais problemáticas;
− Vegetação envolvente à linha – o risco de mortalidade de aves diminui em função do aumento
(em altura) da vegetação;
− Perfil da linha – os perfis em escavação são menos problemáticos dos que os perfis em aterro;
− Tipologia das linhas e cabos – cabos com menos isolamentos e sinalização têm um maior risco.
Dados bibliográficos: Para mais dados sobre este impacto consultar por exemplo Pons (1994) que
registou uma mortalidade por electrocussão de 30 aves/ano num comboio de alta velocidade em
França.
3.3. AFOGAMENTO/ APRISIONAMENTO
Descrição das interacções e impactos: Os animais caem nos canais que transportam água a céu
aberto quando tentam atravessá-los ou quando procuram beber água, podendo nessa situação ocorrer
ferimentos, stress ou morte do animal, dependendo da capacidade e possibilidade do animal sair. A
severidade deste impacte é função do caudal e velocidade de escoamento da água e de existirem, ou
não, estruturas que possibilitem o salvamento (ex. paredes rugosas). A proximidade de locais onde
ocorra a queda ou elevação da água, assim como de troços onde o canal se fecha totalmente, aumenta
a probabilidade de afogamento dos animais A mortalidade de animais ocorre sempre que estes não
conseguem sair da estrutura, quer esta esteja com água ou seca, sendo que neste último caso, a morte
poderá ocorrer por sede/fome/insolação. É necessário que o impacto seja quantificado quer em termos
de números de indivíduos (estimativa), quer em termos da sua importância relativa.
Espécies mais afectadas: Todas as espécies podem ser afectadas, inclusive as aquáticas, mas as nãovoadoras serão mais afectadas. Um estudo em França revelou que de todas as espécies de grande
porte, o corço foi a espécie com maior incidência de mortalidade.
Época do ano mais vulnerável: O Verão será a altura mais vulnerável, dado que os animais
procurarão os canais com água, na falta de alternativas na zona. Este facto foi verificado para o
corço, apesar de para o javali a mortalidade ter tido maior incidência em Outubro-Março (CEMAGREF
1982).
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Locais mais vulneráveis: As zonas mais perigosas são as que apresentam canais rectangulares,
paredes lisas e velocidade elevada da água.
Dados bibliográficos: Traverso & Alvarez (2000) registaram um total de 1454 vertebrados mortos e
3144 “encurralados” num ano de monitorização de 36km do canal de las Dehesas, na Extremadura
Espanhola. A maioria das espécies eram anfíbios e répteis, que morreram sobretudo de insolação,
quando o nível da água baixou no Verão, mas destacam o registo de um Gyps fulvus, um Grus grus e
três Bulbucus ibis. Peris & Morales (2004) monitorizaram 24km de um canal no norte de Espanha tendo
registado 538 afogamentos de mamíferos em 5 anos e verificando que as espécies selvagens se
afogavam mais em Abril e Maio e registando espécies como corço, javali e lobo.
Conhecem-se dois trabalhos com recolhas sistemáticas realizados em Áreas Classificadas em Portugal Carvalho & Diamantino (1996) no Parque Natural da Serra da Estrela e Godinho et al (2005) no Sítio
do Cabeção (tabela 3). Os estudos revelaram uma elevada mortalidade que afecta sobretudo os
vertebrados terrestres não-voadores, mas com registo de afogamento de várias espécies de aves
(rapinas, passeriformes) e quirópteros que poderão ter sido arrastados enquanto se alimentavam ou
bebiam água. Também o Parque Natural de Montesinho registou um caso de afogamento de uma
águia-real (Aquila chrysaetos) num canal semelhante. De acordo com a Federação de Caça e Pesca da
Beira Interior, entre Novembro de 2005 e Fevereiro de 2007 morreram mais de 20 corços afogados
no canal de regadio da Cova da Beira, na área entre Caria (Belmonte) e Casteleiro (Sabugal)
(www.diarioxxi.com e www.vozdocampo.pt 2007).
Tabela 3 - Resultados de alguns estudos de mortalidade por afogamento em Portugal.

Local e autor
Sítio do
Cabeção
Godinho et al
(2005)
PNSE
Carvalho &
Diamantino
(1996)

Vertebrados

401
1746
(taxa de
remoção diária
calculada em
50%)

Avifauna
1
Hieraetus
pennatus

22

Mamíferos

Anfibios

Répteis

Troço

Período e
frequência
amostragem

179*

114

108

4km

Outubro 2002 a
Julho 2003
(semanal)

13km

Outubro 2002 a
Julho 2003
(quinzenal)

306**
4 espécies
quirópteros

261

24

* Inclui 7 indivíduos Microtus cabrera
** Registo adicional de 3 Felis silvestris afogados não incluídos nesta fonte

3.4. DESTRUIÇÃO DIRECTA DE HABITATS E NÚCLEOS POPULACIONAIS DA FLORA
Descrição das interacções e impactos: A implementação destas infra-estruturas traz associada a
destruição de habitats naturais, semi-naturais e núcleos populacionais de espécies da flora, bem como
de habitats de ocorrência de espécies da fauna. Esta afectação regista-se sobretudo na fase de
construção. Para além da área útil do empreendimento, é afectada uma área maior correspondente à
instalação de estaleiros e vias de acesso à obra, e zonas adjacentes, que se alteram substancialmente
(Schonewald-Cox & Bucner 1992).
A quantificação do impacte sobre determinado habitat/espécie da flora (segundo a Directiva Habitats)
poderá apoiar-se nos seguintes critérios:
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− importância, raridade e grau de conservação do habitat/espécie a nível nacional e a nível do
SIC
− objectivos de conservação definidos na ficha de caracterização do Plano Sectorial do
habitat/espécie
− percentagem de afectação (directa ou indirecta) pela infra-estrutura prevista
A quantificação do impacto sobre os habitats da fauna e a avaliação da sua importância deverá ter
em conta o seguinte:
− importância das áreas afectadas para as espécies nomeadamente como locais de reprodução,
dormitórios, invernada, áreas de alimentação
− número de indivíduos da fauna proporcionalmente afectados
− magnitude do impacto na espécie ao nível local, regional e nacional
Habitats/Espécies mais afectadas: Todas os habitats e espécies da flora podem ser afectados.
Época do ano mais vulnerável: Em termos de afectação indirecta da fauna pela destruição do
habitat, a época de reprodução é a época em que os animais estão mais vulneráveis.
Locais mais vulneráveis: Locais com habitats e espécies da flora ameaçados e de distribuição restrita
ou muito localizada.
Dados bibliográficos: Seiler (2001) avança com a estimativa de que as auto-estradas podem consumir
pelo menos 10 ha de terreno por cada quilómetro de estrada. Considerando a área ocupada pelas
estruturas associadas, como os caminhos de serventia, as bermas e taludes, as zonas de estacionamento,
as estações de serviço e as zonas pedestres, a área total afectada é muito superior à superfície
alcatroada. Apesar de as estradas regionais ocuparem menos área por quilómetro, como são mais
frequentes podem ter um maior efeito combinado na paisagem.
Estimou-se que a rede de infra-estruturas de transporte ocuparia cerca de 5-7% do território da
Holanda, Bélgica e Alemanha. Já nos EUA as estradas ocupam cerca de 1% do território mas foi
avaliado que uma área 19 vezes maior seria afectada pelas infra-estruturas de transporte (Forman
2000 in Seiler 2001).

3.5. ALTERAÇÃO DO HABITAT E PERTURBAÇÃO DA FAUNA
Definição: Alterações na composição ou estrutura do habitat decorrente do aumento dos níveis de
perturbação e de poluição (ex: introdução de metais pesados na cadeia alimentar, ruído, iluminação,
artificialização), da criação de corredores de dispersão e da criação de nichos ecológicos específicos
(nomeadamente de predação).
Descrição das interacções e impactos: A degradação da qualidade do habitat e das condições
necessárias à presença das espécies que nele ocorrem, pode causar impactos imediatos, como o
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afastamento dos animais na fase de construção, e impactos a médio/longo prazo como a redução/
desaparecimento de núcleos populacionais de espécies da flora e da fauna - efeito de exclusão. No
caso da fauna pode verificar-se uma readaptação com modificações ao nível populacional e territorial.
Por outro lado, a criação de corredores de dispersão e de novos habitats pode provocar o
aparecimento de outras espécies que não ocorriam naturalmente na área até à implementação da
infra-estrutura, nomeadamente espécies oportunistas e espécies exóticas da flora. Pode resultar
também num aumento das taxas de predação, como resultado da introdução do efeito de orla.
À semelhança do descrito para a perda de habitat também a degradação da qualidade do mesmo se
verifica não só na área do empreendimento mas também nas zonas envolventes.
Espécies mais afectadas: As de distribuição mais localizada, cuja disponibilidade de habitat na área
envolvente é reduzida, e mais sensíveis à perturbação (ex. carnívoros, cegonha-preta, rapinas).
Época do ano mais vulnerável: A época de reprodução é um período particularmente crítico em
termos de efeito da perturbação que possa ser exercida. No entanto, noutras épocas do ano (por
exemplo no Inverno podem ocorrer concentrações de espécies de aves com grande sensibilidade à
perturbação podendo também ser problemático para as espécies que hibernam, tais como os répteis e
os morcegos.
Locais mais vulneráveis: Zonas húmidas (no caso da poluição), habitats de distribuição restrita, zonas
de reprodução e dependência (no caso da perturbação).
Dados bibliográficos: O efeito de perturbação foi verificado em diversas espécies de aves e em
diferentes tipos de habitats e pode atingir os 3500m, embora o valor mais razoável a considerar seja
uma distância de 1000m (Reijnen et al 1997 in Garcia 2004). Em Portugal, o estudo da influência da
proximidade da A2 na distribuição e densidade do sisão demonstrou que a densidade de machos
territoriais é menor nas faixas mais próximas da auto-estrada, relativamente às faixas mais afastadas.
A abundância de machos territoriais nos primeiros 600m foi metade do valor verificado na restante
faixa da área de estudo. Verificou-se que o maior número de territórios se situava entre os 600 e os
800m de distância à A2, e consideraram provável que o efeito de perturbação seja exercido com
maior intensidade até aos 600-800m de distância (Garcia 2004).
O nível de ruído, que se mantém elevado até pelo menos 500m da estrada, parece ser o factor mais
relevante na redução das densidades de aves junto destas (Reijnen et al 1995 e Forman & Deblinger
2000 in Garcia 2004). Uma explicação possível para esta diminuição de efectivos é a perturbação no
padrão de comunicação entre as aves, com a consequente dificuldade dos machos atraírem as fêmeas.
Por outro lado, o ruído do tráfego pode causar stress nas aves ocorrendo um afastamento destas
relativamente à estrada, principalmente das fêmeas. Estes dois aspectos podem causar uma diminuição
no sucesso de reprodução e contribuir para uma redução da densidade populacional de aves
nidificantes.
Além da perturbação sonora, a perturbação visual poderá também ser relevante nos primeiros 10 a
25m, e depende muito do perfil da estrada, já que nos troços em escavação os veículos não são visíveis
para as aves que se encontram no solo (Garcia 2004).
Em relação aos grandes mamíferos a perturbação, durante a fase de construção, nos poderá ter
implicações imediatas como a mudança de local de reprodução. A médio/longo prazo o aumento de
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perturbação humana em áreas até aqui tranquilas traduz-se na diminuição da área de habitat
favorável para reprodução, refúgio e ocorrência de espécies mais sensíveis podendo no limite levar ao
desaparecimento das mesmas da área de implementação da infra-estrutura e sua envolvente. Para
além da perda de tranquilidade, o acesso facilitado a essas zonas poderá aumentar o nível de
perseguição dirigido a esta espécie. Palma et al (1999) demonstraram que a probabilidade de
avistamentos de lince diminuía com a densidade das estradas e a artificialização do habitat.
A poluição ou “perturbação química” é um impacto com múltiplas consequências para diversas espécies
da fauna e flora (consultar por exemplo Seiler 2001). De entre os impactos da poluição do ar na
fauna, destacam-se os causados nos insectívoros pela redução na disponibilidade alimentar e
bioacumulação como consequência da afectação em termos de abundância de insectos nos primeiros
50m adjacentes à estrada (ver as referências Przybylsky 1979, Bolsinger & Flückinger 1989 e Reijnen
& Foppen 1994 in Seiler 2001).
De entre a poluição criada pelas rodovias inclui-se o processo de salinização resultado da aplicação
de sal para derreter o gelo e a neve que afecta drasticamente a vegetação adjacente à estrada,
alterando inclusive a composição florística (fenómeno observado no PNSE).
A melhoria de acessibilidades proporcionada por novas infra-estruturas viárias pode conduzir também
aos seguintes impactos adicionais:
− pisoteio e deposição de lixo nas áreas adjacentes
− aumento do risco de incêndio
− colheita de espécies da flora
− alterações à morfologia do solo que afecte o regime hidrológico
− afectação do sistema radicular de espécimes arbóreos contíguos à zona de intervenção
− deposição de poeiras e produtos poluentes nas áreas adjacentes
− invasão por espécies alóctones (e.g. Acacia spp.)
− contaminação das águas que escorrem para as áreas adjacentes

