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Sumário 

Assiste-se actualmente em Portugal a um grande dinamismo no sector da energia eólica. A 

forte aposta nacional neste tipo de energia tem conduzido ao crescimento exponencial do número de 

turbinas ao longo de território Português, cujos impactes ambientais têm que ser avaliados.  

Os impactes ambientais dos Parques Eólicos ocorrem ao nível da paisagem, ruído, ocupação e 

degradação do solo e destruição de fauna. O impacte de Parques Eólicos sobre a avifauna tem sido 

alvo de grandes discussões nos últimos anos. Estudos efectuados neste domínio, identificam como 

principais impactes na avifauna a mortalidade por colisão com as turbinas, os distúrbios que conduzem 

ao deslocamento das aves (ou à exclusão) associados a barreiras ao movimento e a perda (ou dano) do 

habitat. O impacte provocado por um Parque Eólico não deve ser dissociado do impacte causado pelos 

Parques Eólicos que se localizam na sua proximidade. Neste contexto, afigura-se oportuno estudar a 

avaliação dos impactes cumulativos de parques eólicos na avifauna.  

O presente trabalho pretende avaliar o impacte cumulativo dos parques eólicos, associado à 

colisão de aves com turbinas, numa região contida no Alinhamento Montejunto Estrela, para duas aves 

de rapina diurnas (Águia-de-asa-redonda e Peneireiro-comum). 

Para tal desenvolveu-se uma metodologia que resulta da adaptação da metodologia elaborada 

pela Biosis Research, no estudo “Modelled Cumulative Impacts on the Orange-bellied Parrot of Wind 

farms across the species’ range in south-eastern Australia”. Para a sua utilização foi necessário 

recorrer a um modelo matemático criado por Ethan D.Bolker da Universidade de Massachusetts, 

Boston, que serviu para obter a estimativa do risco individual de cada parque eólico requerida pela 

metodologia.. 

A aplicação à área de estudo e espécies referidas, foi feita considerando dois cenários: cenário 

1 correspondente aos parques eólicos construídos e cenário 2 que adiciona os parques eólicos em 

construção. 

Os resultados apresentados no Cenário1 sofrem alguma alteração quando comparamos os 

cálculos efectuados para os valores de probabilidade da ave realizar uma passagem segura pela 

turbina, nomeadamente P=0,98 e P=0,95. No caso da Águia-de-asa-redonda o incremento do número 

de mortes variou de 11% (P=0,98) para 27% (P=0,95). No que concerne ao Peneireiro-comum o 

aumento de óbitos não varia tanto, de 6% para 17% (P=0,98 e P=0,95, respectivamente), uma vez que 

a mortalidade média anual é superior á da Águia-de-asa-redonda. No Cenário 2, as probabilidades são 

aproximadamente as mesmas, dada a localização e o número reduzido de turbinas acrescentadas. 

As conclusões e desenvolvimentos futuros referem as limitações do estudo e apontam para a 

necessidade de acesso a mais e melhores dados tanto no que se refere aos parques eólicos e sua pós-

avaliação ambiental como no que se refere às características das aves e dinâmica de populações.
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Abstract 

Wind energy in Portugal is nowadays a very dynamic sector. The strong investment in this 

type of renewable energy source generated the exponential installation of turbines within the 

Portuguese territory, which need to be environmentally assessed. 

The environmental impacts of Wind Farms occur at the level of the landscape, the noise, the 

occupation and the degradation of the soil and fauna. The impact of Wind Farms in   avifauna has 

generated a lot of discussion in the last few years. 

Studies and research in this domain, identify as major impacts to the avifauna the mortality 

resulting from the birds collision with the turbines, the disturbances that conduct to birds deviations 

(or exclusion) generated by barriers to their movement or by the habitat loss. The wind farm impact 

cannot be decoupled from the impact generated by the wind farms located in its vicinity. As a result it 

is appropriate to study the cumulative impacts of wind farms in avifauna. 

The present study aims to evaluate the wind farms cumulative impact, associated to the birds 

collision in the turbines, considering a study area included in the Alinhamento Montejunto Estrela, for 

two daily rapines birds (Buteo Buteo e Falco Tinnunculos). 

Accordingly, a methodology was developed adapted from the Biosis Research study 

“Modelled Cumulative Impacts on the Orange-bellied Parrot of Wind farms across the species’ range 

in south-eastern Australia”. To use this methodology it was necessary to apply a mathematical model 

created Ethan E. Bolker, from the University of Massachusetts, Boston, the allowed to obtain the risk 

estimation for each wind farm, required by the methodology. 

The application to the study area and to the selected species, considered two scenarios: 

scenario 1 corresponding to the constructed wind farms and scenario 2 that adds the wind farms in 

construction. 

The results presented in the Scenario1 suffer some modification when we compare the 

calculations accomplished for the values of probability of the rapine to do a safe passage throw a 

turbine, namely P=0,98 and P=0,95. Regarding Buteo Buteo, the increment of the number of deaths it 

varied of close to 11% (P=0,98) and close to 27% (P=0,95). Regarding Falco Tinunculus the increase 

of deaths it does not vary in such a way, of 6% for 17% (P=0,98 and P=0,95, respectively), once 

annual average mortality is better than of the Buteo Buteo. In Scenario 2, the probabilities are almost 

the same, given to the localization and the reduced number of added turbines. 

Conclusions and future developments refer the limitations of the study pointing out the need to 

access to more and better quality data either in what concerns the wind farms and their environmental 

post-evaluation or the species characteristics and their population dynamics 
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Simbologia e notações 

AC – Áreas Classificadas 

AM - Avaliação do Ecossistema do Milénio 

AAE – Avaliação Ambiental Estratégica 

AIA – Avaliação de Impactes Ambientais  
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SEI - Sistema Eléctrico Independente 
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1. Introdução  

1.1. A importância da Avaliação do Impacte Cumulativo. 

A avaliação dos impactes gerados pelos parques eólicos sobre o ambiente, nomeadamente 

sobre a avifauna, constitui um dos desafios com que nos deparamos actualmente neste domínio.  

O investimento em energia eólica tem sido bastante significativo, nos últimos anos, assistindo-

se a uma considerável proliferação deste tipo de infra-estruturas, nomeadamente em Sítios de 

Importância Comunitária (SIC).  

Os resultados dos estudos efectuados sobre Colisão de aves com turbinas, não têm sido 

homogéneos. Uma das formas de se estudar a pressão exercida pelos Parques Eólicos sobre os valores 

naturais, é pela realização de planos de monitorização, que constituem em conjunto com as auditorias, 

uma das principais componentes da Pós-avaliação no âmbito da Avaliação de Impactes Ambientais 

(AIA). 

De acordo como o Decreto-lei nº 69/2000, de 3 de Maio, a Pós-avaliação tem como 

objectivos: monitorizar a resposta do sistema ambiental aos efeitos produzidos pela presença de um 

projecto; verificar a eficácia de medidas de gestão ambiental previstas no Estudo de Impacte 

Ambiental e incluídas na Declaração de Impacte Ambiental; considerar a necessidade de adopção de 

novas medidas mais eficazes, clarificar situações de incerteza anteriormente verificadas e detectar 

novos impactes não esperados.  

O estudo dos impactes cumulativos revela-se importante devido à contínua instalação de 

aerogeradores no território nacional. Actualmente, os efeitos que cada PE tem sobre a Natureza são 

analisados de forma individual. Contudo, quando se analisa o impacte de determinado Parque Eólico, 

deve-se ter em consideração os impactes causados pelos aerogeradores já existentes, bem como de 

outros empreendimentos que afectem, por exemplo, a avifauna. Deste modo, a necessidade de obter 

uma visão global dos efeitos causados por estes empreendimentos, aponta para o estudo dos impactes 

cumulativos dos PE, com o intuito de avaliar a tendência de instalação crescente deste tipo de infra-

estruturas registada no País e seus efeitos.  
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1.2. Objectivos e Âmbito 

A forte aposta nacional na instalação de Fontes de Energia Renovável (FER), nomeadamente 

Energia Eólica, tem conduzido ao aparecimento de turbinas de forma exponencial, ao longo do 

território português. Deste modo e considerando particularmente os efeitos provocados ao nível da 

avifauna, torna-se relevante a análise dos impactes cumulativos deste tipo de infra-estruturas. 

O objectivo deste trabalho é avaliar o impacte cumulativo dos Parques Eólicos (PE) em 

matéria de colisão de aves com turbinas, numa região contida no Alinhamento Montejunto Estrela, 

para duas aves de rapina diurnas – a Águia-de-asa-redonda e o Peneireiro-comum.  

A metodologia utilizada neste estudo é uma adaptação da metodologia elaborada pela Biosis 

Research, no estudo “Modelled Cumulative Impacts on the Orange-bellied Parrot of Wind farms 

across the species’ range in south-eastern Australia” (Smales et al., 2005) Para a aplicação desta 

metodologia ao caso de estudo foi necessário recorrer a um modelo matemático criado por Bolker da 

Universidade de Massachusetts, Boston (Bolker et al., 2005) que permitiu determinar a probabilidade 

de uma ave embater com uma turbina sabendo que está no parque eólico. 

Para a elaboração deste estudo foi necessário recolher informação relativa aos parques eólicos 

existentes e em construção, bem como às espécies de aves presentes na área de estudo seleccionada 

para esta análise. 

1.3. Organização da dissertação 

Este trabalho encontra-se estruturado em 6 capítulos. O presente Capítulo refere a importância 

do tema, apresenta os objectivos e âmbito bem como a organização da dissertação.  

No capítulo 2 abordam-se temas como o Sistema Energético Português e a situação nacional 

em termos de Conservação da Natureza.  

No capítulo 3, é apresentada a legislação referente a parques eólicos em áreas classificadas e a 

localização de aerogeradores nestas áreas, as principais componentes de um parque eólico e os 

principais impactes (directos, indirectos e cumulativos) gerados por este tipo empreendimentos sobre a 

avifauna. Neste capítulo, é ainda elaborada uma análise da importância da informação geo-

referenciada e sua exploração na avaliação de impactes de Parques Eólicos na conservação da 

natureza.  

No Capitulo 4 é descrita a metodologia aplicada bem como as ferramentas utilizadas neste 

trabalho, considerando os parques eólicos “Construídos" e os parques eólicos “Em processo de 

Construção”, explicando as etapas para obter o impacte cumulativo em termos de colisão de aves com 

as turbinas.  
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O Capitulo 5 corresponde à aplicação da metodologia desenvolvida para uma área de estudo 

contida no Alinhamento Montejunto-Estrela, e à apresentação e discussão dos resultados obtidos para 

os parques eólicos “Construídos” e “Em construção”. 

As conclusões finais encontram-se no capítulo 6, onde são indicadas propostas de actuação 

que reforcem a Avaliação de Impactes Ambientais, em Portugal. 
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2. Enquadramento 

2.1. Sistema Energético Português 

2.1.1. Tendências Gerais 

Portugal apresenta um sistema energético caracterizado por uma forte dependência externa 

(82% em 2007) e por uma elevada intensidade energética do PIB, a maior dos 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 (Rosas, 2009). 

A intensidade energética constitui um bom indicador da eficiência energética da economia, 

pois permite colocar no mesmo plano o desenvolvimento económico e os consumos energéticos que 

lhe estão associados, registando algumas melhorias de desempenho nos últimos anos, que importa não 

só consolidar, como acelerar. Portugal apresentou uma intensidade energética de 197 tep/106 euros de 

PIB, em 2007, superior à média europeia que foi de169 tep/106 euros. Em 2006 e 2007 (Figura 2.1) 

registaram-se consecutivamente reduções deste indicador para níveis semelhantes aos valores de 1996, 

permitindo uma aparente convergência com a média europeia (APA, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 - Evolução do Consumo de Electricidade e Intensidade Energética 
(DGEG, 2008; Eurostat, 2009a) 
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A dependência externa de Portugal deve-se à ineficiência do sistema energético nacional e à 

escassez de recursos energéticos de origem fóssil.  

Para reverter este panorama de dependência, e tendo o nosso País um elevado potencial em 

termos de energias renováveis, é necessário explorar as fontes de energia endógenas de que dispomos, 

salvaguardando sempre as condicionantes ambientais (ME, 2001). 

Em Portugal, as Energias Renováveis, à semelhança do que acontece na UE, têm ainda uma 

expressão muito reduzida, representando em 2007 cerca de 17.2% do consumo de energia interna. No 

entanto, estima-se que este valor venha a aumentar, tendo em conta o agravamento das questões 

relativas ao abastecimento petrolífero e às alterações climáticas (Eurostat, 2009b). 

As Fontes de Energias Renovável (FER) asseguram o abastecimento de electricidade e 

constituem um motor de desenvolvimento económico, social e tecnológico, sendo também alavanca 

importante em termos ambientais, em particular no contributo para a redução dos gases de efeito de 

estufa (GEE), responsáveis pelas alterações climáticas com que hoje nos deparamos. 

A produção de energia eléctrica a partir de FER continua em crescimento, embora de forma 

menos acentuada, acompanhando a evolução da sua componente hídrica (59% da potência instalada 

em 2008). Apresenta-se na figura 2.1 a evolução da energia eléctrica produzida a partir de FER. A 

produção de energia hídrica é também considerada como FER, apesar de não se tratar de uma energia 

sustentável devido aos impactes que gera sobre o ambiente. 

Comparando a produção de energia eléctrica a partir de FER, de Janeiro a Maio de 2009 com a 

registada em igual período de 2008, verifica-se um acréscimo da produção de 1,48 TWh (Figura 2.2).  

 

 
Figura 2.2 - Evolução da energia produzida a partir de fontes renováveis (TWh) 

(DGEG, 2009) 
 

Em 27 de Setembro de 2001, o Parlamento Europeu aprovou a Directiva 2001/77/CE, 

designada também por Directiva das Renováveis, relativa à promoção de electricidade por fontes 

renováveis no mercado interno de electricidade. O objectivo era o de criar um caminho que permitisse 
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a adopção de energias renováveis de forma exponencial na UE, sendo que para tal foram definidas 

metas indicativas para os países, até 2010. Esta directiva, juntamente com outras medidas, contribui 

para o cumprimento do Protocolo de Quioto e da Convenção Quadro para as Alterações Climáticas. 

No contexto da Directiva 2001/77/CE, Portugal estabeleceu, como meta para 2010, aumentar 

o contributo de energias renováveis para 39% do consumo bruto anual de electricidade. Dada a 

importância da aposta em energias renováveis o governo decidiu rever a anterior meta de 39%, 

fixando a nova meta em 45%do consumo bruto nacional de electricidade, em 2010 assegurado por 

fontes de renováveis (MEI, 2007).  

Neste sentido foi proposta a revisão das metas definidas na RCM nº 63/2003, de 19 de 

Outubro, para as várias FER. Neste âmbito releva-se em especial a contribuição da energia eólica em 

que o objectivo passou de 3 750 MW para 5 300MW de capacidade instalada, em 2012, o que 

corresponde a um incremento de 1 950MW (MEI, 2007). 

O Decreto-Lei n.º 225/2007, de 31 de Maio, concretiza um conjunto de medidas ligadas às 

energias renováveis previstas na Estratégia Nacional para o Sector da Energia, estabelecidas na RCM 

nº 169/ 2005, de 24 de Outubro. Este Decreto-Lei no seu no artigo n.º3, viabiliza o sobre-equipamento 

de parques eólicos licenciados ou em licenciamento como uma via de desenvolvimento da energia 

eólica, permitindo desta forma minimizar os impactes ambientais e os tempos de licenciamento e de 

construção, visto que as infra-estruturas já existem. 

No final de Maio de 2009, Portugal tinha 8 618 MW de capacidade instalada para produção de 

energia eléctrica a partir de FER. No entanto, esse crescimento não tem sido suficiente para compensar 

o aumento da procura de energia (DGEG, 2009). Apesar da aposta na produção de energia eléctrica a 

partir de FER ser elevada, não satisfaz ainda actualmente, as necessidades energéticas do país. 

 

2.1.2. O sector Eólico  

A energia eólica é vista actualmente como uma das mais promissores FER registando um 

grande crescimento e evolução em termos tecnológicos. A Alemanha e a Espanha são os países que 

registam um maior crescimento na UE. No entanto, existem outros países, como a França e o Reino 

Unido, que parecem estar decididos a mudar o seu panorama em termos de energia eólica. 

Em 2008, a capacidade de energia eólica instalada a nível mundial atingiu um total de 120 823 

MW que corresponde a um valor adicional de 27.019 MW relativamente ao ano anterior (+28,8% no 

que diz respeito a 2007). A Europa é ainda a região do mundo que possui a maior percentagem de 

capacidade instalada (54.8% em 2008) seguida da América do Norte e Ásia. No entanto, em 2008, o 

mercado eólico distribuiu-se de forma igual entre o Norte da América (32.9%), Europa (32.7%) e Ásia 

(31.8%) (EurObserv’ER, 2009). 
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A situação da energia eólica em Portugal é hoje completamente diferente da registada em 

2002, assistindo-se a um grande dinamismo no sector (Figura 2.3). A capacidade instalada no final de 

2008 era de 2 862 MW, ou seja mais 712 MW do que no ano anterior, sendo o sexto País com maior 

crescimento na UE (8,4 % de aumento da capacidade da UE 27).  

 

Figura 2.3 – Evolução da Potência Eólica Instalada em Portugal  
(DGEG, 2009). 

 

Como principais causas para o actual desenvolvimento crescente da energia eólica em 

Portugal, podem apontar-se (Castro, 2008): 

• A reestruturação do sector eléctrico, iniciada em 1995, com o estabelecimento do 

Sistema Eléctrico de Abastecimento Público (SEP) e do Sistema Eléctrico 

Independente (SEI), e o consequente fim da situação de monopólio detido pela EDP. 

• A publicação de legislação específica com o intuito claro de promover o 

desenvolvimento das energias renováveis, designadamente o Decreto-Lei 

n.º312/2001, que altera procedimentos administrativos com o objectivo de melhorar a 

gestão da capacidade de recepção, e o Decreto-Lei n.º339-C/2001, que actualiza o 

tarifário de venda de energia de origem renovável à rede pública, introduzindo uma 

remuneração muito atractiva, diferenciada por tecnologia e regime de exploração. 

• A aprovação da Directiva 2001/77/CE, de 27 de Setembro, cuja aplicação em Portugal 

faz prever a instalação no País de cerca de 2 500 a 3 000 MW de conversores eólicos, 

no horizonte de 2010. 
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De acordo com os dados disponibilizados pela Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), 

a produção de energia eólica tem crescido em Portugal de forma significativa. De Janeiro a Maio de 

2009, a produção de energia eólica, cresceu cerca de 15% relativamente a igual período de 2008. Em 

Maio de 2009, a produção foi 53% superior à verificada no mês homólogo do ano anterior (DGEG, 

2009). 

No início do segundo semestre de 2009, estavam instalados no nosso país cerca de 182 

parques eólicos (1720 aerogeradores), correspondendo a uma potência instalada de 3.193 MW (Figura 

2.4). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 - Evolução da Potência Instalada em Portugal Continental (MW)  
(DGEG, 2009) 
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Os parques eólicos situam-se maioritariamente no Centro e Norte do país e em zonas de 

elevada altitude, as de maior potencial eólico Figura 2.5. 

Os distritos com maior potência instalada, são em Maio de 2009, Lisboa, Coimbra, Castelo 

Branco, Viseu e Vila Real (Figura 2.6). 
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2.2. Conservação da Natureza 

2.2.1. Biodiversidade em Portugal 

Nos últimos anos, tem-se verificado um declínio e alteração dos sistemas naturais – da 

biodiversidade. Tal facto deve-se, em muito, ao modo de vida que levamos hoje em dia. As sociedades 

estão a desenvolver-se a um ritmo alucinante criando cada vez mais pressão sobre os ecossistemas. 

A perda de biodiversidade é cada vez mais preocupante. É necessário criar uma estratégia que 

garanta a gestão sustentável dos ecossistemas, o que pressupõe mudanças substanciais nas políticas 

dos governos. 

