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SUMÁRIO 

 

Assiste-se atualmente a uma crescente aposta na exploração das energias 

renováveis, principalmente da energia eólica, face à poluição gerada pelas energias 

fósseis. São vários os impactes que ocorrem aquando da implementação deste tipo de 

energias, ao nível da paisagem, do ruído, da afetação da fauna, da ocupação e 

degradação do solo. Os impactes das energias eólicas na avifauna têm sido alvo de 

estudo e discussão nos últimos anos. Os estudos efetuados neste domínio apontaram 

como principais impactes a morte por colisão direta das aves com as pás das turbinas, 

o efeito de barreira, obstruindo rotas migratórias e circadianas, e a perda ou redução 

da qualidade do habitat, levando à deslocação de territórios e à diminuição da taxa de 

reprodução e recrutamento.  

A avaliação dos impactes associados revela-se muito importante face à 

instalação crescente de aerogeradores em Portugal. Neste contexto, o objetivo geral 

deste trabalho passa por avaliar os impactes cumulativos inerentes à tendência da 

crescente instalação de infraestruturas deste tipo no País, usando como alvo de 

estudo uma das espécies da avifauna residente com maior mortalidade registada por 

colisão com os aerogeradores, a Laverca (Alauda arvensis). Pretende-se caracterizar 

algumas variáveis associadas à mortalidade de aves em geral, quantificando a 

mortalidade de Lavercas em particular no contexto dos parques eólicos em estudo na 

região Norte de Portugal. Para o efeito, a presente metodologia de trabalho assenta no 

desenvolvimento de um modelo dinâmico com o intuito de caracterizar e avaliar a 

magnitude e o significado ecológico dos impactes cumulativos para as populações de 

Laverca. Os objetivos finais foram: (a) expressar espacialmente, com recurso a 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG), os dados obtidos localmente, a partir das 

estimativas de mortalidade de Lavercas por quadrícula, ao nível de cada parque 

eólico, de modo a captar a projeção regional dos impactes cumulativos resultantes do 

conjunto dos empreendimentos eólicos para a região em estudo; e (b) identificar os 

parques eólicos com maior impacte potencial sobre as populações de Laverca, numa 

lógica de apoio à decisão no planeamento de eventuais medidas de minimização.  

Através da modelação ecológica, foi concebida uma abordagem integrada que 

articulou o processamento estatístico dos dados disponíveis, a construção de um 

modelo dinâmico, a incorporação da influência de fenómenos estocásticos, como o 

efeito dos incêndios na estrutura dos habitats, e a expressão espacial em SIG. Foi 

assim possível simular cenários realistas para a ocorrência da espécie em sistemas 

montanhosos do norte de Portugal. Adicionalmente foi também possível criar novos 

cenários de previsão de impacte, simulando as tendências previsíveis de mortalidade 
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de Alauda arvensis em parques eólicos ao longo do período de exploração, com o 

objetivo de identificar quais os locais que mais necessitam de eventuais medidas de 

mitigação e conservação. Foram utilizados dados de probabilidade de nidificação da 

espécie na época reprodutiva, dados ecológicos do espaço em estudo, dados dos 

parques eólicos e dados relativos à ecologia da espécie. 

Para a construção do modelo dinâmico foram considerados parâmetros da 

dinâmica populacional da Alauda arvensis, bem como o impacte induzido pela 

instalação de aerogeradores e ainda uma componente mais estocástica, representada 

pela ocorrência de incêndios e pela recuperação ecológica do habitat. Este modelo 

permitiu o cálculo e previsão de um índice de impacte que quantifica a expressão da 

mortalidade de Lavercas no contexto da respetiva abundância relativa para cada 

área/quadrícula em estudo. Os modelos de distribuição da espécie em época 

reprodutiva proporcionaram a representação espacial da sua probabilidade de 

nidificação, a uma escala regional detalhada, que serviu de base à avaliação da 

intensidade e significado ecológico dos impactes associados à localização dos 

parques eólicos, expressos em mortalidade e nos fatores ambientais implicados nessa 

mortalidade. 

Esses modelos de distribuição populacional em época reprodutiva foram 

confrontados com o modelo de impacte de modo a determinar, com maior precisão, as 

áreas de maior impacte efetivo. Posteriormente foram retratados esses impactes em 

Áreas Classificadas e identificados os parques eólicos com maior necessidade de 

monitorização. As zonas de maior risco concentram-se principalmente nas Áreas 

Protegidas e Rede Natura 2000, com impactes bastante significativos que podem 

atingir valores na ordem dos 100%. Verificou-se também que as áreas com maior risco 

são aquelas que se sobrepõem à distribuição da espécie em época reprodutiva, 

indicando que as populações desta espécie poderão estar sob elevado risco de perda 

de viabilidade ecológica na área de influência desses parques eólicos.   

Concluindo, com este estudo foi possível identificar as áreas de maior risco de 

mortalidade para a situação atual e para cenários de instalação de futuros parques 

eólicos na região. Embora ainda numa fase de demonstração académica, o objetivo 

último é criar as bases para que esta abordagem constitua no futuro uma ferramenta 

de apoio à decisão e à gestão, reforçando o seu carácter preventivo na avaliação dos 

impactes e no desenvolvimento de planos de conservação para esta e outras espécies 

potencialmente afetadas pela instalação de parques eólicos.  

 

Palavra-chave: Alauda arvensis, avifauna, energia eólica, impactes 

cumulativos, mortalidade de aves, modelos dinâmicos, SIG. 
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ABSTRACT 

We are witnessing today a growing investment in the exploitation of renewable 

energies, especially wind power, due to the pollution generated by fossil fuels. There 

are several impacts that occur when implementing this type of energy, on the 

landscape, noise, fauna affectation, land use and degradation. The impact of wind 

power on birds has been the subject of study and discussion over recent years. The 

studies conducted in this area indicated the death of birds by direct collision with the 

turbine blades, the barrier effect, blocking migratory and circadian routes, and the loss 

or degradation of habitat as the major effects, leading to the displacement of territories 

and the decrease in the reproductive and recruitment rates. 

The evaluation of the associated impacts proves to be very important given the 

increasing installation of wind turbines in Portugal. In this context, the main aim of this 

study is to assess the cumulative impacts inherent to the increasing number of wind 

power facilities in the country, using as a target species one of the resident bird species 

with higher recorded mortality rate by collision with the turbines, the Eurasian Skylark 

(Alauda arvensis). We aim to characterize some variables associated with mortality of 

birds in general, quantifying Laverca’s mortality in particular, in the context of wind 

farms in Northern Portugal. To do so, this methodology is based on the development of 

a dynamic model in order to characterize and assess the magnitude and ecological 

significance of cumulative impacts on Laverca’s populations. The ultimate goals were: 

(a) to spatially express, using Geographic Information Systems (GIS), the data 

obtained locally, from estimates of species’ mortality by grid cell, at each wind farm, to 

capture the projection of regional cumulative impacts resulting from all the wind 

projects in the study region; and (b) to identify the largest wind farms with potential 

impact on populations of Laverca, to support planning and minimization measures. 

Through ecological modelling, we designed an integrated approach that 

articulated the statistical processing of the data available, the construction of a dynamic 

model, incorporating the influence of stochastic phenomena on habitat structure, and 

the spatial expression in GIS. It was thus possible to simulate realistic scenarios for the 

occurrence of the species in mountain systems in Northern Portugal. Additionally, it 

was also possible to forecast new impact scenarios, simulating the predicted mortality 

trends of Alauda arvensis in wind farms over the period of wind power holding, aiming 

to identify the places most in need of mitigation and conservation measures. We used 

data of species’ nesting probability during the breeding season, ecological data of the 

study area, data from wind farms, and data on the ecology of the species. 
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To construct the dynamic model, we considered parameters related to the 

population dynamics of Alauda arvensis, as well as the impact induced by the 

installation of wind turbines and even a more stochastic component, represented by the 

occurrence of fires and the ecological restoration of habitat. This model allowed the 

calculation and prediction of an index that quantifies the impact of Laverca’s mortality in 

the context of the relative abundance for each study grid. The species’ distribution 

models in the reproductive season provided the spatial projection of their likely nesting, 

at a detailed regional scale, which was used to assess the intensity and significance of 

ecological impacts associated with the location of wind farms, expressed in mortality 

and environmental factors related to this mortality. 

These distribution models in the reproductive season were confronted with the 

impact model to determine more accurately the areas of greatest effective impact. 

Subsequently, these impacts were portrayed in hazardous areas, and wind farms most 

in need of monitoring were identified. The highest risk areas are mainly concentrated in 

the protected areas and Nature 2000 sites, with very significant impacts that can reach 

values of around 100%. It was also found that the areas at highest risk are those that 

overlap the distribution of the species in the breeding season, indicating that 

populations of this species may be at high risk of losing ecological viability in the area 

of influence of these wind farms. 

In conclusion, this study was able to identify the areas of greatest risk of 

mortality for the current situation and for scenarios for future installation of wind farms 

in the region. Although it is still in the early demonstration academic phase, the ultimate 

goal is to create a basis for this approach to constitute in the future a supporting tool to 

decision and management, strengthening its preventive nature in assessing the 

impacts and the development of conservation plans for this species as well as for many 

others potentially affected by the installation of wind farms. 

 

Keyword: Alauda arvensis, bird species, cumulative impacts, dynamic models, 

GIS, mortality of birds, wind power.   
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. ENQUADRAMENTO  

 

As alterações ambientais constituem uma grave ameaça para a população 

humana, para os ecossistemas e para a biodiversidade. Reconhece-se hoje que as 

Energias Renováveis (ER) oferecem uma importante alternativa para combater as 

mudanças ambientais, obviando a dependência dos combustíveis fósseis e reduzindo 

a emissão de gases nocivos. Entre as alternativas renováveis, a Energia Eólica (EE) 

conheceu recentemente uma aposta forte, assegurando hoje um importante contributo 

para a geração de energia mundialmente (BirdLife Internacional, 2005). Este tipo de 

energia oferece benefícios na redução da emissão de gases de efeito de estufa, mas a 

instalação deste tipo de energia alternativa também tem algumas consequências 

negativas no que diz respeito à perda de biodiversidade. Nas últimas décadas, a EE 

recebeu em Portugal um considerável investimento, no âmbito de uma estratégia para 

combater o aquecimento global e cumprir o Protocolo de Quioto (Santos, 2010).  

A produção de energia por fontes renováveis não apresenta consequências 

intrínsecas negativas, contudo têm sido registadas consequências prejudiciais para a 

conservação da natureza, havendo por isso uma necessidade emergente de equilibrar 

os riscos e os benefícios em prol da minimização dos efeitos ambientais adversos 

(BirdLife Internacional, 2005). Embora a EE seja geralmente considerada capaz de 

produzir eletricidade sem os muitos impactes (ar tóxico e gases de efeito de estufa, 

uso da água e da poluição, e destruição do habitat) associados a outras fontes de 

energia, vários outros inconvenientes têm sido descritos (Fielding et al., 2006; Gamboa 

& Munda, 2007). Apesar de esta energia ser “limpa”, inesgotável e rentável, tem 

associadas algumas consequências negativas em certos descritores ambientais. Todo 

o tipo de energia tem uma relação de custo-benefício, quer seja de carácter renovável 

ou não renovável, incluindo os impactes diretos e indiretos com a instalação de 

parques eólicos na vida selvagem e conservação de natureza (Santos, 2010). 

Por outro lado, os ecossistemas e paisagens da Região Mediterrânica (Portugal 

está, em grande parte, incluído nesta região) têm sido moldados por uma história de 

milhares de anos do uso do solo e perturbação humana. Assim, uma questão 

importante é se as comunidades biológicas conseguem lidar com as perturbações 

adicionais, neste caso com a instalação de infraestruturas para a exploração da 

energia eólica (Santos, 2010). Justifica-se assim a necessidade de monitorizar estes 

empreendimentos, para acompanhar as alterações consequentes da instalação deste 
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tipo de infraestruturas. É crucial ter um controlo através de ações de monitorização 

específicas, com um plano de vigilância e parâmetros em estudo bem definidos antes 

de iniciar o projeto, no sentido de identificar precocemente os impactes e aplicar 

medidas minimizadoras e/ou compensadoras para que numa forma progressiva seja 

alcançado um equilíbrio ecológico.  

Os efeitos negativos da exploração deste tipo de energia podem ser reduzidos 

para níveis mais aceitáveis, através da implementação de medidas de mitigação. 

Vários autores apresentaram resumidamente alguns fatores de perigo das 

infraestruturas eólicas para as aves (Langston & Pullan 2003; Hotker et al., 2004). 

Martínez (2010) identificou os seguintes quatro grandes tipos de fatores de risco: 

 Alterações comportamentais e efeito de exclusão, causados pela 

proximidade das turbinas, induzindo comportamentos evasivos ou 

abandono face a estímulos visuais e/ou sonoros associados às 

infraestruturas; 

 Perda de habitat, representada pela destruição, modificação ou criação de 

novos habitats associados à construção dos parques eólicos; 

 Mortalidade e alterações demográficas decorrentes da colisão mais ou 

menos seletiva com os aerogeradores e estruturas associadas; 

  Criação de acessibilidades fáceis a zonas que antes eram remotas e 

pouco perturbadas. 

Segundo estudos anteriores, estes fatores de risco podem originar várias 

consequências imputáveis aos Parques Eólicos (PE), especialmente sobre aves e 

morcegos, que são os grupos mais propícios a sofrer os impactes diretos e indiretos 

destas infraestruturas.  

 

1.2. AS ENERGIAS RENOVÁVEIS EM PORTUGAL 

 

A exploração das ER, e especificamente da energia eólica (EO), é hoje 

assumidamente uma grande aposta nacional, tendo em conta que Portugal tem 

compromissos com a União Europeia em termos de produção da energia elétrica a 

partir de fontes renováveis. Portugal apresenta um sistema energético caracterizado 

por uma forte dependência externa (82% em 2007) e por elevada intensidade 

energética do PIB, a maior do Estados Membros da União Europeia (UE), registando 

uma tendência de crescimento, por contraste com o que sucede na generalidade dos 

Estados Membros e em termos de média comunitária (Rosa, 2009). A Figura 1 ilustra 
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as conclusões de um estudo realizado pela Eurostat em 2011, demonstrando que 

existe uma maior aposta nas energias designadas alternativas no ano de 2007, na 

totalidade de países pertencentes à União Europeia.  

 

 

Figura 1 - Produção da energia primária dentro da EU - 27, 2007 (Adaptado de: Eurostat, 2010). 

  

Em Portugal esta fonte de energia apresenta um desenvolvimento crescente, 

pois é responsável por cerca de 8% da eletricidade consumida anualmente e espera-

se que atinja brevemente os 15% (Apren, 2008). Para reverter a escassez dos 

combustíveis fósseis, nos últimos anos Portugal apostou fortemente nas energias 

alternativas. Este sector (ER) conquista cada vez mais o território na economia 

nacional, uma vez que as energias renováveis abrem portas para uma economia mais 

sustentável e competitiva. Segundo o presidente da Associação de Energias 

Alternativas, António Sá da Costa, “em cada hora que se consome eletricidade, mais 

de meia hora é energia renovável” (Apren, 2008). 

Neste momento, o País encontra-se num panorama de dependência 

energética. Apesar de apresentar um enorme potencial em termos de exploração de 

energias renováveis, é necessário primeiro investir nas fontes de energias endógenas 

de que o País dispõe, salvaguardando sempre as condicionantes ambientais. Segundo 

o Ministério da Economia, a EO evita a necessidade de importar petróleo ou gás 

natural e assim, contribui para aliviar a dependência e a fatura energética do País. 

Para além das vantagens citadas previamente, também permite diminuir as emissões 

e os custos associados à poluição, como por exemplo o esgotamento dos recursos 

ditos não renováveis (ME, 2002).  

Em Portugal, segundo as estatísticas da Direção Geral de Energia e Geologia 

(DGEG, 2012), a potencial instalação de energia eólica no final de Agosto do atual ano 
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situava-se em 4 338 MW. De fato, a potência instalada no sector eólico representa 

uma Taxa de Crescimento Médio Anual de 47,6%, avaliada entre 2003 a 2012. Em 

Agosto de 2012 registava-se em Portugal continental a existência de 220 parques 

eólicos, correspondendo a 2 268 aerogeradores. Pela avaliação realizada em Março 

de 2012, os distritos com maior potência instalada são: Viseu, Coimbra, Castelo 

Branco, Vila Real, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Santarém, Guarda e Braga. Os 

distritos considerados com maior recurso de vento em Agosto de 2012 foram Viseu, 

Castelo Branco, Coimbra, Vila Real, Viana do Castelo e Lisboa. Numa visão geral, 

desde 1995 até 2009 verifica-se que ocorreu um grande aumento na produção de 

energia elétrica a partir da totalidade de energias renováveis existentes, sendo a 

energia eólica a que mais contribuiu para este aumento (Figura 2).  

 

  

Figura 2- Produção de Energia Elétrica a partir de fontes renováveis (GWH). A totalidade de 

energia produzida e a contribuição individual de cada energia renovável (energia hídrica, 

eólica, biomassa,  resíduos sólidos urbanos, biogás, fotovoltaica e totais renováveis) estão 

representadas (Adaptado de DGEG, 2012). 

O nosso País apresenta por excelência condições excecionais para a 

exploração de EO, devido às cumeadas de média/grande altitude, que apresentam um 

grande potencial para a instalação deste tipo de infraestruturas. Embora os parques 

eólicos causem um menor impacte global sobre o ambiente quando comparados com 

as centrais convencionais de obtenção de energia, há alguns aspetos negativos a 

considerar, como o ruído provocado pela rotação das pás e o impacte visual na 

paisagem. Além disso, a maior parte dos parques eólicos estão localizados dentro ou 

nas imediações de áreas com um estatuto de proteção da natureza, porque esses são 
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os locais com melhores condições de vento (ME, 2002). Nessas zonas o vento é o 

apropriado para o funcionamento do sistema, mas também causa incómodo para a 

população humana local no desenvolvimento das suas atividades diárias.  