3.6 EFEITO BARREIRA E FRAGMENTAÇÃO
Descrição das interacções e impactos: A instalação de obstáculos ao movimento de animais e a
criação de descontinuidades no habitat causam alterações na estrutura das populações animais e
vegetais e na forma como estas ocupam a área envolvente à infra-estrutura podendo provocar, a
longo prazo, alterações na estrutura genética das mesmas. As populações, que em consequência da
criação destas barreiras ficam mais fragmentadas e isoladas, tornam-se mais sujeitas a fenómenos de
erosão genética (perda de variabilidade) e mais susceptíveis à extinção (maior vulnerabilidade aos
efeitos de eventos estocásticos).
Em termos de composição e estrutura das comunidades a fragmentação tem geralmente como
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consequência, nas comunidades vegetais o aumento do número de espécies exóticas, nitrófilas e
pioneiras e nas comunidades faunísticas o aumento das espécies generalistas e espécies de orla, e a
diminuição das espécies de grandes territórios e espécies especialistas denominadas “de interior” (que
preferem áreas mais centrais – fora dos limites - do seu habitat).
Ao nível dos habitats, a fragmentação cria uma paisagem em mosaico que aumenta a distância entre
os habitats residuais e faz desaparecer corredores ecológicos que facilitam a dispersão.
Os efeitos da fragmentação dependem da escala e dos padrões de movimentação dos organismos em
causa: aquilo que constitui um fragmento de habitat isolado para uma espécie especialista pode não o
ser para uma espécie generalista de distribuição alargada. Ao contrário, uma estrada com elevado
fluxo de tráfego pode constituir uma força de fragmentação grave para um leque de espécies
generalistas que possuem grande mobilidade, a atravessam e nela morrem. Enquanto que os efeitos da
mortalidade se fazem sentir no prazo de uma ou duas gerações, o efeito barreira pode levar várias
gerações a demonstrar-se.
Espécies mais afectadas: Todas as espécies são sensíveis ao efeito barreira. A dimensão da barreira,
as características e intensidade de utilização ditarão a sensibilidade das espécies à mesma e a sua
capacidade de transposição. São mais vulneráveis à fragmentação as espécies mais sensíveis à
dimensão da área e as “espécies de interior”. De entre a fauna afectada pela distribuição espacial do
seu habitat destacam-se as aves de rapina e outras espécies que ocorrem em baixas densidades e/ou
que requerem grandes áreas de habitat adequado (ex. estepárias). Os mamíferos de grande porte
são muito sensíveis à fragmentação do habitat, uma vez que esta acarreta a diminuição da
disponibilidade de áreas suficientemente amplas para se instalarem, bem como a dificuldade acrescida
de acesso a zonas onde encontram recursos essenciais como alimento ou refúgio dentro da área que
habitualmente ocupam.
Época do ano mais vulnerável: O período de reprodução, o de dispersão dos juvenis e das migrações
são aqueles onde mais se fará sentir o efeito barreira.
Locais mais vulneráveis: Áreas contínuas e extensas de habitats naturais, determinados habitats mais
restritos ou espécie mais localizadas
Dados bibliográficos: Riley et al (2006) demonstraram num estudo combinado de telemetria e genética
que uma auto-estrada pode restringir significativamente os fluxos genéticos em populações mesmo no
caso de espécies com grande mobilidade como os carnívoros (neste caso coiote e lince vermelho).
Apesar de se ter verificado migração, as populações em ambos os lados da auto-estrada mostraramse geneticamente diferenciadas e verificou-se que os territórios dos animais junto à infra-estrutura se
tornavam menores, com maior sobreposição entre si. Estas mudanças reflectiam-se na estrutura social e
no comportamento dos animais, criando uma barreira à sua dispersão efectiva. De facto, os migrantes
não tiveram sucesso reprodutivo criando um efeito de isolamento genético, ou seja o atravessamento de
uma infra-estrutura linear pelos animais, demonstrado pela telemetria e monitorização das passagens,
não se traduz necessariamente em conectividade genética.
Apesar de serem as espécies raras e ameaçadas com populações pequenas as mais susceptíveis de
extinção, Honnay & Jacquemyn (2007) descobriram que também as espécies mais comuns de plantas
são tanto ou mais vulneráveis à erosão genética e à perda de diversidade genética resultante do
processo contínuo da fragmentação. Tal implica que muitos habitats fragmentados se tornaram
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incapazes de manter populações de plantas suficientemente grandes para manter um equilíbrio entre a
deriva e a mutação e que os fragmentos de habitat se tornaram isolados demais para permitir fluxos
genéticos.
Hill et al (2006) estudando a diversidade genética de borboletas e a sua relação com a fragmentação,
obtiveram resultados que indicam que as espécies mais especializadas em termos de habitat podem ser
as primeiras a mostrar uma redução na diversidade genética.
Vários outros estudos genéticos estão a revelar vulnerabilidade das espécies à fragmentação (ex.
morcegos, anfíbios, primatas) com alterações nos fluxos genéticos a diferentes escalas geográficas (ex.
Goosens et al 2005, Krug et al 2007; Radespiel et al 2007, Struebig et al 2007).

Figura 4 – Esquema ilustrativo do fenómeno de fragmentação do habitat com respectivo aumento de densidade de estradas (adaptado
de Seiler 2001)

3.7 EFEITO CUMULATIVO
Descrição das interacções e impactos: Um projecto de forma isolada pode não afectar
significativamente habitats e espécies, mas em conjugação com outros planos e projectos (infraestruturas lineares ou outras) na envolvente contribuir para um efeito cumulativo significativo por
acumulação de impactos na mesma área e populações. Esta avaliação é particularmente importante no
caso de afectação da integridade de Sítios da Rede Natura.
A avaliação dos impactos cumulativos deverá seguir os seguintes aspectos:
− Identificação de todos os planos ou projectos que possam agir em conjugação (em particular os
projectos similares)
− Identificação de todos os tipos de impacto
− Definição de limites geográficos para a análise dos efeitos cumulativos.
− Identificação de percursos cumulativos potenciais (p. ex. pela cadeia alimentar, pela
consanguinidade, acumulação de efeitos no tempo ou no espaço)
− Previsão da magnitude/extensão dos efeitos cumulativos
No caso particular das infra-estruturas lineares a abordagem dos impactos cumulativos deverá
determinar o grau de fragmentação das populações e habitats num contexto regional e o risco
aumentado da mortalidade para populações faunísticas locais
Espécies mais afectadas: ex. as de território de maior dimensão como os mamíferos de grande porte
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pela maior probabilidade de serem afectados por vários projectos; as de maior sensibilidade à
acumulação de substâncias
Época do ano mais vulnerável: não se aplica
Locais mais vulneráveis: áreas contíguas ou vizinhas a locais com outras infra-estruturas lineares
implementadas
Dados bibliográficos: Estudos apontam para que os efeitos das infra-estruturas lineares se estendam
para além dos 100m das infra-estruturas pelo que o efeito cumulativo de todas as infra-estruturas
lineares entre si já pode ser considerável. Forman (2000) estimou que cerca de um quinto da área
territorial dos EUA é directamente afectada em termos ecológicos pelo sistema de estradas públicas e
que a tendência é para esta estimativa aumentar. Hegman et al (1999) apresentam um guia que
orienta avaliações de efeitos cumulativos e apresenta casos estudo do Canadá.
Blanco et al (2005) demonstraram que o rio Douro juntamente com as estradas, os caminhos-de-ferro, os
canais e as faixas de habitat muito humanizado existentes ao longo do mesmo, actuam como uma
importante barreira para o lobo. Esta barreira foi responsável por um atraso de cerca de quase duas
décadas na expansão da população desta espécie em Espanha. Em Portugal, como o declive do vale
por onde o rio Douro segue é mais acentuado e o seu habitat se encontra mais alterado do que em
Espanha, esta barreira é responsável pela existência de 2 subpopulações. Os resultados obtidos neste
trabalho sugerem que uma acumulação de obstáculos pode ter efeitos sinérgicos, causando uma
barreira maior do que a soma dos efeitos individuais de cada um desses obstáculos.
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4. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Para cada situação em particular, devem ser equacionadas medidas para minimizar os impactes das
infra-estruturas nos valores de fauna e flora presentes. No entanto, deve-se ter em atenção, sempre
que possível também o património geológico e a integração de todas as medidas no seu conjunto, para
que uma medida que seja usada para mitigar um impacto não se transforme num outro impacto
acrescido.
De seguida descrevem-se as principais medidas minimizadoras aplicadas em infra-estruturas lineares e
com interesse para o descritor Ecologia.
Conforme a sensibilidade das áreas que atravessam, as infra-estruturas lineares podem ser divididas
em troços, para os quais se devem estabelecer as medidas de minimização adequadas a cada
situação.
Deverá ser assegurado que todas as acções de minimização de impactes sobre os sistemas ecológicos
estejam asseguradas antes da entrada em exploração da infra-estrutura.
4.1. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO GERAIS
As medidas de minimização gerais abaixo descritas não são exaustivas mas apenas as mais relevantes
para o descritor Ecologia (devendo também contemplar alguns aspectos do património geológico).
Poderá consultar-se uma lista mais completa de “medidas de minimização gerais de trabalhos de
construção” no guia elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente.
Há necessidade de ajustar sempre estas medidas à realidade concreta do território e às espécies que
nele ocorrem e de articular as medidas para que no seu conjunto não se revelem contraditórias nem
constituam um impedimento real à realização da obra.
Em geral, as intervenções em linhas de água devem preconizar medidas que permitam a sua
requalificação e contribuam para uma estratégia geral de recuperação dos sistemas ribeirinhos. Neste
âmbito poderá consultar-se Amorim (2004) e Pereira (2001). O National Roads Authority tem uma
publicação específica com recomendações para o atravessamento de cursos de água na construção de
estradas (ver bibliografia).
Tabela 4 – Medidas de minimização gerais mais relevantes para o descritor Ecologia

Fase de preparação prévia
Acções de formação

Incluir nas sessões de formação aos trabalhadores informação sobre a
importância da conservação dos valores naturais (habitats e espécies).

Fase Construção
Acções calendarizadas de modo a ocorrerem fora do período de reprodução
dos vertebrados que nelas criam (variável consoante as espécies presentes).
Operações de limpeza, de
desmatação e de decapagem Realizar, sempre que possível, as obras situadas na proximidade das linhas de
água durante a estação seca (Maio/ Junho a Outubro) quando as ribeiras não
dos terrenos; terraplanagem
apresentam água, podendo assim ser minimizados os impactos por transporte de
sólidos e sedimentos.
Evitar a destruição desnecessária de vegetação devendo restringir-se a
desmatação à superfície estritamente necessária, preservando as estruturas
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vegetais presentes fora da área restrita da obra.
Balizar correctamente as áreas onde é interdito intervir e/ou a salvaguardar (ex.
habitats da DH, colónias de espécies da DH, património geológico relevante,
árvores de interesse botânico e/ou cénico ou de grandes dimensões, outros).
Deverão apenas ser abertos os acessos mínimos indispensáveis à obra
privilegiando a utilização dos acessos já existentes, sobretudo em áreas
importantes para espécies sensíveis à perturbação. No final da obra a situação
inicial deverá ser reposta não permanecendo abertos tais acessos.
Não deve ainda ser permitida:
• A colocação de cravos, cavilhas, correntes e sistemas semelhantes em árvores
e arbustos;
•