A Europa é a região que sofreu uma maior fragmentação dos ecossistemas induzida pelo 

homem, quando comparada com outras regiões do mundo. A nível de espécies, 42% dos mamíferos 

nativos da Europa, 43% das aves, 45% das borboletas, 30% dos anfíbios e 45% dos répteis encontram-

se em risco de extinção (Comissão Europeia, 2006). 

Como a diversidade biológica não reconhece fronteiras nacionais, a necessidade de criar uma 

estratégia internacional que permita alterar este rumo, tornou-se cada vez mais imprescindível, pelo 

que foi elaborada a Convenção da Diversidade Biológica (CDB).  

A CDB assinada por 150 líderes de governo na Cimeira da Terra (Rio de Janeiro), em 1992, 

tem como objectivos conservar a diversidade biológica, incentivar a utilização sustentável dos seus 

componentes e a partilha justa e equitativa dos benefícios que advêm da utilização dos recursos 

genéticos. Portugal assinou esta convenção em 1993 (Decreto-Lei nº 21/93, de 29 de Junho). 

Em 2001, na Cimeira Europeia de Gotemburgo, os Estados-Membros da UE comprometeram-

se a travar a perda de biodiversidade na Europa até 2010.  

Em Portugal, a RCM n.º 152/2001, de 11 de Outubro, adoptou a Estratégia Nacional da 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB), prevista na Lei de Bases do Ambiente (Lei 

nº 11/87, de 7 de Abril) em articulação com os compromissos internacionais assumidos no quadro da 

CDB e em harmonia com a Estratégia europeia.  

A ENCNB assume três objectivos gerais: conservar a natureza e diversidade biológica; 

promover a utilização sustentável dos recursos biológicos; contribuir para a prossecução dos 

objectivos visados pelos processos de cooperação internacional na área da conservação da natureza, 

nos quais Portugal está envolvido (ICNB, 2005a). 

Em Maio de 2006, a Comissão Europeia elaborou um comunicado “Travar a perda de 

Biodiversidade até 2010 – e mais além” que operacionaliza a meta biodiversidade 2010 com 10 

objectivos prioritários e um plano de acção detalhado. A Comunicação prevê um mecanismo de relato 

anual e a elaboração de um relatório intercalar em 2008.  
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A avaliação intercalar da implementação do plano de acção comunitário sobre biodiversidade 

de 2008 conclui que é “altamente improvável – com base nos esforços actuais – que seja atingido até 

2010 o objectivo global de travagem da perda de biodiversidade na EU” (Comissão Europeia, 2008). 

 

2.2.2. Rede Natura 2000 

A legislação comunitária estabelece normas que permitem que, em toda a EU, os 27 Estados-

Membros trabalhem de forma conjunta sob o mesmo enquadramento legislativo. No que diz respeito á 

conservação da natureza, os esforços conjuntos tornam-se cada vez mais necessários, de forma a 

proteger as espécies e todo o tipo de habitat mais vulneráveis e em risco (ICNB, 2005b). 

A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica de âmbito europeu que tem como objectivo 

principal manter ou recuperar habitats naturais e espécies selvagens raras, ameaçadas ou vulneráveis, 

garantindo-lhes um estatuto de conservação favorável. Esta rede ecológica resultante da aplicação das 

Directivas 79/409/CEE (Directiva Aves) e 92/43/CEE (Directiva Habitats), ambas transpostas para o 

direito interno através do Decreto-Lei n.º140/99, de 24 de Abril, com a nova redacção que lhe foi dada 

pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, compreende dois tipos de áreas classificadas 

(Confagri, 2005):  

• Zonas de Protecção Especial (ZPE) - criadas ao abrigo da Directiva Aves e que se 

destinam essencialmente a garantir a conservação das espécies de aves e seus habitats 

(listadas no anexo I da Directiva), das espécies de aves migratórias (não referidas no 

anexo I) e que as alterações ocorram de forma regular; 

• Zonas Especiais de Conservação (ZEC) – criadas ao abrigo da Directiva Habitats, com 

o objectivo de contribuir para assegurar a biodiversidade, através da conservação dos 

habitats naturais e semi-naturais (anexo I da Directiva), e dos habitats de espécies da 

flora e da fauna selvagens (anexo II da Directiva) considerados ameaçados no espaço 

da União Europeia. 

 

As ZPE constituem o instrumento de protecção das 181 espécies de aves mais ameaçadas na 

UE, assim como de todas as outras aves migratórias e das zonas húmidas de importância internacional. 
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De acordo com os critérios estabelecidos na Directiva Habitats, cada Estado-Membro tem que 

elaborar uma Lista Nacional de Sítios, a apresentar posteriormente à Comissão Europeia para análise e 

discussão. Foram assim seleccionados os Sítios de Importância Comunitária (SIC), por região 

biogeográfica (o território português é abrangido pela Região Atlântica e Mediterrânea). A Lista 

Nacional de Sítios foi aprovada em duas fases: a Resolução do Conselho de Ministros nº 142/97, de 28 

de Agosto, publicou a 1ª fase da Lista contendo 31 Sítios; a Resolução do Conselho de Ministros n.º 

76/2000 aprovou a 2ª fase, que contém 29 Sítios (DR n.º 153, série I-B de 5/7/00) (ICNB, 2005c). 

A figura 2.7 ilustra os 60 sítios de interesse comunitário presentes em Portugal Continental. 
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Por toda a UE existem mais de 20 000 sítios pertencentes à Rede Natura 2000, perfazendo 

cerca de 20% do território europeu. Portugal continental tem 39 ZPE designadas e 60 Sítios.  

A Directiva Habitats e a legislação nacional que a transpõe prevêem que devem ser aprovadas 

medidas adequadas, de forma a garantir os objectivos de conservação da Rede Natura 2000, incluindo, 

entre outras, as medidas de ordenamento do território e de gestão (Pereira, 2006). 

De forma a dar cumprimento às disposições contidas no Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de 

Abril, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro, foi elaborado 

o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000), o qual explana as orientações estratégicas e de 

planeamento que, a uma macro-escala, deverão nortear os demais instrumentos de gestão territorial, e 

os programas, planos e políticas sectoriais. 

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008 o PSRN2000 é um 

instrumento de gestão territorial, de concretização da política nacional de conservação da diversidade 

biológica, visando a salvaguarda e valorização dos Sítios e das ZPE do território continental, bem 

como a manutenção das espécies e habitats num estado de conservação favorável nestas áreas. 

A Comissão Europeia tem incentivado a aplicação das Directivas Aves e Habitats, assim como 

a integração da protecção da natureza noutras políticas comunitárias, através do Programa LIFE.  

O Programa LIFE (“L’Instrument Financier pour l’Environnement”) foi lançado pela 

Comissão Europeia em 1992, sendo uma das “pontas de lança” da política ambiental da UE. Este 

programa contribui para a aplicação, o desenvolvimento e o reforço da política e da legislação 

comunitárias em matéria de ambiente, apoiando o desenvolvimento de novas soluções para os 

problemas ambientais com que a UE se confronta (ICNB, 2008). 

O seu período de vigência era inicialmente de 1 de Janeiro de 2000 até 31 de Dezembro de 

2004, tendo sido prolongado até 31 de Dezembro de 2006. 

O programa divide-se em três componentes: LIFE-Ambiente, LIFE-Natureza e LIFE-Países 

Terceiros. O LIFE-Natureza co-financiou projectos que visavam restaurar e conservar habitats naturais 

ameaçados e proteger espécies na UE e nos países candidatos à adesão. Tendo por objectivo contribuir 

para a aplicação das Directivas Habitats e Aves, o programa incide em particular nos habitats e 

espécies incluídos na rede comunitária Natura 2000 (ICNB, 2008). 

Em 2007, com a publicação do Regulamento (CE) nº 614/2007, de 23 de Maio, foi criado o 

LIFE+, um novo instrumento financeiro para o Ambiente, que veio substituir o programa LIFE.  

O LIFE+ compreendido entre 1 de Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 2013 é constituído 

por três componentes temáticas: «Natureza e Biodiversidade», «Política e Governação Ambiental» e 

«Informação e Comunicação» (UE, 2007). 

O Projectos LIFE+ Natureza e Biodiversidade têm como principal objectivo proteger, 

conservar, recuperar, monitorizar e facilitar o funcionamento de sistemas naturais, de habitats naturais 
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e da flora e fauna selvagens, a fim de suster até 2010, a perda de biodiversidade, incluindo a 

diversidade de recursos genéticos na UE (QCA, 2009). 

 

2.2.3. Rede Nacional de Áreas Protegidas  

A Lei n.º 9/70, de 19 de Junho, representou um passo decisivo para a concretização de 

medidas de conservação da Natureza em Portugal, introduzindo as noções de Parque Nacional e 

Reserva. 

Esta lei atribuiu ao Governo a responsabilidade de promoção e protecção da natureza: “defesa 

de áreas onde o meio natural deva ser reconstituído ou preservado contra a degradação provocada pelo 

homem”, e do “uso racional e a defesa de todos os recursos naturais em todo o território de modo a 

possibilitar a sua fruição pelas gerações futuras”.  

Em 1971, é criada a primeira Área Protegida – o Parque Nacional da Peneda-Gerês. 

Em 1974, as questões relativas a ambiente e conservação da natureza voltaram em força, 

aquando da criação da Secretaria de Estado do Ambiente (APA, 2007). Mais tarde, em 1976, é 

publicado o Decreto-Lei n.º 613/76, de 27 de Julho, que definiu a classificação das Áreas Protegidas 

com a introdução do conceito de Parque Natural, que já existia em vários países europeus. 

A Lei de Bases do Ambiente (Lei n.º 11/87, de 7 de Abril) enunciou a necessidade de 

regulamentar e implementar uma Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP). Esta rede foi assim, 

elaborada seis anos mais tarde, em 1993 (Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro). A RNAP abrange 

áreas protegidas de âmbito nacional (Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Natural e Monumento 

Natural), de âmbito regional ou local (Paisagem Protegida) e ainda áreas de estatuto privado (Sítios 

Classificados) (APA, 2007). 

Em Portugal, a criação de áreas protegidas seguiu de perto a tendência mundial, já que uma 

boa parte das mesmas surgiu a partir da segunda metade dos anos 70 – entre 1975 e 1984 foram 

criadas em Portugal, 29 áreas protegidas, o que representa quase metade das existentes actualmente. 

Desta forma, em 2009, Portugal apresenta uma Rede Nacional de Áreas Protegidas constituída 

por Parques Nacionais (1), Parques Naturais (13), Reservas Naturais (11), Paisagens Protegidas (6, 

sendo 4 de âmbito regional), Sítios Classificados (10) e Monumentos Naturais (5). Estas áreas 

classificadas abrangem uma superfície total terrestre de 1 979 519,40 ha, representando cerca de 

20,5% do território do Continente, a que acresce uma superfície marinha de 105 308,5 ha (ICNB, 

2005c). 
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De acordo com o Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, as áreas protegidas de interesse 

nacional, Parques Nacionais, Reservas Naturais, Parques Naturais e Paisagens Protegidas, deverão 

dispor obrigatoriamente de um Plano de Ordenamento, vinculativo para as entidades públicas e 

privadas. Este instrumento estabelece a política de salvaguarda e conservação que se pretende instituir 

em cada uma daquelas áreas.  

Actualmente, encontram-se aprovados os Planos de Ordenamento de 25 áreas protegidas, 

estando em curso a revisão dos Planos do Parque Nacional da Peneda-Gerês, do Parque Natural da Ria 

Formosa, do Parque Natural da Serra da Estrela, do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e 

do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Estão em elaboração os Planos de 

Ordenamento da Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo, da Paisagem Protegida do Corno de Bico, 

da Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos e da Paisagem Protegida da 

Serra de Montejunto (APA, 2007). 

A figura 2.8 apresenta a localização das áreas protegidas em Portugal Continental. 
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2.2.4. Convenções Internacionais  
De entre as diversas Convenções internacionais a que o País aderiu no domínio da diversidade 

biológica e conservação da natureza, aquelas que apresentam maior relevância para este estudo são as 

seguintes: 

• Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na Europa - Convenção 

de Berna, 1979. 

A Convenção foi assinada em Berna, a 19 de Setembro de 1979, durante a 3ª Conferência 

Europeia de Ministros do Ambiente. Actualmente, perto de 40 países são Partes Contratantes da 

Convenção de Berna.  

A Convenção de Berna reconhece que a flora e fauna selvagens constituem um património 

natural, essencial na manutenção dos equilíbrios biológicos que importa preservar e transmitir às 

gerações futuras. Esta Convenção visa criar um equilíbrio entre os interesses de conservação e os 

interesses económicos e sociais, tendo o objectivo de garantir a conservação de espécies da flora e 

fauna selvagens (listadas nos anexos I e II da presente Convenção, respectivamente) e dos seus 

habitats naturais, nomeadamente daqueles cuja conservação exige a cooperação de diversos Estados. A 

Convenção dá especial atenção às espécies ameaçadas de extinção e vulneráveis, incluindo as espécies 

migratórias. 

Em Portugal, o texto da Convenção foi publicado pelo Decreto-Lei nº 95/81, de 23 de Julho. A 

sua regulamentação decorre da aplicação do Decreto-Lei nº 316/89, de 22 de Setembro (ICN, 2005e). 

• Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias da Fauna Selvagem - 

Convenção de Bona, 1983. 

A Convenção de Bona tem como objectivo a conservação das espécies migratórias em toda a 

sua área de distribuição, bem como dos respectivos habitats. Portugal aprovou para ratificação a 

referida Convenção através do Decreto-Lei n.º103/80, de 11 de Outubro. Portugal ratificou ainda 

diversos acordos específicos para espécies ou grupos de espécies decorrentes da Convenção (ICN, 

2005f). 

• Convenção sobre a Diversidade Biológica - CBD, 1992. 

Tal como já foi referido anteriormente, esta convenção tem como objectivos a conservação da 

diversidade biológica, a utilização sustentável dos seus componentes e a partilha justa e equitativa dos 

benefícios derivados do comércio e outras utilizações dos recursos genéticos. O acordo cobre todos os 

ecossistemas, espécies e recursos genéticos (APA, 2007). 
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3. Parque Eólicos e Conservação da Natureza 

3.1. Legislação sobre Parques Eólicos  

A Directiva de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), Directiva 42/CE/2001, relativa à 

avaliação dos efeitos que determinados planos e programas têm sobre o meio ambiente, e a Directiva 

AIA, Directiva 85/337/CEE, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e 

privados no ambiente, constituem ferramentas fundamentais para a avaliação ambiental de projectos 

de parques eólicos a desenvolver em áreas sensíveis (ICNB, 2008). 

A Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) para além de avaliar os impactes ambientais dos 

projectos em estudo, informa sobre possíveis medidas minimizadoras dos impactes previstos. 

(Miranda, 2007) De acordo com a International Association for Impact Assessement (IAIA) os 

objectivos da AIA são (IAIA/IEA, 1999 fide Miranda, 2007): 

• Assegurar que o ambiente é explicitamente considerado e incorporado no processo de decisão 

sobre propostas de desenvolvimento; 

• Antecipar e evitar, minimizar ou compensar os efeitos adversos significativos de propostas de 

desenvolvimento; 

• Proteger a produtividade e capacidade dos sistemas naturais e processos ecológicos garantindo 

as suas funções; e  

• Promover o desenvolvimento sustentável que optimize o uso dos recursos e as oportunidades 

de gestão. 

O quadro legal de AIA foi inicialmente estabelecido em Portugal, pelo Decreto-Lei 186/90, de 

6 de Junho e pelo Decreto Regulamentar nº38/90, de 27 de Novembro, sofrendo posteriormente 

alterações (ICNB, 2008). 

O Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio revoga toda a legislação anterior, estabelecendo o 

regime jurídico da Avaliação do Impacte Ambiental dos projectos públicos e privados susceptíveis de 

produzirem efeitos significativos no ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva Nº 

85/337/CEE, do Conselho, de 27 de Junho de 1985, com as alterações introduzidas pela Directiva Nº 

97/11/CE, do Conselho, de 3 de Março de 1997 (ICNB, 2008).  

O DL n.º 197/2005, de 8 de Novembro, altera o Decreto-Lei nº69 /2000, de 3 de Maio 

transpondo parcialmente para ordem jurídica interna a Directiva n.º 2003/35/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de Maio, relativa à participação do público e ao acesso à justiça em 

matéria de ambiente (IFDR, 2009). 
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De acordo com o disposto no n.º 3 do Art. 1º do DL n.º 69/2000, de 3 de Maio, republicado 

pelo DL n.º 197/2005, de 8 de Novembro, estão sujeitos a AIA os projectos incluídos nos Anexos I e 

II desse diploma, dos quais se destaca respectivamente: 

• Anexo I, nº 19: Construção de linhas aéreas, transporte, electricidade com uma tensão igual ou 

superior a 220 kv e cujo comprimento seja superior a 15 km. 

• Anexo II, alínea i): Aproveitamento da energia eólica para produção de electricidade (caso 

geral: Parques Eólicos > ou = a 20 torres ou localizados a uma distância inferior a 2 km de 

outros parques similares; áreas sensíveis: parques eólicos com > ou = 10 torres ou localizados 

a uma distância inferior a 2 km de outros parques similares). 

Para além da instalação, também a alteração ou ampliação de projectos já autorizados e 

executados ou em execução podem ser sujeitas a AIA nos termos do disposto no n.º 21 do Anexo I e 

no n.º 13 do Anexo II do referido DL. 

O Despacho Conjunto nº 51/2004, de 31 de Janeiro, estabelece um conjunto de regras, 

procedimentos e orientações gerais destinadas a simplificar e imprimir maior celeridade aos processos 

de licenciamento de projectos de produção de electricidade a partir de FER. 

O nº 4 do Despacho estipula que “os projectos de produção de energia eléctrica a partir de 

FER não abrangidos pelo Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, cuja localização esteja prevista para 

área de REN, Rede Natura 2000 ou Rede Nacional de Áreas Protegidas devem ser sempre objecto de 

estudo de incidências ambientais e de um processo a instruir pelo proponente, a analisar pela 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) competente, em articulação com o 

Instituto Conservação da Natureza, quando tal resulte da legislação em vigor, e a aprovar pelo 

Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente”. 

Os estudos de Avaliação de Incidências Ambientais (AIncA) de projectos de produção de 

electricidade a partir de FER não são tão profundos como os estudos de impacte ambiental, apesar de 

analisarem as mesmas matérias (ICNB, 2008). 

A legislação nacional respeitante aos parques eólicos encontra-se referenciada no DL n.º 

189/99, de 27 de Maio, com a redacção dada pelo DL n.º 168/99, de 18 de Maio, alterada pelos 

Decretos-Lei n.º 339-C/2001, de 29 de Dezembro, 33-A/2005, 16 de Fevereiro, rectificado pela 

Declaração de Rectificação n.º 29/2005, de 11 de Abril, e 225/2007, de 31 de Maio, rectificado pela 

Declaração de Rectificação n.º 71/2007, de 24 de Julho (ICNB, 2008). 

Desta forma, de acordo com a legislação em vigor, as etapas para uma análise de impacte 

ambiental são as seguintes: Selecção dos projectos; Definição do Âmbito, Elaboração do EIA, 

apreciação técnica do EIA, Decisão e Pós-avaliação (Partidário, 2003). 
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Áreas Classificadas 

Sempre que o projecto sujeito a procedimento de AIA se localize em zonas definidas como 

sensíveis, nos termos da legislação aplicável às áreas protegidas ou à conservação de espécies ou 

habitats naturais protegidos, o ICNB tem lugar na Comissão de Avaliação (CA). Segundo o Artigo 2º 

do DL 167/2005, de 8 de Novembro, entende-se por «áreas sensíveis»: 

• Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do DL nº 142/2008, de 24 de Julho, que substitui o 

DL n.º 19/93, de 23 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 227/98, de 17 de 

Julho;  

• Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de protecção especial, 

classificadas nos termos do DL n.º 140/99, de 24 de Abril, no âmbito das Directivas nº 

79/409/CEE e nº 92/43/CEE. 

