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O presente documento de orientação não é juridicamente vinculativo; o seu único objetivo consiste 

em fornecer informações sobre certos aspetos da legislação pertinente da UE. Pretende-se, desta 

forma, ajudar os cidadãos, as empresas e as autoridades nacionais na aplicação da Diretiva Aves e 

da Diretiva Habitats. Não prejudica qualquer futura posição da Comissão sobre o assunto. Apenas 

o Tribunal de Justiça da União Europeia é competente para interpretar o direito da União. O 

presente documento de orientação não substitui, adita ou altera o disposto na Diretiva Aves e na 

Diretiva Habitats; além disso, não deve ser considerado isoladamente, mas sim em conjugação com 

essa legislação. 

Comissão Europeia, 2020 
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SOBRE ESTE DOCUMENTO 

Contexto  

O presente documento consiste numa versão atualizada do documento de orientação de 2011 da Comissão 

Europeia sobre a energia eólica e a rede Natura 2000, conforme previsto no plano de ação para a natureza, 

a população e a economia1. A necessidade de atualizar o documento de orientação resulta da grande 

evolução da estratégia e da legislação da UE em matéria de energia de fontes renováveis e de tecnologias 

de energia eólica (especialmente marítima) desde a publicação dessas orientações. A par dessa evolução, 

verificou-se também um aumento significativo do conhecimento a respeito dos impactos da energia eólica na 

biodiversidade e sobre as boas práticas para lidar com esses impactos. Tendo em conta, por um lado, o 

crescimento drástico da energia eólica no contexto do combate às alterações climáticas e, por outro lado, as 

pressões crescentes sobre a biodiversidade, é essencial dispor de orientações baseadas nos mais recentes 

conhecimentos e boas práticas, que reconciliem os objetivos e metas das respetivas estratégias.  

Aprovada em 2009, a Diretiva Energias Renováveis2 estabelece uma meta vinculativa de 20 %de energia de 

fontes renováveis no consumo de energia final até 2020. Em 2018, o Parlamento Europeu e o Conselho 

adotaram a Diretiva Energias Renováveis revista3, que estabelece uma meta vinculativa de, pelo menos, 32 % 

de energia de fontes renováveis a nível da União Europeia até 2030, incluindo uma cláusula para rever em 

alta esse valor até 2023. A energia eólica é responsável pela maior parte da produção de energia de fontes 

renováveis na União Europeia (UE), prevendo-se que assim continue nas próximas décadas. Em 2018, com 

uma potência instalada de 170 GW em terra e de 19 GW marítima, a energia eólica representava 18,4 % da 

capacidade total de produção de eletricidade da UE4. Com a produção de energia de fontes renováveis a 

atingir potencialmente 50 % da produção total de eletricidade na UE até 2030, a energia eólica (tanto em terra 

quanto marítima) poderia representar 21 % da produção total de energia5.  

Em dezembro de 2019, a Comissão Europeia apresentou uma comunicação sobre o Pacto Ecológico 

Europeu6. Esta comunicação redefiniu o compromisso da Comissão no sentido de dar resposta aos desafios 

relacionados com o clima e o ambiente, que é a missão determinante desta geração e parte integrante da 

estratégia da Comissão Europeia para aplicar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 

Nações Unidas para 2030. Trata-se de uma nova estratégia de crescimento que visa transformar a UE numa 

sociedade equitativa e próspera, dotada de uma economia moderna, sustentável, eficiente na utilização de 

recursos e competitiva, em que as emissões líquidas de gases com efeito de estufa sejam nulas até 2050 e 

na qual o crescimento económico esteja dissociado da exploração de recursos. O Pacto Ecológico Europeu 

estabeleceu uma visão clara de como alcançar a neutralidade climática até 2050 e de como dar continuidade 

à descarbonização do sistema energético a fim de atingir os objetivos climáticos para 2030 e 2050. Destaca 

o papel essencial das fontes de energia renováveis, em especial da produção de energia eólica marítima, na 

consecução desses objetivos.  