Deixar raízes a descoberto e sem protecção em valas e escavações

Deve ser evitada a utilização de arame farpado em vedações permanentes
afectas à infra-estrutura
Minimizar a extensão de intervenção (ex. regularização das margens) ao
Intervenções em linhas de água e estritamente necessário à execução da obra
nas suas proximidades
Implementar a montagem de estruturas que impeçam a queda de materiais na
ribeira/ linha de água
A recuperação paisagística deverá iniciar-se o mais rapidamente possível logo
que terminem as operações nos terrenos intervencionados, contribuindo também
para prevenir o risco de erosão dos solos.
Usar exclusivamente flora autóctone, bem adaptada às condições edafoclimáticas da região, sempre que possível utilizando estruturas de propagação
Povoamento dos taludes e das (e.g. sementes, bolbos) recolhidas na área envolvente
áreas intervencionadas com flora
Privilegiar a regeneração natural sempre que possível em detrimento das
autóctone da região.
sementeiras, acautelando o risco de contaminação com plantas alóctones e
Restabelecimento e recuperação também de erosão dos solos.
paisagística
de
toda
a
Transplantar árvores, arbustos e bolbos removidos das áreas a afectar de forma
envolvente degradada
irreversível, com o intuito de evitar a perda de diversidade genética.
Quando os taludes ou as áreas intervencionadas expuserem afloramentos ou
aspectos relevantes do ponto de vista do património geológico, as soluções de
estabilização e de recuperação deverão, sempre que possível, ter em conta a
respectiva preservação e valorização.
Locais de empréstimo e depósito Evitar áreas classificadas e outras mais sensíveis do ponto de vista da flora,
de terras, de implantação de fauna e habitats, e de relevante património geológico privilegiando as zonas já
estaleiros e acessos à obra
degradadas
Em caso de descarga acidental de materiais poluentes para o meio aquático ou
Descargas de restos de óleos, para o próprio solo em áreas classificadas deve ser avisado imediatamente o
combustíveis e lavagem de ICNB
máquinas
Descontaminar o solo no término da obra e antes da recuperação paisagística
(quando aplicável)
Fase exploração
Recuperação paisagística

Assegurar a manutenção durante 2 anos e de forma regular da vegetação
usada na recuperação paisagística

4.2. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DA MORTALIDADE
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As principais medidas de minimização da mortalidade a adoptar em infra-estruturas lineares são as
vedações e outras estruturas complementares como as escapatórias, as cortinas de vegetação para a
fauna voadora e as medidas que impeçam as infra-estruturas de funcionarem como ponto atractivo
(predação nas estradas e bebedouro nos canais), que a seguir se descrevem sumariamente.
Vedações
As vedações devem ser sempre colocadas em estruturas lineares de alta velocidade (IC’s, IP’s, autoestradas, comboio de alta velocidade) e/ou em situações previstas na legislação. Em estruturas lineares
de baixa velocidade (estradas nacionais, municipais, caminhos) e com pouco tráfego, a colocação de
vedações apenas se deverá equacionar em troços de alto risco, ponderando se os benefícios (redução
da mortalidade) serão superiores aos prejuízos (efeito barreira).
A manutenção da vedação deverá ser assegurada pelo promotor durante todo o período de
exploração da infra-estrutura, devendo este aspecto ser incluído na Declaração de Impacto Ambiental
(DIA), de forma a garantir a eficácia da barreira na minimização da mortalidade. Idealmente deverse-ão utilizar redes galvanizadas.
Cuidados a ter na colocação de vedações:
1. Deverá ser garantido que não se criem armadilhas (que encurralem os animais) na envolvência
do projecto pela presença de várias vedações sequenciais
2. As vedações devem ser sempre construídas de ambos os lados da infra-estrutura;
3. Deverão ser colocados com regularidade pontos de saída do interior da estrutura linear para o
exterior (escapatórias), tendo especialmente em conta locais onde a entrada possa ser
facilitada tais como os nós das estradas, estações de serviço, etc;
4. A tipologia da vedação e a sua dimensão deverão ser equacionadas de forma a impedir a
passagem dos vários animais alvo (exemplo: a vedação para veados e micromamíferos deverá
apresentar malha mais fina em baixo;
5. Em situações de talude (de escavação ou aterro) a colocação das vedações deverá ser feita
preferencialmente no topo do talude;
6. A colocação das vedações junto às passagens deverá ser implementada de modo a que possam
conduzir a fauna para as passagens;
7. É desaconselhável, em particular em áreas mais importantes, a utilização de arame farpado no
extremo superior da rede devido ao risco de mortalidade de aves e morcegos
Tabela 5 - Exemplo de tipos de vedação eficaz para algumas espécies (adaptado de SETRA 1993 e 2005, Velasco et al 1995, Rosell
2001)

Espécie

Malha (cm)

Veado

15x15

Corço

7-15x15

Altura (cm)
Min. 220
Ideal 260 – 280
170-200

Enterramento (cm)
Fixada ao solo
Fixada ao solo
30-50

Javali

7-15x15

120–140

Outras características

50

Distância entre os postes de
2m e rede reforçada na
base com barra metálica
(em zonas de grande
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densidades)
30-40
Lobo

180

mais
importante
Em zonas onde o É
substrato não permita assegurar o enterramento
enterrar a rede, esta que a altura de 1,8m
deve ser cravada no solo
Embora estas espécies
exijam apenas fixação
ao solo a ocorrência
Zona de topo virada para
simultânea de outros
fora (fig.5).
carnívoros obrigará a
enterramento (ver a
seguir)

Gato-bravo

4x4

Lince

5x5

200–250

Raposa e Texugo

5x5

140

50

Lontra, Fuinha, Marta e
4x4
Geneta

100
> 150

Fixada ao solo (ou ver
acima)

Coelho, Lebre

4x4

60

30

Doninha

2x2

60

Fixada ao solo

Micromamíferos

1x1

100

30

Répteis e Anfíbios

1x1

50

Fixada ao solo

180-200

Figura 5 - Vedação implementada em área de gato-bravo com altura de 2m, malha de 4x4 e painel metálico anti-trepador com 50cm
(Nina Klar com.pess.)

Escapatórias
As escapatórias ou saídas direccionais (também designadas “one way out” consistem na colocação de
pequenas portas de abertura de um só sentido ou rampas, permitindo que animais que entrem na via
de rodagem (ex. por falha na vedação) possam sair para fora desta.
As áreas de maior risco de entrada e encurralamento de animais no interior da infra-estrutura são as
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zonas em que a vedação é interrompida, como nós das estradas, estações de serviço, linhas de água e
zonas de união da vedação com outras estruturas. As escapatórias devem ser colocadas na
proximidade destas zonas de risco.
Os locais para implementação destas medidas de minimização devem ser apontados em fase de
Projecto de Execução e podem ser de vários tipos consoante a fauna presente. A distância
recomendada para escapatórias em cada lado da via é de 500m, devendo procurar-se, idealmente,
alterná-las a cada 250m. Em zonas mais problemáticas deverá diminuir-se esta distância. Existem
diversos tipos de escapatórias (Fig.6) mas em Portugal existem já indicações de que as portas
basculantes possam não ser funcionais podendo apontar-se para as rampas de escape mais simples de
implementar (A24 - Gonçalo Costa, com.pess):
rampas de escape: colocadas junto à vedação, com uma altura de menos cerca de 50cm que esta,
cobertas de terra ou cimento rugoso. Para evitar a possível renitência do animal saltar do alto da
rampa para o lado de fora da via, pode-se colocar um degrau a meia altura do lado externo da
vedação, de forma a facilitar a descida do animal em 2 tempos mas que não permita a subida a partir
desse lado.
portas basculantes encaixadas: portas indicadas para mamíferos de grande porte com dimensões de
90x150cm e uma moldura metálica com a mesma largura e uma altura igual à da rede. Deverá estar
inserida numa inflexão na vedação com uma profundidade de cerca de 1,5m onde o animal entra
antes de tocar na porta. Para facilitar a sua localização devem limpar-se os arbustos à frente da
entrada.
portas de varas flexíveis para escape de ungulados: moldura metálica de 95x125cm com varas
flexíveis dirigidas para fora da via. Tal como com as portas basculantes, devem limpar-se os arbustos à
frente da entrada para terem boa aceitação. A separação entre as varas pode permitir a entrada de
animais mais pequenos, pelo que há que ter em conta esse risco na altura de eleger esta medida.
portas basculantes com encaminhamento: um painel/rede situado perpendicularmente à vedação e
imediatamente antes da porta basculante faz com que o animal ao percorrer a rede à procura de uma
irregularidade se dirija à saída. As dimensões mais adequadas são de 0,8x0,4m para a porta e de
1x2m para o painel de rede. Requer manutenção para que abra com suavidade para fora e volte a
fechar sem deixar espaço que permita a entrada de animais.
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Figura 6 – Vários tipos de escapatórias (adaptado de Velasco et al 1995)

Cortinas de Vegetação/Sebes
Apesar de ainda se desconhecerem barreiras que sejam completamente eficazes para fauna voadora,
há algumas medidas minimizadoras que podem ser utilizadas..
Em locais previamente estudados poderão ser colocadas cortinas de vegetação/sebes naturais com
vegetação arbóreo-arbustiva autóctone ou painéis, de modo a funcionarem como barreiras para evitar
que a fauna voadora possa entrar no canal da estrada ao nível dos veículos. O seu posicionamento e
dimensão força-os a elevar o voo, de forma a ultrapassarem o obstáculo, permitindo subir a altitudes
que evitam ou contribuem para minimizar a colisão (fig.7).
A utilização de vegetação integra-se melhor na paisagem mas pode funcionar também como atractivo
de animais. Se a estrada for muito larga, deve existir uma cortina semelhante no separador central.
Em vários países da Europa, nomeadamente na Irlanda e no Reino Unido, os morcegos parecem utilizar
linhas de árvores como trajectórias de vôo, pelo que a criação de corredores de vegetação em nível
acima da estrada e nas passagens inferiores ou viadutos podem facilitar o seu atravessamento. No
entanto, os dados obtidos até à data com telemetria em Portugal não permitem indicar que este tipo
de estruturas seria utilizado de forma eficaz.

Figura 7 - Linha de árvores para canalizar a trajectória do voo (in National Roads Authority 2005).Para obrigar espécies de vôo baixo a
elevarem a sua trajectória, pode-se colocar um painel de madeira ou rede até 4-5m. Esta medida foi desenhada para morcegos
podendo ser adaptada para aves (ver também Rosell 2001).

Dissuasão de Poisos
Algumas espécies como as rapinas nocturnas são atraídas a infra-estruturas lineares para se
alimentarem utilizando os pontos elevados em redor para poiso de caça. Nos pontos em que se
verifique uma maior incidência de atropelamentos destas espécies e onde a informação disponível
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indique haver maior densidade das mesmas poderão ser colocados dispositivos anti-poiso nos sinais de
trânsito e postes situados nas margens da infra-estrutura.
Dissuasão do Uso de Canais
Os canais a céu aberto podem ser utilizados na estação seca como bebedouro e criar mortalidade
adicional por afogamento. Podem nesses casos ser criados pontos de água adicionais nas imediações,
de forma a minimizar a mortalidade (ex. Corço, aves de rapina) (Peris & Morales 2004).
Limpeza de Bermas
Para além de existir legislação que prevê esta medida na prevenção de risco de incêndio, as acções
periódicas de limpeza das bermas numa faixa de 2 metros em determinados troços, são importantes
para reduzir o risco de atropelamento de carnívoros e rapinas que são atraídas para junto da infraestrutura pela presença de animais mortos. No entanto, em zonas de bosque e de matos importantes
dever-se-á minimizar a faixa a limpar.
Sinalização
Uma medida complementar para prevenir o atropelamento é a instalação de sinalização específica
com o intuito de avisar os condutores e abrandar velocidades. No entanto, estas sinalizações são em
geral pouco eficazes por causarem habituação dos condutores. Actualmente utilizam-se cartazes de
grandes dimensões e com mensagens e silhuetas diversas (consoante a espécie em causa). Existem
também sistemas mais complexos como detectores de movimentos de animais (a atravessar a estrada)
ligados a sinais luminosos para os condutores.
4.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO, DESTRUIÇÃO, PERTURBAÇÃO DOS VALORES
NATURAIS
As medidas seguintes destinam-se sobretudo à minimização da destruição e/ou alteração de: habitats
(anexos da Directiva), habitat de uma espécie (refúgio, criação, alimentação) e núcleos da flora.
Incluem também as alterações provocadas pela perturbação da fauna em fase de obra e fase de
exploração. A tabela 5 apresenta as principais medidas para os respectivos grupos taxonómicos e
apresenta exemplos já aplicados. Em alguns casos as medidas aplicadas foram medidas de
compensação (flora, morcegos) (ver também capítulo 6)
Tabela 5 – Medidas de minimização de destruição e alteração de habitats de acordo com o grupo taxonómico

Grupo faunístico

Objectivo

Medida
- Restrição da iluminação (ao longo da
estrada ou nos nós de ligação)

Quirópteros

Redução da
perturbação

- Colocação de vedações em abrigos
sensíveis localizados demasiado perto das
estradas para minimizar a eventual os
perturbação por visitantes. Nos casos em
que esta medida seja adoptada, o ICNB
deverá disponibilizar a informação

Medidas exemplo
implementadas
- Peniche: colocação de
vedação no abrigo Serra
d’El Rei localizado a 400m
da IP6
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Grupo faunístico

Objectivo

Medidas exemplo
implementadas

Medida
necessária à sua implementação.