A preservação dos habitats naturais e da flora e fauna selvagem, determinada pelo DL nº 

140/99, de 24 de Abril, com a redacção que lhe é dada pelo DL nº 49/2005, de 24 de Fevereiro, prevê, 

no Art. 10, a realização de uma AIncA sobre os objectivos de conservação do sítio de interesse 

comunitário em causa, caso o projecto em estudo seja susceptível de afectar essa área (ZEC ou ZPE) 

de forma significativa, sendo que a AIncA segue os procedimentos de AIA (ICNB, 2008). 

 

Fora de Áreas Classificadas 

O regime jurídico de protecção de espécies expresso no Artigo 11º e seguintes do DL nº 

140/99, de 24 de Abril, com a redacção que lhe é dada pelo DL nº 49/2005, estabelece condicionantes 

a projectos de parques eólicos sempre que estes sejam susceptíveis de afectar significativamente as 

espécies de aves do Anexo B-II ou B-IV desse diploma ou destruir os locais de reprodução das 

mesmas.  

No caso de projectos de âmbito nacional ou supra-regional e/ou em que estejam em causa 

valores naturais, com particular relevância para a conservação da natureza na sua área de implantação, 

diz o n.º 5 do Artigo 1º do Regulamento das Comissões de Avaliação de Impacte Ambiental, 

publicado pelo Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional, que 

a Autoridade de AIA deve solicitar ao ICNB a integração na CA de um técnico especializado no 

domínio da conservação da natureza. 

Nos termos do previsto, no Art. 10º do DL nº 140/99, se o projecto se localizar fora de uma 

área classificada (AC) mas for susceptível de afectar os seus objectivos de conservação, por exemplo 

devido à proximidade, o mesmo pode ser sujeito a AIncA ou AIA. 
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O DL nº 316/89, de 22 de Setembro (Convenção de Berna) dá enquadramento ao 

condicionamento da implementação destas infra-estruturas, nomeadamente sempre que a mesma seja 

susceptível de afectar negativamente as espécies protegidas por esse diploma. No caso das espécies do 

anexo II, esta Convenção proíbe a sua perturbação e a deterioração dos seus habitats naturais. 

Relativamente às espécies do anexo III a exigência de medidas minimizadoras pode fundamentar-se no 

princípio consignado no artigo 8º do texto original da Convenção: os Estados devem proibir o uso de 

qualquer meio capaz de causar o desaparecimento local das populações destas espécies.  

Neste contexto, fora de AC é especialmente importante divulgar a informação base disponível 

sobre a distribuição de espécies e habitats naturais protegidos de forma a que esta possa ser 

considerada pelas entidades envolvidas no processo de licenciamento e implementação do projecto em 

causa, uma vez que não está acautelada a participação do ICNB no mesmo. No caso de projectos 

sujeitos a AIA que embora localizados fora de AC são susceptíveis de afectar valores do património 

natural com estatuto de protecção, o ICNB poderá intervir em fase de consulta pública, caso se 

justifique (ICNB, 2008). 

3.2. Componentes de um Parque Eólico  

Os parques eólicos têm como fim a produção de energia eléctrica a partir de um recurso 

renovável, o vento.  

O desenho de cada parque eólico depende das características do vento, da tecnologia 

disponível e do projecto específico do promotor, junto com as condições impostas pelos órgãos 

responsáveis pela sua aprovação.  

Os parques eólicos podem apresentar uma disposição em linha, em grupo (pequeno conjunto 

de aerogeradores dispostos perto um dos outros, ou em parque (segundo Arkestein & Westra, 1991, 

quando existem mais de 10 aerogeradores está-se na presença de um parque) (Saraiva, 2003). Em 

Portugal, a disposição preferencial é em linha, e parece ser esta a que tem maior aceitação por parte 

das populações locais (Saraiva, 2003).  

Estes empreendimentos incluem várias componentes: um ou mais turbinas, um edifício de 

comando, e uma subestação, a que estão ligados todos os aerogeradores através de uma rede de cabos 

enterrados, e caminhos de acesso a cada turbina.  

 

Turbina 

Uma Turbina compreende várias componentes tais como (Figura 3.1): 

Torre – A torre é necessária para sustentar e posicionar o rotor a uma altura conveniente para o 

seu funcionamento, bem como para suportar a nacelle. É em geral constituída por vários troços, 

ligados entre si por juntas aparafusadas, fabricados com chapa de aço calandrada, de modo a 
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conseguir-se uma forma cónica de diâmetro ligeiramente decrescente de baixo para cima (Falcão, 

2007).  

Estas podem ser de dois tipos: tubular ou reticulada (lattice). As torres reticuladas já só se 

encontram em instalações antigas, uma vez que provocam maiores impactes por colisão de aves, 

sendo, evitadas. Assim, actualmente praticamente todas os Parques Eólicos existentes utilizam 

aerogeradores de torre tubular (Falcão, 2007).  

Pás - As pás são perfis aerodinâmicos responsáveis pela interacção com o vento, convertendo 

parte de sua energia cinética em trabalho mecânico. Hoje em dia a maioria das turbinas é constituída 

por três pás (Falcão, 2007; Álverez, 2006).  

Cubo - Estrutura metálica à frente da turbina que permite fixar as pás. Para as turbinas que 

utilizem o controlo de velocidade por passo, o cubo além de apresentar os rolamentos para fixação das 

pás também acomoda os mecanismos e motores para o ajuste do ângulo de ataque das pás (Falcão, 

2007; Dutra, 2008). 

Gôndola ou Nacelle - É a estrutura montada sobre a torre, por intermédio duma placa rotativa, 

que permite orientar o eixo da torre da turbina segundo a direcção do vento, onde se situam o gerador, 

a caixa de engrenagens (quando utilizada) e todo o sistema de controlo, medição do vento e motores 

para rotação do sistema para melhor posicionamento do vento (Falcão, 2007; Dutra, 2008). 

Rotor – Conjunto formado pelas pás e pelo eixo que as une. O rotor acciona um gerador 

eléctrico por intermédio dum veio e um multiplicador de velocidade mecânico (caixa de velocidades 

com engrenagens – necessária para alcançar a elevada rotação dos aerogeradores). Serve assim, para 

transformar a energia cinética do vento em energia mecânica. Quanto maior for a área varrida pelo 

rotor, maior será a sua produção (Falcão, 2007; Dutra, 2008).  

Multiplicador – Transforma a energia mecânica em energia eléctrica (Álverez, 2006). 

Gerador - Transforma a energia mecânica em energia eléctrica. O gerador encontra-se ligado 

ao quadro de potência, localizado no interior da torre. Nesse quadro eléctrico são instalados o disjuntor 

geral e os dispositivos de ligação à rede (Falcão, 2007; Dutra, 2008). 

Sistemas Hidráulicos – Elementos auxiliares que permitem o accionamento da rotação das pás 

sobre o seu eixo, assim como o arrancar do rotor e da gôndola (Falcão, 2007; Dutra, 2008). 

Controlador electrónico – controla continuamente as condições de funcionamento dos 

aerogeradores mediante a análise dos dados emitidos pelos vários sensores que medem a temperatura, 

pressão, velocidade e direcção do vento, bem como vibrações (Álverez, 2006).  



34 

 
Figura 3.1 – Componentes de uma turbina  

(Falcão, A. 2007) 
 

As turbinas possuem, hoje em dia, um sistema de controlo por passo (Pitch), que é um sistema 

activo, no qual é necessária a recolha de informação vinda de um controlador electrónico. Sempre que 

a potência nominal do gerador é ultrapassada, devido a um aumento da velocidade do vento, as pás 

mudam o seu ângulo de passo para reduzir o ângulo de ataque. Esta redução do ângulo de ataque 

diminui as forças aerodinâmicas actuantes e, consequentemente, a extracção de potência. Para todas as 

velocidades do vento superiores à velocidade nominal, o ângulo é escolhido de forma a que a turbina 

produza apenas a potência nominal (Dutra, 2008). 

A mudança do passo das pás da turbina permite que esta entre em funcionamento. A 

velocidade mínima do vento para a turbina operar é entre 3 e 4 m/s. A potência da turbina cresce com 

velocidade do vento até cerca de 15 m/s. Acima desta velocidade do vento, o sistema de regulação do 

passo das pás da turbina coloca as pás “em bandeira”, e a turbina mantém-se parada por razões de 

segurança e protecção do equipamento (Dutra, 2008). 



35 

De forma a ter o máximo rendimento dos recursos eólicos, os aerogeradores devem alinhar-se 

de forma perpendicular á direcção predominante do vento que proporciona maior produção de energia 

eléctrica. A distância entre estes depende de uma série de factores, entre eles o diâmetro do rotor, a 

área disponível e a direcção dos ventos.  

Os avanços da tecnologia conduziram a um aumento da potência unitária dos aerogeradores, o 

que leva a uma diminuição do número de máquinas instaladas. 

Edifício de comando 

Hoje em dia, os PE estão totalmente automatizados e não requerem a intervenção humana para 

funcionarem. A partir de certa dimensão, as instalações têm um centro de controlo que recolhe todos 

os dados registados pelos aerogeradores. Assim sendo, um operador pode monitorizar todos os 

pormenores do parque ou detectar qualquer problema nas suas instalações, permitindo uma operação 

optimizada (Álverez, 2006). 

Subestação 

A subestação tem como funções a recepção da energia produzida e a sua introdução na rede 

receptora, através de uma linha eléctrica. Pode ser montada em edifício próprio ou num parque 

exterior de equipamentos, adjacente ao edifício de comando (Álverez, 2006; Saraiva, 2003). 

Rede de cabos 

A rede de cabos estabelece a ligação entre os aerogeradores. Actualmente a maioria é 

enterrada, o que minimiza os impactes gerados (Álverez, 2006; Saraiva, 2003). 

Caminhos de acesso 

São necessários caminhos de acesso ao Parque Eólico e a cada aerogerador, sendo regra geral 

em terra batida, embora existam várias excepções (Àlverez, 2006; Saraiva, 2003). 

3.3. Impactes dos Parques Eólicos sobre a Avifauna  

A energia eólica está a ser utilizada como um recurso para lidar com as alterações climáticas 

representando também potencial significativo na produção de energia eléctrica. Contudo, há que 

salientar os aspectos negativos que este tipo de empreendimentos podem gerar sobre as populações e 

sobre a conservação da natureza.  

A ausência de um Plano e Programas de Estratégia Nacional tem vindo a propiciar a rápida 

proliferação de PE no nosso país. A falta de planificação e seguimento deste tipo de estruturas pode 

conduzir a um incremento dos impactes negativos que a estes estão associados. 

Os impactes dos PE ocorrem ao nível da paisagem, ruído, ocupação e degradação do solo e 

fauna nomeadamente avifauna, sendo que estes não se restringem apenas á fase de construção, mas 
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também à fase de exploração e de desmantelamento (Como este estudo se centra nos efeitos 

cumulativos sobre as aves, apenas se apresentam de uma forma aprofundada os principais impactes 

que ocorrem sobre a avifauna. Isto não significa que os outros impactes sejam menos relevantes. 

Na fauna, os impactes mais importantes resultam da destruição de habitats e da perturbação 

das espécies faunísticas sensíveis e com grande importância de conservação, das quais se destacam de 

entre mamíferos, o lobo e os morcegos, de entre as aves, as de rapina, que utilizam esta área para 

alimentação, reprodução e abrigo. Outras espécies terrestres poderão sofrer impactes significativos 

com a alteração dos seus habitats naturais, como por exemplo os répteis e anfíbios (ICNB, 2008). 

De acordo com os estudos efectuados, as espécies mais afectadas por este tipo de estruturas 

são as aves e os morcegos, sendo três os principais impactes: mortalidade por colisão, distúrbios que 

conduzem ao deslocamento (ou á exclusão) que incluem barreiras aos movimentos e, a perda (ou 

dano) do habitat (Atienza et al., 2008). No item seguinte serão mais aprofundados os impactes sobre 

as aves, uma vez que neste estudo as espécies estudadas fazem parte do grupo das aves.  

O impacte dos PE sobre a avifauna tem sido alvo de grandes discussões. Os referidos impactes 

não ocorrem apenas na fase de construção dos PE, mas também na fase de exploração. A tabela 3.1 

ilustra alguns dos impactes que podem ocorrer em cada uma das fases (Saraiva, 2003). 

Tabela 3.1 – Impactes gerados na Fase de Construção e Exploração de PE. 

Fase Acção geradora de impacte Impacte 

Construção  

Instalação dos acessos, estaleiro e turbinas. Perda de habitat. 

Aumento da presença humana nas áreas 
afectas à obra e ruído associado às acções a 
efectuar. 

Alteração do comportamento das espécies.  

Instalação de apoio da linha eléctrica (troço 
aéreo da rede de cabos). Perda directa de habitat. 

 Movimento de veículos afectos à manutenção 
do parque eólico e de veículos particulares 
(recreio). 

Perturbação da avifauna.  

 Aumento da utilização humana na área do 
parque eólico. 

Perturbação das espécies faunísticas mais 
susceptíveis.  

Exploração 

Funcionamento das turbinas. 

Mortalidade das aves por colisão com as 
estruturas das turbinas. 

Mortalidade de aves migradoras por colisão 
com as estruturas da turbina. 

Perturbação das aves (efeito de exclusão) 

Perturbação de aves em migração. 

Mortalidade de morcegos por colisão com 
as estruturas da turbina. 

Perturbação de morcegos. 
 Funcionamento da linha eléctrica.  Mortalidade de aves por electrocussão e 

colisão. 
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A falta de estudos sobre o efeito negativo que os Parques Eólicos podem ter sobre a avifauna, 

não permite um conhecimento efectivo sobre a forma como estas estruturas as afectam.  

Os estudos existentes sobre efeito que as turbinas geram sobre as aves, são escassos e 

contraditórios entre si. Contudo, todos os estudos apontam para a existência de impactes negativos 

sobre a avifauna, destacando-se a colisão directa de aves com os aerogeradores, o embate e 

electrocussão nas linhas de transporte de energia e a perturbação gerada em áreas de nidificação, 

alimentação e repouso (Orloff & Flannery, 1992; BirdLife, 2003 fide Travassos, 2005). 

A informação disponível sobre esta temática, evidencia que a mortalidade directa produzida 

pela colisão com as turbinas é inferior à gerada por outro tipo de estruturas humanas. (Crockford, 

1992; Colson et al., 1995; Gill et al., 1996; Erickson et al., 2001; Kerlinger, 2001; Percival, 2001; 

Langston y Pullan, 2002; Kingsley & Whittam, 2007 fide Atienza et al., 2008). 

De acordo com os estudos desenvolvidos na Europa e nos E.U.A, a mortalidade provocada 

pelas turbinas dos parques eólicos ocorre em maior escala em zonas de corredores migratórios, em 

zonas mais utilizadas para deslocações diárias, em zonas costeiras de grande abundância avifaunísticas 

e em zonas em que as condições meteorológicas são desfavoráveis (Travassos, 2005). 

O número de aves vitimadas em parques eólicos é bastante variável, oscilando desde de um 

mínimo de 0.1 a um máximo de 309 aves/turbina/ano. Estudos têm demonstrado que as taxas de 

mortalidade atribuídas a colisões em parques eólicos são geralmente baixas, o que não significa, no 

entanto, que o risco de colisão seja insignificante (Travassos, 2005). 

A mortalidade directa ou ferimento letal da avifauna podem resultar não somente das colisões 

com os rotores, mas igualmente com torres e estruturas associadas tais como cabos, linhas eléctricas e 

mastros meteorológicos (Drewitt & Langston, 2006 fide Kikuchi, 2008). 

A magnitude deste tipo de impacte varia de acordo com o tipo de parque eólico. É difícil obter 

estimativas do valor real deste tipo de impacte, já que existe uma falta de rigor e clareza na forma 

como é concretizado o seguimento do impacte pelas empresas que elaboram os planos de 

monitorização. 

De acordo com Orloff & Flannery (1992) (fide Travassos, 2005) os impactes sobre a avifauna 

podem ser classificados como impactes directos, aqueles que tem efeito imediato sobre a espécie) e 

impactes indirectos, os que não afectam a espécie directamente, mas que podem colocá-la em risco. 

Como exemplo de impactes directos e indirectos podem indicar-se:  

Impactes Directos 

• Risco de colisão com os aerogeradores (rotores, pás e torres de suporte); 

• Embate e electrocussão nas linhas de transporte de energia. 
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Impactes Indirectos 

• Perturbação do sucesso reprodutor; 

• Perturbação na migração (mudanças nos padrões de migração); 

• Perda de habitat de reprodução e alimentação; 

• Alteração dos padrões de movimentação e utilização do habitat devido à perturbação 

associada à presença das turbinas; 

• Alteração na disponibilidade de presas, por impactes directos sobre a sua ecologia e 

comportamento. 

Todavia, não se podem apenas avaliar estes dois tipos de impactes, sendo de grande relevância 

a avaliação dos impactes cumulativos que podem surgir pela existência de não apenas um mas de um 

conjunto de parques eólicos. Nos itens seguintes são abordados e aprofundados os três tipos de 

impactes acima referidos. 

Impactes Directos 

Regista-se na Europa, uma preocupação crescente com o ritmo de construção deste tipo de 

infra-estruturas. 

As taxas de mortalidade por colisão mais elevadas registam-se em PE de grandes dimensões, 

situados em área sensíveis, com elevada densidade de aves (incluindo Áreas Importantes para Aves – 

IBA’s), especialmente aves migratórias e aves de rapina. 

Em Espanha, a mortalidade de aves em turbinas variou, num ano, de 1,2 em Oiz a 64,26 em el 

PE El Perdón (Navarra; Lekuona, 2001), estimando-se a morte de 19.000 a um milhão de aves por ano 

devido a colisão com este tipo de estruturas (Atienza et al., 2008).  

Na região de Tarifa, encontra-se o mais importante corredor migratório entre a Europa e 

África, e constituindo um dos locais de nidificação de inúmeras espécies protegidas. Esta região foi 

assim considerada pela Directiva Aves como uma Zona de Protecção Especial. Um dos estudos 

realizados para esta região, constatou que em apenas um ano morreram 49 Peneireiros-comuns (Falco 

Tinnunculos) e 30 Grifos (Gyps Fulvus). Contudo, um outro estudo efectuado numa zona próxima (La 

Penã), os resultados obtidos não foram tão elevados, registando-se apenas duas colisões mortais, 

número que não é significativo face ao tráfego elevado de aves na região (Birdlife, 2003). 

Estudos realizados em Navarra, sobre a mortalidade na avifauna provocada pelos 

aerogeradores concluíram que as aves de rapina e os passeriformes migratórios são os mais afectados. 

(Birdlife, 2003). 
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Nos Estados Unidos da América, a taxa de mortalidade/turbina/ano varia entre 0,63 e 10 aves. 

A Altamont Pass é uma passagem de montanha na Califórnia (EUA) a aproximadamente 90km a leste 

de San Francisco, onde estão instalados cerca de 7.000 turbinas. O número de mortes causadas pelas 

turbinas é de 0,05 mortes/turbina/ano, para os pássaros e 0,03 mortes/turbina/ano para aves de rapina. 

Estima-se que morrem anualmente na passagem de Altamont por colisão com estas estruturas, cerca de 

80 Águias-reais (Aquila chrysaetos) 400 Grifos (Gyps Fulvus), o que tem levado a um declínio das 

aves de rapina nesta região (Hunt, 2001 fide Kikuchi, 2008). 

O Tabela 3.2, apresenta os valores de taxas de mortalidade que ocorrem por colisão, em alguns 

países da Europa. 

Tabela 3.2 - Taxa de mortalidade média por colisão em alguns PE da Europa 
(Everaert, 2003 fide Kikuchi, 2008). 