O Pacto Ecológico Europeu atribui igualmente uma importância especial à biodiversidade, que está sob uma 

pressão cada vez maior. A Comissão Europeia também adotou recentemente uma comunicação intitulada 

«Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030»7, que visa colocar a biodiversidade da Europa numa trajetória 

de recuperação até 2030, com benefícios para as pessoas, o clima e o planeta. Esta estratégia contém 

compromissos e ações a concretizar até 2030, nomeadamente o estabelecimento de uma rede mais alargada, 

à escala da UE, de zonas protegidas na terra e no mar, com base nas zonas Natura 2000 existentes, com 

uma proteção rigorosa das zonas de grande valor em termos de biodiversidade e clima, de um Plano da UE 

de Restauração da Natureza, de um conjunto de medidas conducentes à necessária mudança 

transformadora, bem como de medidas para dar resposta ao desafio mundial em matéria de biodiversidade. 

O relatório da Plataforma Intergovernamental Científica e Política sobre a Biodiversidade e os Serviços 

                                                      

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0198&from=EN. 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32009L0028. 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN. 
4 WindEurope, Wind energy in Europe in 2018 Trends and statistics (WindEurope, 2019). 
5 Agência Internacional para as Energias Renováveis (2018), Renewable Energy Prospects for the European Union. 
6 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF. 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0198&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
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Ecossistémicos (IPBES) relativo a uma avaliação mundial da biodiversidade e dos serviços ecossistémicos8 

também apresenta um quadro alarmante do estado da biodiversidade e das diferentes pressões a que está 

sujeita.  

As alterações climáticas são geralmente reconhecidas como uma das principais causas da perda de 

biodiversidade. O aumento das temperaturas a nível mundial causa a degradação dos ecossistemas terrestres 

e marinhos, com a consequente perda de biodiversidade. A energia eólica ajuda a preservar a biodiversidade, 

reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa e devolvendo significativamente mais energia à 

sociedade do que aquela que consome ao longo do seu ciclo de vida. Não consome água para a produção 

de energia e não causa poluição do ar, solo ou água durante o funcionamento. No entanto, parques eólicos 

mal situados ou mal projetados podem representar uma ameaça para as espécies e habitats vulneráveis, 

incluindo os que estão protegidos ao abrigo da Diretiva Aves e da Diretiva Habitats.  

Objetivo e natureza do presente documento 

O presente documento visa fornecer orientações sobre a melhor forma de garantir que os projetos de 

aproveitamento de energia eólica sejam compatíveis com a Diretiva Aves e a Diretiva Habitats.  

O documento abrange: 

• as disposições de proteção dos sítios constantes do artigo 6.º da Diretiva Habitats; consequentemente, 

o documento de orientação aborda todos os habitats e espécies que concorrem para a designação dos 

sítios Natura 2000, ou seja,  

• habitats de interesse comunitário enumerados no anexo I da Diretiva Habitats; 

• espécies de interesse comunitário indicadas no anexo II; 

• aves selvagens constantes do anexo I da Diretiva Aves; 

• espécies de aves selvagens migratórias não referidas no anexo I da Diretiva Aves, cuja ocorrência seja 

regular;  

• as disposições em matéria de proteção das espécies constantes dos artigos 12.º e 13.º da Diretiva 

Habitats e as disposições correspondentes do artigo 5.º da Diretiva Aves. Estas aplicam-se tanto às 

espécies rigorosamente protegidas ao abrigo do anexo IV da Diretiva Habitats, como a todas as 

espécies de aves selvagens abrangidas pela Diretiva Aves. 

 

O presente documento centra-se nos projetos de aproveitamento de energia eólica no que se refere à 

pré-construção, à construção, ao funcionamento e à desativação ou o reequipamento das infraestruturas de 

produção de eletricidade. As infraestruturas de transporte associadas são abordadas noutros documentos de 

orientação da Comissão Europeia9.  

Este documento de orientação setorial inscreve-se no contexto mais vasto de orientações publicadas pela 

Comissão Europeia para facilitar a aplicação da Diretiva Habitats e da Diretiva Aves. O documento não 

substitui os atuais documentos de orientação interpretativos e metodológicos de caráter geral da Comissão 

Europeia relativos às disposições do artigo 6.º da Diretiva Habitats10. Em vez disso, procura esclarecer 

aspetos específicos dessas disposições e colocá-los no contexto do desenvolvimento de parques eólicos. Por 

conseguinte, recomenda-se que o presente guia seja lido em conjunto com as duas diretivas e os documentos 

de orientação pertinentes da Comissão Europeia11. Além disso, o presente guia baseia-se nos princípios mais 

amplos subjacentes à política da UE relativa ao ambiente e aos projetos de aproveitamento de energia eólica 

(por exemplo, o princípio da utilização com «baixo risco ecológico» de energia de fontes renováveis previsto 

no artigo 15.º, n.º 7, da Diretiva Energias Renováveis revista). O objetivo é fornecer orientações sobre o 

quadro aplicável ao licenciamento e planeamento nos termos dos artigos 15.º a 17.º da Diretiva Energias 

Renováveis revista. 