Criação de zonas
alternativas de
alimentação e de
abrigo

- Criação de zonas de alimentação
alternativas (charcos, zonas florestadas,
etc.)
- Construção de abrigos alternativos
- Adaptação de pontes
- Colocação de caixas-abrigo
- Verificação de edifícios adjacentes à infraestrutura antes da demolição

Protecção de abrigos
durante a construção

Lobo

Desmatação do Alqueva
(verificação edifícios)

- Calendarização de demolições de abrigo e
de abate de árvores para períodos fora
das épocas críticas (hibernação e criação)

Minimização da
perturbação em áreas
importantes para o lobo
(caça, criação)

Realização dos trabalhos de construção e
movimentação de maquinaria apenas
durante o dia, assegurando que desde o
pôr-do-sol até 1h após o nascer (período de
maior actividade do lobo e da maioria dos
mamíferos), não se verifiquem ruídos de
maquinaria nem presença humana nas áreas
consideradas críticas

Parques
eólicos
(ex.
Tendais, Arada-Montemuro,
Ribabelide, São Macário,
Alto Minho I)

Minimização da
perturbação na área
envolvente de um local
de cria de lobo

Para além da medida anterior, concentração
dos trabalhos de construção no tempo de
forma a não decorrerem entre o início de
Maio e meados de Agosto. Esta interdição
deverá ser aplicada, senão a todos os
trabalhos de construção pelo menos aqueles
que impliquem maior perturbação,
nomeadamente a utilização de explosivos.

Parques
eólicos
(ex.
Tendais, Arada-Montemuro,
Alto Minho I, Serra do
Alvão, Arga)

Minimização perda de
habitat

Avifauna

- Tróia: construção de
abrigo alternativo em
edifício

- Verificação de árvores antes do abate

Ajuste do traçado para evitar sobreposição
com locais de criação/centros de actividade
conhecidos

Rato-de-cabrera

- Alqueva: criação de dois
abrigos alternativos
subterrâneos

Protecção de colónias e
criação de habitat
favorável

Minimização do ruído
em locais mais críticos

Limitar ao mínimo indispensável a afectação
de manchas florestais (em especial zonas de
bosque autóctone e de folhosas) e de matos,
dada a sua importância como área de
refúgio e de reprodução para o lobo e as
suas presas selvagens
Translocação de parte significativa do
habitat e colónias que vão ser destruídos

A24
Linha eléctrica de ligação à
rede
nacional
do
Empreendimento Eólico Alto
Minho I

IC9 (Tomar): translocação
de parte do habitat
específico da espécie para
uma área contígua à futura
estrada.

- Redução da velocidade dos veículos
- Desenvolvimento da estrada em escavação
ou em túnel
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Grupo faunístico

Objectivo

Medida

Medidas exemplo
implementadas

- Aplicação de pavimentos menos ruidosos,
como os pavimentos drenantes ou os
betuminosos modificados com borracha
(BMB)
- Implementação de barreiras acústicas* em
painel (idealmente com 4m de altura) ou
cômoros de terra arborizados

Flora**

Minimização da
destruição de
populações de espécies
muito raras ou muito
ameaçadas, em
particular com
distribuição marginal,
ocorrência pontual ou
afectação significativa
da população.

- Translocação de populações de Flora**

Alqueva: Translocação de
todos os indivíduos da área
de ocupação do núcleo
populacional de Narcissus
humilis que iria ser
submerso para local na
área envolvente. Nenhum
reprodutor morreu durante
o processo, embora tenham
adoptado maioritariamente
uma estratégia vegetativa
(Marques et al 2004). O
sucesso desta operação
está ainda em
monitorização /avaliação.
As experiências de
translocação de bolbos
dessa mesma espécie para
algumas ilhas do Alqueva
não foram bem sucedidas
(Figueiredo et al 2005).

Povoamentos de
Sobreiro e
Azinheira

Manutenção da área de
sobreiro e azinheira (de
acordo com o previsto
na legislação)

- Constituição de novas áreas de povoamento
ou beneficiação de áreas existentes.
Deverá ter lugar na mesma região, o mais
próximo possível da zona de obra, devendo
esta acção ser prevista no Projecto de
Execução.

IC9 – Carregueiros:
repovoamento com
azinheira de uma outra
área proporcional à área
destruída

* em zonas abertas esta medida deve ser ponderada pelo facto das aves deste meio evitarem a proximidade a este tipo
de estrutura
**tópico controverso no âmbito da conservação de plantas por os métodos de translocação não estarem testados para a
maioria das espécies e porque são significativamente falíveis devendo, por isso, ser entendida como um último recurso

4.4. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DO EFEITO BARREIRA E FRAGMENTAÇÃO
A fragmentação dos habitats é tida actualmente como uma das maiores ameaças à biodiversidade na
Europa, conjuntamente com as alterações climáticas. Assim, as medidas de minimização da
fragmentação revestem-se de importância tendo em conta a necessidade de assegurar a conectividade
entre as áreas naturais mais importantes (ex. áreas classificadas) e a permeabilidade da paisagem
para as populações faunísticas. Neste contexto a implementação destas medidas a uma escala local e
global é recomendada no âmbito da aplicação das Directivas Aves e Habitats (ver Kettunen et al
2007). As medidas mais usuais para minimizar este impacto são a criação de passagens para a fauna
que permitam a travessia da barreira, assim como a criação de condições de habitat que permitam a
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existência da espécie nas zonas adjacentes à barreira e a condução dos indivíduos para as passagens.
As passagens poderão ser adaptadas de passagens já existentes (ex: passagens hidráulicas) ou serem
construídas de novo, dependendo da espécie alvo.
Passagens Inferiores
A tabela 6 sumariza as características de passagens inferiores relativamente à infra-estrutura (muitas
vezes restabelecimentos de passagens agrícolas ou passagens hidraúlicas)
Tabela 6 - Características de passagens inferiores de acordo com espécies ou grupos (baseado em Carvalho & Diamantino
1996, Blanco & Cortés 1999, Rosell 2001; Rodríguez et al 1997, Iuell 2003, Ruediger & DiGiorgio 2007; Grilo et al 2007)
Grupo
faunístico/

Características da passagem

Espécies

Dimensões
mínimas

A zona destinada à passagem dos animais
deverá ser coberta com terra.

Todos
vertebrados#

As zonas de entrada e saída devem ser
aplanadas, devendo a vedação e a A relação das
vegetação encaminhar a fauna para a dimensões largura
passagem.
(L) x altura (A)/
Na proximidade da passagem a comprimento (C)
actividade
cinegética
pode
ser (índice de abertura
condicionada para além dos 100m I.A) deve garantir
boa visibilidade de
previstos na legislação.
uma extremidade a
No caso das passagens hidráulicas, há que outra da passagem.
assegurar que haja um passadiço seco,
pelo menos de um dos lados, de forma a As dimensões devem
permitir a passagem mesmo quando se ser suficientes para
que a estrutura não
acumula água.
fique
bloqueada
Requer manutenção e limpeza da com vegetação.
passagem

Frequência
Localização
(distância entre
preferencial
passagens)
Em função das
espécies
presentes, do
nível de
utilização que
as mesmas
fazem da área,
quando
conhecido, e
das
características
do habitat da
área
envolvente.

Locais identificados
como zonas de
passagem de animais,
e/ou trilhos utilizados
por estas espécies,
zonas de habitats
Exemplos:
favoráveis,
- em certos
troços de canais corredores ecológicos
identificados, pontos
foi
negros conhecidos.
recomendado
Estes locais deverão
250m
- Num troço de ser identificados a
priori por trabalho de
auto-estrada
campo.
num Parque
Nacional do
Canada está a
estabelecer-se
uma frequência
de uma
passagem para
fauna cada 1,6
a 1,9 km
(Clevenger.,
com.pess)
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Grupo
faunístico/

Características da passagem

Espécies

Dimensões
mínimas

Frequência
Localização
(distância entre
preferencial
passagens)

Javali

Dependendo
Dimensões mínimas: da população
7m (L)x 3,5m (A)
local,
características
Quando
comprimento > 49m do habitat e
aplica-se
o
I.A. pontos de
acidentes
(LxA/C) > 0,5
conhecidos*.

Corço

Dimensões mínimas:
7m (L)x 3,5m (A)
Quando
comprimento > 32m
aplica-se
o
I.A.
(LxA/C) > 0,75
Dimensões mínimas:
12 m (L)x 4 m (A)
Quando
comprimento > 48m
aplica-se
o
I.A.
(LxA/C) > 1

Veado

Tudo o atrás referido
para o caso geral. A
aplicar em zona de
lobo (para
minimização
Dependendo
da importância mortalidade das
da área desde presas).
1,5–5km
(ou Em toda área de
mesmo
não ocorrência de
necessário).
ungulados como
medida preventiva
de acidentes.
Dependendo
da importância
da área desde
3–15km
(ou
mesmo
não
necessário).
Zonas com maior
frequência de
utilização por lobo
quando conhecidas.

Zonas com
De 4 em 4km se características
favoráveis à
passagens
passagem da espécie
7 (L) x 3,5 (A)m e adequadas,
I.A. (LxA/C) > 0,5
caso contrário como corredores
florestais e vales
maior
Ou
fluviais e zonas
frequência
afastadas de áreas
(menor
4 x 15m (USA)
distância entre muito humanizadas
(sobretudo com luzes
passagens)
e/ou ruídos
nocturnos). Zonas que
possam vir a
funcionar como
corredores ecológicos
no futuro..

Lobo

Preferencialmente
deverão
ser
rectangulares em detrimento das circulares.
Carnívoros
Presença de vegetação na entrada da
de pequeno passagem e menor perturbação (e 1,2-2m de largura
porte
utilização) humana*
A maioria das referências bibliográficas
indicam que 2,5m de diâmetro para bons

De 1 em 1km
nas zonas de
grande
importância e
de 3 em3km
nas
zonas
pouco
importantes

Linhas de água.
Locais com habitat
favorável (vegetação
mais densa)
Pontos negros
conhecidos.
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Grupo
faunístico/

Características da passagem

Dimensões
mínimas

Espécies
Gato-bravo

resultados em termos de uso da fauna;
tamanhos inferiores poderão ser usados
2x2m
por carnívoros menos exigentes desde que
o fim da passagem seja visível.

Lince

Morcegos

Anfíbios

3x6m

Frequência
Localização
(distância entre
preferencial
passagens)
Além das anteriores
ou em alternativa,
análise de habitat
preferencial.

A
determinar
por análise do Áreas de ocorrência
histórica e habitat
habitat
potencial elevado.

Túneis de cimento entre 1,5m e 4m (há
relatos de sucesso na Europa com
estruturas mais largas (***)). Se as
rodovias atravessarem cursos de água,
estes também poderão ser utilizados como
passagens inferiores (as passagens devem
ter 3 ou 4m de largura, e deverá ser
deixada uma altura mínima de 1,5m acima
do nível da água).

Um diâmetro de 3m
permite um acesso
adequado
aos
morcegos e é uma
dimensão suficiente
para não se tornar
um
sítio
onde
predadores possam
fazer esperas aos
Nas passagens de grandes dimensões as morcegos.
juntas de união deverão ser abertas, de
modo a facilitar a ocupação destes locais
por morcegos fissurícolas.

Tubos abertos nas bermas que recolhem os
animais que aí caem e os encaminham uma
passagem composta por dois tubos, um 40cm de diâmetro
para cada direcção de movimento (ver
Rosell, 2001)

Zonas mais utilizadas
de passagem e
migração.
Áreas de alimentação
identificadas.
Zonas perto de
abrigos.
Pontos negros
conhecidos

Maior ponto de
mortalidade
conhecida.
Junto a zonas
húmidas.
Charcos.
Pontos negros
conhecidos

#

Ascensão & Mira (2007) descrevem factores que afectam a passagem de vertebrados num estudo em Portugal

*as medidas de minimização para javali podem ser aplicadas por razões de segurança pública rodoviária
** Consultar Grilo et al (2007) para referência à importância destes factores utilização regular das passagens por carnívoros
*** Os morcegos são encaminhados para as passagens por linhas de vegetação). Tendo em conta que em Portugal os morcegos não parecem usar linhas
de árvores como trajectórias de voo, não há garantia que a criação de passagens possa facilitar o seu atravessamento (no estrangeiros
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Figura 8 - Passagem de secção 2x2m colocada para passagem para a fauna na A7 (ribeira de Pena), mas erradamente
construída em betão (em vez de material rugoso) e em que os degraus de 80cm de altura não permitem a utilização por
pequenos vertebrados. Foto de Paulo Barros.