 
Em Portugal, os dados obtidos não são muito homogéneos. No Parque Eólico de Fonte de 

Monteiros (Vila do Bispo) foi estimada uma mortalidade entre 55,77 e 94,56 aves/ano. Já nos Parques 

Eólicos de Cabril e Pinheiro (Serra de Montemuro) registam-se valores de morte por colisão bastante 

mais baixos, cerca de 5 aves em 8 meses de estudo (Pérez, 2004 fide Travassos, 2005). 

Mesmo que se aceite que a maioria dos PE conduzem a baixos níveis de mortalidade de aves, 

os níveis de mortalidade ocorridos podem ser significativos para espécies com baixa produtividade, 

com vida longa, baixas densidades, taxa anual de produtividade baixa e maturidade sexual tardia, 

especialmente quando se trata de uma espécie rara de interesse de conservação. (Langston & Pullan, 

2002 fide Atienza et al., 2008). Em todos estes casos poderá haver efeitos significativos sobre a 

população (localmente, regionalmente, ou nacionalmente), particularmente em situações em que 

mortalidade cumulativa ocorra como resultado de múltiplas instalações. 

As aves podem reconhecer as turbinas, no entanto, têm por vezes problemas em evitar este 

tipo de estruturas. São diversos os factores de influência que devem ser incorporados na avaliação do 

risco de colisão. Apresentam-se seguidamente alguns desses factores. 
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Factores que Influenciam a mortalidade 
 
Localização do Parque Eólico  

A localização de um PE no terreno, é a variável que mais influência tem sobre a magnitude do 

impacte, existindo uma associação entre o tipo de paisagem e o risco de colisão e perturbação das aves 

(Travassos, 2005).  

Determinadas características da paisagem, principalmente o relevo, podem aumentar a 

mortalidade de aves nos PE. Os parques situados em cumeadas, vales ou em declives muito elevados 

perto de desfiladeiros e falésias podem conduzir a uma maior mortalidade (Orloff y Flannery, 1992; 

Anderson et al., 2000; Kingsley y Whittam, 2007 fide Atienza et al., 2008). As aves utilizam os 

declives rochosos para se movimentarem, aproveitando as correntes favoráveis que se formam nessas 

zonas. Deste modo, a instalação de aerogeradores nesses locais são potenciadoras da ocorrência de 

colisões (Birdlife, 2003). 
 

Configuração do Parque Eólico 

A disposição e a quantidade de turbinas que constituem um parque eólico são determinantes 

para o risco de colisão das aves com este tipo de empreendimentos (Birdlife, 2003).  

Um parque eólico com uma disposição em linha apresenta um menor impacte do que os que 

apresentam uma disposição em Cluster, uma vez que dependendo da abordagem ao parque eólico, as 

aves podem deparar-se apenas com uma turbina (Bolker et al, 2007) 

As turbinas mais perigosas (isto é aquelas que originam taxas de mortalidade mais elevadas) 

são aquelas que se situam nas extremidades dos PE e as que se encontram mais afastadas umas das 

outras, em contraste com aquelas que se situam no interior dos PE, que são mais seguras (Smallwood 

& Thelander, 2004 fide Kikuchi, 2008). Esta conclusão sugere que as aves reconhecem as turbinas 

como obstáculo, e tomam medidas para evitar colidir com estas estruturas. No entanto, os voos 

perigosos continuam a existir (Kikuchi, 2008). 

 

Comportamento das aves e características de voo 

Características como velocidade, tipo, comportamento (caça, voos nupciais, ou de sinalização) 

e altura de voo bem como a idade da ave são aspectos que podem fazer com que algumas espécies 

sejam mais susceptíveis à colisão que outras (Orloff & Flannery, 1992). 

O factor idade é determinante para o risco de colisão com os aerogeradores. Uma cria de ave 

ou outro tipo de planadoras de grande porte, sofre mais colisões do que os seus progenitores na medida 

em que estão menos adaptadas ao seu habitat e são menos ágeis (Orloff & Flannery, 1992). 

As colisões ocorrem quando as planadoras fazem as suas deslocações diárias e durante as 

migrações. As planadoras em voo normalmente tomam acções evasivas para evitarem as estruturas tais 

como as turbinas, mas as aves de rapina têm menos comportamentos evasivos do que outros grupos de 
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aves, pelo que são mais susceptíveis a colisões com as turbinas (McCrary et al, 1987 fide Birdlife, 

2003).  

As aves invernantes têm taxas de mortalidade superiores às aves residentes (Kingsley & 

Whittam, 2007) e em especial às aves migradoras (Johnson et al., 2002). A probabilidade das aves em 

migração colidirem com as turbinas depende da espécie, da topografia do terreno, da climatologia e da 

hora em que cruzam estes empreendimentos (Kerlinger, 1995; Richardson, 2000; Robbins, 2002; 

Langston & Pullan, 2002; Mabey, 2004 fide Atienza, 2008). Contudo, observações feitas nos PE da 

Flandres, na Bélgica, demonstram que o número de colisões é relativamente elevado nas rotas de 

migrações locais (Everaert, 2003 fide Kikuchi, 2008).  

Quando as aves ou pássaros voam em grupo, a possibilidade de morte por colisão aumenta, 

pois a ave que voa atrás da outra fica com o seu campo de visão reduzido (Kikuchi, 2008). No que diz 

respeito ao Grifo, verifica-se, devido ao seu comportamento de migração em grandes bandos, a 

ocorrência de elevadas mortalidades por colisão, tendo sido as principais vítimas em PE localizados no 

corredor de migração de Gibraltar (SEO/Birdlife 1995 fide Travassos, 2005). 

A implementação de um PE pode ter um efeito barreira ou provocar perturbações nas áreas de 

nidificação, alimentação e repouso das espécies. Com a criação desta barreira artificial, as planadoras 

gastam mais energia pois têm que voar distâncias maiores para conseguir ultrapassar esta barreira. 

(Drewitt & Langston, 2006 fide Atienza et al. 2008). 

As aves com território estabelecido encontram-se menos expostas á colisão com as turbinas 

existentes nas imediações, por apresentarem maior fidelidade aos territórios de nidificação. Contudo, 

as aves residentes, pelo facto de despenderem mais tempo e voarem a alturas baixas, encontram-se 

mais vulneráveis às colisões com as turbinas dentro do seu território. Não é apenas este 

comportamento que as expõe mais ao perigo, por exemplo as aves de rapina residentes, quando as 

turbinas estão paradas (dias sem vento) transformam estas estruturas em locais de poiso. 

Empoleirando-se uma vez, tenderão a ir novamente a esse local, independentemente das turbinas 

estarem em movimento ou não (International Birdlife, 2003 fide Travassos, 2005).  

No estudo efectuado por Ryunosuke Kikuchi (Kikuchi, 2008), é possível ver de que forma é 

que a velocidade do voo, a velocidade de rotação da turbina e o local onde as aves e pássaros abordam 

a pá (desde o cubo até á ponta da pá) influenciam a probabilidade de colisão dos mesmos (Figura 3.2). 

O local onde as planadoras abordam a pá correlaciona-se negativamente com a probabilidade 

de colisão, sendo que a proximidade da ponta da pá implica uma menor probabilidade de embate. A 

variação no local de abordagem representa uma alteração significativa da probabilidade de colisão. 

Apesar de pouco significativo, o aumento da velocidade de rotação das turbinas resulta num 

incremento da probabilidade de colisão.  
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A velocidade de voo é outra característica do voo que pode contribuir para a susceptibilidade 

de colisão com os aerogeradores e com os cabos.  

A velocidade de voo correlaciona-se negativamente com a probabilidade de colisão. A 

variação deste parâmetro não afecta significativamente a probabilidade de embate. À mesma 

velocidade, as aves de maior porte são claramente mais afectadas em comparação com as de menor 

porte. Todavia, o aumento da velocidade do voo poderá estar relacionado com a actividade 

desempenhada no mesmo, isto é, em situação de caça as aves de rapina (do género Aquila, Buteo e 

Falco) precipitam-se sobre a presa a elevada velocidade, focando-se apenas nesta, e a envolvente 

passa a ser pouco visível, pelo que a sua capacidade de reacção quando se depara com obstáculos 

diminui (Travassos, 2005). 

Daqui se conclui que a velocidade a que uma ave ou pássaro voa pode afectar a habilidade 

destes para detectar um obstáculo, especialmente um obstáculo de dimensões reduzidas e pode afectar 

o tempo de reacção quando se depara com estes. A severidade do dano relacionada com o impacto, 

depende da actividade desempenhada pela ave durante o seu voo. 

 
Figura 3.2 - Probabilidade de colisão de aves com as turbinas. 

a) probabilidade de colisão Vs local de abordagem da pá; b) probabilidade de colisão Vs velocidade de 

rotação do rotor; c) probabilidade de colisão Vs velocidade do voo. 
(Podolsky, 2003 fide Kikuchi, 2008) 

 

Há ainda a referir os distúrbios e correntes de ar que os aerogeradores criam à sua volta e em 

torno das lâminas. Estes distúrbios podem facilmente atirar uma ave ou pássaro para terra, ou alterar o 

voo de algumas espécies.  

As aves de rapina voam na maioria das vezes de forma a conservar a energia. Para tal, utilizam 

as correntes de ar em ascensão que existem ao longo das inclinações e cumeadas, sítios onde estão 
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normalmente situados os PE. Ao terem este comportamento de conservação de energia, estão a 

potenciar o risco de colisão com as turbinas.  

 
Condições meteorológicas  

As condições climatéricas influenciam a probabilidade de colisão com os aerogeradores. As 

más condições climatéricas, principalmente dias de céu encoberto e nevoeiro, aumentam a mortalidade 

das aves, (Kingsley & Whittam, 2007) não só devido a embates com turbinas mas também com outro 

tipo de estruturas (Case et al., 1965; Seets & Bohlen, 1977; Elkins, 1988 fide Atienza, 2008). 

Os migrantes nocturnos, como os passeriformes, com grande redução de visibilidade podem 

não ter a percepção dos obstáculos, estando assim mais susceptíveis a colisões com as turbinas. As 

aves e outro tipo de planadoras diurnas, tendem a voar mais alto, fora da área abrangida pelos rotores, 

durante o bom tempo, pelo que estão mais vulneráveis em condições climatéricas adversas (Orloff & 

Flannery, 1992). 

O comportamento das rapinas nos dias de nevoeiro é bastante diferente dos dias em que está 

bom tempo. Estas aves tendem a ser pouco activas nos dias de muito nevoeiro pois as suas presas 

tendem a ser menos activas. Se as aves estão menos activas o potencial de colisão será menor. (Orloff 

& Flannery, 1992). 

Normalmente, quando há nevoeiro denso não existe vento suficiente para as pás das turbinas 

girarem e por conseguinte o potencial de colisão reduz-se. Contudo, existem dias de nevoeiro em que 

o vento é forte (Orloff & Flannery, 1992). 

Impactes Indirectos 

Entende-se como impactes indirectos os impactes que resultam de outro tipo de impactes 

gerados.  

A dimensão do habitat disponível na zona envolvente ao PE é muito importante, na medida em 

que se houver escassez de habitat, as aves acabam por ser obrigadas a estar mais junto às turbinas, o 

que conduz a um aumento da probabilidade de colisão com estas. (Landscape Design Associates, 2000 

fide Atienza, 2008). 

A implementação de um parque eólico leva à destruição de habitats naturais e núcleos 

populacionais de flora levando mesmo à alteração dos habitats onde está presente fauna. O aumento de 

perturbação humana em áreas até aí tranquilas, traduz-se na diminuição e fragmentação da área de 

habitat favorável para a nidificação e reprodução. 

Quando um parque eólico é construído, dá-se a criação de um novo habitat, podendo esta 

alteração conduzir a um afastamento das espécies, o que poderá ter consequências a médio/longo 

prazo (ICNB, 2008).  
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Orloff e Flannery (1992) defendem que esta modificação no habitat, em que surgem turbinas 

em movimento e ruído, leva a uma afectação do uso do habitat e das rotas de migração, 

particularmente de aves de rapina do género Buteo e Aquila.  

Estes autores consideram ainda que a instalação de parque eólico representa a perda de 5% a 

10 % do habitat onde a espécie se insere. As aves de rapina, podem ser indirectamente afectadas, na 

medida em que esta perda de habitat conduz a uma diminuição da disponibilidade de presas.  

Berkhuizen e Postma (1991) defendem que uma maior quantidade de turbinas implica uma 

diminuição da área disponível. Este problema é particularmente importante em área de elevada 

densidade de aves e/ou utilizadas por espécies ameaçadas.  

A criação destas estruturas, para além de afectar a quantidade de área disponível para as 

planadoras efectuarem o seu voo, também altera os seus padrões migratórios.  

Estudos realizados na Dinamarca sobre o Ganso-de-bico-curto (Anser brachyrhynchus) 

concluíram que os parques eólicos causaram uma perda directa de habitat, bem como uma perda 

adicional, devido à fragmentação do habitat (Larsen & Madsen, 2000 fide Birdlife, 2003). 

Da análise dos Planos de Monitorização sobre PE verifica-se a existência de riscos 

significativos sobre a avifauna, sendo a avifauna migradora e residente a mais afectada, sendo que as 

espécies que apresentam maior vulnerabilidade devido às suas características são: Águia-cobreira 

(Circaeatus Gallicus), Águia-de-asa-redonda (Buteo Buteo), Peneireiro-comum (Falco Tinnunculos), 

entre outras. 

No que diz respeito a rotas de migração, verificou-se que as espécies em voo tem tendência a 

evitar os aerogeradores.  

Estudos efectuados por Schleswig-Holstein, na Alemanha indicaram que os Pilritos, 

Andorinhas-do-mar e Marreca-cabocla reagiram à presença de turbinas a uma distância entre 200 e 

500m. As Gaivotas e os Pilritos, ao encontraram os aerogeradores, aumentavam a sua altura de voo ou 

alteravam o seu sentido para voar sobre ou ao redor destes, enquanto que as Marreca-cabocla voavam 

à volta das turbinas (Birdlife, 2003).  

É evidente que esta alteração de voo é importante, pois permite uma diminuição do risco de 

colisão com as turbinas.  

Impactes Cumulativos 

Os impactes cumulativos ocorrem devido à existência de múltiplos PE ou da conjugação 

destes com outro tipo de empreendimentos (Birdlife, 2003). Apesar de poderem ser muito relevantes 

são muito pouco considerados nos Estudos de Impacte Ambiental. 

 Um projecto pode, de forma isolada, não afectar significativamente habitats naturais e 

espécies, mas em conjugação com outros planos e projectos (PE e outro tipo de empreendimentos) na 
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envolvente contribuir para um efeito cumulativo por acumulação de impactes na mesma área e 

populações. Esta avaliação é particularmente importante em sítios da Rede Natura (ICNB, 2008). 

Se for realizada uma Avaliação Ambiental Estratégica será feita uma análise der todos os 

projectos que têm sido desenvolvidos ou estão planeados para as áreas circundantes aos PE existentes.  

Este estudo tem por objectivo avaliar o impacte cumulativo em matéria de colisão de aves com 

turbinas para uma dada região. No entanto, o impacte geral que tem um PE não se restringe apenas à 

colisão de aves com aerogeradores, também tem associado efeitos ao nível da perda de habitats, 

degradação do solo, aumento do ruído e perda de flora. Se tivermos em conta todos estes impactes 

num conjunto de PE, os efeitos poderão ser significativamente superiores. Por menor que seja o 

impacte de um parque eólico este poderá ser mais significativo se o adicionarmos a outros PE. 

 

3.4. Situação Nacional dos Parques Eólicos em Áreas 
Classificadas 

Há um forte consenso de que a localização dos PE é importante e crítica para o impacte destes 

sobre as aves. Deve haver uma maior precaução e uma maior avaliação da localização destas infra-

estruturas, por forma a evitar a construção deste tipo de empreendimentos em zonas de importância 

para a conservação da natureza (e.g. Rede Natura 2000, zonas RAMSAR e áreas IBA’S) e em zonas 

em que se verifique uma grande densidade de aves, tais como zonas de migração (Birdlife, 2003). 

Devido á sua situação geográfica, Portugal possui um grande potencial eólico sendo 

simultaneamente rico em habitas naturais. A percentagem de área ocupada por zonas de importância 

ambiental (e.g. Rede Natura 200, Sítios de Interesse Comunitário, Zonas de Protecção Especial para 

Aves) é elevada no nosso país e sobrepõe-se em grande parte aos locais com potencial eólico rentável 

(Travassos, 2005). Até Junho de 2009, a maioria dos PE instalados encontram-se em áreas 

classificadas (Figura 3.3). 
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Embora o país tenha uma boa percentagem do território abrangida por protecção do ponto de 

vista ambiental, as áreas que não são classificadas podem considerar-se viáveis para a instalação de 

parques eólicos (Esteves, 2004). 

A Figura 3.4, apresenta o potencial eólico e a sua conjugação com a localização de áreas 

protegidas verificando-se que em Portugal, grande parte das zonas favoráveis aos aproveitamentos 

eólicos se encontram ambientalmente protegidas (Esteves, 2004). 

 

 

Figura 3.4 - Mapas do potencial eólico sem e com a inclusão de áreas protegidas. 
(Esteves, 2004) 

Para a construção de um parque eólico num dado local, é necessário avaliar quais os efeitos 

que esse novo empreendimento poderá trazer. A perda de habitat, o distúrbio e diminuição das 

espécies de fauna e flora, a alteração do sucesso reprodutivo das espécies, a perturbação de rotas de 

voo, bem como degradação do solo, são os aspectos que devem ser tidos em conta na tomada de 

decisão.  
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“ Á existência de áreas naturais com diferentes valores naturais, a que se atribuem diferentes 

estatutos, corresponde a diferentes sensibilidades relativas ao desenvolvimento de parques eólicos e 

estruturas associadas. Se por um lado esta identificação representa um a forma de designar locais onde 

não possam ser instaladas estruturas deste tipo, por outro lado, permitirá identificar também áreas com 

viáveis para a instalação parques eólicos” (Travassos, 2005). 

A monitorização dos impactes de PE por parte do governo e dos promotores dos projectos é 

pois uma peça fundamental para uma melhor compreensão dos impactes deste tipo de estruturas sobre 

a conservação da natureza. Estes resultados deveriam ser, de alguma forma, decisivos para a escolha 

apropriada de futuros locais para implantação de eólicas. Se tal ocorresse, poderiam ser evitados 

muitos dos problemas gerados pelos empreendimentos eólicos nomeadamente em termos de redução 

da biodiversidade. 

Até ao momento, ainda não foi feita uma avaliação dos impactes cumulativos gerados pelos 

PE em zonas de interesse para a conservação da natureza. Todos os empreendimentos eólicos 

estiveram sujeitos a uma avaliação individual do impacte gerado, não tendo em conta todos os PE 

circundantes e outro tipo de estruturas.  

O levantamento deste tipo de informação que considere os aspectos cumulativos torna-se 

imprescindível, pois permite avaliar a situação do País em termos de impacte de PE sobre a 

conservação da natureza e permite a definição de novas estratégias que considerem o risco de perda 

dos valores naturais. O princípio da precaução é fundamental. Não se pode continuar a construir PE 

sem ter a noção da situação actual e das perdas irreversíveis que podem estar a ser geradas. 

3.5. Importância da Informação Geográfica no Domínio 
do Ambiente 

A utilização de informação geográfica e a concepção e aplicação de metodologias de análise 

espacial conduzem a um maior conhecimento e compreensão do território. A utilização de tecnologias 

de informação geográfica permite a visualização dessa informação e a exploração das relações 

existentes entre os diversos factores associados às zonas e temáticas que se pretendem analisar.  

O Ordenamento do Território é uma das áreas onde o potencial da análise espacial pode ser 

amplamente explorado em áreas como: a definição e monitorização dos instrumentos de gestão 

territorial; a análise de tendências e desempenho do território; a consideração de aspectos como a 

sustentabilidade ambiental, a conservação e valorização dos recursos naturais, as transformações do 

uso do solo e o ordenamento agrícola e florestal. (Ferrão, 2007). 