 

1.3. POTENCIAIS EFEITOS DOS PARQUES EÓLICOS NAS AVES 

 

As aves constituem um dos grupos potencialmente mais afetados por projetos 

como os parques eólicos. Diversos estudos efetuados têm demonstrado uma maior 

sensibilidade deste grupo a este tipo de empreendimento, relativamente aos restantes 

grupos da fauna. Esta maior sensibilidade reside, fundamentalmente, nos conflitos que 

se podem gerar durante a fase de exploração resultantes de uma eventual colisão de 

aves com as pás dos aerogeradores ou com os próprios dos aerogeradores 

(Empreendimentos Eólicos do Douro, 2003). Os parques eólicos são instalados em 

espaços abertos, isto porque precisam de áreas com boa exposição de vento, de 

maneira a atingir altas velocidades. Em geral os aerogeradores são instalados em 

áreas de clareira, em áreas costeiras ou em “offshores”, potencialmente afetando os 

habitats importantes para a reprodução, as aves migratórias, entre outros efeitos 

(Drewitt et al., 2006). 

Os especialistas asseguram que os parques eólicos têm efeitos negativos 

sobre as populações de aves (as aves frequentemente nidificam em espaços abertos). 

No entanto, também concordam que esses impactes sobre as populações, bem como 

as perturbações na reprodução, podem ser controlados. Para além destes efeitos, as 

aves também podem ser afetadas por efeitos secundários como mudanças de gestão 

da terra ou o abandono do uso agrícola próximo da instalação dos aerogeradores 

(Hotker et al., 2005).    

Um estudo de revisão sobre este tema (BirdLife, 2003) mostrou que algumas 

espécies de aves diminuíram os seus níveis de reprodução após o início do 

funcionamento de parques eólicos. Noutros casos, verificou-se uma diminuição da 

densidade de aves que utilizam as zonas ocupadas por estes empreendimentos, como 

locais de alimentação ou dormitório. Os efeitos que os parques eólicos causam nas 

aves variam muito e dependem de uma ampla gama de fatores, incluindo as 

características do projeto, a topografia do terreno envolvente, os habitats afetados, e o 

número e as espécies de aves presentes. Como as variáveis envolvidas são bastante 

diversificadas, a avaliação de um PE deve ser feita individual e cuidadosamente. Cada 

um desses efeitos pode por sua vez influenciar um impacte particular (por exemplo, a 

perda de habitat provoca a redução do número de aves que utilizam uma área, o que 
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pode em consequência reduzir o risco de colisão) (Drewitt et al., 2006; Martínez et al., 

2010).  

Como foi referido anteriormente, um dos fatores que influenciam a colisão das 

aves com os aerogeradores é o habitat circundante. Por exemplo, as aves possuem 

elevado risco de colisão em parques eólicos perto de zonas húmidas. Nas zonas de 

montanha, devido à sua morfologia, foram encontradas muitas aves de rapina mortas; 

perto de florestas, onde também existe um elevado risco de colisão, este risco 

aumenta com o aumento do tamanho da turbina eólica. Esta relação no entanto, não 

foi ainda demonstrada de forma estatisticamente significativa (Drewitt et al., 2006). 

As condições climatéricas da zona de implementação dos parques eólicos são 

outro fator que pode influenciar consideravelmente o risco de colisão de aves. Os 

abundantes nevoeiros aumentam bastante o risco de colisão, tal como o vento que, 

quando é forte (imprescindível para os aerogeradores), aumenta o risco de colisão ao 

diminuir o controlo do voo e ao tornar mais imprecisas as manobras de aves. De fato, 

detetou-se em vários estudos que as taxas mais elevadas de mortalidade causadas 

pelos aerogeradores aconteceram em noites de fortes ventos e/ou má visibilidade 

(Relatório da Avaliação Ambiental do Parque Eólico da Serra de Arga, 2002). 

Está descrito que as aves de rapina, pela sua tipologia de voo (são aves com 

voo muito rápido e com variações de direção instantâneas) são facilmente afetáveis 

por colisões com obstáculos (Empreendimentos Eólicos do Douro, 2003). Esta 

afetação tende a explicar-se, não só pela grande velocidade de voo, mas também pela 

distração. Este tipo de voo exige uma atenção praticamente total, normalmente 

centrada na procura e perseguição da presa. Esta atenção “focada” provoca, por 

vezes, ausência de concentração em relação ao meio enquadrante (Empreendimentos 

Eólicos do Douro, 2003). Relativamente às outras espécies, aquelas que optam por 

comportamentos sociais gregários, voando em grupos, são também mais sensíveis a 

conflitos e obstáculos. Também relevante é o caso das espécies migradoras, que 

podem, durante as suas deslocações (por não conhecerem as áreas que atravessam) 

ser objeto de afetações (Empreendimentos Eólicos do Douro, 2003). 

Em parques eólicos instalados em zonas de montanha no Reino Unido, as 

taxas de colisão calculadas variam entre 0 e 0.04 aves/turbina e ano (Percial, 2000). 

De acordo com aquele autor, os estudos efetuados na Europa não demonstram que os 

acréscimos de mortalidade resultantes da colisão tivessem impacte ao nível das 

populações (Percial, 2000). Assim, verifica-se atualmente uma crescente atenção ao 

desenvolvimento de métodos que incluam as variáveis adequadas para avaliar os 

impactes, seja de forma direta e/ou indiretas adjacentes à energia eólica. Consideram-

se impactes diretos os que resultam em mortes durante o voo, tanto em morcegos 
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como em aves, sendo a morte provocada por colisão com os motores e as turbinas 

eólicas.  

Os impactes indiretos do desenvolvimento deste tipo de exploração energética 

referem-se às perturbações de comportamento, as atividades de criação, padrões 

migratórios resultantes de alterações nas paisagens usados por aves e morcegos 

durante a atividade noturna. Esses impactes podem contribuir para o aumento da 

mortalidade, alterações na disponibilidade de alimentos, recursos e ninho, aumento de 

risco de predação, potencial alteração demográfica, estrutura genética e viabilidade 

populacional (Kunz et al., 2007).  

Os estudos de investigação e monitorização são necessários para avaliar as 

atividades e abundância de espécies de aves antes da construção (por exemplo, antes 

de as florestas serem derrubadas, ou a paisagem ser modificada), depois da 

instalação das turbinas sem estas estarem operacionais, e por fim, quando estas estão 

operacionais, para que se possa testar hipóteses necessárias para avaliar o impacte 

das instalações da energia eólica em aves (Kunz et al., 2007). As movimentações 

diárias de aves como a Laverca caracterizam-se geralmente por ocorrerem durante o 

dia, a mais baixa altura que as movimentações de migração sazonal (Berkhuizen & 

Postma, 1991). Apesar de diversos estudos indicarem que as aves migradoras voam a 

alturas superiores à influência dos aerogeradores, verifica-se que as aves são 

bastante vulneráveis às colisões, principalmente as espécies que se deslocam à noite 

(Santos, 2006), mostrando assim que a Laverca é bastante sensível na 

implementação de aerogeradores, sendo por isso um bom indicador a testar. 

1.4. AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL  

 

A Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é, de acordo com o Decreto-Lei nº 

186/90, um instrumento de carácter preventivo da política do ambiente, sustentado na 

realização de estudos e consultas, em efetiva participação pública e análise de 

possíveis alternativas, que tem por objetivo a recolha de informação, identificação e 

proposta de medidas que evitem, minimizem ou compensem esses efeitos, tendo em 

vista uma decisão sobre a viabilidade da execução de tais projetos e respetiva pós-

avaliação. A AIA é um instrumento preventivo fundamental da política do ambiente e 

do ordenamento do território. Constitui uma forma privilegiada de promover o 

desenvolvimento sustentável, pela gestão equilibrada dos recursos naturais, 

assegurando a proteção da qualidade do ambiente. Trata-se ainda de um processo de 

elevada complexidade e grande impacte social, envolvendo-se diretamente a vertente 
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económica, pela grandeza de repercussão dos seus efeitos nos projetos públicos e 

privados de maior dimensão (Partidário & Jesus, 2003). 

No âmbito dos procedimentos de AIA, bem como da inclusão das novas 

normas europeias (Diretiva 2003/35/CE) no direito interno, é publicado o Decreto-Lei 

nº197/2005, que dá uma nova redação do Decreto-Lei 69/2000. As alterações 

prendem-se sobretudo com a seleção e obrigatoriedade de sujeição a AIA de 

determinados projetos em função da sua localização, natureza e dimensão, e também 

com o incremento das condições para a participação pública e divulgação da 

informação. Para apoiar a continuidade da evolução dos conceitos globais 

relacionados com o processo de AIA, foi recentemente instituído um novo instrumento 

- a Avaliação Ambiental Estratégica - publicado no Decreto-Lei nº 232/2007. Este visa 

alargar o âmbito de AIA nomeadamente na sua aplicação não apenas a projetos, mas 

também Políticas, Planos e Programas, permitindo a intervenção no processo 

decisório numa fase mais a montante. 

A Monitorização é um processo de observação e recolha sistemática de dados 

sobre o estado do ambiente ou sobre os efeitos ambientais de determinado projeto e 

descrição periódica desses efeitos por meio de relatórios da responsabilidade do 

proponente, com o objetivo de permitir a avaliação da eficácia das medidas previstas 

no procedimento de AIA (Avaliação de Impacte Ambiental) para evitar, minimizar ou 

compensar os impactes ambientais significativos decorrentes da execução do 

respetivo projeto (DL186/90). 

A instalação de parques eólicos não representa necessariamente um problema, 

desde que o seu posicionamento seja planeado de forma a minimizar este impacte, 

daí ser aconselhada a realização de estudos de modo a evitar o risco de colisão de 

animais (Fielding, 2006). Durante o processo de aprovação da instalação do parque 

eólico, deve ser feito um estudo exaustivo da área de estudo, através de alguns 

exemplos; cartas detalhadas de biótipos e habitats, cartografia detalhada de habitats 

prioritários, inventários exaustivos de fauna e flora e um contributo muito significativo 

do conhecimento do sítio (Costa et al., 2008). O acompanhamento destes 

empreendimentos é uma ferramenta importante para avaliar o impacte dos parques 

eólicos, embora seja um procedimento dispendioso, tanto ao que se refere ao tempo 

como em dinheiro. A utilização da modelação neste tipo de empreendimentos pode 

ajudar a reduzir o potencial conflito entre os interesses da conservação de espécies e 

o desenvolvimento de parques eólicos, mitigando os riscos associados (Fielding, 

2006). 

Estes estudos de monitorização são necessários para avaliar as atividades e as 

abundâncias de aves, morcegos e outros organismos, na sua relação com o projeto. 
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Antes da construção, depois da instalação dos aerogeradores (mas antes de estarem 

operacionais) e durante o funcionamento destes, para testar as hipóteses necessárias 

e avaliar os impactes associados (Kunz et al., 2007; NRC, 2007). Estes resultados 

podem ajudar a identificar os indicadores mais perturbantes e desenvolver medidas de 

mitigação para evitar ou pelo menos minimizar os impactes sobre a vida selvagem. 

Neste contexto, foi alcançado algum sucesso na instalação de novos aerogeradores 

(por exemplo, usando uma dissuasão visual, utilizando cores nas pás das turbinas) 

(Kunz et al., 2007; NRC, 2007). 

Vários indicadores biológicos podem ser usados para avaliar a condição do 

ambiente para fornecer um sinal de alerta precoce de alterações no ambiente, ou para 

tentar diagnosticar a causa desse impacte no ambiente. Idealmente, o conjunto de 

indicadores deverão representar informação sobre a estrutura, função e composição 

do sistema ecológico. Deve-se ter três preocupações ao utilizar indicadores biológicos 

como ferramentas de gestão de recursos. Em primeiro, os programas de 

monitorização muitas vezes dependem de um pequeno número de indicadores que 

não considera toda a complexidade do sistema. Em segundo, a escolha dos 

indicadores não se deve confundir na gestão de programas, nem com os objetivos. E 

por último, os programas de gestão e acompanhamento muitas vezes são pouco 

científicos, devido à não utilização de um protocolo definido para a identificação de 

indicadores biológicos (Dale, 2001).  

Assim, os indicadores ecológicos selecionados deverão representar 

componentes do sistema que permitam compreender a complexidade do ecossistema 

e ainda assim, permanecer simples o suficiente para ter um fácil entendimento e 

serem regularmente monitorizados. Os indicadores devem atender aos seguintes 

critérios: serem facilmente medidos, serem sensíveis a pressões sobre o sistema, 

responderem ao stresse de uma forma previsível, terem um comportamento 

antecipável, permitindo prever as mudanças que podem ser evitadas por ações de 

gestão, ser integradores, e terem baixa variabilidade na resposta (Dale, 2001). 

As aves têm sido consideradas bons indicadores biológicos, por serem 

ecologicamente versáteis e por estarem presentes em todos os tipos de habitas. As 

aves são seres vivos relativamente bem conhecidos, com métodos de estudo bem 

desenvolvidos, comparados com outros taxa. Além disso, a monitorização das aves é 

relativamente económica, pois existem múltiplas iniciativas de voluntariado que podem 

fornecer abundantes dados de campo (Koskimies & Väisänen, 1991). Já vários 

estudos foram realizados na avifauna, principalmente no contexto de parques eólicos. 

Os resultados desses estudos mostram que a Laverca (Alauda arvensis) é uma 

espécie que apresenta uma boa qualidade como indicador ecológica bastante afetada 
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com a implementação de aerogeradores, em parte devido ao voo de marcação de 

território e parada nupcial em que agita as asas surgindo cada vez em voos mais altos 

na vertical com a velocidade, o que aumenta o risco de colisão (Laboratório de 

Ecologia Aplicada, 2007). Estes resultados são concordantes com (BirdLife 2003), 

onde é descrito o comportamento da ave, são aspetos que influenciam a 

suscetibilidade à ocorrência de acidentes (Santos, 2006).  

1.5. OS MODELOS ECOLÓGICOS NA PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE 

IMPACTES 

 

Os sistemas ecológicos são sistemas complexos, compostos por componentes 

biológicos e componentes físicos com múltiplas interações. Os modelos ecológicos, 

enquanto representações parcimoniosas da complexidade de sistemas complexos 

(Santos, 2007), conseguem frequentemente prever as respostas desses sistemas a 

alterações, como é o caso da instalação de parques eólicos. Estes modelos 

demonstram ser essenciais na tomada de decisão da gestão política, uma vez que o 

conhecimento do estado ecológico do sistema é crucial nesta tomada de decisão para 

a conservação e valorização dos recursos existentes (Andreasen et al., 2001). 

Neste âmbito, verifica-se uma necessidade emergente de criar metodologias 

capazes de avaliar eficientemente e a pouco custo o estado de um sistema ecológico. 

Ou seja, é preciso prever as constantes mudanças e antecipar de que maneira é que 

estas vão afetar as espécies e as suas comunidades (Andreasen et al., 2001; Gibbons 

et al., 2009). Os modelos ecológicos têm diversas aplicações para fins de conservação 

e gestão. Neste contexto, a utilização de indicadores adequados mostra-se 

fundamental para a avaliação da integridade ecológica e de eventuais impactes 

(Barbour et al., 1999; Dolèdec et al., 1999; Kurtz et al., 2001). A integridade ecológica 

é um conceito focal para a representação de um determinado problema ambiental, que 

depende de indicadores ecológicos e variáveis como a presença de espécies, 

populações, comunidades, processos ecológicos e interações ambientais (Barbour et 

al., 1999; Dolèdec et al., 1999; Kurtz et al., 2001). Esses indicadores ecológicos têm 

sido utilizados para representar os aspetos biológicos, químicos e físicos das 

condições que caracterizam o ambiente e que condicionam e/ou promovem mudanças 

ecológicas, identificando os fatores de stresse que podem representar risco de 

perturbação ou ameaça efetiva (Dale & Beyeler, 2001). 

Os modelos ecológicos apresentam um grande potencial para compreender os 

efeitos de perturbações antrópicas na biodiversidade, ou seja, através de alguns 
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indicadores consegue-se construir modelos ecológicos que permitem representar 

cenários de mudança e prever as suas consequências. Os estudos relativos à 

mudança ecológica foram melhorados quando iniciaram a construção de modelos 

dinâmicos e/ou estocásticos, que simultaneamente representavam a estrutura e 

composição dos sistemas (Jørgensen & Bernardi, 1997; Carroll & Pearson., 2000). A 

aplicação da modelação ecológica visa sintetizar o conhecimento ecológico através de 

uma simplificação da informação que retrata uma mudança ecológica e que pretende 

representar um determinado problema ambiental (Jørgensen, 1989). 

Os modelos dinâmicos e estocástico-dinâmicos permitem representar e captar 

um conjunto de propriedades dos fenómenos estudados nos ecossistemas (Santos & 

Cabral, 2011). O presente estudo tem como objetivo principal promover o 

entendimento empírico dos sistemas ecológicos, com base em métodos de estimação 

de parâmetros holísticos (Santos & Cabral, 2011). Nesta perspetiva, este tipo de 

metodologia é capaz de projetar e de explicar um sistema em estados passados, 

presentes e futuros. Para a conservação e efeitos de gestão, o uso de indicadores de 

biodiversidade pode revelar estados de mudança no contexto ambiental e fornecer 

dados úteis para caracterizar a estrutura, composição e função de ecossistemas 

complexos em resposta a tais mudanças, como é o caso dos parques eólicos. Como a 

maioria dos impactes são fenómenos que acontecem ao longo de um período de 

tempo, as mudanças precisam de ser identificadas logo desde o início (Bässler et al., 

2009). O caso da avifauna configura um alvo de estudo complexo, no sentido em que 

o comportamento típico das aves não permite identificar facilmente uma relação de 

causa-efeito decorrentes das novas infraestruturas instaladas, neste caso parques 

eólicos (LEA, 2009). 