                                                      

8 https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services. 
9«Infraestruturas de transporte de energia e legislação da UE no domínio da Natureza» (Comissão Europeia, 2018b). 
10 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 
11 Em particular, o documento de orientação sobre o artigo 6.º da Diretiva Habitats e o guia metodológico sobre o artigo 

6.º, n.os 3 e 4, (disponíveis em https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm), 
bem como o documento de orientação sobre a proteção das espécies (disponível em 
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm). 

https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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Este documento refere-se a muitos exemplos de boas práticas em estudos de casos (ver o apêndice A para 

uma visão global). São exemplos reais de abordagens eficazes e inteligentes adotadas para reduzir os 

impactos durante a avaliação e a autorização dos projetos de aproveitamento propostos. Dado que a natureza 

das interações entre os projetos de aproveitamento energia eólica e os habitats e espécies protegidos na UE 

é específica de cada sítio, não se pretende que essas boas práticas sejam prescritivas, mas sim proporcionar 

um quadro ou uma inspiração para desenvolver soluções caso a caso. 

O presente documento não tem caráter legislativo; não define novas regras, mas fornece orientações sobre 

a aplicação das regras existentes. O Tribunal de Justiça da União Europeia é a única autoridade competente 

para interpretar o direito da UE.  

O presente documento de orientação foi elaborado essencialmente para ser utilizado por promotores de 

projetos, consultores e entidades competentes. Será também do interesse das organizações não 

governamentais e de outras partes interessadas ativas no setor da energia eólica. O documento foi elaborado 

em consulta com entidades dos Estados-Membros, organizações não governamentais (ONG) e partes 

interessadas no setor da energia eólica, que forneceram informações úteis sobre os vários projetos. 

O presente documento foi elaborado com a assistência da Arcadis Belgium nv/sa e da NIRAS Consulting Ltd. 

Estrutura do presente documento 

O documento contém nove capítulos: 

• Capítulo 1: Uma visão global do contexto estratégico da UE relativo à energia de fontes renováveis, 

incluindo uma visão global do estado da técnica da energia eólica na UE e as tendências esperadas. 

• Capítulo 2: Uma visão geral das disposições jurídicas da Diretivas Aves e da Diretiva Habitats pertinentes 

para os projetos de aproveitamento de energia eólica, com particular ênfase no processo de licenciamento, 

nos termos do artigo 6.º da Diretiva Habitats, de planos ou projetos suscetíveis de afetarem 

significativamente os sítios da rede Natura 2000, e nos requisitos em matéria de espécies e habitats 

protegidos na UE num contexto mais amplo. 

• Capítulo 3: Orientação geral para os promotores, operadores e entidades responsáveis pelo planeamento 

e licenciamento de projetos de energia eólica sobre as questões principais e as boas práticas relacionadas. 

As questões principais incluem a determinação do caráter significativo dos efeitos prováveis, a delimitação 

do âmbito, a definição de um referencial de informações, lidar com a incerteza, os efeitos cumulativos e a 

consulta das partes interessadas.  

• Capítulo 4: Analisa a importância do planeamento estratégico e descreve métodos de apoio, como a 

cartografia da sensibilidade da vida selvagem (Wildlife Sensitivity Mapping) e a utilização polivalente de 

sítios. 

• Capítulo 5: Pertinente para o ODS 15 («Proteger a vida terrestre»), apresenta descrições detalhadas dos 

tipos de impacto típicos dos projetos de aproveitamento de energia eólica em terra e da forma de avaliar 

o caráter significativo dos respetivos efeitos prováveis nos principais grupos recetores, como aves, 

morcegos e habitats terrestres. Fornece uma visão global das abordagens e dos estudos de casos de boas 

práticas relacionados com a aplicação de medidas para evitar ou reduzir efeitos significativos.   

• Capítulo 6: Pertinente para o ODS 14 («Proteger a vida marinha»), apresenta descrições detalhadas de 

grupos de impacto típicos dos projetos de aproveitamento de energia eólica no mar e da forma de avaliar 

a importância de principais grupos recetores, como aves marinhas, mamíferos marinhos e habitats 

marinhos. Fornece uma visão global das abordagens e dos estudos de casos de boas práticas 

relacionados com a aplicação de medidas para evitar ou reduzir efeitos significativos. 