Os Estudos de Impacte Ambiental e a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) são 

instrumentos de política ambiental que requerem a recolha e análise de grandes quantidades de 

informação que é, na sua grande maioria, de natureza espacial. Estes processos envolvem diversas 
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condicionantes físicas e legais, bem como intervenientes e grupos de interesse com objectivos muitas 

vezes divergentes. Pode ser de grande relevância, neste âmbito, a utilização de técnicas que permitam 

explorar de forma visual as implicações em termos espaciais de determinado tipo de decisões. Os 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e as ferramentas de geovisualização podem ter aqui um 

papel muito significativo tanto no apoio à decisão como no suporte e promoção da participação 

pública (Ferrão, 2007; Fonseca & Gouveia, 2005; João & Fonseca, 1996). 

Trata-se de ferramentas com grande aplicação no domínio ambiental por permitirem 

armazenar, processar e visualizar dados espaciais. Permitem a exploração e análise integrada de dados 

gráficos e alfanuméricos através de diferentes tipos de funções que incluem (Aronoff, 1989): (1) 

pesquisa/acesso, classificação e medição; (2) sobreposição de mapas; (3) análise de vizinhança; (3) 

análise de conectividade. 

Os SIG são frequentemente usados: (1) na geração de corredores (buffers) que correspondem a 

áreas definidas por uma determinada distância a um ponto, linha ou zona contígua; (2) na criação de 

bacias de visão (viewshed) que correspondem a todas as áreas que podem ser vistas de um 

determinado ponto; (3) na criação de funções de arrastamento (spread) que calculam a partir de um 

ponto inicial, os valores para cada um dos locais por onde passa, a partir de relações de propagação 

entre os elementos de um cenário geográfico baseado na distância a um determinado local. 

Apresentam-se como ferramentas de grande relevância no apoio à gestão e planeamento do 

território, permitindo a simulação e avaliação de cenários alternativos (Goodchild & Steyaert, 1996; 

Kiskey et al, 1999). Os SIG podem ser assim cruciais na integração e análise da informação espacial 

relativa aos sistemas naturais (Gomes da Cruz, 2005) e na localização de infra-estruturas. 

A utilização de SIG na localização de parques eólicos permite a consideração de diversos 

aspectos essenciais para este tipo de infraestruturas, como é o caso do relevo, ou da velocidade do 

vento, bem como a determinação de elementos importantes para a avaliação de aspectos ambientais 

como por exemplo índices de visibilidade e bacias de visão, recorrendo a diferentes técnicas de 

visualização sobre modelos digitais de terreno (Kidner et al, 1999). 

O surgimento da Internet, conduziu ao aparecimento de aplicações SIG na Web e que 

permitem um acesso facilitado a informação diversa e consequentemente um maior envolvimento dos 

diferentes intervenientes nos processos e planeamento e gestão ambiental.  

Neste contexto é importante ainda referir a mudança de paradigma no domínio da informação 

geográfica, gerada por sistemas como o Google Earth (GE), que conduziram a um aumento do 

conhecimento colectivo em áreas como as Ciências da Terra e o Ambiente. O GE não exige 

conhecimentos específicos em termos de software para a realização de operações de geo-referenciação 

ou de geração de modelos 3D. Alguns dos seus outros pontos fortes registam-se ao nível: da percepção 

dos locais e objectos, o que permite o fácil reconhecimento de lugares e itinerários conhecidos; da 

velocidade de navegação; do facto da informação ser relativa ao Globo; da facilidade de criação e 

utilização de marcadores espaciais (placemarks). Desta forma, o GE surge como uma excelente 

ferramenta de partilha que pode ser usada no apoio à participação pública (Corbett & Keller, 2006), ou 
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no envolvimento dos cidadãos na recolha e disponibilização da dados geográficos (Gouveia & 

Fonseca, 2008). 

Em Portugal não existem diversos dados importantes relativamente à conservação da natureza, 

nomeadamente dados biológicos, como os locais de reprodução; habitats preferenciais; rotas de 

migração e locais de nidificação de aves, que uma vez geo-referenciados, poderiam ser de extrema 

utilidade para o planeamento e tomadas de decisão neste domínio. 

De acordo com Travassos (2005), um levantamento cartográfico dos valores naturais, 

associado ao conhecimento dos impactes induzidos por diferentes tipos de instalações, permitiria 

classificar os territórios de acordo com a susceptibilidade dos seus valores naturais relativamente a 

esses mesmos impactes. 
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4. Metodologia 

A mortalidade de aves devido a colisões com as pás dos aerogeradores e estruturas associadas 

é actualmente a questão que mais polémica levanta neste domínio. Desta forma, surge uma 

necessidade de avaliar quais os potenciais impactes associados ao risco de colisão colocados por estas 

estruturas.  

Se avaliarmos um PE de forma isolada, a conclusão que poderemos chegar em termos de 

impactes, pode não corresponder á realidade. A conjugação dos vários PE existentes na envolvente 

pode contribuir para um efeito cumulativo significativo, por acumulação dos impactes na mesma área.  

A metodologia apresentada tem como objectivo avaliar, para uma dada região, os potenciais 

impactes cumulativos associados ao risco de colisão colocados por um conjunto de parques eólicos 

sobre um dado grupo de aves. 

Outros impactes potenciais tais como a perda de habitat, o aumento dos distúrbios ou outros 

efeitos que possam resultar dos PE, não são considerados nesta metodologia. 

Para avaliar o Impacte Cumulativo associado à Colisão de Aves com turbinas, seleccionou-se 

primeiramente uma área e um grupo de aves para analisar. De forma a obter uma noção espacial dos 

PE existentes bem como da distribuição das aves seleccionadas na área de estudo, foram criados 

mapas utilizando como ferramenta o SIG Arcgis 9.2. 

Após esta selecção procedeu-se à Avaliação dos Impactes Cumulativos para o Cenário1 (PE 

Construídos) e para o Cenário2 (PE Construídos e “Em Construção”), usando para tal folhas de 

cálculo. Esta etapa compreende 5 fases: Estimativa do Risco Individual de um PE; Estimativa da 

Probabilidade da ave Encontrar o PE; Estimativa da Probabilidade de Sobrevivência no PE e Cálculo 

do Impacte Cumulativo para os N Parques em Estudo. A figura 4.1 apresenta uma esquematização da 

metodologia utilizada neste trabalho, bem como as ferramentas utilizadas em cada uma das fases. As 

etapas encontram-se descritas aprofundadamente nos sub-capítulos seguintes. 
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Figura 4.1 – Esquema da metodologia utilizada

INPUTS:

Selecção da Área de Estudo 
(7 regiões) 

Selecção de um grupo de Aves 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTES CUMULATIVOS 

Cenário 1
PE Construídos  

Cenário 2
PE Construídos e Em Construção 

• Coordenadas das turbinas (x,y). 
• Dimensão das pás (m). 
• Altura máxima e mínima a que cada ave voa 

(m). 
• Probabilidade da ave fazer uma passagem 

segura através da turbina. 
(considerados: P=0,98 e 0,95) 

Tratamento de dados no 
programa ArcGis 9.2 

Tratamento de dados 
numa folha de cálculo 

• Área de cada PE (km2). 
• Área de cada Região (km2). 
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OUTPUTS: 

Estimativa do Risco 
Individual de cada PE 

(aplicação modelo de Bolker et al.) 

Estimativa da Probabilidade 
da ave Encontrar o PE  

Estimativa da Probabilidade 
de Sobrevivência no PE 

Cálculo do Impacte 
Cumulativo para os N 

Parques em Estudo 

 
P(Bi/Ai) 
Gráficos:  

• Distribuição de turbinas. 
• Nº de encontros de acordo com direcção 

do voo. 

• Probabilidade de sobrevivência para cada PE 
( P(Si) ). 

P(Ai) 

P(Si)  

P(Sn)  

• Probabilidade de embater sabendo que está 
no PE ( P(Bi/Ai) ). 

• Probabilidade de encontrar um PE  

Análise do Efeito da 
Inclusão de Novos PE 
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4.1. Selecção da Área de Estudo  

Tem-se verificado, nos últimos anos, um contínuo crescimento do sector das Eólicas em 

Portugal, tornando-se essencial avaliar de forma cuidada os impactes destes empreendimentos.  

As zonas do País que possuem maior potência instalada situam-se no Norte e Centro do País. 

Tendo por base a situação geral de PE em Portugal, seleccionou-se uma área de estudo contida no 

Alinhamento Montejunto-Estrela, zona que nos últimos anos, tem sido considerada privilegiada para a 

implementação deste tipo de empreendimentos. Uma vez que a área seleccionada apresenta uma 

grande extensão, houve necessidade de a dividir em 7 Regiões, tendo em conta os seguintes critérios: 

• Existência de Áreas Protegidas; 

• Existência de Sítios de Importância Comunitária;  

• Individualização de zonas com base na densidade. 

4.2. Selecção de um grupo de Aves 

Para a selecção de um grupo de aves foi necessário avaliar o tipo de aves presentes na área de 

estudo, bem como as suas características fisiológicas.  

A consulta dos Planos de Monitorização da Avifauna para cada parque eólico permitiu 

verificar quais as aves que eram mais susceptíveis a colisão com os empreendimentos eólicos. Sendo a 

sua distribuição determinada pela consulta do Atlas de Aves Nidificantes (Atlas de Aves Nidificantes, 

2008).  

No que concerne às características avifaunísticas, estas foram retiradas pela consulta de Planos 

de Monitorização, bem como da consulta da publicação. “O Guia de Aves — O Guia de Campo mais 

Completo das Aves de Portugal e da Europa” (Killian Mullarney et al, ). 

4.3. Avaliação dos Impactes Cumulativos em matéria de 
Colisão de Aves com as Turbinas 

A metodologia aplicada neste trabalho para modelar os impactes cumulativos sobre as aves 

seleccionadas é uma adaptação da metodologia utilizada pela Biosis Research no estudo Modelled 

cumulative impacts on the Orange-bellied Parrot of wind farms across the species’ range in south-

eastern Australia (Smales et al, 2005). 

O estudo da Biosis teve como objectivo avaliar qual o efeito cumulativo em termos de colisão 

do Orange-bellied Parrot quando estes atravessam os parques eólicos. Para tal, o modelo começa por 
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avaliar qual o risco de colisão para cada parque eólico isoladamente e depois faz uma avaliação do 

risco cumulativo para um conjunto de parques eólicos (Smales et al, 2005). 

O modelo foi desenvolvido para pássaros australianos e testado na Austrália, tendo sido sujeito 

a revisão pela Uniquest Pty. Ltd da University of Queensland. Trata-se de uma ferramenta original e 

poderosa para avaliar os impactes potenciais de parques eólicos sobre a avifauna (Smales et al, 2005). 

A aplicação deste modelo exige a recolha de um conjunto de informação sobre as 

características dos parques eólicos e da avifauna que se pretende analisar.  

Para a modelação dos impactes cumulativos do risco de colisão do Orange-bellied Parrot 

quando estes passam através de empreendimentos eólicos, os passos fundamentais utilizados pela 

Biosis foram (Smales et al, 2005): 

a. Estimativa do Risco Individual de cada PE  

b. Estimativa da Probabilidade de uma ave encontrar um PE 

c. Estimativa da probabilidade de sobrevivência num PE. 

d. Calculo dos Efeitos cumulativos para os N parques. 

Para utilizar a metodologia da Biosis foi necessário recorrer ao modelo matemático de Bolker 

(Bolker et al, 2007 ) que permite estimar o risco individual que cada parque eólico coloca sobre as 

aves em análise. O modelo de Bolker apresenta algumas limitações, como todos os modelos, mas 

permite obter uma aproximação à realidade.  

A modelação dos impactes cumulativos foi feita para os PE Construídos na área seleccionada 

(Cenário 1) e para os PE “Em Construção”, de forma a perceber o acréscimo (Cenário 2) que trarão 

esses novos empreendimentos ao nível do impacte cumulativo dos PE existentes. 

a. Estimativa do Risco Individual de cada PE 

A estimativa do risco individual que cada parque eólico coloca sobre cada voo efectuado pelas 

aves é determinada através da spreadsheet de Bolker et al, que aplica o modelo por este criado. O 

número de movimentos de risco em relação ao número total de movimentos efectuados pelas aves, 

conjugado com o modelo de Bolker et al, permite calcular a estimativa do risco individual num 

determinado ano. De forma geral, o que se obtém da aplicação deste modelo pode ser traduzido pela 

expressão:  

 .  
  

   
 

Em que Bi corresponde à probabilidade de embater numa turbina e Ai à probabilidade de 

encontrar um parque eólico. 
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Para cada trajecto que a ave faça no parque eólico, o modelo de Bolker procura determinar a 

mortalidade (M(T)) causada pelas turbinas. Desta forma, o valor de M(T) vai variar com o número de 

turbinas existentes e pode ser expresso pela seguinte formula: 

1  

Sendo, E(T) o numero de turbinas que a ave encontra ao atravessar um parque e P a 

probabilidade de ave fazer uma passagem segura.  

O modelo baseia-se em duas premissas que podem limitar a utilidade do mesmo: (1) considera 

os trajectos das aves como linhas rectas (2) é necessário atribuir um valor para a probabilidade da ave 

fazer uma passagem segura através da turbina (P). 

O valor de P não depende unicamente da geometria do parque, mas também do tamanho da 

ave, da velocidade de passagem através do rotor, do ângulo de voo em relação ao centro da turbina e 

da capacidade de reagir quando se depara com estas estruturas (avoidance). P é independente do 

número de turbinas e da distância ao centro da turbina a que esta se encontra. 

De acordo com Jeremy Hatch., biólogo da Departamento de biologia da Universidade de 

Massachusetts, Boston, o valor de P anda muito próximo de 1, dependendo como é natural, da espécie 

que se está a considerar (Hatch, 2010).  

Com o intuito de perceber como P influência o impacte cumulativo, foram considerados dois 

valores para P, 0,98 e 0,95.  

A spreadsheet de Bolker et al permite não só estimar o risco individual de cada PE para um 

voo realizado, mas também devolve gráficos que permitem ter uma noção da configuração do PE, bem 

como qual o número máximo de encontros num determinado trajecto.  

INPUTS ao Modelo do Bolker et al. 

PARÂMETROS DOS PE 

Turbinas  

Para esta modelação é necessário conhecer algumas das características técnicas das turbinas, 

nomeadamente altura da torre e tamanho das pás, as quais são importantes e afectam os resultados de 

forma directa.  

O modelo de Bolker considera que os rotores são discos verticais sem espessura, montados em 

cima da torre da turbina e que podem ser orientados em qualquer direcção, de acordo com a direcção 

do vento.  
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Nº de turbinas e configuração 

A disposição no terreno e a quantidade de aerogeradores que constituem um PE são 

determinantes para o risco de colisão das aves com este tipo de empreendimentos.  

A disposição das turbinas em relação umas às outras, em combinação com a altura e direcção 

dos voos afecta o numero de turbinas que uma ave pode encontrar num dado parque eólico. Em 

relação a isto, uma disposição de turbinas em linha é bastante diferente de um cluster de turbinas.  

PARÂMETROS DAS AVES 

Características dos voos 

A altura do voo de cada ave dentro do parque eólico é importante para o risco de colisão com 

as turbinas. 

Os rotores em movimento de uma turbina apresentam um risco maior do que a torre 

estacionária.  

O modelo do Bolker assume que os voos das aves se fazem de forma horizontal numa linha 

recta ao longo da região do parque eólico, sendo o ponto de partida um ponto distribuído pelo 

diâmetro da região do parque eólico, perpendicular à linha de voo e uniformemente distribuído em 

altura, no conjunto de alturas especificado. 

A figura seguinte (Figura 4.2) apresenta uma vista de cima de um parque eólico constituído 

por 4 turbinas, com tamanho de pás B (em metros). Esta figura ilustra como é que a ave atravessa o 

parque eólico (linha a tracejado) e θ diz respeito á trajectória do voo sendo que θ corresponde Norte-

Sul. 

 
Figura 4.2 – Direcção do voo dentro de um Parque Eólico. (adaptado de Bolker). 

Nesta modelação assume-se que as aves voam tanto a favor como contra o vento e que as 

turbinas estão sempre alinhadas perpendicularmente ao sentido do voo, sendo que desta forma a 

perspectiva das aves em relação às turbinas é um círculo. Adicionalmente, considera-se um θ entre 0º e 

180º, com intervalos de 5º. O número de turbinas encontradas num voo de Norte para Sul é o mesmo 
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que de Sul para Norte, pelo que apenas se consideram os 180º, uma vez que a média de encontros e a 

probabilidade de encontros serão as mesmas.  

b. Estimativa da Probabilidade de uma ave encontrar um PE 

Para o cálculo da probabilidade de uma ave encontrar um parque eólico, P(Ai), é necessário 

conhecer qual a área de cada parque eólico.  

As possibilidades de visitar um parque eólico podem ser geradas medindo a interacção entre o 

mesmo e a região. Esta interacção é determinada através da comparação da área do parque eólico e da 

região. 

A fórmula utilizada para calcular esta probabilidade é a seguinte (Smales, 2005): 

 
Á    ó  

Á   ã  
 

c. Estimativa da probabilidade de sobrevivência num PE. 

O impacte é expresso como uma Probabilidade de Mortalidade (probabilidade da ave ser 

morta num PE em particular). O inverso da mortalidade é uma Probabilidade de Sobrevivência 

(probabilidade da ave sobreviver a encontros com os PE). 

A Probabilidade de sobrevivência (S) de cada PE é calculada através da seguinte fórmula: 

1 . ⁄  

d. Calculo dos Efeitos cumulativos para os N parques. 

Dado que parte ou toda a população de espécies migratórias pode encontrar um número de PE 

durante o curso do seu ciclo anual, os efeitos cumulativos são derivados, em suma, através do cálculo 

da probabilidade (P) das aves sobreviverem aos seus encontros com um PE, um a seguir a outro. A 

Probabilidade de Sobrevivência da população para os inúmeros PE que podem ser encontrados é assim 

descoberta através do produtório da Probabilidade de Sobrevivência de cada parque eólico. Isto é, a 

Probabilidade de sobrevivência anual da população para múltiplos PE que podem ser encontrados é 

dada pela seguinte fórmula: 

1 . 2 . 3 … …  

 

Apresenta-se no Capitulo seguinte a aplicação desta metodologia ao caso de estudo localizado na área 

do Alinhamento-Montejunto Estrela para um grupo de aves seleccionado. 
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5. Caso de Estudo  

5.1. Caracterização da Área de Estudo  

A área de estudo distribuiu-se ao longo dos distritos de Castelo Branco, Santarém, Leiria e 

Coimbra, somando uma área de 440 300 ha. 

De acordo com os dados disponibilizados pela Direcção-Geral de Energia e Geologia 

(DGEG), o número de PE instalado até ao momento na área em análise é de 33 (perfazendo um total 

de 446 aerogeradores) estando prevista a construção de mais 5 PE. Na Figura 5.1 estão representados 

os PE construídos e os em processo de construção. De forma a perceber o peso que cada PE representa 

no terreno, apresentam-se na Figura 5.2, cada aerogerador dos PE construídos e em processo de 

construção, bem como a área de estudo dividida pelas 7 regiões consideradas. 

Em termos de Conservação da Natureza, a área de estudo inclui AP e SIC que se encontram 

descritos na tabela 5.1. 

Tabela 5.1 – Áreas Protegidas (AP) e Sítios Rede Natura 2000 (SIC) 

Classificação Denominação Superfície (ha) 
AP Serra D’Aire e Candeeiros 38 900 
SIC Serra D’Aire e Candeeiros 44 226 
SIC Sicó - Alvaiázere 31 678 
SIC Complexo do Açor 1 362 
SIC Serra da Lousã 15 158 

 

O Parque Natural da Serra D´Aire e Candeeiros é uma área protegida, criada em 4 de Maio de 

1979 pelo Decreto-Lei Nº 118/79 e tem por objectivo a protecção dos aspectos naturais, assim como a 

defesa do património arquitectónico existente nas serras de Aire e Candeeiros. Caracteriza-se ainda 

como sendo uma zona rica em aves (exemplos: Águia-de-asa-redonda, Águia-cobreira, Peneireiro-

comum, etc.) e morcegos. 