Os modelos dinâmicos permitem uma melhor compreensão das relações 

biológicas em resposta ao stresse. Os estudos ecológicos têm sido melhorados 

através da criação de modelos dinâmicos que tentam criar uma relação entre estrutura 

e composição de sistemas em interação com variáveis ambientais (Santos & Cabral, 

2004; Santos et al., 2010). Os modelos, quando devidamente desenvolvidos e 

testados, possibilitam a compreensão de condições que à partida são difíceis de 

representar e de compreender de outra forma. Estes modelos recorrem a 

representações simples que expressam funcionalidades de sistemas complexos, 

através de símbolos que representam transferências de quantidades mensuráveis de 

matéria e/ou energia (Kunz et al., 2007; NRC, 2007; Arnett et al., 2008).  

Neste âmbito, a Metodologia Estocástico-Dinâmica (StDM – Stochastic 

Dynamic Methodology) é um processo de modelação que tenta captar tendências 

holísticas reveladoras do estado de ecossistemas alterados por atividades humanas 
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(Santos & Cabral, 2004). Esta metodologia não depende exclusivamente do cálculo 

detalhado de parâmetros convencionais, mas também da estimativa holística de 

relações causa-efeito, com base em métodos estatísticos multivariados, aplicável em 

vários tipos de ecossistemas. Esta abordagem, porque suportada em modelação 

dinâmica permite, ao contrário dos modelos estáticos com parâmetros fixos 

(Jørgensen e Bernardi, 1997; Brosse et al., 2001; Voinov et al., 2001; Jørgensen, 

2001), prever das tendências das espécies e/ou comunidades afetadas face a 

variações dos impactes a médio/longo prazo. O primeiro passo na implementação 

desta metodologia é a determinação dos fatores causais que melhor explicam a 

influência das mudanças ecológicas estudadas (Cabral et al., 2009). Num universo de 

dados, com relações causa-efeito identificáveis e gradientes de alteração 

representativos, nomeadamente entre variáveis dependentes (ex. o número de 

fatalidades imputáveis à colisão os aerogeradores) e variáveis independentes (ex. 

número de aerogeradores), então o fenómeno representado será de cariz multivariada 

e a StDM será aplicável (Cabral et al., 2009).  

Embora o presente trabalho não traduza uma aplicação direta da StDM, a 

previsão de impactes sobre a avifauna com base nas fatalidades reportadas a partir de 

instalações eólicas apresenta vários desafios compatíveis com os princípios desta 

metodologia, nomeadamente a incorporação de fenómenos estocásticos ou aleatórios. 

Nesta perspectiva, o modelo estocástico-dinâmico desenvolvido baseou-se num 

sistema interligado por variáveis que representam um sistema realístico de um 

determinado problema ambiental, através de simulações e cenários que preveem 

comportamentos futuros a médio ou longo prazo, privilegiando uma visão mais 

holística de um determinado problema ambiental (Jørgensen e Bernardi, 1997; Cabral 

et al., 2001; Cabecinha et al., 2004). 
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1.6. OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

O principal objetivo desta dissertação consistiu no desenvolvimento de uma 

abordagem em modelação estocástico-dinâmica que permitisse prever, de forma 

quantitativa, os impactes potenciais de parques eólicos sobre a avifauna, utilizando 

como espécie teste a Laverca (Alauda arvensis), uma das espécies com maiores 

índices de mortalidade associada à instalação dos aerogeradores no Norte de Portugal 

(Laboratório de Ecologia Aplicada, 2007). A abordagem consistiu em compreender os 

mecanismos subjacentes aos impactes deste tipo de instalações na avifauna, através 

da análise de relatórios de monitorização pré-existentes e recorrendo a técnicas de 

modelação ecológica dinâmica, criando cenários, simulações estocástico-dinâmicas e 

finalmente espacializando os resultados finais. 

 

Este projeto complementa estudos anteriores sobre o impacte que a produção 

das energias eólicas causa na avifauna, com ênfase nas populações de Laverca. 

Foram assim definidos os seguintes objetivos específicos: 

 Caracterizar as variáveis associadas à deteção da mortalidade de aves 

em parques eólicos; 

 Quantificar a mortalidade de aves causada pelos parques eólicos em 

estudo, em relação às comunidades avifaunísticas locais, com destaque 

para as populações de Laverca; 

 Desenvolver, avaliar e implementar modelos dinâmicos com o intuito de 

caracterizar e prever os riscos para as populações de Laverca; 

 Extrapolar os dados obtidos para uma estimativa de mortalidade de 

Lavercas em empreendimentos eólicos para a região Norte de Portugal 

Continental; e 

 Identificar os Parques Eólicos com maior impacte potencial sobre as 

populações de Laverca em áreas classificadas na região em estudo. 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1. MODELAÇÃO DINÂMICA – ASPETOS GERAIS 

 

Como referido anteriormente, esta dissertação tem como objetivo principal 

desenvolver uma abordagem metodológica que permita identificar os parques eólicos 

que apresentam maior impacte potencial sobre a avifauna, utilizando como espécie 

teste a Laverca (Alauda arvensis). Para estes efeitos, foi aplicada a modelação 

ecológica (ME), mais precisamente a modelação dinâmica (MD).  

A ME é muito útil como ferramenta de investigação uma vez que permite prever 

o impacte cumulativo da instalação de aerogeradores para a espécie em estudo. Com 

os resultados das simulações da MD foi possível a integração espacial das projeções 

dinâmicas a nível local através da construção de mapas que representam o impacte 

cumulativo em várias amplitudes (o impacte isolado, o impacte em Áreas 

Classificadas, entre outras) com intuito de facilitar medidas de gestão e conservação 

da espécie. Dado que muitos ecossistemas são condicionados por aspetos 

fenomenológicos holísticos, propriedades de macro-escala, ao nível hierárquico do 

sistema, foi incorporado no modelo desenvolvido um princípio base da Metodologia 

Estocástico-Dinâmica (StDM), que promove o entendimento mecanicista holístico dos 

processos ecológicos estudados, baseado, entre outros, em parâmetros de cariz 

estatístico (Santos, 2010). Nesta perspetiva, o modelo estocástico-dinâmico 

desenvolvido, embora suportado por um modelo de dinâmica populacional 

convencional, interage com outputs em que os padrões gerais estatísticos são 

considerados indícios emergentes de processos ecológicos complexos (Santos & 

Cabral, 2004; Cabral et al., 2007; Santos et al., 2007).  

O modelo estocástico-dinâmico proposto é composto por variáveis de estado, 

parâmetros, variáveis associadas (algumas de cariz aleatório) e compostas, todas elas 

quantitativas e representando transferências de informação essenciais para criar um 

sistema dinâmico. As variáveis de estado são variáveis computadas a partir de 

equações diferenciais e de diferença que expressam, respetivamente, balanços 

contínuos entre ganhos e perdas e o resultado dos mesmos entre momentos discretos 

de simulação ao longo do tempo. 

Os elementos/componentes dos modelos dinâmicos, como o que foi utilizado 

neste trabalho, encontram-se representados por símbolos, através de diagramas 

conceptuais, representando estes um conjunto de elementos/componentes 

relacionados entre si (Bastos et al., 2012). Adicionalmente, e por forma a melhorar a 
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aplicabilidade e interpretação desta abordagem, os outputs dinâmicos, produzidos a 

nível local, foram processados em Sistema de Informação Geográfica (SIG) tendo em 

vista a produção de simulações espacialmente explícitas, a nível regional, das 

tendências das populações de Laverca face à instalação de parques eólicos na Região 

Norte de Portugal.  

Na Figura 3 está representado um fluxograma das etapas do projeto construído 

para a espécie alvo, a Laverca (Alauda arvensis), visando quatro projeções possíveis: 

1) distribuição da Laverca em período reprodutivo tendo em consideração a 

informação disponível sobre o grau de confirmação da ocorrência efetiva de 

reprodução; 2) distribuição da Laverca e dos impactes imputáveis à presença dos 

parques eólicos; 3) mapa de atrito que inclui a distribuição da espécie correlacionada 

com a distribuição do modelo de impacte; e por último, 4) o cenário que representa o 

impacte dos aerogeradores sobre as populações de Laverca em Áreas Classificadas.  
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Figura 3- Fluxograma das etapas implicadas na abordagem proposta 
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2.2. ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo (Figura 4) localiza-se no noroeste da Península Ibérica, mais 

especificamente no Norte de Portugal, ocupando uma extensão total de 22 330 km2. 

Esta área corresponde a um território ambiental e ecologicamente mente complexo, 

devido a situar-se no contacto entre duas regiões biogeográficas europeias: a região 

Eurossiberiana (a oeste) e a região Mediterrânica (a leste) (Fernandes, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Área de estudo, com a localização dos aerogeradores dos vários parques eólicos (conjuntos 

de pontos escuros) e a delimitação das áreas classificadas (linhas cinzentas). 
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A área em estudo inclui uma extensa rede de Áreas Protegidas da Rede 

Nacional (sítios de importância comunitária e zonas de proteção especial) e também 

da Rede Natura 2000 que são: Parque Nacional da Peneda-Gerês, Parque Natural de 

Montesinho, Parque Natural do Alvão, Parque Natural do Litoral Norte, Parque Natural 

do Douro Internacional, Parque Natural do Litoral Norte, Paisagem Protegida da 

Albufeira do Azibo, Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e de S. Pedro de 

Arcos, Reserva Natural Local do Estuário do Douro e Paisagem Protegida Regional do 

Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica de Mindelo (Figura 4).  

Topograficamente é uma área muito heterogénea, com montanhas que 

atingem os 1545m de altitude. Geomorfologicamente esta área está dividida em três 

territórios principais: a linha da costa e território sub-litoral do Minho, a região do Douro 

litoral e a região Trás-os-Montes, sendo esta última uma região montanhosa com vales 

orientados a norte-sul (Fernandes, 2011). Ao nível do clima, apresenta um clima 

altamente oceânico nas zonas costeiras e sub-litorais, com verões temperados e 

invernos suaves (Honrado et al., 2001), sendo no entanto de feição mediterrânica e 

subcontinental nas áreas mais interiores. Devido à complexidade do ambiente, a 

vegetação também é bastante diversificada, resultando em numerosos tipos de usos 

de solo (Caetano et al., 2009). 

 

2.3. ESPÉCIE- ALVO 

 

2.3.1. DESCRIÇÃO GERAL 

 

A Laverca é uma espécie presente em grande parte do território Europeu, com 

a exceção da Islândia, e nos continentes Asiático e Africano (Noroeste). Na Europa, as 

populações do Norte e Leste são geralmente estivais, enquanto as do Sul e Oeste são 

sedentárias, com indivíduos invernantes. Na Península Ibérica, é uma espécie bem 

representada na Galiza (Pimenta & Santarém, 1996) e em Portugal, especialmente a 

norte do rio Tejo, nas regiões de maior altitude. No sul ocorre de forma muito dispersa 

no Algarve e em algumas zonas do interior alentejano.  

Nidifica em espaços abertos de altitude, como áreas de matos rasteiros e urze 

e carqueja, matos higrófilos, pastagens de montanha, culturas arvenses e pousios 

(Equipa Atlas, 2008). Nas zonas mais baixas, parece preferir os terrenos incultos em 

planalto (costa sudoeste) e, ao nível do mar, as lezírias com pastagens (estuário do rio 
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Tejo). Ao contrário da maioria dos outros alaudídeos, a Laverca por norma evita as 

zonas de maior aridez.  

A área de distribuição da espécie tem apresentado uma aparente diminuição 

nas áreas costeiras. Para esta regressão, não será de excluir o efeito negativo que a 

intensificação da agricultura e alteração dos habitats no litoral possam ter na presença 

da Laverca (Equipa Atlas, 2008). Esta ave é protegida pela Convenção de Berna 

(Anexo II) (Cabral et al., 1990). 

A nível de reprodução, a Laverca reproduz-se em terreno aberto, cultivado ou 

natural (terra arável, prados costeiros, entre outros) (Bruun,2002). No Sul os registos 

de informação denominados como “nidificação possível” deverão referir-se a 

indivíduos invernantes. No Inverno observa-se uma redução apreciável tanto na área 

de repartição, como na densidade populacional (Pimenta & Santarém, 1990). 

A plumagem desta ave é acinzentada-marrom, com estrias acima e no peito 

(Mullarney & Zetterstron, 2009), com uma orla traseira esbranquiçada na asa e cauda 

de tamanho médio com retrizes laterais brancas (Figura 5). A ave apresenta ainda 

uma estreita crista comprida e pontiaguda (Bruun, 2002). O canto é um coro 

interminável, baseado em notas miméticas. Começa às primeiras horas de amanhecer 

(início em massa, simultâneo) e pode ser ouvido todo o dia. No final do Verão torna-se 

silenciosa, durante o Outono bandos dispersos podem levantar voo em campos já 

ceifados e no inverno estão presentes bandos maiores e com mau tempo podem 

ocorrer bandos imensos e movimentos migratórios massivos (Bruun, 2002). 

 

 

 

Figura 5-Alauda arvensis (Fotografia) (Adaptado de: www.flickr.com, consultado em 09-09-2012) 

http://www.flickr.com/
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2.3.2. ETOLOGIA 

 

O voo desta ave caracteriza-se por deslocações curtas intercaladas com pousos 

no solo ou em arbustos. Aliás, a diferença mais marcante das Lavercas em relação às 

outras aves está na forma e tamanho do seu voo (Donald, 2003; Santos, 2006). A 

espécie apresenta um voo de marcação de território e parada nupcial agitando as 

asas, subindo em voos verticais, chegando a pairar ou a voar na horizontal. Esta 

particularidade de voo associada com a velocidade favorece o aumento de risco de 

colisão em relação à instalação de aerogeradores. Estes resultados são concordantes 

com BirdLife (2003), onde é descrita a etologia de voo das aves, que demonstra ser 

um aspeto que influencia a suscetibilidade da ave à ocorrência de acidentes. A 

exibição territorial/nupcial dos machos de Alauda arvensis com voos verticais 

ascendentes (que não raras vezes ultrapassam a altura máxima atingida pelas pás) a 

diferentes distâncias dos aerogeradores, ao contrário das fêmeas que demonstram ter 

voos mais rasteiros, e logo menos vulneráveis à instalação deste tipo de 

infraestruturas. (LEA, 2009). 

Esta colisão ocorre durante as movimentações diárias locais (por exemplo, 

para os locais de pernoita, em voos para procura de alimento, entre outros) e a 

migração sazonal, nomeadamente nas rotas de migração (Berkhuizen & Postma, 

1991). As movimentações diárias caracterizam-se geralmente por ocorrerem durante o 

dia, a mais baixa altura que as movimentações de migração sazonal (Berkhuizen & 

Postma, 1991). Apesar de diversos estudos indicarem que as aves migradoras voam a 

alturas superiores à influência dos aerogeradores, verifica-se que este grupo é 

vulnerável a colisões, principalmente as espécies que se deslocam à noite (Santos, 

2006). 

Estas aves cantam durante o voo (o típico voo de canto), em que agitam as 

suas asas subindo cada vez mais alto chegando a pairar a 50-100m (podendo atingir 

os 150 m de altura) (Mullarney et al., 2003), o que torna a espécie mais suscetível à 

colisão com as pás dos aerogeradores. Segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal (Instituto da Conservação da Natureza, 2006), o seu estatuto de conservação 

é Pouco Preocupante.  

Não obstante ser uma espécie com um estatuto de conservação pouco 

preocupante, a sua distribuição na época reprodutiva coincide com as zonas de maior 

potencial eólico (propícias à instalação de parques eólicos), o que, aliado ao facto de 

ser uma das espécies mais afetadas pela mortalidade induzida por estas 
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infraestruturas torna a Laverca um bom alvo de modelação para avaliação dos 

impactes cumulativos em estudo. Adicionalmente, o facto de a mortalidade afetar 

essencialmente os machos poderá gerar desequilíbrios demográficos cujas 

consequências ainda não são bem conhecidas (Santos, 2006). Interessa assim 

identificar e avaliar os potenciais efeitos cumulativos da instalação deste tipo de 

infraestruturas numa espécie particularmente vulnerável como a Alauda arvensis, de 

forma a determinar até que ponto o seu estatuto de conservação deverá ser revisto no 

contexto da exploração da energia eólica. 

 

2.4. DADOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DA ESPÉCIE 

 

Para a construção deste modelo dinâmico foram necessários dois tipos de 

variáveis, as variáveis de estado (relativas à espécie-alvo, Alauda arvensis, e aos 

habitats/condições ambientais) e as variáveis de cariz estocástico (como a ocorrência 

de incêndios). No entanto, para a determinação das características posicionais que 

permitiram selecionar as quadrículas onde a ocorrência da Laverca está confirmada na 

época de reprodução, foi necessário construir uma base de dados, recorrendo a um 

conjunto de variáveis ambientais consideradas relevantes para explicar eventuais 

relações causa-efeito desta distribuição. 

Os dados da espécie (Atlas das Aves de Nidificação, 2002) cedidos pelo ICNB 

encontram-se expressos num gradiente de probabilidade de nidificação, de acordo o 

protocolo do Atlas das Aves: i) Sem Informação, ii) Nidificação Provável, iii) Nidificação 

Possível, e iv) Nidificação Confirmada. Esta informação foi transformada numa escala 

quantitativa de probabilidade, através da atribuição de valores de “probabilidade de 

nidificação” correspondentes às categorias nominais/qualitativas usadas no protocolo 

do Atlas das Aves. Assim, à categoria “Sem Informação” atribui-se o valor de 0, a 

“Nidificação Provável” o valor de 0.33, a “Nidificação Possível” o valor de 0.66, e por 

último a “Nidificação Confirmada” atribuiu-se o valor máximo (1). A categoria “Sem 

Informação” corresponde a áreas para as quais não há confirmação de nidificação. A 

Figura 6 representa a distribuição da Alauda arvensis segundo a informação do Atlas 

das Aves Nidificantes em Portugal.  
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Figura 6- Mapa de distribuição da Alauda arvensis para a Região Norte de Portugal Continental 

(adaptado do: Atlas das Aves Nidificantes em Portugal, 2002) 

 

2.5. VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

2.5.1 INFORMAÇÃO GEROGRÁFICA 

 

 

As coordenadas dos aerogeradores para a região Norte foram cedidas no 

âmbito do projeto de investigação MoBia (referência PTDC/AAC-AMB/114522/2009), 

pelo ICNB (Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade) e pela DGEG 

(Direção Geral de Energia e Geologia), e serviram como base na projeção espacial de 

impacte da instalação dos aerogeradores em relação à distribuição da espécie em 

estudo. 