• Capítulo 7: Boas práticas na monitorização e gestão adaptativa. 

• Capítulo 8: Referências 

• Capítulo 9: Apêndices 
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1 ENERGIA EÓLICA NA EUROPA 

1.1 Introdução 

A União Europeia (UE) estabeleceu metas ambiciosas para descarbonizar as economias dos Estados-

Membros através de uma série de ações, incluindo o desenvolvimento contínuo de fontes de energia 

renováveis. A Diretiva Energias Renováveis (2009/28/CE)12 estabelece uma política global para a produção 

e promoção de energia de fontes renováveis. Exige que a UE atinja 20 % da produção de energia a partir de 

fontes renováveis até 2020. Com a adoção do pacote Energias Limpas para Todos os Europeus13 em 2018 e 

2019, a União Europeia comprometeu-se a alcançar uma quota de, pelo menos, 32 % de energia de fontes 

renováveis no consumo final bruto de energia da UE até 2030, incluindo disposições para uma possível 

revisão em alta. Para 2020, os Estados-Membros da UE comprometeram-se a alcançar metas nacionais 

específicas para a energia de fontes renováveis, que foram adotadas nos seus planos nacionais de ação para 

a energia de fontes renováveis e apoiadas por uma série de políticas e instrumentos jurídicos relacionados. 

Os dados do Eurostat indicam que a UE, no seu conjunto, está no caminho certo para atingir a meta de 20 % 

em 2020, verificando-se uma variação acentuada da quota de energia de fontes renováveis entre Estados-

Membros, desde mais de 30 % na Finlândia, Suécia e Letónia até menos de 5 % em Malta, no Luxemburgo 

e nos Países Baixos14. 

Embora tenham sido realizados progressos consideráveis no desenvolvimento da energia de fontes 

renováveis em toda a Europa e a sua produção em terra esteja relativamente bem estabelecida, regista-se 

um crescimento significativo das tecnologias energéticas marítimas, que se estão a tornar objeto de novos 

quadros estratégicos e jurídicos. A fim de garantir o desenvolvimento sustentável destas tecnologias na 

Europa, a UE adotou a Diretiva Ordenamento do Espaço Marítimo (2014/89/UE)15 que visa criar um quadro 

comum destinado a reduzir conflitos entre setores, criar sinergias, incentivar investimentos e a cooperação 

transfronteiriça, bem como preservar o ambiente. Os objetivos da diretiva estão em consonância com as 

medidas de proteção estabelecidas na Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (2008/56/CE)16 e na Diretiva-

Quadro da Água (2000/60/CE)17.  

Em 2018, a UE tinha uma potência instalada de energia eólica em terra de 160 GW e de 19 GW marítima. 

Representava 14 % do consumo de energia elétrica da UE e continua a ser a segunda maior forma de 

produção de energia em termos de potência instalada (Caixa 1-1).  

  

                                                      

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32009L0028. 
13 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en. 
14 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/pt. 
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32014L0089. 
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056. 
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32000L0060. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32014L0089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
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Caixa 1-1: Potência instalada total na União Europeia 2008-2018 

 

Fonte: WindEurope, 2019. 

1.2 Quadro estratégico da UE em matéria de promoção de fontes 
de energia renováveis 

A estratégia de energia de fontes renováveis da UE remonta a 1997, ano de adoção do Livro Branco da 

Comissão Europeia intitulado «Energia para o futuro: fontes de energia renováveis»18. Este recomendava 

duplicar a quota de energia de fontes renováveis no consumo bruto de energia para 12 % até 2010 e lançou 

as bases para a adoção da Diretiva 2001/77/CE relativa à promoção da eletricidade produzida a partir de 

fontes de energia renováveis19. A UE adotou então a Diretiva 2003/87/CE20, que criou o regime de comércio 

de licenças de emissão de gases com efeito estufa da UE e visava promover a descarbonização, bem como, 

indiretamente, fontes de energia renováveis. 

Em dezembro de 2008, os Chefes de Estado da UE comprometeram-se a estabelecer uma meta para 2020 

no âmbito de um pacote «Clima e Energia». Neste quadro, os Estados-Membros concordaram reduzir as 

emissões de gases com efeito estufa em pelo menos 20 % até 2020 (relativamente aos níveis de 1990) e 

aumentar a utilização de fontes de energia renováveis para 20 % do consumo final bruto de energia da Europa 

até 2020. 