Os sítios abrangidos pela área de estudo, Serra D’Aire e Candeeiros, Serra da Lousã e Sicó / 

Alvaiázere foram classificados pela Resolução de Concelho de Ministros nº76/00 de 5 de Julho. 

O Sítio da Serra D’Aire e Candeeiros possui um elevado valor para a conservação da 

vegetação e da flora, já que as características peculiares da morfologia cársica conduziram ao 

desenvolvimento de uma vegetação esclereofílica e xerofílica, rica em elementos raros e endémicos. 

Inclui ainda, várias grutas importantes para morcegos.  
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No SIC da Serra da Lousã, devido à sua acentuada orografia e às variantes climáticas, a 

vegetação é diversificada com a ocorrência de azinhais e carvalhais. As inúmeras linhas de água, quase 

todas de carácter permanente, alimentam as bacias hidrográficas dos rios Zêzere e Mondego e 

assumem grande importância para as espécies faunísticas.(PSRN 2000, 2006). 

O Sitio Sicó/Alvaiázere possui a maior diversidade de habitats associados ao substrato 

calcário. Inclui as maiores e mais bem conservadas áreas de carvalhos e azinhais do país. No que diz 

respeito aos quirópteros, esta área também possui vários abrigos para estas espécies (PSRN 2000, 

2006). 

Na figura 5.3, para além de se identificarem as Áreas Protegidas e os Sítios de Importância 

Comunitária, é também possível visualizar os Parques Eólicos e a delimitação da área de estudo. 
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As aves do género Buteo e Falco, caçam a grande velocidade, sendo que esta actividade de 

muita concentração tem como consequência um maior risco de colisão com as turbinas. O 

comportamento do voo, incluindo a altura, é variável de acordo com a actividade que está a ser 

empreendida (Travassos, 2005). 

A Águia-de-asa-redonda é uma espécie diurna, de médio porte, bastante comum em florestas e 

bosques próximos de áreas abertas, como campos de cultivo ou pântanos, onde pode caçar. Nidifica, 

normalmente em copas de árvores altas, ocupando o mesmo ninho todos os anos.  

No que diz respeito ao Peneireiro-comum, este reside e é bastante comum em Portugal, 

principalmente em campos abertos, urzais e planícies. Caça persistentemente, voando e peneirando de 

cauda aberta acima do solo. Assim que a sua presa é localizada, "mergulha" a pique para a atacar. Esta 

espécie é muito susceptível a colisão com as turbinas devido às suas características de voo bem como 

pelo facto de habitar zonas de cumeada. No Parque Natural da Serra D’Aire e Candeeiros, o número 

de Peneireiros-comum mortos, nos últimos anos, por colisão com este tipo de infra-estruturas tem 

vindo a aumentar. “ com. pessoal de Bióloga Maria de Jesus Fernandes” As características específicas 

de cada ave aqui analisada encontram-se resumidas na tabela 5.2. 

Tabela 5.2 – Características da Águia-de-asa-redonda e Peneireiro-Comum. 

Características 
Águia-de-asa-redonda

(Buteo Buteo) 
Peneireiro-comum

(Falco Tinnunculos) 

Longevidade 25 anos 16 anos 

Comprimento 50-56 cm 33-36 com 

Habitat 
Turfinas, charnecas, florestas, bosques e 

campos 

Povoações, Pântanos, Turfeiras, 

Charnecas, florestas e campos 

Distribuição 
Residente mais comum no Continente e 

ilhas. 
Residente comum e disseminado. 

Tipo de voo 
Voo alto e em círculos. 

Plana 

Voo alto em círculos, 

Faz voo picado e forte 

Peneira 

Reprodução 3 – 4 ovos 4-5 ovos 

Posturas Março – Maio Abril-Junho 

Alimentação 
Pequenos mamíferos, principalmente 

roedores. 
Pequenos mamíferos, aves e répteis. 
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Num estudo elaborado em 2006, sobre o Impacte de Parques Eólicos sobre a avifauna na Serra 

dos Candeeiros, verificou-se que as estimativas de mortalidade provocada pelo impacte com turbinas, 

para o parque eólico da Serra dos Candeeiros e de Chão Falcão foi idêntica. O Peneireiro foi a espécie 

que registou um maior número de cadáveres (60% da mortalidade observada), o que está de acordo 

com o que foi descrito noutros estudos realizados na Península Ibérica (Bernardino, J., 2006). 

Estas duas aves seleccionadas estão classificadas como “Pouco Preocupante” no Livro 

Vermelho dos Vertebrados em Portugal e estão incluídas no Anexo II das Convenções de Berna e de 

Bona.  

De acordo com a publicação Population Estimates, Trends and Conservation Status elaborada 

pela Birdlife em 2004, a Águia-de-asa-redonda tem o estatuto de segura e o Peneireiro-comum está em 

declínio (Birdlife, 2004). 

5.3. Determinação dos impactes cumulativos em matéria 
de colisão de aves com as turbinas 

A metodologia acima mencionada foi aplicada para os PE Construídos e para os Em processo 

de Construção, de forma a perceber o acréscimo que trarão esses novos PE sobre o impacte cumulativo 

da colisão já existente para os PE Construídos. 

O Cenário 1 corresponde ao estudo do impacte cumulativo apenas para os PE Construídos e o 

Cenário 2 conta com o acréscimo dos aerogeradores presentemente “Em Construção”. Esta análise foi 

feita em paralelo para que se possa posteriormente fazer uma estimativa dos impactes acrescidos 

gerados por esses novos PE. 

a. Estimativa do Risco Individual de cada Parque Eólico 

Parâmetros dos Parques Eólicos 

Para determinar o Risco Individual de cada parque eólico foi necessário saber as coordenadas 

exactas das turbinas que compõem estes empreendimentos. Esta informação foi fornecida pela DGEG 

tendo tido que ser actualizada através do Portal das Energias Renováveis (PER, 2009), pela consulta 

de uma publicação sobre parques eólicos do INEGI (INEGI, 2009), e pela utilização do Google Earth.  

As características técnicas das turbinas existentes em cada parque do Cenário 1 (Tabela 5.3) 

foram obtidas através do Portal e publicação acima mencionados, bem como pela consulta das 

brochuras dos fabricantes.  

  



77 

Tabela 5.3 – Cenário 1. Parques eólicos e características das turbinas para cada Região. 

Região Nome Nº de 
turbinas Promotor Modelo 

Pot. 
Unitária 

(MW) 

Tamanho 
das pás 

(m) 

Atura 
Turbina 

(m) 

1 
Aire e 

Candeeiros 

Serra dos Candeeiros 36 Vestas V90 3,00 44,0 124,0 
Chão Falcão 15 Nordex N90 2,30 43,9 123,9 
Chão Falcão 2 11 Nordex N90 2,30 43,9 123,9 

Bairro (Pias Longas) 13 * * 2,00 35,0 115,0 

2  
Sicó 

/Alvaiázere 

Videira 3 Enercon E70 2,00 33,0 113,0 
Serra do Sicó 10 Enercon E82 2,00 41,0 121,0 
Degracias 10 Vestas V80 2,00 39,0 119,0 

Rabaçal 1 Vestas V80 2,00 39,0 119,0 

3  
Lousã 

Coentral - Lousa II 5 Ecotecnia Eco74 1,67 33,0 113,0 
Lousã II 5 Nordex N90 2,30 43,9 123,9 
S.João de Malhadizes 6 Ecotecnia Eco74 1,67 33,0 113,0 
Malhadizes 13 Enercon E66/20.7 2,00 35,0 115,0 
Vila Nova 7 Vestas V80 2,00 39,0 119,0 
Ortiga 4 Ecotecnia Eco74 1,67 33,0 113,0 
Coentral 14 Ecotecnia Eco74 1,67 33,0 113,0 
Lousa I 19 GEWE 1.5s 1,50 35,0 115,0 
Safra 16 Ecotecnia Eco74 1,67 33,0 113,0 

4  
Açor I 

Malhadas 15 Vestas V47 0,60 23,0 103,0 
Cadafaz 17 Enercon E40/6 0,60 22,0 102,0 
Pampilhosa da serra 38 Vestas V90 3,00 44,0 124,0 
Açor 10 Enercon E70 2,00 33,0 113,0 
Vidual-Carvalhal * 1 WinWind WWD1 1,00 - - 
Chiqueiro* 1 Vestas V80 2,00 39,0 119,0 
Pedras Lavradas 7 Enercon E70/E4 2,30 32,8 112,8 

5  
Açor II 

Gardunha: sub-parque de 
Cabeço Alto; Maunça e 
Zibreiro da Moeda 

55 Enercon E82 2,00 41,0 121,0 

6  
Pinhal 

Interior 

Vergão 10 Nordex N62 1,60 35,0 121,0 
Pinhal interior I: sub-
parque de Alvelos/ Mata 
de Álvaro 

18 Enercon E70/E4 2,00 32,8 121,0 

Pinhal Interior II: sub-
parque do seladolinho; 
Fundeiro; Furnas; 
Proença e 
Rendeiro/Figueiredo 

24 Enercon E70/E4 2,00 32,8 121,0 

Cabeço da Rainha 20 Enercon E40/6 2,00 22,0 115,0 
Cabeço da Rainha II 15 Enercon E82 2,00 41,0 112,8 

7 
Amêndoa e 

Laje 

Serra da Amêndoa II 12 Vestas NM82 1,65 35,0 112,8 

Serra da Laje 6 Neg Micon NM900-
52 0,90 25,0 112,8 

Pracana e Castelo Velho 9 Enercon E70 2,00 33,0 112,8 

* Não se consideraram estes Parques Eólicos pois encontram-se muito longe da área de influência dos outros parques. 
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Os PE que apresentam maior número de aerogeradores instalados são os de Serra D´Aire e 

Candeeiros, Gardunha, Pampilhosa da Serra e Pinhal Interior I, comportando mais de 30 turbinas na 

sua área. 

Os modelos existentes nos parques eólicos em análise diferem, estando presentes 15 modelos, 

sendo que o mais utilizado é o E70/E4 e o Eco74.  

Nesta avaliação, está envolvida uma grande variedade de turbinas, no entanto, o ponto mais 

baixo varrido pelo rotor, para a maioria deles, é de aproximadamente 33 m acima da terra. 

A maior turbina (Vestas V90) varre até aproximadamente 124 metros acima da terra. A zona 

da altura varrida pelos rotores (no caso de Vestas V90 entre 36 e 124m de altura) representa uma zona 

de grande perigo às aves em voo.  

Para os PE “Em Construção” o tipo de turbinas e características técnicas encontram-se na 

tabela 5.4. 

Tabela 5.4 - Parques eólicos “Em construção” e características das turbinas para cada Região. 

* Não se introduziu no estudo este PE, pois não foi possível recolher as suas coordenadas. 
 

Pela análise da tabela 5.4, conclui-se que o modelo utilizado nos PE é o E82, excepto em Chão 

Falcão III. Consequentemente, o ponto mais alto atingido pelo rotor é 121m. Desta forma, verifica-se 

que as novas turbinas instaladas serão todas de grandes dimensões. 

  

Região Nome Nº de 
Turbinas Promotor Modelo 

Pot. 
Unitária 
(MW) 

Tamanho 
das pás 

(m) 

Altura 
Turbina 

(m) 

1 
Aire e 

Candeeiros 
Chão Falcão III* - Nordex N90 2,30 44 124 

2  
Sicó 

/Alvaiázere 
Alvaiázere 9 Enercon E82 2,00 41 121 

3  
Lousã Vila Nova II 12 Enercon E82 2,00 41 121 

4  
Açor I CadafazII 9 Enercon E82 2,00 41 121 

6  
Pinhal 

Interior 
Bravo 4 Enercon E82 2,00 41 121 
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Parâmetros de Aves  

O modelo de Bolker et al. não tem explicitamente em conta um conjunto de características 

específicas de cada ave, velocidade de voo, altura e comportamento do voo, que são fundamentais e 

influenciam significativamente o risco de colisão. No entanto, todas essas características já estão 

incorporadas na probabilidade da ave fazer uma passagem segura através de uma turbina (P), pelo que 

o valor atribuído a P é um input determinante no resultado final (Bolker, 2010). 

A recolha de informação para as aves de rapina seleccionadas, foi bastante difícil. Devido à 

falta de dados e de estudos existentes em Portugal, no que se refere à avifauna, a determinação de um 

valor de P para cada uma das aves analisadas não foi possível. Desta forma, para esta modelação 

tiveram que se considerar 2 valores para P.  

No que se refere ao número de aves que frequenta a área de estudo, só foi possível reunir 

estimativas para a região do Centro e de Lisboa, relativamente ao período de Ano Novo e Natal, as 

quais foram retiradas dos Anuários Ornitológicos (Elias, G. et al, 2006; Jara, J. et al, 2007 e Jara, J. et 

al, 2008) da SPEA (Tabela 5.5). Estes dados não correspondem à realidade dos efectivos existentes na 

área em estudo, no entanto é o único censo disponível sobre as duas aves em análise. 

Tabela 5.5 – Número de aves para a zona Centro e de Lisboa. 

Ano 
Número de Aves 

Águia-de-asa-redonda Peneireiro-comum
2004/2005 81 81 
2005/2006 93 82 
2006/2007 82 102 
Valore a Considerar (Média) 85 88 

 

Através da análise destes dados, é possível verificar que a Águia-de-asa-redonda diminui de 

2006 para 2007, contrariando o aumento de 2005 para 2006, enquanto que os efectivos do Peneireiro-

comum têm vindo a aumentar.  

Para esta modelação foi considerado que as aves voam sempre na área abrangida pelas pás das 

turbinas, em 50% dos voos efectuados, sendo esta afirmação bastante próxima da realidade. Uma vez 

que os planos de monitorização não apresentam valores coerentes entre si, procurou-se encontrar um 

valor médio de percentagem de voos na altura das pás. 
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As tabelas 5.6 e 5.7, ilustram os intervalos de voo considerados como input ao modelo de 

Bolker, et al., para o Cenário1 e para os PE incluídos no Cenário2, respectivamente. 

Tabela 5.6 – Cenário 1. Intervalo dos voos considerados para cada Parque Eólico. 

Região Nome 
Intervalo dos Voos 

Altura mínima 
(m)

Altura máxima 
(m) 

1 
Aire e Candeeiros 

Serra dos Candeeiros 36 124 
Chão Falcão  36 124 
Chão Falcão 2 36 124 
Bairro (Pias Longas) 45 115 

2 
Sicó/ Alvaiázere 

Videira 47 113 
Serra do Sicó 39 121 
Rabaçal-Degracias 41 119 

3 
Lousa 

Coentral - Lousa II 47 113 
Lousã II 36 124 
S.João de Malhadizes 47 113 
Malhadizes 45 115 
Vila Nova  41 119 
Ortiga  47 113 
Coentral 47 113 
Lousa I 45 115 
Safra 47 113 

4 
Açor I 

Malhadas 57 103 
Cadafaz 58 102 
Pampilhosa da serra  36 124 
Açor 47 113 
Pedras Lavradas 47 113 

5 
Açor II 

Gardunha: sub-parque de Cabeço Alto; 
Maunça e Zibreiro da Moeda   39 121 

6 
Pinhal Interior 

Vergão 45 115 
Pinhal interior I: sub-parque de Alvelos/ 
Mata de Álvaro 47 113 

Pinhal Interior II: sub-parque do 
seladolinho; Fundeiro; Furnas; Proença e 
Rendeiro/Figueiredo 

47 113 

Cabeço da Rainha 58 102 
Cabeço da Rainha II 39 121 

7 
Amêndoa e Laje 

Serra da Amêndoa II 45 115 
Serra da Laje 55 105 
Pracana e Castelo Velho  47 113 

  



81 

Tabela 5.7 – Intervalo dos voos considerados para os parques eólicos “Em construção”. 

Região Nome 
Intervalo dos Voos 

Altura mínima (m) Altura máxima (m)
2  

Sicó /Alvaiázere Alvaiázere 39,0 121,0 

3 
Lousa Vila Nova II 39,0 121,0 

4 
Açor I CadafazII 39,0 121,0 

6 
Pinhal Interior Bravo 39,0 121,0 

 

Depois de recolhidas informações sobre os parâmetros de PE, bem como a altura de voo para 

as aves, foi possível determinar o risco individual de cada PE (P(Bi/Ai)), para P igual 0,98 e 0,95.  

A estimativa do risco individual nem sempre foi determinada de forma individual, pelo que foi 

necessário unir determinados PE, na medida em que se encontravam bastante próximos e na mesma 

cumeada.  

Os resultados obtidos estão organizados por região de estudo, como é possível verificar na 

tabela 5.8. e 5.9. 
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Tabela 5.8 – Cenário 1. Estimativa do Risco Individual de cada PE por região. 

Região Nome 
Estimativa do Risco Individual 

do PE 
P = 0,98 P = 0,95

1 
Aire e 

Candeeiros 

Serra dos Candeeiros 0,22% 0,55% 
Chão Falcão + Chão Falcão 2  0,24% 0,59% 

Bairro (Pias Longas) 0,15% 0,38% 

2 
Sicó/ 

Alvaiázere 

Videira 0,39% 0,96% 
Serra do Sicó 0,35% 0,86% 

Degracias e Rabaçal 0,30% 0,74% 

3 
Lousã 

S.João de Malhadizes + Malhadizes+ Vila Nova 0,25% 0,63% 
Ortiga + Coentral + Lousã II + Coentral - Lousa II 0,17% 0,42% 
Lousa I 0,17% 0,42% 
Safra 0,32% 0,78% 

4 
Açor I 

Malhadas + Cadafaz 0,31% 0,76% 
Pampilhosa da serra  0,17% 0,43% 
Açor 0,17% 0,42% 
Pedras Lavradas 0,29% 0,72% 

5 
Açor II 

Gardunha-  sub-parque de Cabeço Alto; Maunça e 
Zibreiro da Moeda   0,27% 0,67% 

6 
Pinhal 

Interior 

Vergão 0,23% 0,57% 
Pinhal interior I - sub-parque de Alvelos/ Mata de 
Álvaro 0,15% 0,39% 

Pinhal Interior II -  sub-parque do seladolinho; 
Fundeiro; Furnas; Proença e Rendeiro/Figueiredo 0,16% 0,40% 

Cabeço da Rainha + Cabeço da Rainha II 0,28% 0,69% 

7 
Amêndoa e 

Laje 

Serra da Amêndoa II 0,27% 0,68% 
Serra da Laje 0,22% 0,55% 

Pracana e Castelo Velho 0,05% 0,13% 

 

Através da análise da tabela 5.8, calcula-se que a média da Estimativa de Risco Individual dos 

Parques Eólicos seja 0,23% e 0,58%, para P igual 0,98 e 0,95, respectivamente. 

A região que apresenta, no seu conjunto, uma estimativa de risco individual mais elevada é a 

região 2 (Sicó/Alvaiázere), o que se justifica pelo facto da área da região ser inferior às restantes 

regiões, comparando de forma proporcional os Parques Eólicos instalados nas mesmas. Por contraste, 

a região 7 (Amêndoa e Laje) é aquela que apresenta, no seu conjunto, uma estimativa de risco 

individual inferior, justificado também pelo facto da área total da região ser proporcionalmente 

inferior às demais regiões.  
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Tabela 5.9 – Estimativa do Risco Individual de cada PE após inclusão dos PE “Em Construção”. 