Com o intuito de entender quais foram as variáveis mais importantes para a 

elaboração do modelo ecológico, foi feita uma análise preliminar da distribuição da 

Alauda arvensis recorrendo aos dados da Atlas da Aves de Nidificação (2002), a uma 

escala de 100 km2 que posteriormente foi convertido através de uma transformação 
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logarítmica (Tabela 3) com ponderação das variáveis ambientais para uma escala 

mais refinada, neste caso, uma escala de 1km2. Pelo facto de os dados disponíveis da 

distribuição da espécie alvo serem demasiado grosseiros na sua resolução espacial, o 

que dificulta a previsão de estimativas populacionais, converteu-se a escala de 100km2 

para a escala 1km2, o que permitiu realizar projeções mais refinadas. Esta conversão 

permitiu tornar as combinações espaciais compatíveis entre a distribuição da espécie 

em época reprodutiva (McPherson et al., 2005 ; Azaele et al., 2011), a área de 

influência dos aerogeradores e a localização das áreas mais impactantes. Deste 

modo, o principal objetivo de refinar a escala foi conseguir resultados mais 

pormenorizados para cada quadrícula em estudo, compatíveis com a escala de 

simulação do modelo dinâmico, cujas previsões passam a ser mais relevantes no que 

se refere à escala de avaliação dos impactes e da conservação da espécie 

(McPherson et al., 2005). 

No final deste procedimento, foram pré-selecionadas, (com base na literatura 

científica) tendo em conta as características ecológicas da espécie, 9 variáveis 

ambientais: Altitude, Áreas agrícolas, Áreas artificiais, Bio1 (Temperatura média 

anual), Bio12 (Precipitação anual), Corpos de água, Floresta, Meios Semi naturais e 

SolRad (Área média de radiação solar). Por forma a selecionar as variáveis mais 

importantes, isto é, as variáveis que estarão mais relacionadas com a distribuição da 

Alauda arvensis aquando do seu período de nidificação, as 9 variáveis foram sujeitas a 

uma análise estatística recorrendo ao programa GenStat versão 13.3. Foi calibrado um 

GLM (modelo linear generalizado). No final, obteve-se um conjunto de sete variáveis 

explicativas com significado estatístico, listadas e descritas na Tabela 1. 
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Tabela 1- Variáveis utilizadas para a projeção do mapa de distribuição da Alauda arvensis relacionado com as variáveis 

ambientais 

Tipo Código  Denominação  Escala Fonte 

 
Bioclimática 

 
BIO 1 

   
  Temperatura média anual 

 
Regional 

 
        WorldClim 

 BIO 12   Precipitação anual Regional WorldClim 
 SolRad   Área média de radiação solar Regional 

 
WorldClim 

Topográfica Altitude   Altitude média (m)      Local 
 

United States 
Geological 

Survey 
 
Habitat 

 
Áreas 
Agrícolas  
 
 
 
 
 
 
 

   
  Culturas anuais de sequeiro 

Culturas anuais de regadio 

Arrozais 

Vinhas 

Pomares 

Olivais 

Pastagens 
Culturas anuais associadas às culturas  
permanentes 
Sistemas culturais e parcelares  
complexos 

Agricultura com espaços naturais 

Sistemas agro-florestais 
 

 
 

 
Local 

 
Corine Land 
Cover 2006 

  
Floresta 
 
 
 

 

 Florestas de folhosas 

 Florestas de resinosas 

Florestas mistas 
 

 
Local 

 
Corine Land 
Cover 2006 

  
Meios 
Seminaturais 
 
 

 

 Pastagens naturais 

Matos 

Vegetação esclerofítica 

Espaços florestais degradados, cortes e novas plantações 

Praias, dunas e areais 

Rocha nua 

Vegetação esparsa 
Áreas ardidas 
 

 

 
Local 

 
Corine Land 
Cover 2006 

 

Das variáveis bioclimáticas, apenas as variáveis temperatura média anual e 

precipitação anual revelaram afetar significativamente a distribuição espacial da 

espécie (Donald, 2003). A variável topográfica, especificamente a altitude, é uma 

variável que parece delimitar de forma consistente a distribuição da espécie em época 

reprodutiva. Um estudo realizado na Região Mediterrânea verificou que esta espécie 

está presente a uma cota superior aos 650m; o estudo indica que a Laverca apresenta 

maior atividade acima desta altitude, assim como a sua reprodução (Thomsen, 2002; 

Suárez et al., 2002).   
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As classes de habitat foram obtidas a partir da Corine Land Cover 2006, tendo 

sido posteriormente agrupadas em três classes: (1) Área agrícola, que consiste em 

culturas anuais de sequeiro, culturas anuais de regadio, arrozais, vinha, pomares, 

olivais, pastagens, culturas anuais associadas a culturas permanentes, sistemas 

culturais e parcelas complexos, agricultura com espaços naturais; (2) Floresta, que 

inclui floresta de folhosas, floresta de resinosas, floresta mista; e (3) Meios 

Seminaturais, que contêm pastagens naturais, matos, vegetação esclerófita, espaços 

florestais degradados, cortes e novas plantações, praias, dunas e areais, rocha nua, 

vegetação esparsa, áreas ardidas. 

 

2.5.2. RELAÇÃO ENTRE A ESPÉCIE E AS VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

 

O procedimento estatístico incluiu várias fases. Em primeiro lugar foram 

definidos os intervalos da variável dependente, neste caso a variável “probabilidade de 

nidificação da Alauda arvensis”. Em seguida, foi avaliada a importância das variáveis 

independentes, através de um GLM. Para avaliar a multicolinearidade das variáveis 

ambientais, isto é para superar a dependência do tamanho da amostra calculou-se um 

AIC (Critério de Informação de Akaike) que permitiu comparar os modelos. O modelo 

que tiver uma diferença de AICc menor, AICc (Δi = AICc inicial – AICc mínimo), é 

considerado estatisticamente o melhor modelo. Neste caso, o melhor modelo é 

composto por 7 variáveis (Tabela 1) com um AIC de 23,11 (Kabaila, 2009).A 

distribuição da espécie foi obtida através de uma transformação logarítmica (Tabela 3), 

tanto nas variáveis dependentes (probabilidade de nidificação da Alauda arvensis) 

como nas variáveis independentes, que representam a distribuição da Alauda 

arvensis. As variáveis independentes referem-se ao logaritmo das variáveis climáticas 

consideradas: altitude (LOG altitude), Temperatura média anual (LOG BIO1), 

Precipitação anual (LOG BIO12), Áreas agrícolas (LOG áreas agrícolas), Floresta 

(LOG Floresta), Meios Seminaturais (LOG Meios Seminaturais). Como o tratamento 

estatístico teve por base valores logaritmizados, foi posteriormente realizado uma 

operação anti-logarítmica com o objetivo de recuperar as unidades originais da 

variável de resposta para efeitos das projeções espaciais correspondentes.  
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2.6. CONSTRUÇÃO DO MODELO DINÂMICO 

 

2.6.1. ABORDAGEM GERAL 

 

Para desenvolver o modelo dinâmico (MD), recorreu-se ao programa STELLA 

versão 9.0.3. O MD foi construído em várias fases, a primeira fase partiu de uma 

análise da dinâmica populacional da espécie descrita para zonas montanhosas 

similares às do Norte de Portugal. Identificou-se os parâmetros que estavam mais 

relacionados com a espécie, tanto de variáveis externas (variáveis ambientais, 

incluindo de habitat e eventos estocásticos) como variáveis de estado (variáveis 

relacionadas com a espécie em estudo). Um dos requisitos base da construção do 

modelo dinâmico é que todas as variáveis sejam quantificáveis, viabilizando todos os 

cálculos inerentes a simulações dinâmicas. O modelo é suportado por um conjunto de 

dados regionais à escala de 1km2 que pretende demonstrar a influência da instalação 

dos parques eólicos na Laverca.  

O MD foi subdividido em três submodelos: o submodelo da dinâmica 

populacional que representa toda a interação ecológica da espécie para a época 

reprodutora, o submodelo do impacte induzido pelas instalações de aerogeradores, e 

por último o submodelo estocástico (que representa a interação de ocorrência de 

incêndios e a sucessão ecológica do habitat). 

O modelo estocástico-dinâmico representa um sistema integrado constituído 

pelos três submodelos referidos, e as respetivas simulações, depois de trabalhadas 

em ambiente SIG, tornaram possível projetar espacialmente os indicadores 

pretendidos, criando mapas realistas de impacte cumulativo dos parques eólicos sobre 

a ocorrência da Laverca na sua distribuição no Norte de Portugal. Este modelo 

permitiu, em concreto, o cálculo de um dos indicadores considerados mais relevantes, 

o índice de impacte médio (%) que quantifica a expressão da mortalidade de Laverca 

no contexto da respetiva abundância relativa para cada área/quadrícula em estudo. 

A seleção das unidades de análise e simulação do modelo dinâmico teve como 

base a combinação de alguns critérios atrás mencionados: cota superior a 650m, 

presença da Alauda arvensis, e presença de pelo menos um aerogerador na unidade 

de análise (com uma área de 1 km2). Com esta pré-seleção isolaram-se 444 células da 

grelha, que representam a distribuição da Laverca coincidente com as áreas de 

instalação dos parques eólicos no Norte de Portugal (Figura 7). 
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Figura 7 – Quadrículas (1km
2
) do Norte de Portugal que constituem as unidades de análise e simulação do modelo 

dinâmico (com uma cota superior a 650m, presença de Alauda arvensis e presença de pelo menos um aerogerador 

numa área de 1km
2). 

Através do MD foram realizadas simulações de acordo com a informação 

prévia e retirados alguns “outputs”, índice de impacte médio (%) (que funciona como o 

cálculo médio do número de mortalidades ao mês em percentagem), estimativa total 

de mortalidade (número total de indivíduos mortos), o índice de impacte efetivo (é o 

cálculo instantâneo em percentagem do número de mortalidades ao mês), nº de 

indivíduos macho (número de machos mortos na sequência da instalação de 

aerogeradores), nº de indivíduos fêmea (número de fêmeas mortas na sequência da 

instalação de aerogeradores). 

Para melhorar a aplicabilidade desta abordagem em modelação estocástico-

dinâmica, conectou-se o modelo com um Sistema de Informação Geográfica (SIG), o 

qual permitiu produzir cenários espaciais das simulações realizadas anteriormente de 

forma a criar padrões ecológicos dinâmicos que vão ser analisados, para efeitos de 

demonstração, nos dois extremos do período de simulação considerado (no primeiro 

ano e no vigésimo ano do funcionamento dos parques eólicos). O modelo ecológico 

final tenta captar as tendências representativas dos processos ecológicos em causa, 

para cada unidade de estudo (neste caso, para cada quadrícula de 1 km2). 

O princípio básico dos modelos em MD é dado pelo equilíbrio entre os ganhos 

e perdas de uma variável de estado (Figura 8) (Jørgensen e Bernardi, 1997; Bastos, 

2012). As variáveis de estado do submodelo de dinâmica populacional representam os 

vários grupos demográficos, expressos em densidade, de Alauda arvensis (macho, 
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fêmea e crias), ligados a um conjunto de condições que influenciam os processos 

ecológicos desta espécie, tal como época de reprodução, época de eclosão, taxas de 

mortalidade, entre outros fatores. Todas as entradas que estão representadas por um 

fluxo representam ganhos como o recrutamento da espécie, enquanto os fluxos de 

saída representam perdas, como é o caso da mortalidade natural ou induzida pela 

colisão com os aerogeradores. As variáveis auxiliares podem representar verdadeiras 

variáveis externas à dinâmica populacional mas também parâmetros como taxas, 

conversões, cálculos combinados de várias variáveis, etc.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Símbolos utilizados na construção do modelo dinâmico de acordo com a linguagem de Forrester. 

 

As estimativas foram realizadas apenas para a época de reprodução, portanto 

limitou-se o sistema de forma a projetar as ocorrências para a Primavera/Verão, 

correspondente à época de reprodução (Março-Julho), período em que a Laverca 

ocorre nas cumeadas de montanha e se encontra vulnerável à colisão com os 

aerogeradores. Para simular o efetivo e as densidades de Laverca foram tidos em 

conta vários fatores, tal como, entre outros: a taxa de mortalidade natural (excluindo o 

impacte dos parques eólicos), sexo rácio dos indivíduos, taxa de perda de ovos 

(devido à predação destes), taxa de mortalidade das crias (antes de atingir a 

Variável de estado: 

 

Variável auxiliar: 

Fluxo:             

 

Transferências de informação:      
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maturação) e o tamanho dos territórios. Estes atributos foram usados de modo a 

recriar a dinâmica populacional da Laverca no seu contexto natural, sobre a qual se 

adicionaram os agentes perturbadores, tal como a instalação de aerogeradores.  

 

2.6.2. VARIÁVEIS DO SISTEMA 

   

A fim de simplificar o modelo, foram consideradas três componentes-chave, 

correspondentes aos estádios da dinâmica populacional da Laverca, mas que foram 

complementadas com outras variáveis de estado. Para o desenvolvimento do modelo 

dinâmico estas foram agrupadas nos seguintes submodelos: Dinâmica populacional, 

Impacte dos aerogeradores, e Modelo estocástico (Anexo III). 

A variável sazonalidade foi considerada para um ano tipo, considerando-se um 

ciclo de sazonalidade de 12 meses. Todos os outputs foram calculados para a época 

reprodutiva, para a projeção de indicadores de impacte foram utilizados os valores do 

último mês de cada época reprodutiva pois traduzem o efeito cumulativo anual dos 

parques eólicos sobre as populações de Laverca. 

O comportamento da variável de estado “Laverca Macho” foi condicionado 

pelos seguintes parâmetros: (i) a taxa de referência de mortalidade para Laverca-

macho (tax mensal mort m) foi considerada como 0.3, segundo o estudo realizado por 

Delius (1964) a Laverca-macho têm taxa de mortalidade natural de cerca 30% por 

mês; e (ii) o sexo rácio do macho (sex rácio mort m) é de cerca de 0.4 e os da fêmea é 

de 0.6 (Donald, 2003). Segundo um estudo realizado no Laboratório de Ecologia 

Aplicada (LEA) da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, que teve como objetivo 

fazer uma análise genética para sexagem dos cadáveres recolhidos durante as 

monitorizações em diversos parques eólicos da região, o sexo rácio dos cadáveres 

calculado indicou que cerca de 96% dos cadáveres eram machos.  

Na variável de estado “Laverca Fêmea”, a taxa de referência de mortalidade 

para Laverca-fêmea (tx ref m), segundo o estudo realizado por Delius (1964), é de 

cerca de 38% por mês. O modelo dinâmico foi construído de forma a calcular taxas de 

referências (mortalidades, índices de impacte, entre outros parâmetros) para um 

período de 12 meses, visto que o modelo está definido ao mês, as simulações vão ser 

realizadas por mês. Para um intervalo de tempo de 20 anos (ou seja, 240 meses).  

Para a variável de estado “Laverca Crias”, teve que se ter em consideração 

várias condicionantes, tal como período de reprodução, período de eclosão, tempo de 

maturação, entre outras características do ciclo de vida da espécie. No período de 

reprodução e tendo em conta à análise da literatura científica, considerou-se como 
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período de reprodução para a Alauda arvensis a época de Março- Julho (Thomsen, 

2002; Donald, 2003). Para tempo de eclosão considerou-se a época de Abril-Junho 

(Thomsen, 2002; Donald, 2003). Para além do período de reprodução, teve que se ter 

em conta o número médio de ovos por postura, que varia entre os três ovos e os seis, 

dependendo do habitat em que estão inseridas. Tendo em conta aos parâmetros 

ecológicos da região considerou-se cinco o número médio de ovos mais adequado 

(Thomsen, 2002; Donald, 2003; Environment & Henritage Service, 2006).   

Quando as Lavercas-fêmea estão na fase de aninhamento e estão a pôr a sua 

postura, os ovos estão sujeitos a inúmeras ameaças, mas principalmente a pressões 

tróficas evidentes, como a predação, que levam muitas vezes à perda da maioria dos 

ovos, esses fatores contabilizam-se em cerca de 75% a perda total de ovos (Päitzold, 

1983; Thomsen, 2002; Donald, 2003). Adicionalmente, para as crias que eclodem, a 

taxa de insucesso de crias é de 75%, devido a fatores como, entre outros, a predação, 

fenómenos ambientais catastróficos e surtos de doenças (Delius, 1965; Päitzold, 

1983). Passado algum tempo, as crias deixam de ser crias e atingem a sua 

maturação, passando a ser contabilizadas como indivíduos adultos, segundo a leitura 

científica as Lavercas atinge a sua maturação cerca de um mês após a sua eclosão 

(Delius, 1963; Patezold, 1983; Donald, 2003).  

No submodelo de “Impacte causado pelos Aerogeradores” calculou-se uma 

estimativa média de mortalidade por aerogerador. Segundo dados de relatórios de 

monitorização realizados pelo LEA na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

determinou-se uma média de estimativa de mortalidades por aerogeradores (ESTIM 

TOTAL DE MORT AGs) para o período de Primavera, visto que em termos de habitat, 

as condições dos parques eólicos de referência não diferem muito das condições dos 

parques eólicos para a área em estudo, optou-se por fazer uma média do padrão geral 

dos parques eólicos para região Norte de Portugal, o resultado foi 1.9 ave por 

aerogerador por mês. 