Passagens Superiores
As passagens superiores pretendem garantir uma conectividade efectiva entre populações de várias
espécies em zonas de maior sensibilidade ecológica. Podem ser construídas em ponte nas zonas onde a
inserção da plataforma da estrada se faça em desaterro de escavação ou em falso túnel. O acesso à
passagem deve estar ao mesmo nível dos habitats contíguos. Deve ter forma parabólica. Deve ser
garantida uma continuidade de vegetação natural, em particular nas franjas laterais (evitando
luminosidade do trânsito). Poderá ser equacionada a construção de um ecoduto, com revestimento de
coberto vegetal de pequeno e médio porte. Para não permitir a visão da estrada por parte dos
animais e isolar o ruído e a iluminação devem ser instaladas cortinas naturais de vegetação subarbustiva ou arbórea ou paredes opacas ou muretes/barreiras em madeira natural. Estas
características e uma utilização reduzida da própria passagem por outro tráfico aumentam a utilização
pela fauna incluindo morcegos. Para maximizar o uso da passagem pode também construir-se um ponto
de água para atrair a fauna (ex. charca).
Estas passagens superiores podem ser apenas reposições de caminhos rurais com as adaptações para a
fauna atrás descritas. Nestes casos os melhores resultados de utilização verificam-se a partir dos 7m de
largura. Em áreas de elevado risco com afectação de populações de espécies ameaçadas pode ser
necessário construir passagens específicas (ecodutos). Nestes casos a largura da passagem não deve
ser inferior a 18 metros (Rosell com. pess.). Há bons resultados para 25 metros e muitas passagens na
Europa com utilização de várias espécies têm larguras de 30 e 80m. Por exemplo no caso do lobo, na
maioria dos casos não é necessário implementar passagens específicas, sendo geralmente suficiente
adaptar as estruturas já existentes. No entanto, quando se acumulam várias barreiras (ex. vale, rio,
estrada, ferrovia, etc) as passagens não específicas para a fauna podem ser insuficientes para
assegurar o trânsito habitual dos lobos. Na A24 (IP3) houve alteração do traçado pela presença desta
espécie e implementado um ecoduto (fig.10).
Na instalação de uma passagem específica de revestimento totalmente natural é necessária uma
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manutenção regular para assegurar uma colonização eficaz por vegetação.
A frequência recomendada para este tipo de passagens depende da situação mas, no caso de afectar
uma população de um grande mamífero ameaçado como o lince poderão ser implementadas com a
distância de 1km entre si.

Figura 9 – Passagem superior para fauna implementada numa área importante de ocorrência de gato-bravo (Alemanha). Foto de Hans
Jugelen

Figura 10 – Ecoduto com 15 metros de largura e 30 de comprimento implementado na A24 em área de lobo (Foto de Paulo Barros)
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Viadutos
A área debaixo dos viadutos pode também ser aproveitada para a utilização de fauna. Para
aumentar a eficácia da utilização, especialmente por parte de animais mais conspícuos ou tímidos,
devem ser criados "corredores de abrigos" ao longo de uma faixa separada por uma barreira,
permitindo aos animais um maior refúgio ao longo do atravessamento, igualmente ao proposto para as
Passagens Inferiores. Estes podem por exemplo ser feitos com montículos de vegetação mais lenhificada
(raízes de árvores que tenham sido extraídas da zona onde se construiu a estrada, combinados ou não
com enrocamento. A paliçada/murete deve ser construída em madeira e colocada paralelamente ao
eixo da passagem agrícola, separando a circulação dos animais da circulação humana. Serve ainda
para encaminhar a fauna.

Fig 11 – Passagem inferior (in National Roads Authority, 2005). Pode variar entre túneis de cimento com 1.5m ou estruturas mais largas
até 4m. Há relatos de sucesso com as estruturas mais largas. Considera-se que um diâmetro de 3m permite um acesso adequado aos
morcegos, reduzindo a possibilidade da estrutura ficar bloqueada com vegetação ou se tornar um sítio onde predadores possam fazer
esperas aos morcegos.

Passagens arbóreas para fauna
Em locais críticos para espécies arborícolas como esquilos, martas e fuinhas podem ser instaladas
passagens elevadas que podem ser por instalação de cordas nos dois lados opostos da estrada ao
nível das árvores ou sistemas mais complexos. Existem exemplos aplicados com sucesso na Holanda
(Clevenger, com.pess.) e também nas florestas tropicais (Goosem et al 2005).
Figura 12 – Exemplo de passagem arbórea com cordas
http://www.ibike.org/ibike/
korea/east/8-Jeongseon.htm
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5. PROCEDIMENTO A ADOPTAR PARA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE PROJECTOS E
EMISSÃO DE PARECER
5.1. PROCEDIMENTO GERAL
De forma geral, como primeira abordagem à análise de processos, deve ser evitada a construção de
novas infra-estruturas lineares dentro de zonas mais sensíveis para a fauna, flora e habitats que neste
capítulo se pretende definir (ver 5.3.). O diálogo entre o ICNB e as entidades promotoras deve ser
promovido, no sentido de conhecer atempadamente os projectos de construção ou renovação de infraestruturas lineares previstos para cada região, de forma a conhecer os planos e a melhor planificar as
intervenções e minimizar os seus impactes. A este nível deve ser equacionada a possibilidade de
traçados alternativos fora destas zonas.
O processo de AIA é acompanhado pelo ICNB de acordo com a legislação em vigor (ver capítulo
enquadramento legal). Para uma compreensão detalhada das fases e procedimento de AIA consultar
Partidário (2007) ou o site da Agência Portuguesa de Ambiente (APA).
Nas Áreas Classificadas o ICNB integra as Comissões de Avaliação (CA), quando se trate de um
processo de AIA seguindo as fases descritas na tabela 7.
Fora das Áreas Classificadas o ICNB poderá ser chamado a emitir parecer específico sem que integre
a Comissão de Avaliação. Neste caso, a participação restringe-se à fase de emissão de parecer sobre
o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), que integrará o parecer final da CA (ver “fase de avaliação do
EIA” tabela 7).
Nos casos de projectos que não estão abrangidos pelo processo de AIA o promotor solicita
directamente parecer ao ICNB quando haja lugar ao mesmo (ex. art 9º do DL 140-49). O ICNB inclui
no seu parecer, sob a forma de condicionantes à viabilidade do projecto, as medidas de minimização a
adoptar no âmbito da sua execução e respectivos prazos de execução podendo ainda dar-se o caso
da decisão de execução ficar dependente das conclusões de outros procedimentos de avaliação (ex.
AIncA). Os procedimentos e a actuação a adoptar na avaliação ambiental dos projectos está
sumarizada na Tabela 7.
Tabela 7 - Principais aspectos a verificar em cada fase de AIA

FASE
Proposta de definição de âmbito (PDA)
(fase facultativa): define em traços
gerais o que será o conteúdo do futuro
EIA

ANÁLISE TÉCNICA
Assegurar que entre os aspectos a ser
tratados no EIA estejam incluídos todos
os valores naturais relevantes para o
projecto e área em causa.

PROCEDIMENTO
Nesta fase, assim como na seguinte, não
está e causa a apreciação/aprovação
do EIA/ projecto embora o ICNB possa
transmitir ao proponente as
incompatibilidades do projecto naquela
área, se for o caso.
O parecer do ICNB nesta fase é
vinculativo tanto para a administração
como para o proponente, na medida
em que posteriormente não poderão ser
pedidos elementos adicionais que
extravasem o que foi definido nesta
fase.

Conformidade do EIA (projecto em fase Assegurar que o EIA contém os
de Estudo Prévio ou de Projecto de
elementos necessários à avaliação do
projecto e do seu impacte,

Se os elementos entregues forem
suficientes para análise será emitido
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FASE
Execução)

ANÁLISE TÉCNICA
nomeadamente no que respeita à
caracterização da situação de
referência e se estão previstas medidas
de minimização e planos de
monitorização.

PROCEDIMENTO
parecer de conformidade positivo.
Verificando-se a falta de elementos,
poderão ser solicitados elementos
adicionais.

Se os elementos entregues não forem
suficientes e não exista possibilidade
Nota: verificar se os habitats naturais
em tempo útil de os obter, deverá ser
estão cartografados à escala 1:25 000 dado parecer negativo.
Avaliação do EIA

Analisar se a caracterização da
situação de referência no EIA é
suficiente*, se os impactos nele
considerados foram bem avaliados, se
as medidas de minimização são
completas e adequadas, se está
prevista a realização de estudos e
planos de monitorização e se
metodologia prevista nestes é
adequada, (nomeadamente para
avaliação da mortalidade)
Visita ao terreno (visita da CA ou
outras)
Apreciação das participações da
consulta pública.

Com base na análise do EIA o parecer
pode ser positivo, negativo ou positivo
condicionado.
Neste último caso o parecer deverá
incluir as medidas de minimização e
compensação consideradas relevantes e
que salvaguardem os valores naturais
em presença a incluir no parecer final
da CA (redigida pela autoridade de
AIA – APA ou CCDR) e a integrar na
Declaração de Impacto Ambiental (DIA).
No que diz respeito à monitorização, a
DIA poderá incluir metodologia a
seguir, duração do período de estudo,
a periodicidade dos respectivos
relatórios de monitorização e que os
mesmos devem ser também entregues
directamente ao ICNB em formato
digital. Casos os planos de
monitorização não estejam devidamente
definidos poderá ser incluído na DIA o
seguinte: “ deverá ser apresentado em
Relatório de Conformidade Ambiental
Projecto Execução (RECAPE) o Plano de
Monitorização específico para o grupo
faunístico XX que deverá ser claro nos
objectivos a atingir e na metodologia a
utilizar e que ficará sujeito à aprovação
do ICNB”. E caso seja necessário
também: “A monitorização deverá ter
um período de duração não inferior a
XX, sendo que a necessidade de
prolongar este período deverá ser
analisada com o ICNB em função dos
resultados obtidos”
A emissão de DIA é positiva; negativa;
ou positiva condicionada.
Nota: os pareceres parcelares das
entidades ficam anexos ao parecer da
CA.

Relatório de Conformidade do projecto
de Execução com a DIA (RECAPE): só
nos projectos para os quais o EIA foi

Verificar a conformidade do Projecto
O parecer ao RECAPE é favorável se o
de Execução com a DIA (nomeadamente Projecto de Execução assegurar o
cumprimento medidas minimização,
cumprimento de todos os aspectos
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FASE
elaborado em fase de Estudo Prévio

ANÁLISE TÉCNICA
planos de monitorização, etc).

PROCEDIMENTO
previstos na DIA.

No que diz respeito a medidas que
sejam a implementar antes da obra
Verificar cláusulas dos cadernos de
deverá salvaguardar-se que o
encargos nos seguintes aspectos:
licenciamento da mesma (obra) é
calendarização dos trabalhos e
condicionado a que estas medidas
aplicação/transposição das medidas de sejam previamente validadas pelo
minimização propostas na DIA (verificar ICNB.
se o desenho e localização das medidas
de minimização relevantes para a fase Se o parecer for desfavorável tem que
de exploração são adequados
apresentar novo RECAPE
(vedações, passagens, ajuste traçado,
etc).
Verificar se os planos de monitorização,
quando apresentados nesta fase, estão
de acordo com a DIA; e se o protocolo
metodológico previsto é adequado
(quando aplicável). É verificada se está
assegurada a execução de medidas
compensatórias, caso esteja previsto na
DIA.
Pós-avaliação

Acompanhamento da fase de obra
(visitas ao terreno e análise dos
relatórios de acompanhamento
ambiental e de monitorização).
Acompanhamento da fase de
exploração (visitas ao terreno para
verificar a implementação das medidas
estabelecidas e eficácia das mesmas,
análise dos relatórios de
monitorização).

Emissão de parecer do ICNB para a
autoridade de AIA aos relatórios
enviados.
Comunicação à autoridade de AIA e ao
IGAOT em caso de incumprimento.

* Podem solicitar-se prospecções específicas para determinadas espécies se se verificar que a sua ocorrência não foi
confirmada em EIA. Por ex prospecção dirigida se a área do projecto incluir áreas de habitat favorável de rato-de-cabrera
a menos de 3km de outras colónias da espécie conhecidas.