A fim de cumprir este compromisso em matéria de energia de fontes renováveis, a UE adotou a 

Diretiva 2009/28/CE21 relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis 

(conhecida como Diretiva Energias Renováveis). A Diretiva Energias Renováveis estabelece metas nacionais 

obrigatórias para cada Estado-Membro, a fim de garantir que a UE cumpra globalmente a meta de 20 % de 

energia de fontes renováveis. Nos termos da Diretiva, cada Estado-Membro deve elaborar um plano de ação 

claro para demonstrar como pretende alcançar as suas metas em matéria de energia de fontes renováveis. 

Os planos nacionais de ação para as energias renováveis adotados pelos Estados-Membros22 estabelecem 

o nível de ambição nos setores da eletricidade, do aquecimento e dos transportes, bem como a combinação 

de tecnologias prevista e as medidas necessárias para cumprir as referidas metas.  

                                                      

18 https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_pt.pdf. 
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32001L0077. 
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0087. 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=celex%3A32009L0028. 
22 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020. 

https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_pt.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32001L0077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32003L0087
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=celex:32009L0028
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020
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Em 2018, com base no nível de ambição para 2020 e na proposta da Comissão Europeia no âmbito do pacote 

Energias Limpas, a UE estabeleceu o enquadramento da estratégia em matéria de clima e energia para 

203023. As principais metas a nível da UE para 2030 incluem:  

 uma redução de, pelo menos, 40 % nas emissões de gases com efeito estufa (relativamente aos 

níveis de 1990);  

 uma quota de, pelo menos, 32 % do consumo de energia de fontes renováveis, com uma cláusula 

prevendo uma revisão em alta até 2023, vinculativa a nível da UE, e  

 um grande objetivo de aumentar a eficiência energética a nível da UE para, pelo menos, 32,5 %, 

superando a meta de 20 % até 2020.  

Os compromissos em matéria de energia de fontes renováveis para 2030 serão alcançados através da diretiva 

relativa à promoção da utilização de energia de fontes renováveis revista, que foi adotada em dezembro de 

2018, a saber, a Diretiva (UE) 2018/2001 (Diretiva Energias Renováveis II)24. Os Estados-Membros são 

obrigados a assegurar coletivamente que a quota de energia proveniente de fontes renováveis no consumo 

final bruto de energia da União em 2030 seja de, pelo menos, 32 %, contribuindo cada um para a meta a nível 

da UE. Os diferentes contributos dos Estados-Membros para a meta a nível da UE são estabelecidos em 

planos nacionais integrados em matéria de energia e clima, que incluem a abordagem estratégica e a 

combinação de tecnologias que cada Estado-Membro pretende utilizar no período até 2030. A caixa 1-2 ilustra 

uma previsão da potência instalada total da UE até 2050 para os vários cenários no âmbito da estratégia de 

longo prazo para 2050 da Comissão Europeia25 com vista à redução das emissões de gases com efeito estufa. 

Mostra que, independentemente dos cenários escolhidos, as fontes eólica e solar são as únicas que registarão 

um aumento de potência instalada, enquanto as demais fontes verão a sua estabilizada ou reduzida. Essa 

estratégia de longo prazo prevê que cerca de 85 % da eletricidade na UE será produzida a partir de recursos 

renováveis até 2050 em cenários de descarbonização [73 % no cenário de referência, com a de origem eólica 

a representar, por si só, até 26 % em 2030 e até 56 % em 2050 (Comissão Europeia, 2018b)]. A energia 

eólica terrestre poderá representar cerca de três quartos da potência instalada eólica total em 2030 e dois 

terços em 2050. Algumas partes interessadas sugerem que até 32 % da produção de eletricidade a partir de 

energia solar fotovoltaica e eólica poderia ser proveniente de habitações, comunidades, pequenas e médias 

empresas e entidades públicas até 205026.  