Tendo em conta que o sistema que está projetado para uma área de 1km2 e 

que essa área tem uma determinada quantidade de recursos, optou-se por colocar um 

limite de densidade populacional para tornar o sistema o mais próximo possível da 

realidade. Recorrendo novamente à análise dos relatórios de monitorização da LEA, 

pois eram dados locais e identificou-se a densidade máxima de indivíduos por hectare 

é cerca de 3.5. 

O submodelo estocástico, que representa uma sucessão ecológica, combina a 

dinâmica típica deste processo com fenómenos de cariz estocástico que traduzem 

perturbações induzidas pelo efeito dos incêndios sobre a estrutura da vegetação e do 

habitat da espécie em estudo. O modelo está intrinsecamente ligado com a 
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característica de habitat e sucessão de vegetação para a unidade de estudo (Santos 

et al., 2009). A frequência do fogo foi calculada através dos registos relativos ao 

período compreendido entre os anos de 1997 e 2007. 

Para os valores iniciais dessas variáveis de estado, foram considerados valores 

de referência para regiões com características similares. O pós-fogo, taxas de 

regeneração de vegetação herbácea e arbustiva foi calculado de acordo com Moreira 

et al., (2003). 

A intensidade do fogo foi representada pela proporção de cobertura queimada 

que varia de forma aleatória de acordo com classes definidas, de baixa intensidade de 

queimada até os 50% e de alta intensidade de queimada superior a 50% (Santos et 

al., 2009). 

Os resultados do modelo dinâmico foram projetados ao mês, para cada 

quadrícula, com base em 20 simulações estocásticas (Santos et al., 2009).  

Para além destas variáveis auxiliares que foram mencionadas e quantificadas 

anteriormente, há outras variáveis do sistema que vão depender das características da 

nossa unidade de estudo, e por isso vão ser definidas caso-a-caso. Estas variáveis 

vão ser definidas/reguladas pelos “ Comandos “ do MD, em que para cada unidade de 

estudo (quadrícula) vai ser regulada individualmente antes das simulações consoante 

as características iniciais dessa mesma unidade. Os “Comandos” a ser regulados que 

se definiram aquando a construção do modelo (Figura 9) são: o início do 

funcionamento do(s) aerogerador(es) na quadricula, número total de aerogeradores da 

unidade em estudo, habitat preferencial “Meios Seminaturais”, área ardida, cobertura 

arbustiva e cobertura arbórea. Quando ajustados estes comandos caso a caso, 

consoante as características de cada unidade de estudo, é feita uma simulação e são 

extraídos os “outputs” necessários para construção do modelo de impactes no 

intervalo de tempo de 20 anos, para todas as quadrículas da área de estudo 

anteriormente mencionada. 

 

 

 

 

Figura 9- Comandos utilizados durante as simulações do modelo dinâmico estocástico, Nº de aerogeradores por 

quadrícula, tempo de funcionamento do aerogerador, área ardida, pastagens seminaturais, cobertura arbustiva e 

cobertura arbórea. 
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O MD teve como base a informação da distribuição dos aerogeradores e o 

habitat preferencial da Laverca. De acordo com esta informação, os comandos foram 

ajustados e realizadas as devidas simulações com a finalidade de construir uma nova 

base de dados e, assim, fazer uma projeção espacial do impacte da instalação de 

aerogeradores para a Alauda arvensis, mapa de atrito e mapa de impacte em Áreas 

Classificadas.  

2.7. CONSTRUÇÃO DO MAPA DE IMPACTE EM ÁREAS CLASSIFICADAS 

 

A maioria dos parques eólicos está inserida em Áreas Classificadas, uma vez 

que estas zonas apresentam uma morfologia de terreno que demonstram ser bastante 

favoráveis à exploração de energia eólica, como tal carecem de uma especial atenção 

para os impactes cumulativos adjacentes a esta exploração energética.  

Para a construção do mapa de impacte em Áreas Classificadas foram 

conjugados dois dados espaciais: Índice de Impacte Médio (%) e Áreas Classificadas 

(Áreas Protegidas e Rede Natura 2000). Através das simulações do modelo dinâmico 

retirou-se como “output” o Índice de Impacte Médio (%), o qual, cruzado com a 

informação das Áreas Classificadas, permitiu identificar os parques eólicos que 

apresentam um maior impacte cumulativo para a espécie em estudo.  

Recorrendo ao Sistema de Informação Geográfica (SIG) realizou-se um 

cruzamento da informação e identificaram-se os parques eólicos localizados nestas 

áreas que apresentam um maior impacte e consequentemente aqueles que 

necessitam de tomadas de medidas de gestão e monitorização. Para a projeção de 

impacte nas Áreas Classificadas, foi realizado o estudo apenas para “duas escalas de 

índice de impacte”, a primeira escala entre os 10 a 50% de índice de impacte e a 

segunda escala foi para valores superiores a 50% de índice de impacte. 

2.8. CONSTRUÇÃO DO MAPA DE ATRITO  

 

A partir da informação processada, relativa à distribuição da Alauda arvensis e 

ao índice de impacte médio (%), tentou-se determinar se nos locais onde existe um 

significativo impacte cumulativo há efeitos previsíveis nas populações reprodutoras em 

estudo. Para responder a essa questão, recorreu-se ao SIG e construiu-se um mapa 

de atrito que representa uma projeção espacial de duas informações: a distribuição da 

Alauda arvensis em confronto com a projeção de índice de impacte médio (%), relativo 

ao primeiro ano em estudo. Este mapa está projetado para um pixel de 1km2. 
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Como descrito anteriormente, a distribuição da espécie em estudo encontra-se 

subdividida em quatro escalas de probabilidade de nidificação retratadas 

qualitativamente: Sem Informação, Nidificação Provável, Nidificação Possível, 

Nidificação Confirmada. Ao contrário da escala definida para o mapa de índice em 

Áreas Classificadas, o mapa de atrito encontra-se dividido em três escalas 

quantitativas de ordem crescente: 11-20% de impacte, 21-50% de impacte e por 

último, valores superiores a 50% de impacte. O objetivo deste confronto é visualizar o 

nível de coincidência espacial dos dois indicadores, identificando os locais de impacte 

significativo, tendo para tal em conta a abundância da espécie e a mortalidade 

induzida localmente pelos aerogeradores, bem como a distribuição da espécie durante 

a época reprodutiva. 

Esta projeção é acompanhada por uma tabela em que estão contabilizados os 

pixéis com estas condições (distribuição da Alauda arvensis e índice de impacte médio 

no primeiro ano de instalação de aerogeradores para a área em estudo). Para efeitos 

de melhor compreensão a tabela foi subdividido em quatros grupos distintos, no 

sentido de avaliar o maior de risco de mortalidade da espécie perante a sua 

distribuição com a influência de instalação de PE. Os dados utilizados foram os 

mesmos da projeção espacial intitulado como” mapa de atrito”.   
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DADOS DE MONITORIZAÇÃO- METODOLOGIA UTILI 
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3. RESULTADOS 

 

 

A apresentação dos resultados está dividida em duas secções: (1) a análise da 

distribuição da Alauda arvensis em época reprodutiva, e (2) a previsão do impacte 

cumulativo imputável à instalação dos aerogeradores. Na primeira secção foram 

utilizados dados de variáveis ambientais e dados relativos à probabilidade de 

nidificação da espécie e na segunda secção são apresentados os mapas que 

resultaram das simulações do modelo estocástico-dinâmico, retratando o impacte dos 

aerogeradores na Laverca, em vários contextos.  

Consideraram-se assim quatro momentos para a apresentação dos resultados: 

i) conceção do modelo estocástico dinâmico; ii) produção de mapas de impacte após a 

instalação dos parques eólicos; iii) produção do mapa que representa o Impacte dos 

aerogeradores em Áreas Classificadas; e iv) produção do mapa de atrito. As equações 

das variáveis utilizadas no modelo são apresentadas no Anexo I. O modelo conceptual 

está representado integralmente com a sua respetiva legenda no Anexo III. 

 

3.1. DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DE ALAUDA ARVENSIS 

 

 Na distribuição regional da Alauda arvensis em época reprodutiva foram 

utilizados os dados da probabilidade de nidificação da Laverca em conjunto com 

algumas variáveis ambientais explicativas (ver Tabela 1) para a projeção do modelo 

espacial correspondente. Para a calibração desse modelo aplicou-se uma seleção da 

informação, retirou-se aleatoriamente algumas quadrículas (cerca 350 de 7517 

quadrículas) da área de estudo e realizou-se novamente o teste estatístico (GLM). 

Verificou-se que os resultados não diferem muito, revelando assim que a base de 

dados era suficientemente robusta para a realização do modelo dinâmico (Tabela 2).   
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Tabela 2- Resultado da aplicação do modelo linear generalizado das variáveis externas para o mapa de distribuição da 

Alauda arvensis. 

Variável  Estimativa S.e.  t (7200) Tpr. 

 

Constante 

 

1.121 

 

0.211 

 

5.32 

 

<.001 

Altitude 0.0003261 0.0000654 4.99 <.001 

Áreas agrícolas -0.0001529 0.000541 -2.83 0.0005 

Temperatura média anual 0.00100 -3,54 < .001  

Precipitação anual  0.0000154 22.52 <.001  

Floresta -0.001654 0.000555 -2.98 0.003 

Meios Seminaturais -5.84E-09 7.11E-10 -8.21 <.00 

 

Após a análise estatística das variáveis, realizou-se uma estimativa da 

distribuição da Alauda arvensis segundo a influência das variáveis selecionadas, 

através de uma equação de regressão que resultou da análise de regressão linear 

(GLM) (Tabela 3). Posteriormente, utilizando o ArcGIS (versão 9.3), projetou-se 

geograficamente a distribuição provável da espécie na área em estudo. Todos os 

dados foram projetados para uma escala de 1km2.  

 

Tabela 3- Equação de regressão GLM das variáveis ambientais explicativas para o mapa de distribuição da Alauda 

arvensis. 

Equação: 

 

Probabilidade de nidificação = 10 ^ (1.121 + 0,0003261 * LOG altitude + 0.00100 * 

LOG Bio 1 + 0.0000154* LOG Bio 12) -(0.0001529 * LOG Áreas agrícolas 

+ 0.001654* LOG Floresta + 5.84E-09* LOG Meios Seminaturais) - 1 

 

 

No final dessa análise estatística projetou-se a distribuição da Alauda arvensis 

em época reprodutiva (Figura 10). A escala de probabilidade está expressa em 4 

intervalos distintos: Sem informação em que se atribuí o valor 0 de probabilidade, 

Nidificação Provável em que se designou o valor de 0.33, Nidificação Possível ao qual, 

definiu-se como 0.66, Nidificação Confirmada em que se atribui o valor de 1. 
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De uma forma geral, a espécie está bem representada na área de estudo, 

nomeadamente em zonas montanhosas de maiores altitudes (Figura 10). Através da 

observação deste mapa, constata-se que a nidificação da Alauda arvensis para a 

região Norte de Portugal encontra-se distribuída de uma forma heterogénea, sendo de 

salientar que a projeção está feita apenas para altitudes superiores aos 650 metros.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. MODELO DINÂMICO 

  

3.2.1 ORGANIZAÇÃO GERAL DO MODELO 

 
O modelo estocástico-dinâmico foi desenvolvido com base em interações entre 

as variáveis de estado. Este modelo estocástico-dinâmico está dividido em três 

submodelos: dinâmica populacional, impacte dos aerogeradores e modelo estocástico. 

Figura 10 - Mapa da distribuição provável de Alauda arvensis durante a época reprodutiva, numa perspectiva regional. 
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Um dos submodelos é a dinâmica populacional, que representa toda a ecologia da 

espécie, sem a influência de qualquer fator antropogénico. Dentro da dinâmica 

populacional há três variáveis centrais: Laverca macho, Laverca fêmea e Laverca 

crias. Através deste submodelo dinâmico, recria-se toda a ecologia natural da 

população como a reprodução, eclosão, mortalidade natural, entre outros fatores 

importantes que retratam a vida da espécie (Figura 11).   

Faz parte do modelo dinâmico também o submodelo estocástico (Figura 12) 

que representa a ocorrência e intensidade de incêndios e sua sucessiva sucessão 

ecológica. Deste modelo fazem parte as pastagens naturais, que são favoráveis à 

nidificação da espécie, pastagens seminaturais, o coberto arbustivo, o coberto arbóreo 

e a área ardida, verifica-se toda uma interação destas variáveis que visa representar 

uma sucessão ecológica consequente da ocorrência de um incêndio. 

Outro submodelo estima o impacte induzido pela instalação de aerogeradores, 

que demostra as tendências da Laverca na área de estudo depois da instalação de 

aerogeradores e face ao impacte induzido pelos mesmos (Figura 13). Com este 

propósito, um conjunto de variáveis de estado foram concebidas para recriar esse 

mesmo impacte (n AGs por quadrícula, n AGs quad efectivo, estimativa mensal mort 

por Ag, estimativa de mort por Ag Primavera) – ver em Anexo 1 (ANEXOS). Este 

submodelo teve como objetivo a previsão das mudanças ecológicas cujos efeitos 

podem ser estimados em consequência da instalação de aerogeradores.  

O modelo final resulta da junção dos três submodelos referidos. Através das 

simulações produzidas, a resposta da Alauda arvensis após uma intervenção 

antropogénica, foi incorporada num Sistema de Informação Geográfica (SIG) do qual 

resultaram os mapas de índice de impacte médio (%) para um intervalo de 20 anos.  

 

3.2.2 SUBMODELO DA DINÂMICA POPULACIONAL DA ESPÉCIE 
 

O submodelo dinâmico populacional representa toda a interação ecológica 

natural à espécie, sem a influência de perturbações e/ou fatores antropogénicos. Este 

modelo tem três variáveis de estado: “ Laverca m ind ha”, “ Laverca f ind ha” e “ 

Laverca crias ind ha”. O submodelo tem alguns ajustes no que se refere ao limite 

populacional para uma quadrícula de 1km 2. O ajuste é definido pela capacidade de 

carga que o meio tem para um determinado número de indivíduos desta espécie, 

tendo em conta os recursos existentes, o ajuste está definido por “ limite” (Figura 11). 

O submodelo representa aspetos da biologia da espécie, como as épocas de 

reprodução, eclosão e maturação.  
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Figura 11- Diagrama conceptual do Submodelo de Dinâmica Populacional da Alauda arvensis. 
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3.2.3 SUBMODELO ESTOCÁSTICO DO HABITAT DA ALAUDA ARVENSIS 

 

O submodelo estocástico foi parte integrante do modelo global, abarcando 

características do habitat relevantes como requisito importante para a compreensão 

das respostas dos indicadores num contexto muito complexo de interações múltiplas 

de vários fatores. O impacte dos aerogeradores conjugado com a ocorrência e 

intensidade de incêndios tenta captar as propriedades de um sistema mais realístico 

no contexto das montanhas do Norte de Portugal. 

A tendência das populações de Laverca foi simulada segundo a realidade de 

parques eólicos em cenários de ciclo de incêndios no período de 20 anos. A dinâmica 

do modelo está representada por um submodelo estocástico que contêm as seguintes 

variáveis que representam estádios possíveis de uma sucessão ecológica para a 

região: pastagens naturais (habitat favorável à espécie), cobertura arbustiva e 

cobertura arbórea. Estas variáveis foram inseridas segundo uma função que respeita 

uma tendência de sucessão ecológica.  

Este submodelo de ocorrência de incêndio está definido pela variável 

“AreaArdida ha”, que resulta das contribuições dos diferentes cobertos afetados 

estocasticamente pela ocorrência de incêndio. A ocorrência de incêndio induz 

automaticamente uma sucessão ecológica pós-fogo (Figura 11) representada pelos 

termos “pastagens seminaturais”, “ CobArbust” e “ CobArbo”. Estas três variáveis 

pretendem complementar o submodelo estocástico. Os fluxos do modelo controlam a 

velocidade de regeneração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12- Diagrama conceptual do Submodelo estocástico da Alauda arvensis. 
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3.2.4. SUSMODELO DO IMPACTE INDUZIDO PELOS AEROGERADORES 

 

O submodelo da Figura 13 representa os componentes relacionados com a 

instalação de parques eólicos, com o número de aerogeradores instalados por 

quadrícula em estudo. O número máximo de aerogeradores por quadrícula (1km2) é de 

10 aerogeradores. Calculou-se uma estimativa de mortalidade da Laverca por 

aerogerador para a época reprodutivo e o resultado foi de 3 Lavercas por mês/ por 

aerogerador.  

Quando se inicia a simulação, começa a se contabilizar nesse momento o 

início do funcionamento do aerogerador no local, ou seja, é como se fosse o primeiro 

momento de instalação desse aerogerador, possibilitando o cálculo do índice de 

impacte cumulativo quando o tempo de simulação coincide com a época de 

reprodução da Laverca. 

 

 

A Figura 14  representa o resultado de uma simulação teste (no período de 20 

anos), de duas unidade de estudo, com características individuais que estão 

representadas na Tabela 4, e que serviu para avaliar, de forma sumária, a robustez do 

desempenho do modelo estocástico-dinâmico. Estas duas unidades tem 

características bastante distintas, em que uma a primeira tem um número elevado de 

aerogeradores instalados e um habitat muito favorál à nidificação da Laverca, e a 

segunda unidade de estudo tem apenas um aerogerador com habitat pouco favorável. 

Nessa figura está representado de uma forma bastante perceptível o comportamento 

Figura 13- Diagrama conceptual do Submodelo – Impacte induzido pelos aerogeradores 



FCUP 

Aves e Parques Eólicos  

 

44 

estocástico do modelo ecológico, através da ocorrência e intensidade de incêndios ao 

longo dos 20 anos estudados.  

Tabela 4 - Características da quadrícula selecionada para testar a robustez do modelo estocástico-dinâmico. 