O projecto em análise relativamente ao qual diz respeito o EIA, pode estar em fase de Estudo Prévio
ou de Projecto de Execução, sendo que quando o projecto é entregue em fase de estudo prévio,
poderão não constar alguns dos elementos indicados na tabela, que deverão ser estudados em fase de
RECAPE.
Na análise do EIA o ICNB analisa sobretudo o descritor ecologia. A primeira abordagem é a
verificação comparada (no caso de alternativas) da afectação de áreas e espécies.
Deve ser verificado se na caracterização da situação de referência foi integrada a informação
cartografada disponível no ICNB (Áreas Protegidas e Unidade de Gestão Sistemas) sobre valores
naturais nomeadamente a respeitante à ocorrência aos habitats naturais e espécies de flora da
Directiva, invertebrados (bivalves e borboletas), quirópteros, aves estepárias, locais de nidificação e
concentração de espécies de aves ameaçadas, ocorrência de gato-bravo, áreas potenciais de
ocorrência de lince, rato-de-cabrera e a resultante do Atlas dos répteis e anfíbios, Atlas das aves,
Censo Nacional do Lobo 2002/2003. Em seguida procura-se verificar se foi feito recurso de
informação adicional para melhor caracterizar as áreas afectadas e os impactos em causa.
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Tabela 8 – Procedimento na análise técnica do projecto/ EIA

Situação de referência
1. Áreas Classificadas afectadas, bem como outras áreas identificadas como importantes para a conservação
da fauna e flora, nomeadamente os Sítios Ramsar, as “Important Bird Areas” (IBA) (sítios com significado
internacional para a conservação das aves à escala global, de designação informal). Para essas áreas deve
ser quantificada a extensão de atravessamento.
2. Reunir informação de base existente para a(s) área(s) em análise, nomeadamente as espécies presentes,
com especial destaque para as que apresentam estatuto de ameaça (Livro Vermelho)/protecção (DH) e
susceptibilidade aos impactos. Quando não há informação precisa sobre a sua presença, recorrer ao habitat
potencial para inferir da ocorrência das espécies, com base nas cartas de ocupação de solos dos projectos.
3. Verificar a ocorrência de espécies da flora RELAPE
4. Cartografia de habitats naturais
5. Áreas fundamentais para assegurar o completo desenrolar do ciclo biológico dessas espécies (locais de
reprodução, abrigo, alimentação, colónias)
Avaliação de impactos
Se estão avaliados os impactos relativos ao tipo de projecto e aos valores em causa (de acordo com o
descrito no capítulo 1)
Medidas de minimização
Se estão previstas as medidas de minimização relativas aos impactos (de acordo com o descrito nos capítulos
3. e 4)*
Monitorização
Se estão previstos os respectivos programas de monitorização (de acordo com o descrito no capítulo 7.)

*

Dadas as infra-estruturas lineares representarem um risco inequívoco de elevado impacto para a fauna deve ser incentivada a
aplicação a todo o território nacional de medidas de minimização comuns e de forma coerente.

Estes procedimentos aplicam-se também na análise de projectos não sujeitos a AIA.
Sobre as condições para aprovação de projectos em Áreas Classificadas ou susceptíveis de afectar
espécies dos anexos da Directiva Habitats consultar o capítulo 6.
5.2. CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS ONDE SE LOCALIZAM OS PROJECTOS DE INFRA-ESTRUTURAS
LINEARES EM TERMOS DE RISCO DE AFECTAÇÃO
Em função dos valores em presença e da proximidade a locais críticos, as áreas a serem atravessadas
por infra-estruturas lineares podem ser classificadas em termos de sensibilidade a estas infra-estruturas,
estabelecendo-se para tal um zonamento do risco de afectação. Os procedimentos a adoptar devem
ser estabelecidos em função dessa sensibilidade das áreas afectadas. No sentido de uniformizar esses
procedimentos a tabela 9 sumariza a compatibilidade do projecto em termos de conservação dos
valores naturais presentes e orienta a consulta da tabela 10.
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Tabela 9 – Procedimento em função do risco de afectação dos valores naturais.

Risco de afectação

Compatibilidade

Procedimento

Muito Elevado

Incompatível

Evitar a construção de novas infra-estruturas.
Avaliar com os promotores a existência de
traçados alternativos ou ajuste do traçado em
determinados troços mais sensíveis.
Emissão de parecer NEGATIVO
No caso de o projecto não ter alternativas e vir
a ser reconhecido o seu interesse público, terão
que ser accionadas as medidas de minimização
e compensação.

Elevado

Compatível
com
aprovação Na ausência de traçado alternativo, emissão de
condicionada à aplicação de parecer
POSITIVO
condicionado
à
medidas de minimização
implementação de medidas de minimização e,
quando se justifique, de compensação que
visem a garantia da manutenção das
populações locais das espécies em causa

Moderado

Compatível
com
aprovação Emissão de parecer POSITIVO condicionado à
condicionada à aplicação de implementação de medidas de minimização
medidas de minimização
(mesmo objectivo anterior)

A tabela 10 pretende orientar a definição desse zonamento do risco de afectação das áreas
atravessadas por infra-estruturas lineares e das medidas de minimização adequadas.
A aplicação deste zonamento pode ser feita por consulta às bases de informação geográfica para os
valores naturais disponíveis no ICNB e referidos anteriormente. Em certos casos, como os habitats
naturais e a flora, a atribuição da sua importância e consequente risco de afectação “Muito elevado ou
Elevado” pode socorrer-se da consulta das respectivas fichas de caracterização e gestão elaboradas
no âmbito do Plano Sectorial e disponíveis em http://www.icn.pt/psrn2000/conteudo_plano.htm. Para
estes valores existem também as recentes fichas do relatório 17 da Directiva Habitats que podem ser
consultadas em http://www.icn.pt/reldhabitats/.
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Tabela 10 - Orientações para definir zonamento de risco de afectação em função dos grupos taxonómicos. Esta tabela não é exaustiva e deve ser objecto de actualização

Grupo

Localização do projecto

MORCEGOS

raio ≤ 1km de abrigos de criação de
importância nacional das espécies consideradas
mais vulneráveis (Rhinolophus ferrumequinum,
Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus euryale,
Rhinolophus mehelyi, Barbastella barbastellus,
Plecotus austriacus e Plecotus auritus)

Risco
afectação

Impactos

Muito
elevado

raio 1≤5km de abrigos de criação de
importância nacional das espécies consideradas Elevado
mais vulneráveis (ver acima)
raio ≤ 10km a abrigos de criação de
importância nacional e em zonas de habitat
favorável

Alteração do traçado. Na ausência de solução
alternativa
Medidas compensatórias: Criação de abrigos e
Gestão do habitat (áreas de alimentação)
Atropelamento, em particular de
juvenis de Maio a Agosto
dependendo das espécies

Medidas minimizadoras:

Perturbação dos abrigos

Criação de cortinas de vegetação (pág.29)

Destruição de habitat

Restrição de iluminação (pág.30)

Fragmentação de habitat

Instalação de linhas de árvores em viadutos;
adaptação de passagens inferiores e superiores
(pág.36 e 37)

Efeito de exclusão
atravessamento de áreas de floresta natural Elevado
e/ou de zonas húmidas, em particular áreas de
alimentação identificadas
raio ≤ 10km a abrigos de hibernação de
importância nacional
Moderado

Medidas

+

Medidas minimizadoras acima referidas
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Grupo

Risco
afectação

Localização do projecto

Impactos

Medidas

LOBO

Alteração do traçado. Na ausência de solução
alternativa

área de 1km em redor de local
criação/centro de actividade conhecido

Medidas compensatórias: conservação/
recuperação do habitat e fomento de presas.

de Muito
Elevado

+

Atropelamento

Medidas minimizadoras: os trabalhos de construção
não poderão decorrer entre início de Maio e
meados de Agosto

Destruição do habitat/ locais de Passagem superior com contínuo habitat (>20m)
(pág.35)
reprodução ou refúgio
Efeito de exclusão

LOBO

área entre 1 e 5km em redor de local de
criação/centro de actividade de alcateias

Fragmentação do habitat

manchas florestais (em especial zonas de bosque
autóctone de folhosas) e de matos, que possam
Elevado
funcionar como áreas de refúgio e reprodução
áreas que funcionem como corredores ecológicos
linhas de fragmentação já existentes na área de
distribuição

área de distribuição da espécie

Moderado

Efeito barreira

Passagens e Vedação adequadas espécie (pág.27
e 34)

+
No caso da população a sul do Douro e nalgumas
situações a norte, a avaliar: Medidas
compensatórias: conservação/ recuperação do
habitat e fomento de presas

Passagens e Vedação adequadas espécie (pág.27
e 34)
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LINCE; GATO-BRAVO,

Alteração do traçado. Na ausência de solução
alternativa
Áreas de ocorrência histórica e habitat potencial Muito
Elevado elevado de lince-ibérico.
Elevado
Núcleos de população residente e estável
conhecida de gato-bravo (ex. população do
PNVG)

+
Atropelamento
Destruição do habitat

Passagens e Vedação adequadas espécie (pág.27
e 34)

Efeito de exclusão
<10km de área de ocorrência conhecida de
gato-bravo e quando coincide com áreas de
habitat favorável

CARNÍVOROS1

Passagem superior com contínuo habitat (>20m)
(pág.35)

Moderado

Fragmentação do habitat
Efeito barreira

Passagens e Vedação adequadas espécie (pág.27
e 34)

Medidas minimizadoras acima referida (e pág.30
caso espécies arborícolas)

Em áreas de populações residentes e quando
atravessa zonas de habitat favorável
Moderado

RATO DE
CABRERA

Gestão do habitat (bermas)
Moderado –
Elevado
A menos de 100m de colónias da espécie e
quando coincide com habitat favorável à espécie (dependendo
do contexto
(ver também pág. 39)
regional)

Destruição de habitat
Atropelamento

Translocação do habitat (pág.31)
Protecção de colónias (vedar)
Passagens com frequência adequada
Vedação da via (a ver caso a caso)

1 Carnívoros protegidos pela Convenção de Berna com particular atenção ás espécies com estatuto DD: marta, toirão e arminho
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ANFÍBIOS

Alteração do traçado. Na ausência de solução
alternativa
A menos de 100m de locais de reprodução de Muito
Chioglossa lusitanica e Triturus helveticus
Elevado Elevado
a menos de 700m2 de zonas aquáticas que
sejam locais de reprodução

HABITATS
NATURAIS
DA DH

Efeito barreira
Destruição de habitat
Fragmentação das populações

a menos de 2 km* de locais de elevada
Moderado
concentração de Bufo bufo

FLORA3

Recriação de habitat (caso da Chioglossa)
Atropelamento

Viadutos

+
Passagens específicas ou passagens adaptadas
(pág.34)
Medidas minimizadoras acima referidas

Recuperação ou alargamento do habitat existente
ou Recriação do habitat noutra área
Muito
elevado ou
Elevado
Faixa sob a obra, imediatamente adjacente ou
(conforme a
até 100m
importância
dos habitats/
espécies)

Protecção de habitats próximos da obra, não
Destruição do habitat/população
localizados na faixa sob a obra mas passíveis de
da flora
afectação pelos trabalhos (vedar)
Fragmentação do habitat/
Translocação
espécie
Degradação
do
habitat/ Protecção de populações próximas da obra, não
redução efectivos populacionais localizadas na faixa sob a obra mas passíveis de
afectação pelos trabalhos (vedar)
Recuperação ou alargamento do habitat favorável
existente ou Recriação desse habitat noutra área

2 Distâncias baseadas nos raios de migração conhecidos para diferentes espécies segundo Sinsch (1988), Jehle & Arntzen (2000), Semlitsch & Bodie (2003) e
Rittenhouse & Semlitsch (2007).
3 Núcleos populacionais de espécies da flora classificada ou RELAPE
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Atravessamento de áreas com leks de abetarda
Proximidade a colónia de peneireiro-das-torres
< 3km e ocorrência habitat favorável
Muito
Elevado
Áreas de densidade elevada de sisão

Alteração do traçado. Na ausência de solução
alternativa
Efeito de perda / fragmentação
do habitat
Efeito de exclusão

Zonas prioritárias de veraneio e de invernada
Atravessamento de habitat com ocorrência de
avifauna estepária incluindo o rolieiro (Coracias
garrulus)

Elevado

Medidas de compensação: melhoria/constituição de
habitat em áreas próximas

Efeito de perturbação, sobretudo
durante a fase de construção

Proximidade de locais de nidificação, das aves
rupícolas:
Muito
Elevado
− < 1km
−

> 1km
Moderado a
Elevado

Proximidade (< 1km) de locais de nidificação de
rapinas com estatuto de ameaça CR e EN como a
águia de Bonelli, águia imperial e tartaranhões
Muito
(Circus cyaneus e C. pygargus)
Elevado
Afectação de zonas de nidificação e de áreas
de alimentação de outras espécies com estatuto
de ameaça CR e EN
Atravessamento de áreas de nidificação,
alimentação ou de concentração de outras aves
com estatuto de ameaça Vulnerável (ex. Elevado
dormitórios grou)

Efeito de perturbação, mais
crítico na época de reprodução
(ver tabela seguinte 10a)

Alteração do traçado. Na ausência de solução
alternativa:

Destruição directa de locais de Medidas de compensação: a estudar caso a caso
nidificação
Efeito de perda / fragmentação
do habitat
Mortalidade

+

Medidas de minimização: adaptar o calendário
das obras; eventual implementação de barreiras
acústicas ou outras (pág. 31 e 32), considerar a
instalação de cortinas de vegetação e dispositivos
de dissuasão de poiso, limpeza de bermas
(pág.30)