A fim de cumprir os requisitos para um setor de energia com impacto neutro no clima em 2050, a taxa de 

instalações no setor eólico terá de aumentar significativamente. De acordo com a estratégia de longo prazo 

da Comissão, no que respeita à energia eólica, a potência instalada terá de aumentar, em relação ao nível de 

2018, de 180 GW para 351 GW em 2030, o que significa duplicar a capacidade. Prevê-se que 263 GW da 

potência instalada se localize em terra e 88 GW no mar27, o que representa quase cinco vezes a potência de 

2018. Dependendo do cenário para 2050, a potência eólica instalada poderá aumentar para 700 GW no 

cenário «eficiência energética (EE)» e 1200 GW no cenário «Power 2X (P2X)». Ao estimar o espaço 

necessário para esses projetos de aproveitamento obtêm-se resultados impressionantes. No cenário 

maximalista (1.5TECH), que admite uma potência instalada total de até 450 GW no mar (um terço), a 

WindEurope prevê que, até 2050, 85 % da potência instalada se localize nos mares setentrionais (no Atlântico 

ao largo da França, da Irlanda e do Reino Unido, no mar do Norte, no mar da Irlanda e no mar Báltico) com 

base nos bons recursos eólicos, na proximidade à procura e na eficiência da cadeia de abastecimento. Tal 

equivale a cerca de 380 GW dos 450 GW referidos. Os restantes 70 GW estarão localizados em águas no sul 

da Europa. A área total dos mares setentrionais necessária para produzir 380 GW de energia eólica marítima 

será de 76 000 km2 (assumindo 5 MW/km2), uma área pouco inferior à da ilha da Irlanda. Tal representa 2,8 % 

da área total dos mares setentrionais, sem considerar zonas de exclusão. A localização exata dependerá da 

dimensão e do espaço disponível das zonas económicas exclusivas (ZEE) dos vários Estados-Membros e 

das diferenças no custo normalizado da energia28, com base na profundidade do mar e nos recursos eólicos. 

                                                      

23 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_pt. 
24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001. 
25 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_pt. 
26 CE Delft, The potential of energy citizens in the European Union, 2016. 
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf. 
27 «In-depth analysis in support of the Commission Communication COM(2018) 773» (Análise aprofundada em apoio da 
comunicação da Comissão COM(2018) 773). https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-
com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en. 
28Recorre-se ao conceito de custo normalizado da energia para comparar o custo da energia de diferentes fontes. A 
ampla gama de tecnologias de produção de energia elétrica disponíveis, tanto a partir de fontes renováveis como não 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_pt
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
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Além disso, a alocação final dos parques eólicos dependerá também da localização do consumo da energia. 

Espera-se que alguns países encontrem facilmente espaço para atribuir a sua potência, enquanto outros terão 

de começar a investir em projetos de utilização polivalente ou passar para investimentos mais caros (zonas 

com um custo normalizado da energia mais elevado). 

É evidente que, para atingir as metas de utilização de energia eólica da forma mais eficiente em termos de 

custos e de utilização do espaço, os projetos de utilização polivalente e a colaboração internacional serão 

decisivos. Além disso, é necessária uma mudança radical nos processos de licenciamento, sendo necessária 

uma preparação minuciosa. A título de exemplo, a implantação das necessárias infraestruturas da rede de 

energia enfrenta desafios semelhantes. Uma melhor coordenação entre o setor da energia eólica e os 

promotores de projetos de redes poderá ser muito útil, incluindo para lidar com os impactos cumulativos (ver 

o capítulo 3.4).  

Caixa 1-2: Cenários de previsão da potência instalada total da UE 

 

Fonte: Eurostat (2000, 2015), com base no modelo PRIMES, retirado de «In-depth analysis in support of the Commission 

communication COM(2018) 773» (Análise aprofundada em apoio da comunicação da Comissão COM(2018) 773). 

  

1.3 Tendências nos projetos de aproveitamento de energia eólica 

A tecnologia dominante nos setores de aproveitamento de energia eólica terrestre e marítima é a de turbinas 

eólicas de eixo horizontal com uma configuração de três pás. Embora haja outras configurações e conceções, 

tais como as turbinas eólicas de eixo vertical e as turbinas sem pás, estas não deverão contribuir 

significativamente para a esperada expansão da potência instalada de energia eólica na UE (comunicação 

da WindEurope, 2019). A preferência por turbinas eólicas de eixo horizontal de três pás deve-se a uma série 

de vantagens desta tecnologia, designadamente a eficiência aerodinâmica (Gardner et al., 2004). 