Caso 
de 

estudo 
Código 

Nº de 
Aerogeradores 

Área 
Ardida 

Habitat 
Favorável 

Matos 
Altos 

Floresta 

a) NF6921 7 0 100 0 0 

b) PF9984 1 0 33 21 54 

 

Verifica-se que a unidade em estudo simulada (a) sofreu a ocorrência de 

incêndios, em pelo menos em cinco momentos diferentes, nos meses 0, 30, 160, 170 

e 220 meses.  Esta unidade aquando a primeira ocorrência de incêndio, observa-se 

uma sucessão ecológica das áreas envolventes afetadas pelo fogo, as pastagens 

Seminaturais demonstram ter uma regeneração rápida em relação à cobertura 

arbustiva e cobertura arbórea (Figura 14). Este padrão de regeneração revela-se 

semelhante em todas as ocorrências de incêndios, apesar das distintas intensidades 

de fogo.   

Na outra unidade em estudo simulada (b) verifica-se também cinco momentos 

de ocorrência de incêndio após a implementação deste aerogerador na área de estudo 

(Figura 14), nos meses 60, 110, 140, 160, 200. Esta unidade de estudo reage de 

forma diferente (com maiores vaiações do tipo de habitat na quadrícula com uma área 

de 1km2 ) em relação à unidade de estudo anterior, devio às suas características de 

habitat iniciais. Ao longo do tempo simulado o habitat favorável à nidificação da  

espécie vai aumentar (atinge valores máximos depois da ocorrência do último 

incêndio).  
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Figura 14 – Sucessão Ecológica versus Incêndio para duas unidades de  estudo teste a) ( com 1 aerogerador  instalado 

e 100 hectares  de habitat favorável à  nidificação da Laverca) e b) ( com 7 aerogeradores instalados e 33 hectares de 

habitat favorável à nidificação da Laverca, 21 hectares de matos altos e 54 hectares de floresta)  ao longo de 240 

meses (20 anos). As setas indicam a ocorrência dos incêndios. 

Foi escolhida aleatoriamente duas unidades em estudo (a e b) para avaliar o 

desempenho do modelo ao longo dos 20 anos simulados. Para isso, foram 

representados graficamente dois indicadores: a abundância relativa da Laverca com o 

respetivo índice de impacte médio (%), no primeiro ano de simulação. De acordo com 

os resultados ilustrados na Figura 15, o número total de Lavercas parece ser 

diretamente influenciado pelo impacte causado aquando da instalação de 

aerogeradores na unidade em estudo. O comportamento destes dois indicadores, 

abundância da Laverca e índice de impacte médio (%), parece indiciar uma relação 

proporcionalmente inversa (tanto na unidade de estudo a) ou como b)). Para esta 

quadrícula a), o momento mais impactante verifica-se nos primeiros 160 meses 

simulados, nesse intervalo de tempo a abundância populacional da Laverca sofre um 

Simulação dinâmica 

em Stella da 

Sucessão Ecológica 

versus Incêndio em 

hectares (ha): 

1: Área Ardida  
2: Cobertura Arbórea  
3: Cobertura 
Arbustiva  
4: Pastagens 
SemiNaturais  

  Ocorrência de 

Incêndio  
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decréscimo acentuado. Na unidade de estudo b) os momentos mais impactes são os 

primeiros momentos [30 a 70 meses]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15- Abundância de Laverca versus Índice de Impacte Médio  para duas unidade a) ( com 1 aerogerador  

instalado e 100 hectares  de habitat favorável à  nidificação da Laverca) e b) ( com 7 aerogeradores instalados e 33 

hectares de habitat favorável à nidificação da Laverca, 21 hectares de matos altos e 54 hectares de floresta) de estudo 

teste ao longo de 240 meses (20  anos).   

3.3. RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES DINÂMICAS 

 
O principal objetivo foi criar cenários credíveis para efeitos de simulação de 

índice de impacte médio (%), estimativa de mortalidade, entre outros parâmetros. 

Optou-se por criar cenários espaciais do índice de impacte médio (%), por ser mais 

percetível. As simulações foram projetadas mensalmente para um período de tempo 

de 20 anos. Os meses projetados incluem a época reprodutiva de cada ano, período 

em que a Laverca se encontra mais exposta ao impacte dos parques eólicos. Os 

modelos visam prever os valores de indicadores (“outputs”), considerados relevantes 

para captar a tendência populacional da Laverca sob a influência dos parques eólicos. 

Simulação 

dinâmica em Stella 

da Abundância de 

Laverca versus 

Índice de Impacte 

Médio (%): 

1: Índice de 
Impacte Médio 
2: Número total de 
indivíduos  
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Os mapas de índice de impacte médio (%) selecionados foram projetados para os 

Ano1 e Ano 20, uma vez que mostram uma maior discrepância temporal, verificando 

uma evolução dos cenários. Para avaliar o desempenho das simulações (Figura 16), 

recorreu-se ao programa R com intuito de testar a robustez do modelo ao longo das 

simulações, para cada caso de estudo. Foram realizadas 20 repetições de 20 casos 

de estudo aleatórios. A Tabela 5 apresenta informação relativa às 20 quadrículas 

selecionadas para testar a robustez do modelo ao longo das repetições das 

simulações. Durante a análise em R (Figura 16), verificou-se que cada quadrícula (20 

quadrículas simuladas) em estudo comporta-se de maneira muito distinta durante o 

mesmo número de repetições de simulações. Para efeitos de dissertação, realizou-se 

apenas uma simulação para cada pixel em estudo dentro da área de estudo (444 

pixéis), embora possa ter um erro associado (quantas mais repetições menor será o 

erro) assumiu-se para este efeito demonstrativo apenas uma simulação.  

 

Tabela 5- Informação de 20 quadrículas selecionadas aleatoriamente para a análise estatística em R. 

Código Nº de 
Aerogeradores 

Área 
Ardida 

Habitat 
Favorável 

Matos 
Altos 

Floresta 

NF6325 4  49 51 0 

NF6921 7  45 55 0 

NF7142 2 4 46 50 0 

NF7143 3 8 64 16 0 

NF7218 4  100 0 0 

NF7642 2  100  0 

NF7825 1 50 7 40 0 

NF8736 5  91 9 0 

NF9064 5  27 73 0 

NF9539 3  1 99 0 

NG9206 8 16 84  0 

PF1235 3  7 93 0 

PF2246 4  14 12 0 

PF2927 5  90  0 

PF3224 1 51 22 21 0 

PF3225 3 86 2  2 

PF6991 4  26 6 34 

PG0900 7  100  0 

PG2302 4  22  27 

PG2403 2  4 10 0 
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No final desta análise estatística concluiu-se que o modelo era robusto para 

prever os valores pretendidos, como tal procedeu-se às simulações definitivas para a 

área em estudo, para os seguintes “outputs”: mortalidade fêmea, mortalidade macho, 

índice de impacte médio (%), índice de impacte efetivo entre outros parâmetros, 

através destes “outputs” projetou-se vários mapas, calculou-se a mortalidade dos 

indivíduos (Fémea/ Macho) durante os 20 anos de estudo.  

De acordo com as simulações, os maiores valores de abundância da Laverca 

ocorrem nos primeiros anos, concluindo-se que os últimos anos começam a revelar os 

efeitos do impacte cumulativo. Através das simulações consegue-se identificar as 

variáveis mais determinantes para as tendências populacionais de Laverca, que são: 

pastagens seminaturais, e o número de aerogeradores por quadrículas.  
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 Figura 16- Análise em R das simulações dinâmicas de 20 casos aleatórios da área de estudo num período de 20 anos. 
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A Tabela 6 representa os valores de mortalidade para os 20 anos de 

simulação, considerando globalmente a contribuição de toda a área de estudo. 

Verifica-se um padrão ligeiramente díspar ao longo dos anos. No caso de Laverca- 

fêmea o pico de mortalidade está situado no Ano 14, enquanto no caso de Laverca-

macho o pico de mortalidade está situado logo no primeiro ano de projeção. 

Tabela 6- Valores estimados de mortalidade da Alauda arvensis Fêmea/Macho durante um período de 20 anos. 

Ano de Simulação  Mortalidade de Fêmea Mortalidade de Macho 
 

1 23,28 
 

3728 
 

2 25,86 
 

1839 
 

3 28,27 
 

1917 

4 28,57 
 

1811 

5 31,67 
 

1811 

6 30,39 
 

1810 

7 28,09 
 

1783 

8 31,93 
 

1772 

9 28,68 
 

1736 

10 30,03 
 

1734 

11 32,1 
 

1737 

12 31,79 
 

1727 

13 37,72 
 

1696 

14 48,04 
 

1698 

15 23,79 
 

1707 

16 21,31 
 

1700 

17 20,02 
 

1710 

18 20,58 
 

1689 

19 35,44 
 

1698 

20 21,82 
 

1692 

 

Através do modelo estocástico-dinâmico simulou-se a estimativa de 

mortalidade de Lavercas fêmeas e machos, na área de estudo para os 20 anos 

simulados. Na Figura 17 está uma representação gráfica destes mesmos valores, 
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observa-se uma diferença bastante notária do número de mortes de machos em 

relação às fêmeas.  

O valor mais elevado de mortalidade Laverca-macho ocorre no primeiro ano 

após a instalação de aerogeradores. Em todo o período de estudo a espécie 

apresenta um decréscimo populacional nas áreas afetadas, mantendo níveis muito 

semelhantes no Ano 3 ao Ano 20. 

 

Figura 17 – Gráfico com valores estimados de mortalidade da Alauda arvensis Fêmea/Macho durante um período de 

20 anos. 

 

3.3.1. PROJEÇÕES ESPACIAIS DE IMPACTES 

 

Cada parcela (cada pixel) foi adotada (através dos comandos) de acordo com 

as características do seu habitat e do número de aerogeradores da unidade em 

estudo. O modelo estocástico-dinâmico tem como submodelo a estimativa do 

“Impacte” provocado pela instalação de aerogeradores, que apresenta um 

comportamento cumulativo. 

A partir das simulações retiraram-se os seguintes “outputs: índice de impacte 

médio, estimativa total da mortalidade, índice de impacte efetivo, número de indivíduos 

macho, número de indivíduos fêmea, número total de indivíduos.  
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As projeções foram feitas para dois momentos distintos: o primeiro ano (“Ano 

1”), e o vigésimo ano (“Ano 20”) (as projeções para os 20 anos em estudo encontram-

se no Anexo IV). As projeções seguintes apenas representam dois anos distintos do 

cenário do índice de impacte médio (em percentagem) da Alauda arvensis para a área 

de estudo com as restrições descritas anteriormente (cota superior a 650 metros, 

presença da espécie em estudo e a implementação de pelo menos um aerogerador). 

As simulações foram divididas em cinco escalas por ordem crescente de índice 

de impacte médio (%), em que a primeira escala ocorre no intervalo de 0-5% de 

impacte que está presente em maior parte da área projetada, o segundo intervalo é de 

1-10% de impacte com algumas projeções, mas num número muito menor em relação 

ao anterior, 11-20% é um intervalo intermédio que está presente em poucos pixéis, o 

intervalo seguinte é 21-50%, e por último valores superiores a 50% com poucos casos 

projetados. Os resultados das simulações revelaram que há quadrículas que têm 

níveis de impacte muito elevados, com alterações ao longo dos anos (nos 20 anos 

simulados).  

O desaparecimento local é possível em algumas unidades de estudo, 

principalmente no caso das Lavercas-macho, visto que estes sofrem um maior impacte 

devido ao seu comportamento territorial com voos verticais altamente vulneráveis à 

colisão com os aerogeradores. Apesar deste impacte diferencial, a espécie demonstra, 

em grande parte dos casos, capacidade de recuperação.   

Na Figura 18 está representado o índice de impacte médio (%) para os dois 

anos extremos da simulação, Ano1 e Ano 20. Pela sua observação verifica-se que 

existe uma diferença no padrão apresentado, o mapa relativo ao ano 20 apresenta 

tonalidades mais fortes que representam quadrículas mais impactantes, com níveis 

entre [1-10%] de impacte. As simulações do ano 1 apresentam apenas três 

quadrículas com índice de impacte de 100%, comparativamente ao ano 20, onde 

existem vinte quadrículas com este nível de impacte, provavelmente este efeito advêm 

do impacte cumulativo. 
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Figura 18 – Projeção do Índice de Impacte da instalação dos aerogeradores em relação à Alauda arvensis, nos anos: 1 e 20. 
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Na Figura 19, está representada uma projeção gráfica do índice de impacte 

médio para três anos: Ano1, Ano 2 e Ano 20 de forma a melhorar a perceção dos 

valores estimados. Verifica-se que o índice de impacte médio (%) nestes três anos 

retratam realidades bastante distintas, o Ano 1 apresenta uma distribuição dispersa, 

no Ano 2 os valores de impacte são mais centrados, verificando-se assim um aumento 

de impacte em comparação ao ano anterior e por último, o Ano 20 mostra um impacte 

com valores mais semelhantes entre as unidades em estudo.  

 

 

3.4. MAPA DE ATRITO 

 

Para a construção do mapa de atrito foram projetadas espacialmente dois 

mapas diferentes com a finalidade de estabelecer uma comparação entre duas 

variáveis: a distribuição da Alauda arvensis na área de estudo e o índice de impacte 

Figura 19 – Análise gráfica do Índice de Impacte da instalação dos aerogeradores em relação à Alauda arvensis, nos anos: 1, 2 e 20 
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médio no primeiro ano de simulação.  

A Figura 20 representa este exercício, onde se pode observar a sobreposição 

da distribuição da espécie em estudo, tendo em consideração as projeções de maior 

índice de impacte. Verifica-se que existem zonas sobrepostas, isto é, no local a 

espécie encontra-se presente e verifica-se impacte em relação à mesma. Através 

desta projeção pode-se visualmente verificar um confronto destas duas informações. 

Na nidificação da espécie verifica-se quatro escalas de probabilidade: Sem 

Informação, Nidificação Possível, Nidificação Provável e por último Nidificação 

Comprovada. O índice de impacte médio (%) para este efeito de projeção foi 

selecionado apenas três intervalos de escalas com impacte elevados, que são: 11-

20%, 20-50% e por último valores superiores a 50%.   

Pela observação da Figura 20, verifica-se que a ocorrência do impacte coincide 

em muitas zonas de nidificação da espécie teste, o que carece de maior atenção. Os 

valores mais impactantes, superiores aos 50% de índice de impacte, estão localizados 

em zonas com nidificação provável ou nidificação comprovada da Alauda arvensis. Por 

outro lado, existem locais onde a espécie está presente (nidificação confirmada) mas 

com índices de impacte menores.  

Os parques eólicos que representam um grande índice de impacte com 

presença de aerogeradores são: PE Alto do Minho I, PE Arada/Montemuro, PE Arada 

Coutada, PE Leomil, PE Pena Suar, PE Testos II, PE Alto do Couto/ Vale dos Asno, 

PE Vila Coca, PE Lomba Seixa, PE Outeiro e por último PE Canda / Coelheira. 
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Figura 20- Mapa de atrito 
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A Tabela 7 relaciona dois fatores, a distribuição da Alauda arvensis com o 

índice de impacte médio (%) no primeiro ano de instalação de aerogeradores. A escala 

de distribuição é uma escala de probabilidade expressa em 4 intervalos, referidos 

anteriormente. O índice de impacte médio (%) está dividido em cinco escalas: 0-5%, 6-

10%, 11-20%, 20-50% e por último valores superiores a 50%. A contabilização desses 

dois fatores é feita pelo número de pixéis em que essas condições estão presentes 

(Tabela 7). 

 

Tabela 7- Estudo da relação (através do somatório dos pixéis) da distribuição da Alauda arvensis com o índice de 

impacte médio (%) Ano1, para a área Norte de Portugal.  

  

      

Im
p

a
c
te

 

  

0-5% 6-10% 11-20% 21-50% >50% Total 

Distribuição 

Sem 
informação 

29 

 
  

0 
0 0 0 29 

Nidificação 
Possível 

98 1 0 0 1 100 

Nidificação 
Provável 

149 2 1 2 1 155 

Nidificação 
confirmada 

151 2 5 0 2 160 

Total 427 5 6 2 4 444 

 

Legenda: 

 A – Ausência provável da Alauda arvensis / reduzido                          B- Ausência provável da Alauda arvensis/          

        índice de impacte                                                                                elevado índice de impacte  

 C- Presença provável da Alauda arvensis/                                           D- Presença provável da Alauda arvensis/ 

       reduzido índice de impacte                                                                        elevado índice de impacte 
 

Dividiu-se a tabela em quatro grupos distintos tendo em conta a correlação 

entre os dois fatores acima representados (Grupo: A, B, C e D). O grupo A representa 

A B 

C D 



FCUP 

Aves e Parques Eólicos  

 

58 

o grupo de espécies com presença reduzida da Laverca com pouco impacte, e 

consequentemente o menor risco de mortalidade, com cerca de 128 pixéis (128 km2). 

O grupo B representa uma distribuição reduzida, está sujeito a um grande impacte por 

parte da implementação de aerogeradores, com uma magnitude muito baixa (1 km2). 

O grupo C apresenta uma elevada distribuição da Laverca (nidificação provável e 

nidificação confirmada), com uma percentagem de impacte muito reduzido. Devido a 

essa conjunção de fatores este grupo não carece de grande preocupação, ocupando 

uma área de 304 km2. O grupo D é o grupo mais preocupante, pois apresenta uma 

distribuição da Laverca elevada e está sujeito a um grande impacte. 

Consequentemente, este grupo tem uma intensidade de impacte elevada, tal como a 

sua magnitude, pois apresenta uma área 11 km2. 

3.5. PROJECÇÕES ESPACIAIS DE IMPACTE EM ÁREAS CLASSIFICADAS 

 

As Figuras 21 e 22 representam duas projeções espaciais, em que está 

retratado as Áreas Classificadas (Áreas Protegidas e Rede Natura 2000) intersectadas 

com o índice de impacte médio (%) no primeiro ano de instalação de aerogeradores, e 

posteriormente foi realizada uma identificação dos parques eólicos restritos a essas 

condições. Esta análise foi realizada para dois intervalos distintos, a primeira análise 

para valores entre 10% a 50% de impacte (Figura 21) e a segunda, para valores 

superiores a 50% de impacte (Figura 22). 