Locais identificados como de potencial
mortalidade significativa para determinados
grupos (ex. passeriformes, rapinas nocturnas)
Moderado
4 Espécies de aves com estatuto de ameaça CR, EN ou VU que nidificam em afloramentos rochosos escarpados como a águia-real, a cegonha-preta, a águiaperdigueira, o Milhafre-de-rabo-de-bacalhau, o Falcão-peregrino, o Britango.
5 Com particular destaque para outras espécies não incluídas nos grupos anteriores e com estatuto CR, EN, VU ou NT e com grande sensibilidade à perturbação
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Tabela 10ª – Períodos críticos para algumas espécies de aves sensíveis à perturbação, sujeitos a variações regionais.
Espécies

ESTATUTO LIVRO VERMELHO 1

Cegonha-negra (Ciconia nigra)
Bútio-vespeiro (Pernis apivorus)
Milhafre-real (Milvus milvus)
Abutre-preto (Aegypius monachus)
Gyps fulvus (Gyps fulvus)
Britango (Neophron percnopterus)

Períodos críticos3

VU

A época crítica de nidificação ocorre desde 15 de Fevereiro (selecção e ocupação
inicial do ninho) até 31 de Julho (juvenis abandonam o ninho)

VU

Reprodução de Maio a Setembro

CR (como residente)
VU (como visitante)
CR

Reprodução de Março a Julho

Reprodução de Janeiro a Agosto

NT

A época crítica de nidificação ocorre desde 15 de Janeiro (selecção e
ocupação inicial do ninho) até 31 de Julho (juvenis abandonam o ninho)

EN

A época crítica de nidificação ocorre desde 15 de Março (selecção e
ocupação inicial do ninho) até 31 de Agosto (juvenis abandonam o ninho)

Águia-cobreira (Circaetus gallicus)

NT

Reprodução de Março a Julho

Tartaranhão-azulado (Circus cyaneus)

CR

Reprodução de Março a Julho

Águia-caçadeira (Circus pygargus)

EN

Reprodução de Março a Julho

Açor (Accipitir gentilis)

VU

Reprodução de Março a Julho

Águia-real (Aquila chrysaetos)

EN

Reprodução de Janeiro a Julho

Águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti)

CR

Reprodução de Janeiro a Julho

Águia-calçada (Hieraaetus pennatus)

NT

Reprodução de Março a Agosto

Águia de Bonelli (Hieraaetus fasciatus)

EN

Reprodução de Dezembro e Junho

Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus)

NT

Reprodução de Março a Junho

Falcão-tagarote (Falco subbuteo)

VU

Reprodução de Março a Julho

Falcão-peregrino (Falco peregrinus)

VU

Reprodução de Março a Julho

Peneireiro das torres (Falco naumani)

VU

Reprodução de inicio de Março a meados de Agosto

Bufo-real (Bubo bubo)

NT

Reprodução de Dezembro a Junho

Abetarda (Otis tarda)

EN

Reprodução entre 2ª quinzena de Março e primeira quinzena de Julho

Sisão (Tetrax tetrax)

VU

Reprodução entre 2ª quinzena de Março e primeira quinzena de Julho

Grou (Grus grus)

VU

Invernada de 1 de Novembro a 15 de Fevereiro
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6. MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO
As medidas de compensação estão previstas para afectações significativas de valores naturais e visam
contrabalançar o efeito negativo de um projecto e assegurar uma compensação que corresponda aos
efeitos negativos sofridos pela espécie ou pelo habitat em causa. Estas medidas são consideradas como
último recurso.
No âmbito da aplicação das Directivas Habitats e Aves as medidas de compensação são consideradas
necessárias à protecção da coerência global da rede Natura 2000 e são utilizadas quando as outras
salvaguardas previstas nas Directivas são ineficazes e se tomou a decisão de considerar, ainda assim,
um projecto ou plano com efeitos negativos. A sua aplicação baseia-se nos números 10 e 11 do artº
10º do DL 140/99, republicado pelo DL 49/2005, de 24 de Fevereiro:
10- A realização de acção, plano ou projecto objecto
de conclusões negativas na avaliação de impacte
ambiental ou na análise das suas incidências
ambientais depende do reconhecimento, por
despacho conjunto do Ministro do Ambiente e do
Ordenamento do Território e do ministro competente
em razão da matéria, da ausência de soluções
alternativas e da sua necessidade por razões
imperativas de reconhecido interesse público,
incluindo de natureza social ou económica.
11— Sem prejuízo do disposto no número anterior,
quando a acção, plano ou projecto, objecto de
conclusões negativas na avaliação de impacte
ambiental ou na análise das suas incidências
ambientais, afecte um tipo de habitat natural ou
espécie prioritários de um sítio da lista nacional de
sítios, de um sítio de interesse comunitário, de uma
ZEC e de uma ZPE, apenas podem ser invocadas as
seguintes razões:
a) A saúde ou a segurança públicas;
b) As consequências benéficas primordiais para o
ambiente;
c) Outras razões imperativas de reconhecido
interesse público, mediante parecer prévio da
Comissão Europeia.
12— Nos casos previstos nos n. 10 e 11, são
aprovadas medidas compensatórias necessárias à
protecção da coerência global da Rede Natura 2000.
13 — As medidas compensatórias aprovadas são
comunicadas à Comissão Europeia.
os

Os seguintes documentos: “Gestão dos Sítios Natura 2000: As disposições do art.º 6º da Directiva
Habitats” e “Avaliação de planos e projectos susceptíveis de afectar de forma significativa sítios Natura
2000 - Guia metodológicos sobre as disposições dos números 3 e 4 do Artigo 6º da Directiva Habitats”
(disponíveis em http://portal.icnb.pt/ “Rede Natura 2000”, “A Avaliação de Impacte Ambiental e
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Análise de Incidências Ambientais”) incluem orientações mais detalhadas para a aplicação destas
medidas de compensação, como por exemplo o facto das medidas de compensação deverem estar
operacionais antes da instalação dos projectos.
As medidas de compensação podem, porém, ser aplicadas em todo o território aparte o contexto legal
da Rede natura 2000. Por exemplo, a plantação /beneficiação de povoamentos de Azinheiras e
Sobreiros prevista na legislação é uma medida compensatória e carece de parecer prévio do ICNB em
áreas classificadas. Esta medida, de aplicação comum na construção de infra-estruturas lineares, deve
estar prevista no Projecto de Execução.
Cuperus (2005) descreve vários tipos de medidas compensatórias para os impactos das auto-estradas,
tais como a criação de fragmentos de habitat da mesma dimensão e qualidade do habitat destruído, o
melhoramento/aumento de habitat existente quando há degradação e isolamento de habitats. O autor
apresenta exemplos de medidas aplicadas na Holanda. Em Portugal existem poucos exemplos de
aplicação de medidas de compensação em projectos de infra-estruturas lineares, resumindo-se até à
data à gestão de novas áreas de habitats pela perda de habitat de avifauna prioritária. A tabela 11
apresenta alguns exemplos de aplicação deste tipo de medidas. Consultar também o capítulo 4.3. que
também refere exemplos de medidas de compensação no âmbito da alteração de habitat e destruição
de flora (pág.30).
Tabela 11 - Exemplos de medidas de compensação aplicadas em vários projectos em Portugal

Projecto

Espécies afectadas

Afectação

Compensação

Travessia Tejo Alcochete

Avifauna zonas húmidas

Destruição do habitat

Aumento da ZPE Estuário do Tejo em
423ha

A2 – Autoestrada do Sul

Avifauna estepária e
Falco naumanni

Destruição do habitat

Aumento da ZPE em cerca de
6400ha para áreas com interesse
para a avifauna estepária. Melhoria
de um local de nidificação de Falco
naumanni e gestão do habitat da
área circundante à colónia.

Linha de Muito Alta
Tensão Alqueva Fronteira espanhola, a
400kV

Avifauna estepária

Mortalidade e exclusão
em cerca de 20km

“Para o grou e o sisão, a promoção
do melhoramento de áreas de
alimentação, aspecto que passará
pela maximização do valor biológico
de locais apropriados. Para o grou,
também a promoção do
estabelecimento de novos locais de
dormida, na proximidade de áreas
de alimentação já existentes ou a
criar, de forma a evitar que estas
aves sobrepassem a Linha nas
deslocações entre os locais de
dormida e alimentação (…)” (DIA)
O protocolo metodológico e
calendarização das Medidas de
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Projecto

Espécies afectadas

Afectação

Compensação
Compensação está ainda em
definição, estando a ser preparada
a contratualização com proprietários
para aplicação destas medidas
numa área de cerca de 260ha para
grou e c. 500ha para sisão.

Linha de Alta Tensão
Tunes – Estói

um casal águia de Bonelli
(Cerro Cabanita)

Linha Muito Alta Tensão
Sines -Portimão

um casal águia de Bonelli
(Odelouca)

Instalação de parques
éolicos nas Serras de
Montemuro e Arada

Afectação negativa da
subpopulação do lobo
que ocorre a Sul do rio
Douro

Risco de mortalidade
(distância de 1,1km e
menor que 1km
respectivamente)

Melhoria de habitat e fomento de
presas em duas zonas de caça

Aumento de perturbação

Fundo para aplicação de medidas
que visam a melhoria e conservação
do habitat de lobo ibérico e fomento
de presas selvagens, criado através
da contribuição de cada promotor
de um valor anual correspondente ao
preço de 2 cabras por MW
instalado, de acordo com as tabelas
oficiais do MADRP para os mercados
da região. A definição e
implementação destas medidas é da
responsabilidade dos promotores, e
é feita em articulação com o ICNB.
Este fundo pressupõe uma
articulação entre promotores que
operam nesta região. Foi criada uma
Associação para gerir este fundo
que neste momento já tem em curso
alguns projectos (consultar
www.loboiberico.org/index.php)
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7. MONITORIZAÇÃO
O objectivo geral desta fase é monitorizar a evolução das populações face à implementação e
exploração do empreendimento, bem como da eficácia das medidas de minimização implementadas.
De uma forma geral nos projectos de infra-estruturas lineares os principais parâmetros a monitorizar
são:
− mortalidade das espécies com cálculo das taxas de detectabilidade e de remoção
− alterações na distribuição e utilização do espaço por parte das espécies, destacando-se entre
essas alterações o efeito de exclusão, particularmente relevante para espécies mais sensíveis
que em geral são as de maior preocupação de conservação.
− Eficácia das medidas de minimização e compensação (se previstas) implementadas - utilização
das passagens/ escapatórias, eficácia da vedação, entre outras
Para além destes poderão haver monitorizações específicas de outros factores como a poluição no
meio hídrico ou o efeito barreira a longo prazo (dinâmica das populações). A avaliação do plano de
monitorização em fase de EIA deve atender às especificidades da área de estudo e dos valores
naturais em causa. Os projectos de monitorização específicos devem ser sujeitos à prévia aprovação do
ICNB (devendo isso ser referido em DIA). Para acompanhamento da monitorização na fase de
exploração da infra-estrutura deve ser feita uma avaliação dos relatórios de monitorização, podendo
prever-se ainda um acompanhamento no terreno.
7.1. CONTEÚDO E ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO
Na tabela 12 apresenta-se a estrutura prevista para o relatório de monitorização (RM), de acordo com
a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril de 2001, desenvolvendo os capítulos previstos em termos de
conteúdos mais importantes para o descritor Ecologia:
Usualmente os relatórios de monitorização são apresentados à autoridade de AIA com a periodicidade
constante na DIA, ou, na sua falta, no EIA. Deve existir uma periodicidade de entrega ao ICNB de
relatórios semestral ou anual, conforme a relevância dos impactes, salientando-se que esta
periodicidade pode ser ajustada no decurso da monitorização. Para encurtar o tempo entre a entrega
dos relatórios pelo promotor e a chegada ao ICNB deverá estar previsto um circuito de apresentação
mais expedito e directo entre o promotor da obra e o ICNB. De facto, a disseminação rápida de
informação entre os parceiros ligados ao processo de AIA é uma das recomendações de procedimento
para programas mais eficazes (Trocmé et al 2002).
Em cada relatório de monitorização deve ser tido em conta o exposto nos anteriores relatórios de
monitorização e haver referência a eventuais outros relatórios específicos de monitorização
complementares.
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Tabela 12 – Estrutura e conteúdo do relatório de monitorização e respectivos conteúdos que devem ser desenvolvidos e que são mais importantes para o descritor Ecologia

Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril de 2001
I - Introdução:
a) Identificação e objectivos da monitorização objecto do
RM;
b) Âmbito do RM (factores ambientais considerados e
limites espaciais e temporais da monitorização);
c) Enquadramento legal;
d) Apresentação da estrutura do relatório;
e) Autoria técnica do relatório