A evolução da conceção das turbinas destinadas à produção de energia eólica em terra e no mar em termos 

do aumento do diâmetro do rotor e da altura do cubo traduziu-se num aumento da potência instalada (Caixa 

1-3). Os modelos das turbinas marítimas em produção (ou encomendados) possuem uma potência na ordem 

de 9,5 MW (9500 kW) e diâmetros de rotor de cerca de 164-167 m (Windpower Monthly, 2018). Estão em 

desenvolvimento turbinas maiores, de 10 e 12 MW, com diâmetros do rotor superiores a 190 m (Grimwood, 

2019). As maiores turbinas terrestres instaladas na Europa têm uma potência máxima de 8 MW (8000 kW) e 

diâmetros do rotor de até 164 m. O aumento do diâmetro do rotor e da altura do cubo permitiram que os novos 

parques eólicos aproveitassem a energia de velocidades do vento mais elevadas e constantes. No caso dos 

                                                      

renováveis, é bastante variada nos seus princípios físicos e no seu funcionamento — um sistema fotovoltaico solar é 
muito diferente de uma central de produção de energia a partir de biomassa. No entanto, o custo normalizado da 
energia proporciona uma base comum de comparação: Custo normalizado da energia = custo total de propriedade 
(€) / produção do sistema ao longo da sua vida útil (kWh). Tudo o que aumente a produção ou reduza os custos baixa o 
custo normalizado da energia. Inversamente, tudo o que diminua a produção ou aumente os custos aumenta o custo 
normalizado da energia. 



 

 Documento de orientação sobre projetos de aproveitamento de energia eólica e legislação da UE no domínio da natureza 16 

parques eólicos em terra, tal permitiu instalar as turbinas em zonas florestais onde a influência das copas das 

árvores na velocidade e turbulência do vento diminui com o aumento da altura da turbina em relação ao solo. 

Caixa 1-3: Tendências na conceção: diâmetro do rotor da turbina 

 

Fonte: Edenhofer et al., 2011. 

  

De igual modo, a evolução da conceção das fundações permitiu instalar os parques eólicos marítimos em 

águas mais profundas, onde as velocidades do vento são mais elevadas e constantes (Caixa 1-4). O 

surgimento da tecnologia de turbinas flutuantes, com vantagens em termos de instalação relativamente aos 

tipos de turbinas fixas convencionais (WindEurope, 2018), facilitará provavelmente o abandono da fixação 

das turbinas em águas mais profundas. Em 2019, os projetos de aproveitamento de energia eólica em 

instalações flutuantes no mar produziram eletricidade em três locais da Europa: dois na Escócia (Hywind e 

Kincardine) e um na França (Floatgen Demonstrator). 
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Caixa 1-4: Tipos de fundações das turbinas eólicas marítimas 

 

Fonte: Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (PIAC), 2011. 

 

Os projetos de aproveitamento de energia eólica à escala comercial entregam toda a energia produzida à 

rede nacional de transporte de eletricidade. Por outro lado, as turbinas de pequena (< 100 kW) e média (100-

500 kW) escala produzem eletricidade para consumo local (habitações, explorações agrícolas, grandes 

empresas e pequenas comunidades), sendo o excedente utilizado na rede nacional de transporte de 

eletricidade (RenewableUK, 2014). Ao contrário dos projetos de aproveitamento de energia eólica à escala 

comercial, que consistem em múltiplas turbinas («parque eólico»), as turbinas de pequena e média escala 

são normalmente instaladas individualmente. Embora a potência das turbinas de pequena e média escala 

seja muito inferior à dos parques eólicos de escala comercial, o número de unidades instaladas na UE é muito 

elevado. Estima-se que, em 2015, havia pelo menos 61 43729 turbinas de pequena potência na UE (Pitteloud 

e Gsänger, 2017). 

As turbinas de pequena e média escala também têm a vantagem de poder ser integradas em locais urbanos 

e periurbanos. A investigação dirigida a desenvolver e validar soluções inovadoras para melhorar a sua 

competitividade irá provavelmente prosseguir, possibilitando e facilitando a respetiva integração e utilização30. 

À medida que as soluções tecnológicas, económicas e sociais melhoram, espera-se que aumente o número 

de turbinas eólicas de eixo horizontal e de turbinas eólicas de eixo vertical em áreas urbanas e periurbanas. 

No entanto, ainda não foi suficientemente investigado o impacto das turbinas de pequena escala em aves e 

morcegos. Há indícios de que a mortalidade de aves e morcegos é causada pela colisão a alturas 

relativamente baixas em comparação com outras causas de mortalidade antropogénica (Minderman et al., 

2014). 