Como foi referido anteriormente a maioria dos parques eólicos estão situados 

em Áreas Classificadas, que inclui Áreas Protegidas e Rede Natura 2000 e por isso 

merece mais atenção nas alterações que se realizam e que provocam tanto na flora 

como na fauna. 

Através da construção dos mapas representados nas Figuras 21 e 22, 

identificaram-se os parques eólicos mais impactantes, no que se refere à natureza e 

localização da construção destas infraestruturas. Para uma escala menos impactante 

de valores reduzidos, mas representativos na ordem dos 10% aos 50% de impacte, 

identificaram-se os seguintes parques eólicos (PE): PE Outeiro, PE Penas Suar, PE 

Testos, PE Alto do Couto/ Vale do Asno e por último PE Candal/ Coelheira. Para uma 

escala de impacte elevado (valores superiores aos 50% de impacte identificaram-se os 

seguintes parques eólicos: PE Outeiro, PE Vila Cova, PE Testos e por último PE 

Arada/ Montemuro.  

Figura  1 - Projeção de” zonas de atrito”- distribuição da espécie correlacionada com o índice de impacte.  
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Figura 21- Projeção espacial de impacte em áreas classificadas – índice de impacte entre e 10-50%. 
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Figura 22– Projeção espacial de impacte em áreas classificadas – índice de impacte maior que 50%. 
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4. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

4.1. DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DE ALAUDA ARVENSIS  

 

O mapa de distribuição inicialmente disponível para a Laverca (Alauda 

arvensis) em época reprodutiva apresenta uma disposição muito heterogénea, com 

uma escala qualitativa expressa em quatro intervalos de probabilidade. Por 

conseguinte, a proposta de conversão desta escala numa escala quantitativa, 

projetada para uma malha mais fina com base num ajuste estatístico robusto, revelou-

se muito importante na identificação mais precisa das ocorrências predominantes na 

área de estudo. Este procedimento possibilitou compatibilizar as escalas de 

probabilidade de nidificação e de impacte simulado pelo modelo desenvolvido. 

A espécie alvo está distribuída por toda a área de estudo, com nidificação 

comprovada em zonas montanhosas, tal como era de expectável de acordo com a 

análise bibliográfica. De facto, na Península Ibérica a ocorrência da Laverca em 

período reprodutivo está descrita para zonas montanhosas com altitudes superiores 

aos 650/700 metros (Thomsen, 2002; Suáreaz et al., 2002). 

A projeção da distribuição regional da Alauda arvensis foi baseada na 

informação do Atlas das Aves Nidificantes em Portugal, este atlas foi realizado  graças 

a trabalho voluntário, pessoas interessadas na observação e identificação de aves. 

Esta base de dados é bastante completa, no entanto pode ter erros associados, no 

sentido em que o voluntário pode não ter formação suficiente, no que se refere à 

perspicácia e eficiência na identificação assim como o tempo que dispõe para a 

monitorização. A informação recolhida para a construção deste Atlas é feita em 

transeptos, e por isso não abrange toda a quadrícula em estudo (quadrícula com uma 

área de 100 km2), o que torna a informação recolhida meramente indicativa (Partidário 

& Jesus, 2003). Por seu lado, a informação sobre as variáveis ambientais pode ter 

incertezas relacionadas com a quantidade e natureza dos dados (resolução espacial 

ou temporal) e com erros de leitura, enviesamento ou imprecisões motivadas pelas 

técnicas de medição adotadas na produção da informação.  

Não obstante estas evidências, que podem ter acarretado lacunas na projeção 

da distribuição da Alauda arvensis, tentou-se minimizar as mesmas através de uma 

regressão (GLM) com a distribuição da espécie ponderada com variáveis ambientais 

consideradas relevantes para suportar uma representação mais detalhada da 

probabilidade de nidificação da espécie. 
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4.2. RISCO DE MORTALIDADE 

 

No desenvolvimento do modelo e com os resultados deste, percebeu-se como 

a Laverca consegue lidar com esta perturbação adicional (implementação de 

aerogeradores). Independentemente dos cenários testados (“Ano 1” até o “Ano 20”), 

todas as estimativas do modelo e respetivas projeções espaciais revelaram uma 

constrição global na distribuição da espécie, e por conseguinte, uma diminuição do 

número total de indivíduos. Apesar desta tendência negativa, os cenários permitiram 

selecionar áreas cuja intensidade de impacte se revela mais preocupante, 

fundamentais para a futura proteção e conservação da espécie, de forma a mitigar a 

magnitude do declínio esperado. 

Nos casos de valores de mortalidade de aves reduzidos, em especial da 

Laverca, encontrados nos estudos dos parques eólicos analisados poderão ser 

proporcionais à baixa abundância relativa e ao reduzido elenco de espécies registadas 

(Santos, 2006) com maior suscetibilidade de serem afetadas pela presença dos 

parques eólicos nos seus territórios ou rotas de migração (BirdLife, 2002). 

Por outro lado, e de acordo com outros estudos realizados em parques eólicos 

no País, a avaliação da magnitude dos impactes associados e a mortalidade registada 

poderá frequentemente subestimar a mortalidade real, uma vez que a detetabilidade 

de animais mortos nem sempre é elevada (muito condicionada pelas características do 

terreno e eficiência por parte do observador) e o sucesso do respetivo registo depende 

das taxas de remoção das carcaças por parte de necrófagos que utilizam a área do 

parque eólico (Profico Ambiente, 2007). Nesta perspectiva, os valores estimados de 

mortalidade nem sempre serão fidedignos dos valores reais, pois dependem da 

metodologia previamente definida pela empresa encarregue do estudo do parque 

eólico (Bernardino, 2008). 

Durante as simulações verificou-se que algumas variáveis estão muito 

conotadas com a magnitude do impacte, isto é, variáveis que influenciam diretamente 

os resultados das simulações. Na programação dos comandos aquando da simulação 

apurou-se que existe uma diferença notória no tipo de habitat entre quadrículas, 

tratando-se de um fator bastante relevante na influência dos resultados. O submodelo 

“Impacte”, conjugado com a parte estocástica do modelo, representa perfeitamente 

esses efeito do habitat favorável à espécie ligado com todos os outros tipos de habitat, 

incluindo a presença de incêndios e toda a sucessão ecológica que se verifica após 

este. Outra variável que demonstra influência sobre os resultados é o número de 

aerogeradores instalados por unidade de estudo, esta relação parece ser direta, no 
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sentido que, quanto maior o número de aerogeradores maior é o índice de impacte 

simulado, este resultado representa perfeitamente o efeito de impacte cumulativo.  

Portanto, através das simulações é possível avaliar se a mortalidade aferida 

para aquele determinado intervalo (época reprodutiva) está a “aumentar” ou a 

“diminuir” ao longo dos 20 anos de simulação. Contudo existem duas grandes 

restrições:  

i. Assume-se que o modelo dinâmico foi construído com base em valores 

médios, não estando calibrado para cada unidade espacial específica; 

ii. A metodologia de amostragem das equipas responsáveis pela 

monitorização é bastante diversa, tanto no que se refere ao período de 

prospeção como à sua exatidão. 

Durante a pesquisa bibliográfica, os relatórios evidenciaram sobretudo a 

utilização da área do parque eólico por parte de espécies de aves comuns em áreas 

de montanha no norte do País, de onde se destacam sobretudo passeriformes, tal 

como a Alauda arvensis (Ecosfera, 2011). A dinâmica identificada nesta área de 

montanha é um reflexo da evolução sazonal das condições locais dos habitats 

(Herrera & Soriguer, 1997; Obeso, 1987; Travassos & Paes de Faria, 1995) que induz 

as aves a optarem, nos períodos menos favoráveis, por habitats de baixa altitude, 

como as áreas cultivadas (Farina, 1997; Carrascal et al., 2002). A variação da 

densidade e diversidade de aves encontra-se limitada pela escassez de recursos 

alimentares, sobretudo aquelas que habitam em bosques e em matos e que, na sua 

maioria, estão dependentes de uma dieta à base de insetos (Carrascal et al., 2002). 

Talvez essa escassez seja o fator limitante à espécie, e por isso, pensa-se que por 

uma questão de adaptação é que a Laverca está presente em Portugal em zonas 

montanhosas com altitudes elevadas, ao contrário do verificado noutros Países. 

No decorrer deste trabalho os resultados revelaram um maior impacte negativo 

na espécie, principalmente no caso das Lavercas-macho com valores muito 

discrepantes, denotando-se uma mortalidade elevada, após o primeiro ano de 

instalação dos aerogeradores (Figura 18). Quando considerados os valores para a 

mortalidade global, o grupo da Laverca-macho, apresenta uma “evolução de 

mortalidade” que é bastante divergente em relação à “evolução de mortalidade” 

Laverca-fêmea. No grupo da Laverca-macho observa-se um declínio populacional no 

início da implementação dos aerogeradores, que pode chegar até 3728 indivíduos 

mortos (Ano 1), enquanto as Laverca-fêmea atingem o nível máximo de mortalidade 

no Ano 14, com cerca de 48 mortes. Provavelmente esta disparidade de mortalidade 

deve-se à diferença de voo entre os indivíduos macho em relação aos indivíduos 

fêmea durante época reprodutiva.  
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A mortalidade registada de Alauda arvensis parece estar muito condicionada 

pelo comportamento reprodutivo, sobretudo o grupo da Laverca-macho na marcação 

de território e em parada nupcial (marcada por voos em altura). Esta tendência para a 

mortalidade diferencial de machos desta espécie é corroborada pelos estudos 

desenvolvidos em época de reprodução nos parques eólicos da Serra do Marão e 

Alvão (Santos, 2006). Este resultado foi uma característica individual deste estudo, 

que não pode ser comparado com outros valores de referência devido à escassez de 

estudos de sexagem de cadáveres (nos relatórios de monitorização, à exceção dos 

relatórios de monitorização do LEA). Deve-se considerar grave a potencial afetação 

entre a razão do sexo e adultos reprodutores na população (Ecossistema, 2004), pois 

estes valores podem levar a uma possível extinção local da espécie. 

O mapa de atrito permitiu estabelecer uma ligação lógica da informação de 

distribuição da Laverca com o índice de impacte médio (%) do primeiro ano de 

instalação de aerogeradores, com a sobreposição destas duas informações obteve-se 

uma perceção da magnitude do impacte que perturba a espécie. O mapa de impacte 

não permite por si só afirmar a mortalidade da Laverca, esta sobreposição possibilitou 

identificar áreas de risco para a espécie em estudo. Com esta sobreposição 

identificou-se parques eólicos (PE) que se encontram em alto risco de impacte (com 

índice de impacte superior a 50% e nidificação confirmada da Laverca), os PE que 

reúnem estas condições são: PE Arada/ Montemuro, PE Testos II e PE Vila Cova.  

Para este efeito, realizou-se uma tabela suplementar (Tabela 7) a este estudo 

que retrata esse mesmo conflito, distribuição da Alauda arvensis com o índice de 

impacte médio (Ano1). O resultado desse conflito originou quatro grupos. Salienta-se o 

grupo D, que reúne duas condições favoráveis para se atingir um impacte elevado, 

apresentando uma presença provável (Nidificação Provável e Nidificação Confirmada) 

com valores elevados de índice de impacte. Este grupo está representado por 11 

pixéis, numa área total de 11 km2. Identifica-se como sendo o grupo prioritário de 

medidas de proteção e conservação da espécie. 

Foi realizada uma análise às diferentes projeções e identificou-se dois parques 

eólicos considerados bastante impactantes e com um alto risco de mortalidade para a 

Laverca, esses parques eólicos demonstravam ter um grande índice de impacte 

médio, elevada probabilidade de nidificação da Laverca e localizados em áreas 

classificadas (Áreas Protegidas e Rede Natura 2000), os Parques Eólicos (PE) são: 

PE dos Testos e PE do Outeiro.  

Sabe-se que a espécie não apresenta um estatuto de conservação 

preocupante (Instituto da Conservação da Natureza, 2006). No entanto, devido à sua 

suscetibilidade à colisão no decorrer da exploração dos parques eólicos demonstra 
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que este grupo carece de medidas suplementares, de modo a evitar um declínio 

populacional e consequentemente uma possível extinção local, como efeito cumulativo 

do impacte imputável à instalação dos aerogeradores em determinados habitats.  

4.3. CONTRIBUIÇÃO DOS MODELOS DINÂMICOS PARA A PREVISÃO DE 

IMPACTES  

 

Através de modelos ecológicos consegue-se a pouco custo simular a realidade 

potencialmente afetada pelo projeto instalado através da construção de mapas ou 

modelos. Este modelo possuiu uma informação de natureza espacial relevante sobre 

fatores ou recursos afetáveis. No desenvolvimento realizou-se duas simulações de 

dois casos de estudo que demonstram realidades distintas, no que se refere ao 

número de aerogeradores e tipo de habitat (favorável à nidificação da Laverca) para 

verificar a robustez desse modelo, onde se observou o comportamento de alguns 

parâmetros, tal como: Sucessão Ecológica versus Incêndio e Abundância da Laverca 

versus Impacte Médio (Figura 14 e 15). O resultado destas simulações comprova a 

robustez do modelo (ou seja, o comportamento dos parâmetros foi o esperado). 

O modelo geral representa a influência destes fatores na abundância da 

espécie em estudo, os cálculos são efetuados ao mês para um intervalo de 240 meses 

(20 anos). Os resultados obtidos através deste modelo estocástico-dinâmico tentaram 

identificar os efeitos de perturbação no local das comunidades avifaunísticas usando 

alguns indicadores referidos anteriormente (Santos, 2009). Poderão haver eventuais 

perturbações/ interferências que venham a ocorrer em consequência da instalação do 

PE e que não estão contabilizados no modelo aplicado neste estudo.  

A maioria dos estudos sobre os impactes ecológicos dos parques eólicos em 

animais selvagens tem sido focada principalmente na mortalidade de aves e  relatam 

também a mudança do comportamento destas aquando a instalação de parques 

eólicos (Santos, 2009). Há muito que a atenção é orientada para estudos de 

monitorização em parques eólicos. No entanto, não há linhas de investigação que 

quantifiquem para uma área extensa os efeitos de impactes cumulativos, nem mesmo 

a sua projeção em áreas sensíveis, como Áreas Classificadas. A realização deste 

trabalho permitiu quantificar esses impactes para a região Norte de Portugal, que pode 

ser ampliado para o resto do País, conjugado com efeitos estocásticos, neste caso, a 

ocorrência de incêndios. O fogo desempenha um fator importante na dinâmica dos 

ecossistemas mediterrâneos, este é um fator relevante que deve ser considerado na 

compreensão dos efeitos de parques eólicos na avifauna. Estes dois fatores 
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conjugados demonstraram um distúrbio na abundância relativa das aves, em concreto 

da Laverca, com este resultado foi possível determinar e quantificar áreas com um 

grande potencial de impacte, áreas que necessitam de medidas suplementares de 

forma a minimizar/compensar os impacte adjacentes. 

Independentemente dos cenários testados, a abundância relativa da Laverca 

parece estar em declínio para a área projetada, este trabalho baseou-se em 

estimativas médias de relatórios de monitorização (RM) para o período da Primavera, 

que corresponde ao período reprodutor da espécie, prevendo assim, tendências 

genéricas com relevância como indicadores ecológicos (Santos & Cabral, 2004). 

É necessário uma avaliação sistemática das comunidades avifaunísticas, o 

modelo estocástico-dinâmico consegue simular o comportamento das aves aquando 

instalação de infraestruturas deste tipo, focando assim, áreas emergentes de 

monitorização que requerem de uma gestão mais equilibrada dos recursos naturais e 

de tomadas de medidas prioritárias de gestão. Aconselha-se a intensificação de 

medidas de gestão ambiental na sequência dos resultados obtidos, tal como, uma 

monitorização regular da comunidade avifaunísticas, em específico da Alauda arvensis 

no que se refere às evidências de nidificação e densidades médias para que se pode 

verificar se a magnitude dos impactes na ecologia das populações de aves se mantêm 

em valores aceitáveis. A monitorização auxiliada por este tipo de modelos ecológicos 

deve identificar e quantificar a mortalidade por colisão e a perda de habitat. 

Dado que as simulações foram efetuadas apenas na época de reprodução 

devido à escassez de dados, não foi possível comparar o índice de mortalidade da 

Laverca em outras épocas, no entanto, este período simulado considera-se o período 

mais crítico do ano (Ecossistema, 2004). 

Essa escassez levou a algumas dificuldades no que se refere à criação do 

modelo. Atualmente, as bases de dados ainda são poucas e muitas das vezes não 

divulgadas, o que dificulta, em muito, a criação e a eficiência dos modelos ecológicos. 

Embora seja uma abordagem inovadora, mas muito simples, através de uma 

comparação de modelos pode-se retirar conclusões rápidas e válidas. Na construção 

do modelo de distribuição de espécie, produziu-se um modelo que associa esta 

distribuição ao impacte induzido através da instalação de aerogeradores.  
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4.4. A IMPORTÂNCIA DA CONSERVAÇÃO E DA MONITORIZAÇÃO  

Muitos dos parques eólicos instalados em Portugal situam-se em Áreas 

Classificadas, como tal, reconhece-se a necessidade da tomada de medidas 

suplementares.  

Com a aplicação desta técnica conseguiu-se atingir o objetivo principal através 

da utilização do mapeamento existente, identificaram-se e focaram-se as zonas 

“problemáticas”, isto é, zonas que apresentam maior índice de impacte para a espécie 

em estudo em sistemas de parques eólicos.  

Por vezes torna-se difícil compatibilizar os parques eólicos com valores 

naturais, daí a necessidade de apostar em melhores medidas de gestão ambiental 

mais focadas, como também intensificar o período de monitoração (estas demonstram 

uma falta de exaustão e um prolongamento necessário). A construção deste tipo de 

modelos permite de uma forma robusta e económica identificar “zonas de maior risco”, 

o que facilita a tomada de medidas por parte das entidades responsáveis pelo projeto. 