Região Nome 
Estimativa do Risco Individual do 

PE 
P = 0,98 P = 0,95

2 
Sicó/Alvaiázere Alvaiázere + (Videira)  0,13% 0,31% 

3 
Lousã 

Vila Nova II + (S.João de Malhadizes + 
Malhadizes+ Vila Nova) 0,24% 0,59% 

4 
Açor I CadafazII + (Malhadas + Cadafaz) 0,28% 0,69% 

6 
Pinhal Interior Bravo 0,46% 1,14% 

 

Os Parques Eólicos “Em Construção” foram adicionados aos Parques Eólicos Construídos que 

se encontravam muito próximos e na mesma cumeada. Na tabela apresentada já estão contemplados os 

Parques Eólicos “Em Construção”, que vêem alterar a estimativa do risco individual da região a que 

dizem respeito.  

Se forem contrastados os valores da Tabela 5.8 com os da Tabela 5.9, verifica-se uma 

diminuição na Estimativa da probabilidade de uma ave embater sabendo que está num Parque Eólico, 

para os PE que se juntaram aos PE “Em Construção”. Esta situação justifica-se pelo facto de quando 

se incluíram mais turbinas nos PE em causa, se ter aumentado a área do menor círculo que contém os 

aerogeradores, tal como se pode verificar através da comparação da Figura 5.7 com a 5.8, que 

representa os novos aerogeradores com pontos azuis (outputs do modelo do Bolker et.al). Esta situação 

verifica-se quando se acrescentam aerogeradores nas extremidades dos Parques Eólicos que 

apresentam uma disposição linear, uma vez que esta inclusão implicará um aumento do diâmetro do 

círculo que contém o Parque Eólico.  
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Figura 5.7 – Disposição das turbinas do PE de Malhadas/Cadafaz  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.8 – Disposição das turbinas do PE de Malhadas/Cadafaz mais novo PE Cadafaz II 

  



85 

b. Estimativa da Probabilidade de uma ave encontrar um PE 

Para estimar a probabilidade de uma ave encontrar um parque eólico é necessário conhecer a 

área de cada um destes empreendimentos, bem como a área de cada uma das regiões consideradas. 

A área de cada parque eólico nem sempre está disponível nos estudos de impacte ambiental. 

Desta forma, utilizou-se a área do menor círculo que contém os Parques Eólicos em determinada 

região. O tamanho (em metros) do raio do menor círculo é fornecido pela spreadsheet do modelo de 

Bolket et al. A área de cada uma das regiões consideradas foi calculada através de uma funcionalidade 

do Arcgis 9.2. 

A tabela 5.10 apresenta a probabilidade uma ave encontrar um parque eólico em cada uma das 

regiões em estudo.  

Tabela 5.10 – Cenário 1. Estimativa da Probabilidade da ave encontrar um PE 

Região Nome P(Ai) P(Ai) 
por região 

1 
Aire e 

Candeeiros 

Serra dos Candeeiros 8,99% 
14,63% Chão Falcão + Chão Falcão 2  4,08% 

Bairro (Pias Longas) 1,56% 

2 
Sicó/ 

Alvaiázere 

Videira 0,02% 
1,11% Serra do Sicó 0,49% 

Degracias e Rabaçal 0,61% 

3 
Lousã 

S.João de Malhadizes + Malhadizes+ Vila Nova 6,66% 

33,68% 
Ortiga + Coentral + Lousã II + Coentral - Lousa II 20,76% 
Lousa I 4,75% 
Safra 1,51% 

4 
Açor I 

Malhadas + Cadafaz 1,85% 

33,84% 
Pampilhosa da serra  30,49% 
Açor 1,23% 
Pedras Lavradas 0,26% 

5 
Açor II 

Gardunha-  sub-parque de Cabeço Alto; Maunça e 
Zibreiro da Moeda   68,44% 68,44% 

6 
Pinhal 

Interior 

Vergão 0,89% 

42,37% 

Pinhal interior I -  sub-parque de Alvelos/ Mata de 
Álvaro 5,46% 

Pinhal Interior II -  sub-parque do seladolinho; 
Fundeiro; Furnas; Proença e Rendeiro/Figueiredo 25,91% 

Cabeço da Rainha + Cabeço da Rainha II 10,11% 

7 
Amêndoa e 

Laje 

Serra da Amêndoa II 1,52% 
14,85% Serra da Laje 0,30% 

Pracana e Castelo Velho 13,03% 
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Através da análise da tabela, conclui-se que a região 5 é aquela que é mais ocupada por 

Aerogeradores. Por oposição, a região 2 é a que apresenta menor área abrangida por Parques Eólicos. 

Tabela 5.11 – Cenário 2. Estimativa da Probabilidade da ave encontrar um PE 

Região Nome P(Ai) P(Ai) 
por região 

2 
Sicó/Alvaiázere 

Alvaiázere + (Videira)  2,26% 
3,36% Serra do Sicó 0,49% 

Degracias e Rabaçal 0,61% 

3 
Lousã 

Vila Nova II + (S.João de Malhadizes + 
Malhadizes+ Vila Nova) 16,66% 

43,68% Ortiga + Coentral + Lousã II + Coentral - Lousa II 20,76% 
Lousa I 4,75% 
Safra 1,51% 

4 
Açor I 

Cadafaz II + (Malhadas + Cadafaz) 3,66% 

35,64% 
Pampilhosa da serra  30,49% 
Açor 1,23% 
Pedras Lavradas 0,26% 

6 
Açor II 

Bravo 0,08% 

42,45% 

Vergão 0,89% 
Pinhal interior I -  sub-parque de Alvelos/ Mata de 
Álvaro 

5,46% 
 

Pinhal Interior II -  sub-parque do seladolinho; 
Fundeiro; Furnas; Proença e Rendeiro/Figueiredo 

25,91% 
 

Cabeço da Rainha + Cabeço da Rainha II 10,11% 
 

A tabela 5.11 apresenta o incremento da área ocupada pelos Parques Eólicos “Em 

Construção”, relativamente à área da região. De salientar, o aumento significativo da zona com 

aerogeradores instalados, nomeadamente na região 2 e 3. 
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c. Estimativa da probabilidade de sobrevivência num PE 

As tabelas 5.12 e 5.13 apresentam as estimativas da probabilidade de sobrevivência das aves, 

num determinado Parque Eólica e em determinada Região. 

Tornou-se necessário calcular o resultados com sete casas decimais de forma a tornar 

evidentes as diferenças entre os mesmos.  

Tabela 5.12 – Cenário 1. Estimativa da Probabilidade da ave Sobreviver. 

Região Nome 

Estimativa da Prob. da ave Sobreviver no 
PE 

P(Si) 
P = 0,98 P = 0,95 

1 
Aire e 

Candeeiros 

Serra dos Candeeiros 99,980%  99,951% 

Chão Falcão + Chão Falcão 2  99,990%  99,976% 

Bairro (Pias Longas) 99,998%  99,994% 

Estimativa para a região 99,978%  99,921% 

2 
Sicó/Alvaiázere  

Videira 100%  99,9998% 

Serra do Sicó 99,998%  99,9958% 

Degracias e Rabaçal 99,998%  99,9955% 

Estimativa para a região 99,996%  99,991% 

3 
Lousã 

S.João de Malhadizes + Malhadizes+ Vila Nova 99,983%  99,958% 

Ortiga + Coentral + Lousã II + Coentral - Lousa II 99,965%  99,912% 

Lousa I 99,992%  99,980% 

Safra 99,995%  99,988% 

Estimativa para a região 99,935%  99,839% 

4 
Açor I 

Malhadas + Cadafaz 99,994% 99,986% 

Pampilhosa da serra  99,948%  99,870% 

Açor 99,998%  99,995% 

Pedras Lavradas 99,999% 99,998% 

Estimativa para a região 99,939%  99,849% 

5 
Açor II 

Gardunha-  sub-parque de Cabeço Alto; Maunça e 
Zibreiro da Moeda   99,814%  99,539% 

Estimativa para a região 99,814%  99,539% 

6 
Pinhal Interior 

Vergão 99,998%  99,995% 

Pinhal interior I -  sub-parque de Alvelos/ Mata de 
Álvaro 99,992%  99,979% 

Pinhal Interior II -  sub-parque do seladolinho; 
Fundeiro; Furnas; Proença e Rendeiro/Figueiredo 99,959%  99,897% 

Cabeço da Rainha + Cabeço da Rainha II 99,972%  99,930% 

Estimativa para a região 99,920%  99,801% 

7 
Amêndoa e 

Laje 

Serra da Amêndoa II 99,996%  99,990% 

Serra da Laje 99,999%  99,998% 

Pracana e Castelo Velho 99,993%  99,984% 

Estimativa para a região 99,989%  99,972% 
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Segundo os cálculos apresentados na tabela 5.12, as aves têm uma probabilidade de 

sobrevivência bastante próxima de 100%, para qualquer valor de P, sendo a região 2, a mais “segura”. 

Esta taxa de sobrevivência, resulta do inverso da probabilidade de embater numa turbina, no percurso 

realizado durante o seu voo.  

Tabela 5.13 – Estimativa da Probabilidade da ave Sobreviver, incluindo PE “Em Construção”  

Região Nome 

Estimativa da Probabilidade. da ave 
Sobreviver no PE 

P(Si) 
P = 0,98 P = 0,95 

2 
Sicó/ 

Alvaiázere 

Alvaiázere + (Videira) 99.997%  99.993% 

Serra do Sicó 99,998%  99,9958% 

Degracias e Rabaçal 99,998%  99,9955% 

Estimativa para a região 99.994% 99.984% 

3 
Lousã 

Vila Nova II + (S.João de Malhadizes + 
Malhadizes+ Vila Nova) 99.960% 99.901% 

Ortiga + Coentral + Lousã II + Coentral - Lousa 
II 99,965%  99,912% 

Lousa I 99,992%  99,980% 

Safra 99,995%  99,988% 

Estimativa para a região 99.912% 99.782% 

4 
Açor I 

Cadafaz II + (Malhadas + Cadafaz) 99.990% 99.975% 

Pampilhosa da serra 99,948%  99,870% 

Açor 99,998%  99,995% 

Pedras Lavradas 99,999% 99,998% 

Estimativa para a região 99.935%  99.838% 

6 
Pinhal 

Interior 

Bravo 100% 99.999% 
Vergão 99,998%  99,995% 

Pinhal interior I -  sub-parque de Alvelos/ Mata 
de Álvaro 99,992%  99,979% 

Pinhal Interior II - sub-parque do seladolinho; 
Fundeiro; Furnas; Proença e Rendeiro/Figueiredo 99,959%  99,897% 

Cabeço da Rainha + Cabeço da Rainha II 99,972%  99,930% 

Estimativa para a região 99.920% 99.800% 

 
 

A inclusão dos Aerogeradores “Em Construção” no cálculo da probabilidade de sobrevivência 

em determinado local, não afecta de forma significativa qualquer probabilidade de sobrevivência, tal 

como podemos observar na tabela 5.13. 

A região mais afectada com a inclusão dos Parques Eólicos “Em Construção” é a Região 3, 

justificado pelo facto de ser a região com maior número de aerogeradores a serem edificados. 
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d. Calculo dos Efeitos cumulativos para os N parques 

Os valores apresentados na Tabela 5.14 resultam do produtório das taxas de sobrevivência de 

cada Parque Eólico, sendo que representam as taxas de sobrevivência cumulativas determinadas para 

todos os Parques Eólicos, distinguindo-se o Cenário 1 do Cenário 2, no qual estão incluídos as turbinas 

“Em Construção”.  

Tabela 5.14 – Taxa de Sobrevivência Cumulativa 

Cenário 
Taxa Anual de Sobrevivência Cumulativa- P(Sn)

P = 0,98 P = 0,95

Cenário 1 99.563%  98.916% 

Cenário 2 99.532% 98.841% 
 

Através do estudo da tabela acima apresentada, denota-se o decréscimo da taxa de 

sobrevivência, aquando do acréscimo dos Parques Eólicos “Em Construção” (Cenário 2). A variação 

verificada foi de aproximadamente uma, duas e três décimas percentuais, para P igual a 0,98 e 0,95, 

respectivamente. 

5.4. Estimativa dos efeitos do Impacte cumulativo da 
Colisão sobre a Aves 

5.4.1. Estimativa das Taxa de Sobrevivência Natural 

Com o intuito de calcular o impacte potencial da alteração das taxas de sobrevivência que 

poderão ser impostas à Águia-de-asa-redonda e ao Peneireiro-comum devido a colisões com turbinas, 

é necessário conhecer-se a taxa de sobrevivência natural que está por trás desta análise. Visto não 

existirem censos para se calcular este parâmetro, considerou-se um valor médio para a mortalidade 

anual, tendo em conta a Esperança Média de Vida de cada ave, excluindo valores de reposição, ou 

seja, a dinâmica natural das populações. 

A Probabilidade de Sobreviver ao encontro com PE ao longo da vida resulta da elevação da 

Taxa de Sobrevivência Anual ao número de anos de vida esperados (Figura 5.15). 
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Tabela 5.15 - Probabilidade de Sobrevivência ao Encontro com PE, ao longo da vida (Cenário1) 

CENARIO 1 P=0,98 P=0,95 
Ave Aguia-asa-redonda Peneireiro-Comum  Aguia-asa-redonda Peneireiro-Comum  

Esperança Média 
Vida 25 anos 16 anos  25 anos 16 anos  

Taxa 
Sobrevivência 

Anual 
99.563% 98.916% 

Probabilidade 
Sobreviver ao 
longo da vida 

89.623% 93.228% 76.157% 84.003% 

 

Segundo os dados apresentados, ao longo da vida, a probabilidade de sobrevivência do 

Peneireiro-comum é significativamente afectada, dado que o mesmo apresenta um agravamento da 

probabilidade de sobrevivência a encontros com PE de 6% e 15%, para P igual a 0,98 e 0,95, 

respectivamente. No caso da Águia-de-asa-redonda, comparando com o Peneireiro-comum, esta é 

mais afectada, agravando a sua taxa de sobrevivência em cerca de 10% e 23%para cada P considerado. 

Na tabela 5.16, analisaram-se os mesmos dados da tabela 5.15 mas para o Cenário 2, no qual 

estão incluídos os Parques Eólicos “Em Construção”. 

Tabela 5.16 - Probabilidade de Sobrevivência ao Encontro com PE, ao longo da vida (Cenário 2) 

 

Comparando as duas tabelas anteriores, verifica-se que os únicos valores significativamente 

afectados são os de P igual a 0,95, que agravam as taxas de sobrevivência em cerca de 1% para ambas 

as aves. A diferença de valores não é muito díspar, na medida em que o número de turbinas “Em 

Construção” para a Área de Estudo não é muito elevado. 

Comparativamente com P=0,98, P=0,95 reflecte uma menor probabilidade de uma ave realizar 

uma passagem segura por uma turbina. Desta forma, existe maior efeito nos valores de P=0,95, uma 

vez que a ave tem menor capacidade de reagir às turbinas que foram adicionadas no Cenário 2. 

 

  

CENARIO 2 P=0,98 P=0,95 
Ave Aguia-asa-redonda Peneireiro-Comum  Peneireiro-Comum Aguia-asa-redonda 

Esperança Média 
Vida 25 anos 16 anos  25 anos 16 anos  

Taxa 
Sobrevivência 

Anual 
99.532% 98.841% 

Probabilidade 
Sobreviver ao 
longo da vida 

88.939%  92.773%  74.722%  82.987% 
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5.4.2. Mortes Previstas 

A tabela 5.17 ilustra a forma como os Parques Eólicos afectam as populações em estudo, 

tendo em conta os aerogeradores activos e os que se encontram em construção (Cenários 1 e 2).  

De forma a determinar-se o efeito que os Parques Eólicos têm sobre as Aves, foi necessário 

estimar-se o número médio de mortes naturais por ano. Esta estimativa baseou-se na Esperança Média 

de Vida das Populações e não se teve em conta a dinâmica natural das espécies. 

Tabela 5.17 – Impactes Cumulativos nas Populações 

Nome  Cenário Nº de aves 
considerado 

Mortalidade 
Natural 

Média por 
Ano (óbitos) 

Nº Mortes 
Previstas por 

Colisão 

Nº Mortes 
incluindo 
Impactes 

Cumulativos 

Incremento 
Mortalidade 

Anual 

P=0.98 P=0.95 P=0.98 P=0.95 P=0.98 P=0.95 

Águia-de-
asa-

redonda 

1 
85 3,40 

0,37 0,92 3,77 4,32 11% 27% 

2 0,40 0,98 3,80 4,38 12% 29% 

Peneireiro-
comum 

1 
88 5,50 

0,39 0,95 5,89 6,45 6% 17% 

2 0,41 1,02 5,91 6,52 7% 19% 

 
Através da análise da tabela 5.17, conclui-se que os efeitos cumulativos dos PE afectam 

significativamente a Mortalidade Média Anual de ambas as aves. 

No Cenário 1, a Águia-de-asa-redonda sofre um incremento de 11% e 27% no número de óbitos, 

para P igual a 0,98 e 0,95, respectivamente. Em relação ao Peneireiro-comum, este sofre um 

incremento no número efectivo de mortes em cerca de 6% e 17%. 

No Cenário 2, o número de mortes aumenta em cerca de 1% e 2%, para os valores de P 

considerados. Este aumento pouco significativo justifica-se por termos acrescentado apenas 34 

turbinas, relativamente às 446 turbinas existentes, bem como pelo facto destas turbinas terem sido 

acrescentadas maioritariamente nas extremidades dos Parques Eólicos, não afectando tanto a 

probabilidade de uma ave realizar uma passagem segura pelo PE.  

Seria importante avaliar de que forma os impactes cumulativos afectariam as populações, tendo 

em conta a dinâmica natural de populações. Esta análise seria possível através da utilização do modelo 

VORTEX, um modelo estocástico e individualista, que se baseia na Análise de Viabilidade 

Populacional, o qual é um modelo estocástico e individualista, tendo em conta a idade e vários riscos 

de mortalidade das populações. A utilização deste modelo não foi possível uma vez que não existem 

dados para fundamentar todos os inputs do mesmo. Para tal, seria necessário realizar censos às 

populações, identificando padrões de comportamento e características das mesmas. 
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6. Conclusões  

6.1. Síntese de Resultados  

O presente estudo analisou os Impactes Cumulativos em matéria de colisão das aves com as 

turbinas eólicas, numa região contida no Alinhamento de Montejunto-Estrela.  

No estudo apresentado, os resultados obtidos tiveram em consideração as características 

técnicas das turbinas, bem como a sua localização geográfica. No que diz respeito às características 

das aves, devido à escassez de informação, apenas se teve em conta a altura do voo e a percentagem de 

movimentos de risco, em relação ao número total de voos realizados pelas aves. De salientar, que os 

valores apresentados não contabilizam outros factores que poderão afectar de forma relevante as 

espécies em análise, nomeadamente a perda e perturbações do habitat ou quaisquer outros efeitos, que 

resultem da instalação de Parques Eólicos. 

A análise efectuada teve por base um modelo matemático que apresenta várias limitações, tal 

como todos os modelos. No entanto, o modelo de Bolker et al conjugado com o da Biosis, foi a 

fórmula considerada para a obtenção dos resultados dos Impactes Cumulativos originados pela colisão 

com as turbinas, dada a escassez de dados disponíveis. 

De forma a concluir qual o impacte na população de aves originado pela colisão com os 

aerogeradores, calculou-se a probabilidade das aves estarem num Parque Eólico e embaterem numa 

turbina. Esta probabilidade resulta do produto entre a probabilidade da ave embater num aerogerador 

sabendo que está no Parque Eólico e a probabilidade da ave se encontrar nesse mesmo Parque Eólico. 

Por conseguinte, com o intuito de se calcular os Impactes Cumulativos por colisão com turbinas, 

calcularam-se as Taxas de Sobrevivência de cada Parque Eólico através do produtório das mesmas.  