CONTÉUDOS PROPOSTOS E IMPORTANTES PARA ECOLOGIA
Objectivos gerais:
- Monitorizar os impactes sobre espécies da fauna e seus habitats
- Monitorizar o grau de afectação da flora e fauna em relação aos impactes previstos
- Monitorizar a população de algumas espécies na área de afectação do projecto: movimentos,
densidades, mortalidade
- Monitorizar a recuperação dos habitats /coberto vegetal
- Monitorizar a área envolvente onde ocorram impactos relacionados com a implantação da via
Monitorizar a eficácia das medidas minimização (uso passagens, eficácia vedações), prevendo-se eventual
re-adaptação das mesmas em função dos resultados obtidos
II - Antecedentes:
Deverá ser feita referência às questões relacionadas com a monitorização constantes da DIA ou do RECAPE,
a) Referência ao EIA, à DIA, ao plano geral de discriminando com fidelidade o conteúdo/as situações previstas nestes documentos. As diferenças
monitorização apresentado no RECAPE, a anteriores RM e relativamente ao previsto nos antecedentes deverão ser devidamente fundamentadas
a anteriores decisões da autoridade de AIA relativas a
estes últimos;
b) Referência à adopção das medidas previstas para
prevenir ou reduzir os impactes objecto de monitorização.
Eventual relação da calendarização da adopção destas
medidas em função dos resultados da monitorização;
c) Referência a eventuais reclamações ou controvérsia
relativas aos factores ambientais objecto de
monitorização.
III - Descrição dos programas de monitorização (para Metodologia detalhando e justificando os procedimentos adoptados tais como:
cada factor ambiental):
- trabalhos de recolha de dados no terreno em época adequada para a obtenção de dados fiáveis
a) Parâmetros a medir ou registar. Locais de amostragem, - período de estudo com uma duração mínima de 3 anos incluindo uma fase de 1 ano antes da
medição ou registo;
implementação do projecto, a fase de construção do empreendimento e pelo menos 2 anos na fase de
b) Métodos e equipamentos de recolha de dados;
exploração. Após esta fase deve haver uma reavaliação de metodologias e da pertinência de prolongar a
c) Métodos de tratamento dos dados;
monitorização.
d) Relação dos dados com características do projecto ou - metodologias adequadas aos taxa em causa (ver tabela seguinte)
do ambiente exógeno ao projecto;
- apresentação de um cronograma dos trabalhos de monitorização, em confronto com o cronograma dos
e) Critérios de avaliação dos dados
trabalhos/intervenções das fases de construção e exploração
- na monitorização deve estar incluída a fase anterior à instalação do projecto. A informação recolhida
nesta fase pode permitir afinar a definição das medidas de minimização a implementar, colmatando lacunas
da caracterização da situação de referência
IV - Resultados dos programas de monitorização (para Apresentação e interpretação dos resultados de forma sistemática e clara, (por ex. com base em tabelas)
cada factor ambiental):
relacionando os dados da fauna, flora e vegetação com as componentes/acções do projecto e os impactes
a) Resultados obtidos;
em causa.
b) Discussão, interpretação e avaliação dos resultados Devem ser contemplados também os eventuais impactes indirectos
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Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril de 2001
CONTÉUDOS PROPOSTOS E IMPORTANTES PARA ECOLOGIA
obtidos face aos critérios definidos;
c) Avaliação da eficácia das medidas adoptadas para
prevenir ou reduzir os impactes objecto de monitorização;
d) Comparação com as previsões efectuadas no EIA,
incluindo, quando aplicável, a validação e a calibração de
modelos de previsão
V - Conclusões:
- Distinção entre os impactos esperados e os impactos não previstos pelo EIA.
a) Síntese da avaliação dos impactes objecto de - Proposta fundamentada de introdução de novas medidas de minimização ou redifinição das medidas já
monitorização e da eficácia das medidas adoptadas para aplicadas, justificando e especificando os insucessos registados.
prevenir ou reduzir os impactes objecto de monitorização;
b) Proposta de novas medidas de mitigação e ou de
alteração ou desactivação de medidas já adoptadas;
c) Proposta de revisão dos programas de monitorização e
da periodicidade dos futuros relatórios de monitorização.
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Metodologias de monitorização:
A tabela 13 apresenta detalhes de monitorizações específicas para determinadas espécies e que
poderão ser comuns ou distintas nas diferentes fases do projecto. Estas indicações não inibem que as
equipas de monitorização aprofundem outras metodologias a aplicar a situações.
A área de estudo deve ser definida em função da distribuição do grupo alvo na envolvência do
projecto, quando conhecida, e da ecologia do mesmo, nomeadamente no que respeita à utilização do
espaço. Assim, deve ir para além das áreas contíguas ao empreendimento sempre que tal se justifique;
por exemplo no caso do lobo, tendo em conta a grande mobilidade desta espécie e as dimensões
médias das suas áreas vitais, deverá abranger os territórios das alcateias potencialmente afectadas
pela infra-estrutura. O esforço de monitorização deverá ser variável em função dos impactos
expectáveis. Deverá ser monitorizada a totalidade dos troços com incidência em área classificada; fora
dessas áreas, pode ser monitorizada uma parte da infra-estrutura, incidindo em zonas/ habitats de
maior relevância para a fauna (a definir caso a caso).
A monitorização deve ser realizada ao longo de 3 fases distintas antes do início da construção do
empreendimento, durante as obras e durante a exploração do mesmo. De forma a permitir a
interpretação dos resultados obtidos em cada uma dessas fases e a obtenção de conclusões
relativamente a eventuais impactos decorrentes da instalação das infra-estruturas em análise, a
metodologia utilizada bem como a intensidade espacio-temporal da amostragem deve ser idêntica em
todas as fases do estudo. A fase de caracterização da situação do grupo/espécie na área antes da
construção do projecto deverá abranger pelo menos um ciclo anual de forma a conhecer as normais
variações que se façam sentir ao longo do ano na utilização da área pela espécie(s) em questão.
Poderá eventualmente ser inferior a um ano desde que exista informação obtida no âmbito de outros
trabalhos que possa ser utilizada como situação de referência, ou seja, que tenha sido recolhida com
uma malha semelhante ou extrapolável para a que se pretende utilizar. Quando não for possível
caracterizar a situação de referência poderá recorrer-se a áreas controlo na envolvente do projecto. A
monitorização durante a fase de exploração deve ter uma duração não inferior a 3 anos, sendo que
no final desse período e em função dos resultados obtidos, se analisará a pertinência de a prolongar.
As monitorizações a médio/longo prazo tem-se revelado mais informativas e eficientes ao nível de
propor novas medidas de minimização. De facto, no caso de grandes mamíferos que têm um período
de adaptação às infra-estruturas de cerca de 3-4 anos, os resultados de uma longa monitorização
apontaram para implementação de novas passagens de fauna de menores dimensões do que se
tivessem considerado apenas os resultados ao fim de 3 anos. Assim a monitorização alargada foi mais
eficiente e económica poupando o promotor à construção de passagens superiores mais dispendiosas.
O esforço de monitorização deve ser função da ecologia da espécie em causa, dos impactos
expectáveis, bem como da escala temporal durante a qual se espera que os mesmos se façam sentir.
Tabela 13 – Objectivos e metodologias aconselhadas para monitorização de espécies e habitats

Espécie/

Objectivos/resultados pretendidos

Metodologias aconselhadas

Confirmação da presença de espécies potenciais e
sua distribuição na área do projecto.

Procura de indícios de presença em locais
potencialmente propícios à ocorrência da(s)
mesma(s).

Grupo
Mamíferos
(geral)
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Espécie/

Objectivos/resultados pretendidos

Metodologias aconselhadas

Grupo
Carnívoros
Estimativas do efectivo ou da abundância
ameaçados –
populacional.
lobo, gato-bravo,
toirão, marta,
arminho

Procura de indícios de presença em locais
potencialmente propícios à ocorrência da(s)
mesma(s) com esforço de amostragem adequado
ao longo da área de estudo e idêntico ao longo
das fases de monitorização
Armadilhagem fotográfica
Estações de cheiro
Faroladas (método complementar)

Avaliação mortalidade. Cálculo da proporção da
população afectada por atropelamento.

Transectos para recolha de cadáveres a realizar
2 vezes/mês ou trimestralmente durante uma
semana com visitas diárias
Agilizar contactos com equipa de manutenção
da estrada que diariamente recolhe animais
mortos

Caracterização da dinâmica populacional da espécie Lobo: Estações de escuta e de espera,
na área de implementação do projecto e envolvente. nomeadamente entre Maio e Outubro para
averiguar a ocorrência de reprodução nas
alcateias monitorizadas
Caracterização da utilização do espaço na área de
implementação do projecto e envolvente.

Telemetria quando se justificar

Cálculo da área destruída de habitat importante
para a espécie.

Cartografia

Avaliação da eficácia das medidas minimizadoras do Avaliação da utilização das passagens por
efeito barreira.
instalação de: câmaras, pó de pedra
Telemetria quando se justificar
Monitorização genética a longo prazo de forma
a verificar diferenciações entre as populações
fragmentadas *
Quirópteros

Inventariação de abrigos num raio de 10km.
Estudo da variação sazonal da ocupação dos abrigos Utilização de detectores de ultra-sons
que tenham muitos morcegos ou vestígios. No caso de
abrigos com muitos morcegos que se suspeite que
possam ter importância a nível nacional, deverá o
Visitas diárias, ao longo de três semanas (não
ICNB ser informado de tal facto de forma a que os
seguidas) por época do ano
seus técnicos possam avaliar da sua importância.
Estudo da utilização da área como zona de caça ou
de passagem
Estudo da mortalidade por atropelamento.

Invertebrados

Estimativas populacionais.

Capturas e levantamentos através de transectos

Verificação da situação/evolução da
presença/abundância/densidade de espécies em
áreas controlo na envolvente do projecto.
Avifauna

Avaliação mortalidade
Estimativas populacionais. quando se justificar para

No caso das estradas e ferrovias deve ser
verificada mortalidade numa faixa alargada de
forma abranger animais projectadas fora da
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Espécie/

Objectivos/resultados pretendidos

Metodologias aconselhadas

Grupo
cálculo da proporção da população afectada por
faixa ou linha férrea.
mortalidade ou para avaliação do efeito de exclusão
A definir em função das espécies-alvo
Habitats

Cartografia e indicação quantitativa da área
ocupada por cada habitat

Estimativa da área total afectada e/ou
destruída irreversivelmente

Avaliação da recuperação dos habitats

Comparação com área de controlo para avaliar
evolução em termos de composição florística

Anfíbios e répteis Estimativas populacionais

Prospecções específicas diurnas ou nocturnas

Mortalidade
Espécies da flora Estimativa do efectivo total afectado
Estimativa de áreas ocupadas e/ou de efectivos
populacionais

Cartografia dos núcleos populacionais
Eventual contabilização de efectivos
Comparação com área de controlo

Avaliação da recuperação das populações
Rato-de-cabrera

Esclarecimento da localização exacta das colónias da Detecção das colónias com prospecção dirigida
espécie
a habitat preferencial

*No âmbito da monitorização mais a longo prazo do efeito de barreira e suas possíveis consequências a nível genético, os programas poderão prever uma
recolha de material post mortem para futuro aproveitamento e eventuais estudos genéticos sobre as populações. O Banco de Tecidos de Vertebrados
Selvagens do ICNB, mesmo em funcionamento provisório, poderá assegurar a orientação para a recolha das amostras e posteriormente receber as mesmas
para armazenamento e disponibilização à comunidade científica.

Para além das monitorizações específicas de espécies e habitats também as medidas de minimização
implementadas devem ser alvo de monitorização de acordo com parâmetros sumarizados na tabela
14.
Tabela 14 – Objectivos e parâmetros a usar na monitorização das medidas de minimização (adaptado de Trocmé et al 2002)

Medidas

Objectivos

Parâmetro a usar

Passagens de fauna

Avaliar se estão correctamente
instaladas e localizadas

Número de espécies que usam a
passagem
Uso pelas espécies alvo (ex. anfíbios
em passagens específicas, gato-bravo
em PH modificadas)

Prevenção do atropelamento
(vedações, dissuasores de poiso,
cortinas de vegetação)

Avaliar se as estruturas estão
correctamente instaladas e localizadas

Número de registos de atropelamento
no troço protegido
Percentagem de redução de
atropelamento (se a medida se aplica
a uma estrutura existente e se existem
dados disponíveis)
Verificação física das estruturas

Recuperação de área afectada (ex.
translocação de habitat)

Avaliar se o novo habitat está a ser
usado pela espécie alvo (ex. rato-decabrera)

Número de espécies e composição das
novas comunidades (ex. florística) –
evolução da área
Presença da espécie alvo
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Nesta fase de pós-avaliação, caso sejam detectadas situações de incumprimento da DIA, devem ser
solicitados esclarecimentos ao promotor com conhecimento à Autoridade de AIA. Caso justifique poderá
posteriormente ser apresentada queixa à IGAOT com conhecimento à Autoridade de AIA.
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