De modo geral  os resultados das simulações são encorajadores, uma vez que 

parecem demonstrar a validade desta ferramenta em captar as respostas da Laverca 

com as alterações causadas pela instalação de parques eólicos, usando uma interface 

expedita com Sistemas de Informação Geográfica (Bastos, 2012), o que torna a 

modelação dinâmica mais instrutiva e credível ao nível de decisores e gestores 

ambientais. Assim, com o desenvolvimento desta metodologia pretende-se auxiliar 

Organizações Não Governamentais (nomeadamente a empresas relacionadas com 

impacte ambiental) e Governos na preparação de planos de gestão e monitorização 

para a conservação da Alauda arvensis e no apoio à decisão ao nível das prioridades 

a estabelecer nas áreas de maior impacte.  

A determinação do significado de impacte depende quer do contexto geográfico 

e económico, como tal considerou-se importante a projeção desse impacte em Áreas 

Classificadas (Áreas Protegidas e Rede Natura 2000) (Partidário & Jesus, 2003). 

Verificou-se através dos resultados obtidos pela intersecção de informação “Impacte 

gerado pelos aerogeradores” com as Áreas Classificadas (Áreas Protegidas e Rede 

Natura 2000), que existem parques que carecem de uma vigilância mais ativa e 

pormenorizada, devido ao efeito de redução da população de Lavercas, provocando 

assim, uma alteração ecológica, afetando significativamente as espécies (Partidário & 

Jesus, 2003). 

Recomenda-se a implementação de medidas suplementares de gestão, 

nomeadamente prolongar o período de monitorização nas zonas mais críticas. Com 

este estudo conseguiu-se identificar parques eólicos (PE) que carecem 

prioritariamente de medidas suplementares, designadamente o PE Outeiro, PE Pena 
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Suar, PE Testos, PE Alto do Couto/ Vale do Asno, PE Candal /Coelheira. Para índices 

de impactes superiores a 50% identificou-se os seguintes parques: PE Outeiro, PE 

Vila Cova, PE Testos, PE Arada/ Montemuro.   

Importa realçar que existem outros fatores que levam à mortalidade da espécie 

que já estão precavidos e descritos no modelo estocástico-dinâmico, no entanto, 

existem ainda outros fatores que eventualmente podem não estar identificados nem 

contabilizados.  

Em todas as projeções realizadas a relação é negativa, reconhece-se que é 

difícil compatibilizar um parque eólico em Áreas Classificadas, por isso é necessário 

haver um levantamento exaustivo destas áreas sensíveis e uma identificação das 

espécies existente no meio, para que possam ser implementadas medidas que 

mitiguem os possíveis impactes. 

Este estudo teve como objetivo calcular o impacte cumulativo da instalação de 

parques eólicos na avifauna em específico para nas populações de Alauda arvensis 

neste tipo de áreas especiais. Esta metodologia permite avaliar e promover a 

compatibilidade dos parques eólicos com os valores ambientais, identificando áreas e 

parques eólicos que representam situações mais preocupantes (Instituto da 

Conservação da Natureza e Florestas, 2005; Costa et al., 2008). 

4.5. CONCLUSÕES 

 

Os impactes ambientais associados ao desenvolvimento tecnológico 

necessitam de uma correta avaliação para que possam ser precavidos/evitados ou 

pelo menos minimizados. Para tal é indispensável um desenvolvimento de 

metodologias rigorosas, que produzam modelos fiáveis para dar resposta a esta 

questão. Neste contexto, a presente dissertação consegui criar um modelo capaz de 

simular índices de impacte e estimativas de mortalidade, entre outros fatores, de modo 

a focar “zonas de impacte” de maior intensidade para que no futuro se aposte numa 

extensa monitorização destes locais.  

O modelo permitiu perceber o funcionamento do ecossistema no circuito da 

metodologia implementada que pode ser aplicada na Avaliação de Impacte Ambiental 

(com uma redução de custo). Os resultados das simulações associados à ocorrência 

da espécie mostram as áreas mais preocupantes e que as variáveis de estado não 

eram indiferentes às mudanças estruturais previstas, número de aerogeradores, 

diferenças de habitat, entre outros. As simulações refletem bastante bem as alterações 

efetuadas depois da instalação de aerogeradores. Este modelo estocástico dinâmico 
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parece ser credível no que se refere aos efeitos prejudiciais que a instalação dos 

parques eólicos causa nas populações de Alauda arvensis e retrata de uma forma 

realística os cenários de impacte e com a aproximação à realidade das variações 

ambientais. 

Os resultados obtidos no presente estudo corroboram com a necessidade de 

adotar mais medidas de mitigação de impactes, tal como o aumento do tempo de 

monitorização, que abranjam maior frequência e em todos os meses do ano. É 

importante que exista uma metodologia uniforme para que seja possível comparar 

dados e criar modelos ainda mais fiáveis. De acordo com os resultados das 

simulações e de modo a rentabilizar os custos, foca-se áreas de prioridade, ao qual 

carecem de um acompanhamento mais intenso. 

Tendo em conta o impacte dos parques eólicos sob a avifauna, a identificação 

das áreas onde a probabilidade da mortalidade da Laverca é maior é de extrema 

importância para a conservação deste grupo (Santos, 2011b). A determinação de 

potenciais zonas de impacte antes da construção dos parques eólicos permite ajudar 

na decisão de avaliação de impacte ambiental no processo de pré-construção dos 

parques eólicos, permitindo assim, a criação de valores de referência para condições 

ecológicas e na identificação das características locais que podem promover a 

mortalidade e o local a que o parque eólico está projetado/planeado.  

Em conclusão, com o presente estudo conseguiu-se identificar as zonas mais 

impactantes e que devem ter um maior acompanhamento. Os modelos são um 

método económico, com bons resultados, sem necessidade de grandes 

deslocamentos e saídas de campos. A desvantagem mais notória é que atualmente as 

bases de dados são escassas e daí a dificuldade em criar modelos estocásticos mais 

pormenorizados e eficientes. 

Em futuras linhas de investigação deverão ser criados modelos que estimem 

corretamente índices de impacte e estimativas de mortalidade. Paralelamente deverão 

continuar a ser aprofundadas as questões relacionadas com a otimização das 

metodologias de campo e divulgação de base de dados. Contudo, o modelo 

estocástico dinâmico criado nesta investigação, ainda poderá ser melhorado até atingir 

um modelo “ótimo” que produza índices de impacte mais fiáveis.  

Tendo em conta a todos estes fatores enumerados, as atividades de 

conservação devem estabelecer prioridades para que os fundos, quase sempre 

escassos, sejam usados de forma racional, eficazmente e eficientemente, prevenindo 

a longo prazo a perda e a degradação dos sistemas ecológicos (Pereira, 2011). Como 

tal apostar neste tipo de metodologias é sempre uma mais-valia. 
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ANEXOS 

ANEXO I- Equações matemáticas incluídas no modelo 

 

 

Equações de diferença: 

 
Acumulado_mort_f(t) = Acumulado_mort_f(t - dt)+(contribui�‹o_mensal_mort_f - 

ajuste__mort_f) * dt 

 

Equações do processo: 

 

INFLOWS: 

contribui�‹o_mensal_mort_f = Mort_f_AGs*area__habitat_ha 

OUTFLOWS: 

ajuste__mort_f = if epoca_reprodu�‹o=1 then 0 else Acumulado_mort_f 

Acumulado_mort_m(t) = Acumulado_mort_m(t - dt) + (contribui�‹o_mensal_mort_m - 

ajuste_mort_m) * dt 

 

INFLOWS: 

contribui�‹o_mensal_mort_m = MORT_M_AGs*area__habitat_ha 

OUTFLOWS: 

ajuste_mort_m = if epoca_reprodu�‹o=1 then 0 else Acumulado_mort_m 

areaArdida_ha(t) = areaArdida_ha(t - dt) + (Ganhos_Cob_Ardid - transf_ard_herb) * dt 

 
INFLOWS: 

Ganhos_Cob_Ardid = Perda_CobArbo+Perda_CobArbust+Perda_CobHerb 

OUTFLOWS: 

transf_ard_herb = Regen_Mensal_CobHerb*areaArdida_ha 

CobArbo(t) = CobArbo(t - dt) + (Transf_Arbust_Arbo - Perda_CobArbo) * dt 

INFLOWS: 

Transf_Arbust_Arbo = Regen_Mensal_CobArbo*CobArbust 

OUTFLOWS: 

Perda_CobArbo = CobArbo*Fogo+CobArbo*fogo_2 

CobArbust(t) = CobArbust(t - dt) + (Transf_Herb_Arbust - Transf_Arbust_Arbo - 

Perda_CobArbust) * dt 

INFLOWS: 
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Transf_Herb_Arbust = Regen_Mensal_CobArbust*pastagens_naturais 

OUTFLOWS: 

Transf_Arbust_Arbo = Regen_Mensal_CobArbo*CobArbust 

Perda_CobArbust = CobArbust*Fogo+CobArbust*fogo_2 

impacte_acumulado(t) = impacte_acumulado(t - dt) + (contribui•ao_mensal_impacte - 

ajuste_impacte) * dt 

INFLOWS: 

contribui•ao_mensal_impacte = indice_impacte_% 

OUTFLOWS: 

ajuste_impacte = if epoca_reprodu�‹o=1 then 0 else impacte_acumulado 

laverca_crias_ind_ha(t) = laverca_crias_ind_ha(t - dt) + (recrut_nascim - mort_c - 

maturacao_crias) * dt 

 

INFLOWS: 

recrut_nascim = if eclos‹o =1 and Laverca_m_ind_ha> 0 then 

Laverca_f_ind_ha*n_med_ovos__f*Tx_perda_ovos/periodo_eclod_meses else 0 

OUTFLOWS: 

mort_c = tax_mensal_mort_cri*laverca_crias_ind_ha 

maturacao_crias = if sazonalidade= eclod_fim+tempo_maturacao_meses then  

laverca_crias_ind_ha else 0 

Laverca_f_ind_ha(t) = Laverca_f_ind_ha(t - dt) + (recrut_f - mort_f - Mort_f_AGs - 

limite_f) * dt 

INFLOWS: 

recrut_f = sex_racio_f*maturacao_crias 

OUTFLOWS: 

mort_f = tax_mensal_mort_f*Laverca_f_ind_ha 

Mort_f_AGs = IF n_Ags_quadricula>0 THEN estimativa_total_dens_morte_ha*(1-

sex_racio_mort_m)*epoca_reprodu�‹o ELSE 0 

limite_f = if Laverca_f_ind_ha> 0.6*dens_max_inds_ha then Laverca_f_ind_ha-

0.6*dens_max_inds_ha else 0 

Laverca_m_ind_ha(t) = Laverca_m_ind_ha(t - dt) + (recrut_m - morta_nat_m - 

MORT_M_AGs - limite_m) * dt 

INFLOWS: 

recrut_m = (1-sex_racio_f)*maturacao_crias 

OUTFLOWS: 

morta_nat_m = tax__mensal_mort_m*Laverca_m_ind_ha 
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MORT_M_AGs = IF n_Ags_quadricula>0 THEN 

estimativa_total_dens_morte_ha*sex_racio_mort_m*epoca_reprodu�‹o ELSE 0 

limite_m = if Laverca_m_ind_ha> 0.4*dens_max_inds_ha then Laverca_m_ind_ha-

0.4*dens_max_inds_ha else 0 

pastagens_naturais(t) = pastagens_naturais(t - dt) + (transf_ard_herb - 

Transf_Herb_Arbust - Perda_CobHerb) * dt 

 

INFLOWS: 

transf_ard_herb = Regen_Mensal_CobHerb*areaArdida_ha 

OUTFLOWS: 

Transf_Herb_Arbust = Regen_Mensal_CobArbust*pastagens_naturais 

Perda_CobHerb = pastagens_naturais*Fogo+pastagens_naturais*fogo_2 

area__habitat_ha = pastagens_naturais 

CobTotal = CobArbo+CobArbust+pastagens_naturais 

densidade_adultos = (Laverca_f_ind_ha+Laverca_m_ind_ha) 

 

 

 

Composição das variáveis: 

  

eclos‹o = if sazonalidade >= eclod_incio and sazonalidade <= eclod_fim then 1 else 0 

epoca_reprodu�‹o = if sazonalidade >= reprod_inicio and sazonalidade <= reprod_fim 

then 1 else 0 

estimativa_de_mortalidade_por_Ag_Primavera = 1.95 

estimativa_mensal_mort_por__Ag = estimativa_de_mortalidade_por_Ag_Primavera/3 

estimativa_total_dens_morte_ha = ESTIM_TOTAL_MORT_AGs/area__habitat_ha 

ESTIM_TOTAL_MORT_AGs = 

ROUND(estimativa_mensal_mort_por__Ag*n_AGs_quad_efectivo) 

Fogo = if Timing_Fogo_Ano=5 then Intensidade_Fogo else 0 

fogo_2 = if timing_fogo_1=5 then intensidade_2 else 0 

indice_impacte_% = IF N_IND_TOTAL >0 THEN 

(ESTIM_TOTAL_MORT_AGs/N_IND_TOTAL)*epoca_reprodu•‹o*100 ELSE 

100*epoca_reprodu•‹o 

êNDICE_IMPACTE_MƒDIO_% = IF indice_impacte_%>0 THEN 

impacte_acumulado/periodo_repro_meses ELSE 0 

intensidade_2 = RANDOM(0,0.5) 

Intensidade_Fogo = RANDOM(0.5,1) 
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MORTE_F_EFECTIVO = ROUND(Acumulado_mort_f) 

MORTE_M_EFECTIVO = ROUND(Acumulado_mort_m) 

n_AGs_quad_efectivo = IF TIME>=timing_AGs THEN n_Ags_quadricula ELSE 0 

N_INDV_M = ROUND (Laverca_m_ind_ha*area__habitat_ha) 

N_IND_FEMEAS = ROUND (Laverca_f_ind_ha*area__habitat_ha) 

N_IND_TOTAL = N_INDV_M+N_IND_FEMEAS 

Periodicidade_Fogo = COUNTER(0,12) 

periodo_eclod_meses = eclod_fim-eclod_incio 

periodo_repro_meses = reprod_fim-reprod_inicio 

Regen_CobArbo_m‡x_em_12_meses = 0.10 

Regen_CobArbust_m‡x_em_12_meses = 0.2 

Regen_CobHerb_m‡x_em_12_meses = 0.50 

Regen_Mensal_CobArbo = ((1+Regen_CobArbo_m‡x_em_12_meses)^(1/12))-1 

Regen_Mensal_CobArbust = ((1+Regen_CobArbust_m‡x_em_12_meses)^(1/12))-1 

Regen_Mensal_CobHerb = ((1+Regen_CobHerb_m‡x_em_12_meses)^(1/12))-1 

timing_fogo_1 = IF Periodicidade_Fogo >= 3 and Periodicidade_Fogo <= 5 THEN 

ROUND(RANDOM(0,5)) ELSE 0 

Timing_Fogo_Ano = IF Periodicidade_Fogo > 5 and Periodicidade_Fogo < 9 THEN 

ROUND(RANDOM(0,5)) ELSE 0 

 

 

Variáveis constantes: 

n_med_ovos__f = 5 

n_Ags_quadricula = 0 

reprod_fim = 7 

reprod_inicio = 3 

sazonalidade = COUNTER(0,12) 

sex_racio_f = 0.6 

sex_racio_mort_m = 0.96 

tax_mensal_mort_cri = (1+tx_ref_crias)^(1/periodo_eclod_meses)-1 

tax_mensal_mort_f = (1+tx_ref_f)^(1/tx_adultos_ref_meses)-1 

tax__mensal_mort_m = (1+tx_ref_m)^(1/tx_adultos_ref_meses)-1 

tempo_maturacao_meses = 1 

timing_AGs = 0 

dens_max_inds_ha = 3.5 

eclod_fim = 6 
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eclod_incio = 4 

tx_adultos_ref_meses = 12 

Tx_perda_ovos = 0.75 

tx_ref_crias = 0.75 

tx_ref_f = 0.38 

tx_ref_m = 0.3 
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ANEXO II- Informação cartográfica relativa aos comandos utilizados durante as simulações 
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ANEXO III- Modelo dinâmico completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

area__habitat_ha Área de habitat por hectare morta_nat_m Mortalidade natural macho sazonalidade Sazonalidade 

CobTotal Cobertura Total periodo_eclod_meses Período de eclosão tax_mensal_mort_cri 

 

Taxa mensal de mortalidade cria 

dens_max_inds_ha Densidade máxima de indivíduos 
(ha) 

recrut_nascim Recrutamento- Nascimentos tax_mensal_mort_f 
 

Taxa mensal de mortalidade fêmea 

eclod_fim Eclosão final recrut_f Recrutamento fêmea tax__mensal_mort_m 
 

 Taxa mensal de mortalidade macho 

eclod_incio Eclosão inicial reprod_inicio Reprodução início tempo_maturacao_meses 
 

Tempo de maturação em meses 

epoca_reprodu Época reprodutiva reprod_fim Reprodução final  
timing_AGs 

Tempo de funcionamento dos AGs 

estimativa_total_dens_morte_ha 
 

Estimativa total de mortalidade 
(densidade/ha) 

Regen_CobArbo 

 

Cobertura Arborícola  
tx_adultos_ref_meses 

Taxa média de referência de indivíduos adultos 
(meses) 

ESTIM_TOTAL_MORT_AGs 
 

Estimativa total de mortalidade Regen_CobArbust 

 

Cobertura Arbustiva Tx_perda_ovos Taxa de perda de ovos 

n_Ags_quadricula Nº de aerogeradores (AGs) Regen_CobHerb 
 

Cobertura Herbáceas tx_ref_crias Taxa de referência cria 

n_med_ovos__f Nº médio de ovos sex_racio_f Sexo rácio feminino tx_ref_f Taxa de referência fêmea 

mort_f Mortalidade fêmea sex_racio_mort_m Sexo rácio masculino tx_ref_m Taxa de referência macho   
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ANEXO IV- Projeção do índice de impacte médio da instalação dos aerogeradores em relação à Alauda arvensis 

para os 20 anos em estudo. 
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