Os resultados apresentados no Cenário1 sofrem alguma alteração quando comparamos os 

cálculos efectuados para os valores de probabilidade da ave realizar uma passagem segura pela 

turbina, nomeadamente P=0,98 e P=0,95. No caso da Águia-de-asa-redonda o incremento do número 

de mortes variou de 11% (P=0,98) para 27% (P=0,95). No que concerne ao Peneireiro-comum o 

aumento de óbitos  não varia tanto, de 6% para 17% (P=0,98 e P=0,95, respectivamente), uma vez que 

a mortalidade média anual é superior á da Águia-de-asa-redonda.  No Cenário 2, as probabilidades são 

aproximadamente as mesmas, dada a localização e o número reduzido de turbinas acrescentadas. 
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Todavia, devido à falta de dados, os resultados obtidos neste estudo podem não reflectir os 

valores reais dos impactes cumulativos sobre a avifauna, em matéria de colisão.  

A necessidade de realização de estudos mais eficazes acerca deste tema, exige uma abordagem 

diferente ao mesmo, a qual será aprofundada no Item seguinte. 

6.2. Desenvolvimentos Futuros 

A Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é um instrumento preventivo da política de 

ambiente e do ordenamento do território que permite assegurar que as prováveis consequências de um 

determinado projecto sobre o ambiente sejam analisadas e tomadas em consideração no seu processo 

de decisão. 

Com a publicação do Decreto-lei 69/2000, de 3 de Maio, foi introduzido um mecanismo de 

carácter vinculativo, que fez com que o procedimento de AIA não acabasse apenas com a decisão. 

O procedimento de AIA é uma ferramenta fundamental para avaliar os impactes que um dado 

projecto terá sobre os valores naturais existentes. No entanto, este não é exacto nos seus resultados, na 

medida em que se baseia em estimativas através de metodologias de previsão. A Pós-avaliação surge 

então como uma fase essencial do processo que permite, monitorizar e verificar os resultados previstos 

no EIA, reduzindo as incertezas nos resultados obtidos. Para esta Pós-avaliação funcionar, é necessário 

uma recolha de informação cuidada e sistemática em torno dos impactes que os PE (ou outros 

empreendimentos) geram sobre a natureza.  

No que se refere especificamente à energia eólica e apesar dos benefícios ambientais 

significativos associados à emissão de substâncias nocivas para a atmosfera, importa atender de igual 

modo a outros aspectos ligados à preservação do ambiente. Os impactes gerados pela implantação de 

PE são sobretudo ao nível da paisagem, ruído e ecologia. A colisão de Aves com PE é um dos grandes 

problemas da construção deste tipo de empreendimentos, e nos últimos anos os estudos referentes a 

este tema, tão controverso, têm vindo a aumentar. 

Este trabalho teve como objectivo avaliar o impacte cumulativo em matéria de colisão de aves 

com as turbinas. Tendo em conta os resultados obtidos, verifica-se que uma avaliação ambiental a 

posteriori dos PE é fundamental. A monitorização Ambiental de PE tem que ser adaptada de acordo 

com o local já que a uniformização de metodologias permite, de facto, uma comparação de resultados, 

mas por outro lado pode estar a sub-avaliar os verdadeiros impactes que ocorrem sobre as aves. 

A forma de apresentação dos dados dos Planos de Monitorização Ambiental varia de acordo 

com a empresa que os elabora e por isso mesmo dificulta a sua análise. Os Planos de Monitorização 

Ambiental não são claros na identificação da causa de morte das aves. A prospecção de cadáveres não 

é feita da forma mais adequada na maioria dos planos, na medida em que os intervalos de prospecção 

de cadáveres são muito longos.  
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Assim a Pós-avaliação não pode surgir apenas como um mecanismo de carácter obrigatório, 

que faz parte de um processo burocrático, tem que ser utilizada de forma a cumprir com os objectivos 

para que foi criada, ou seja, verificar os efeitos da instalação, neste caso dos Parques Eólicos, 

contrastá-los com os efeitos previstos pelos AIA e se necessário propor a alteração da localização de 

determinadas turbinas e/ou a suspensão da sua actividade durante picos de migração, entre outras 

medidas de minimização de impactes.  

Considerando a importância associada a este tema, torna-se imprescindível a disponibilização 

pública dos Planos de Monitorização de uma forma mais organizada e acessível, de forma a permitir o 

melhorar o estudo do impacte real gerado por este tipo de empreendimentos. Seria importante a 

criação de uma estrutura que permitisse o acesso, em formato digital, aos dados de todos os PE 

construídos e previstos, e para cada um, referir se foram sujeitos a AIA ou AIncA, disponibilizando os 

respectivos estudos de avaliação ambiental (Declaração de Impacte Ambiental, Estudos de Impacte 

Ambiental, Estudos de Incidência Ambiental e os Relatórios de Monitorização) dando também acesso 

à informação geo-referenciada utilizada e produzida nos referidos estudos. 

Todavia, para analisar os impactes reais em determinada espécie é necessária a realização de 

estudos que permitam ter conhecimento das características específicas da mesma, nomeadamente rotas 

de aves, habitats e nichos preferenciais, altura e comportamento dos voos em cada tipo de actividade 

desempenhada. Estes estudos deveriam proceder á geo-referenciação dos referidos dados e à sua 

representação em mapas, o que permitiria a aplicação de modelos de Análise de Viabilidade das 

Populações como o Vortex. 

Não menos importante é a necessidade de integração dos Impactes de um Novo Projecto com 

os Impactes Previstos derivados de Empreendimentos existentes. É necessário inclusivamente, que os 

estudos se baseiem no Princípio da Precaução, isto é, não se deve “aprovar” um empreendimento sem 

se conhecerem os efeitos reais do mesmo, que dependem da avaliação dos impactes cumulativos. 

O Princípio da Precaução não deve ser encarado como um obstáculo às actividades. É uma 

proposta actual e necessária, como forma de resguardar os legítimos interesses de cada pessoa em 

particular e da sociedade como um todo. Reconhecer a existência da possibilidade da ocorrência de 

danos e a necessidade da sua avaliação com base nos conhecimentos já disponíveis, é o grande 

desafio. 

  



96 

 
  



97 

7. Referências e Bibliografia 

Àlvarez, C. (2007), Manuals de Energías Renovables. Energía Eólica, disponível em: 

http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_10374_Energia_eoli

ca_06_2e6a15a7.pdf, consultado em: 10, Setembro 2009 

APA - Agência Portuguesa do Ambiente (2008), Relatório de Estado do Ambiente 2007, 

Lisboa, Portugal. 

APA – Agência Portuguesa do Aimbiente (2009), Programa LIFE+, disponivel em: 

http://www.apambiente.pt/Instrumentos/InstrumentosFinanceiros/LIFE/Paginas/default.aspx, 

consultado em: 20, Junho 2009 

Aronoff, S. (1989); Geographic Information Systems: a management perspective. Ottawa, 

Canada: WDL Publications 

Atienza, J., Fierro, I., Infante, O., Valls, J. (2008), Directrices para la evaluación del impacto 

de los parques eólicos en aves y murciélagos, disponível em: 

http://www.seo.org/media/docs/MANUAL%20PARQUES%20EÓLICOS%20para%20web.pdf; 

consultado em: 1, Outubro 2009 

Equipa Atlas (2008), Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005). Instituto da 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, Parque 

Natural da Madeira e Secretaria Regional do Ambiente e do Mar. Assírio & Alvim. Lisboa. 

Bernardino, J. (2006), Impacte de Parques Eólicos sobre a Avifauna na Serra dos Candeeiros: 

Taxas de mortalidade, detectibilidade e remoção/decomposição, disponível em: 

http://www.bio3.pt/mydocs/files/Ultimos/Tese_estagio_Bio3_2006.pdf, consultado em: 17 de 

Outubro 2009 

Birdlife (2004), Birds in Europe. Population Estimates, Trends and Conservation Status. 

Birdlife, Conservation, series nº12. 

BirdLife. 2003, Windfarms and Birds: an analysis of the effects of windfarms on birds, and 

guidance on environmental assessment criteria and site selection issues, disponivel em: 

http://www.birdlife.org/eu/pdfs/BirdLife_Bern_windfarms.pdf, consultado em: 15, Outubro 2009 

  



98 

Bolker, E.D. (2010), Email: Question regarding "Modeling bird passage through a windfarm", 

15 Janeiro, 9h49m 

Bolker, E.D., Hatch,J.J.,Zara, C. (2007), Modelling bird passage through a windfarm, 

disponivel em: http://www.cs.umb.edu/~eb/windfarm/; consultado em: 4, Outubro 2009 

Dutra, R. (2008), Energia Eólica. Princípios e Tecnologias, disponível em: 

http://www.cresesb.cepel.br/tutorial/tutorial_eolica_e-book.pdf, consultado em: 15, Setembro 2009 

Castro, R.M.G. (2007), Introdução à Energia Eólica, Energias Renováveis e Produção 

Descentralizada, DEEC/Área Cientifica de Energia, UTL-IST, Lisboa. 

Comissão das Comunidades Europeias (2008), Avaliação intercalar da implementação do 

plano de acção comunitária sobre a biodiversidade. Travar a perda de biodiversiade até 2010 — e mais 

além, Comissão das Comunidades Europeias, Bruxelas, disponivel em: 

http://www.anmp.pt/anmp/doc/Dpeas/2008/biodiv/biodiv201001.pdf; consultado em: 4, Junho 2008 

Confagri (2005), Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território. Decreto-Lei nº 49/ 

2005, disponível em 

http://www.confagri.pt/Ambiente/Legislacao/ConsNatureza/Nacional/decreto492005.htm, consultado 

em: 4, Junho 2008 

Corbett, J. M., Keller, C. P. (2006), An Analytical Framework to Examine Empowerment 

associated with Participatory Geographic Information Systems (PGIS), Cartographica, 40, Issue 4, 91 

– 102 

DGEG – Direcção Geral de Energia e Geologia, Publicações (2009), Estatísticas Rápidas - 

Maio 2009, disponível em: www.dgge.pt; consultado em: 10, Junho 2009 

DGEG – Direcção Geral de Energia e Geologia, Publicações (2007), Balanços Energéticos, 

disponível em: www.dgge.pt; consultado em: 10, Junho 2009 

Elias, G., Costa, H., Matias, R., Moore, C.C., Tomé, R. (2006), Anuário Ornitológico, 

Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, Lisboa, Volume 4, 68 pp  

Esteves, T. (2004), Base de dados do potencial energético do vento em Portugal – 

Metodologia e Desenvolvimento, disponível em: 

http://enggeografica.fc.ul.pt/documentos/tese_teresa_simoes.pdf, consultado em: 25, Janeiro 2010 

EurObserv’ER (2009), Baromètre Éolien 2008; disponível em http://www.eurobserv-er.org/; 

consultado em. 29, Agosto 2009 



99 

Eurostat (2009a), Energy Intensity of Economy , disponível em 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tsien

020;consultado em : 5, Março 2010 

Eurostat (2009b), Climate change and clean energy; disponível em: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/; consultado em: 5, Março 2010 

Falcão, A. (2007), Energias Renováveis. Energia Eólica, disponível em. 

http://hidrox.ist.utl.pt/doc_fct/en_renov/TextoEnergiaEolica_2007.pdf, consultado em: 7, Setembro 

2009 

Ferrão, J. (2007), A Informação Geográfica, o Ordenamento do Território e a Preservação do 

Ambiente, Forum Geográfico, Revista Científica e Técnica do IGP Ano II, 2, 6 –11 pp 

Fonseca, A., Gouveia, C. (2005), Spatial Multimedia for Environmental Planning and 

Management, 2005, in “GIS for Sustainable Development”, Campagna, M. Ed., CRC, Taylor and 

Francis, 143–165 pp 

Gomes da Cruz, A.L. (2006). Áreas de Wilderness para a Conservação da Vida 

Selvagem em Portugal, Dissertação para Acesso à Categoria de Investigadora Auxiliar, IGP, 

Lisboa, 244 pp 

Goodchild. M.F., Steyaert, L.T., (1996), GIS and Environmental Modeling: Progress 

and Research Issues, John Wiley & Sons, 504 pp 

Gouveia, C., Fonseca, A. (2008). New approaches to environmental monitoring: The use of 

ICT to explore volunteer geographic information, GeoJournal, 72, 185-197. 

Guarda-rios Lima (2009), Peneireiro-comum, disponível em: 

http://grlima.blogspot.com/2009/08/peneireiro-comum.html, consultado em: 5, Março 2010 

Hatch, J. (2010), Email: Question regarding "Modeling bird passage through a windfarm", 15 

Janeiro, 17h36m 

ICNB - Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade (2005a), Plano de Acção para 

a Implementação da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2005-2007, 

disponivel em: http://www.icn.pt/destaques/destaques_anexos/ENCNB.pdf; consultado em: 4, Junho 

2008 

ICNB - Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade (2005b); A Rede Natura 2000 

em Portugal, disponivel em: 



100 

http://portal.icn.pt/ICNPortal/vPT2007/O+ICNB/Rede+Natura+2000/Portugal/; consultado em: 4, 

Junho 2008 

ICNB - Instituto de Conservação da Natureza (2005c), Directiva Habitats, disponivel em: 

http://portal.icnb.pt/ICNPortal/vPT2007/O+ICNB/Rede+Natura+2000/Directiva+Habitats/; consultado 

em: 4, Junho 2008 

ICNB - Instituto de Conservação da Natureza (2005d), A Rede Natura 2000 em Portugal 

Continental, disponivel em: 

http://portal.icnb.pt/ICNPortal/vPT2007/O+ICNB/Rede+Natura+2000/Portugal+Continental/; 

consultado em: 4, Junho 2008 

ICNB - Instituto de Conservação da Natureza (2005e), Convenção de Berna, disponivel em: 

http://portal.icnb.pt/ICNPortal/vPT2007/O+ICNB/Envolvimento+Internacional/Convenção+de+Berna

/; consultado em: 6, Agosto 2008 

ICNB - Instituto de Conservação da Natureza (2005f), Convenção de Bona, disponivel em: 

http://portal.icnb.pt/ICNPortal/vPT2007/O+ICNB/Envolvimento+Internacional/Convenção+de+Bona/

; consultado em: 6, Agosto 2008 

ICNB - Instituto de Conservação da Natureza (2006), Plano Sectorial da Rede Natura 2000, 

disponivel em: http://www.icn.pt/psrn2000/; consultado em: 22, Outubro 2009 

ICNB - Instituto de Conservação da Natureza (2008), Conservação de Espécies e Habitats na 

Costa Oeste Portuguesa – Programa LIFE, disponivel em: 

http://www.icn.pt/LIFE04NATPT000212/Programa%20LIFE.htm#Topo; consultado em: 4, Junho 

2008 

ICNB (2008), Manual de apoio à análise de projectos relativos à implementação de Parques 

Eólicos – Documento Proviório, Instituto de Conservação da Natureza.  

IFDR - Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional (2009) – Avaliação de Impactes 

Ambientais, disponível em: http://www.ifdr.pt/content.aspx?menuid=327&eid=3158; consultado em: 

7, Outubro 2009 

INEGI – Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial (2009), Parques Eólicos Junho 

de 2009, disponível em: http://www.inegi.up.pt/publicacoes/outras/Parques_Jun09.pdf; consultado em: 

20, Agosto, 2009 

Jara, J., Elias, G., Costa, H., Matias, R, Moore, C.C., Tomé, R. (2007), Anuário Ornitológico, 

Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, Lisboa, Volume 5, 147 pp  



101 

Jara, J., Elias, G., Costa, H., Matias, R, Noivo, C., Tipper, R., Leitão, A., Cidraes-Vieira, N. 

(2008), Anuário Ornitológico, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, Lisboa, Volume 6, 97 pp  

João, E., Fonseca, A. (1996). The role of GIS in improving environmental assessment 

effectiveness: theory vs. practice. Impact Assessment, 14 (4): 371-387 

Kidner, D., Sparkes, A., Dorey, M. (1999), GIS and Wind Farm Planning, in Geographical 

Information and Planning, Stilwell, J., Geertman, S., Openshaw, S. Eds, Advances in Spatial Science, 

Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 203 –223 pp 

Kikuchi, R. (2006). Adverse impacts of wind power generation on collision behaviour of birds 

and anti-predator behaviour of squirrels, disponível em: 

http://www.sofnet.org/apps/file.asp?Path=2&ID=4144&File=Portugal.pdf; consultado em: 12, 

Outubro 2009 

Kliskey, A.D., Lofroth, E.C., Thompson, W.A. , Brown, S. & Schreier, H. (1999), Simulating 

and evaluating alternative resource-use strategies using GIS-based habitat suitability indices. 

Landscape and Urban Planning, 45, 163–175 pp 

Miranda, A. (2007), O papel da AIA na melhoria da qualidade dos projectos no caso dos 

parques eólicos, disponível em: https://dspace.ist.utl.pt/bitstream/2295/148118/1/dissertacao.pdf, 

consultado em: 10, Outubro 2009 

ME - Ministério da Economia (2001) - Eficiência Energética e Energias Endógenas, 

disponível em: http://www.energaia.pt/port/bib/programa_e4.pdf; consultado em 10, Agosto 2009 

MEI - Ministério da Economia e Inovação, Energia (2007), Energias Renováveis, disponível 

em http://www.min-economia.pt/document/politica1.pdf; consultado em 10, Agosto 2009 

Mullarney, K., Svensson, L., Zetterström, D. & Grant, P. J. (2003). Guia de Aves. Assírio & 

Alvim, Lisboa. 400pp Goldim, J. (2002), O Princípio da Precaução, disponivel em: 

http://www.ufrgs.br/bioetica/precau.htm 

Orloff, S. & Flanerry, A. 1992. Wind turbines effects on avian activity, habitat use, and 

mortalityin Altamont Pass and Solano County Wind Resource Areas 1989‐1991 – Final Report, 

disponivel em: http://www.altamontsrc.org/alt_doc/orloff_and_flannery_1992.pdf; consultado em: 10, 

Outubro 2009 

Partidário, M., Jesus, J. (2003), Fundamentos de avaliação de Impacte Ambiental, Manual da 

Universidade Aberta, nº 273, Lisboa 

  



102 

PER - Portal das Energias Renováveis (2010), Eólica, disponível em: 

http://www.energiasrenovaveis.com/Area.asp?ID_area=3; consultado em: 1, Junho 2009 

Pereira, A. (2006), Rede Natura 2000: da Lista de Sítios ao Plano Sectorial, disponível em: 

http://www.ordembiologos.pt/Arquivo/Anabela%20Fevereiro.html; consultado em: 4, Agosto 2008 

QCA – Quadro Comunitário de Apoio III (2009), LIFE+, disponível em: 

http://www.qca.pt/pac/life.asp, consultado em. 4, Junho 2009 

Rosas, C. (2009), Dependência energética: Conceitos Gerais, Confederação Nacional de 

Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, disponível em: http://www.confagri.pt; 

consultado em: 10, Setembro 2009 

Saraiva, T. (2003), Avaliação do Impacto da Instalação de Parques Eólicos sobre a avifauna, 

disponivel em: http://portal.icnb.pt/NR/rdonlyres/0C00E8B0-E2C8-4CC7-A735-

EC69823AD629/0/PNSACVParquesEolicos_Impacto_Avifauna_2003.pdf; consultado em: 2, 

Setembro 2009 

Smales, I., Muir, S., Meredith, C. (2005), Modelled Cumulative Impacts on the Orange-bellied 

Parrot of Wind farms across the species range south-eastern Australia. Biosis Research, disponivel em: 

http://www.environment.gov.au/epbc/publications/pubs/wind-farm-bird-risk-orangebelliedparrot.pdf; 

consultado em: 15, Outubro 2009 

Travassos, P., Costa, H.M., Saraiva, T., Tomé, R., Armelin, M., Ramírez, F.I., Neves, J. 

(2005), A energia Eólica e a Conservação da avifauna em Portugal, disponivel em: 

http://www.bio3.pt/mydocs/files/Ultimos/Travassos%20et%20al%202005.pdf; consultado em: 6, 

Outubro de 2009 

UE - União Europeia (2007), Life +. Europa, Sinteses da Legislação da União Europeia, 

disponivel em: http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28021_pt.htm, 

consultado em: 4, Junho 2009 

Wikipédia (2010), Águia-de-asa-redonda, disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Águia-de-asa-redonda; consultado em: 5, Março 2010 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