Por fim, outra tendência importante na energia eólica é a utilização polivalente de sítios. A coinstalação de 

projetos de energia eólica com outras fontes de energia renováveis, atividades económicas ou mesmo 

atividades de restauração de ecossistemas ou de conservação da natureza será fundamental para a utilização 

eficiente do espaço disponível (ver o capítulo 1.2). O capítulo 0 inclui uma secção específica sobre a utilização 

polivalente de locais de aproveitamento de energia eólica.  

                                                      

29 Número cumulativo de unidades instaladas no Reino Unido, na Alemanha, em Espanha, na Polónia, na Suécia, na 
Itália, na Irlanda, na Dinamarca, na Áustria e na Finlândia. 
30 Ver, por exemplo, «Wind Energy Integration in the Urban Environment (WINEUR)» (Comissão Europeia, 2007) e 
«European SWIP project» (CIRCE, 2016). 
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2 QUADRO ESTRATÉGICO E LEGISLAÇÃO DA UE EM 
MATÉRIA DE NATUREZA E BIODIVERSIDADE 

2.1 Quadro estratégico da UE em matéria de biodiversidade 

Em resposta ao Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-202031, acordado na décima sessão da 

Conferência das Partes na Convenção sobre a Diversidade Biológica, realizada em Nagoya, no Japão, a 

Comissão elaborou, em cooperação com os Estados-Membros, uma Estratégia de Biodiversidade da UE para 

202032. Esta estratégia incluía uma série de metas, bem como um conjunto de medidas e ações exequíveis e 

eficazes em termos de custos para as alcançar. 

Em maio de 2020, a Comissão Europeia aprovou a Estratégia de Biodiversidade da UE para 203033, que 

aborda as causas principais da perda de biodiversidade, tais como a utilização insustentável dos solos e do 

mar, a sobre-exploração dos recursos naturais, a poluição e as espécies exóticas invasoras. A estratégia é 

um elemento central do plano de recuperação da UE34, tendo como objetivo ajudar a reparar os danos 

económicos e sociais causados pela pandemia de COVID-19, dar início à recuperação europeia e proteger e 

criar emprego. Visa também incluir as questões da biodiversidade na estratégia global de crescimento 

económico da UE e salienta a necessidade de a energia de fontes renováveis ser mais sustentável por forma 

a combater tanto as alterações climáticas como a perda da biodiversidade.  

O relatório de 2019 da Plataforma Intergovernamental Científica e Política sobre a Biodiversidade e os 

Serviços Ecossistémicos (IPBES)35 também destacou, mais uma vez, a necessidade urgente de conservação 

e restauração dos ecossistemas. O relatório refere que a velocidade das mudanças da natureza a nível 

mundial nos últimos 50 anos não tem precedentes na história humana e identifica os principais fatores de 

perda de biodiversidade. As alterações climáticas são classificadas como a terceira causa principal direta da 

perda de biodiversidade, ilustrando a ligação entre o aproveitamento de energia de fontes renováveis e a 

conservação da natureza. O Pacto Ecológico Europeu36 apresentado pela Comissão estabelece o 

enquadramento para um maior desenvolvimento das políticas da UE em matéria de alterações climáticas e 

biodiversidade. 

O apêndice B apresenta uma série de outras iniciativas internacionais ligadas à conservação da natureza que 

podem ser pertinentes para os projetos de aproveitamento de energia eólica.  

 

2.2 Diretiva Aves e Diretiva Habitats 

2.2.1 Introdução 

A Diretiva Aves e a DiretivaHabitats constituem os alicerces da política da UE em matéria de natureza e 

biodiversidade. Permitem que todos os Estados-Membros da UE trabalhem em conjunto, no âmbito de um 

quadro legislativo comum, no sentido de conservar as espécies e os habitats mais ameaçados, vulneráveis e 

valiosos em toda a sua área de distribuição natural na UE, independentemente das fronteiras políticas ou 

administrativas. Aplicam-se, de igual modo, ao território marítimo e terrestre europeu dos Estados-Membros. 

O objetivo global das duas diretivas é assegurar que as espécies e os tipos de habitats que protegem são 

mantidos ou restaurados em estado de conservação favorável em toda a sua área de distribuição natural na 

UE. Para alcançar esse objetivo, as diretivas prevêm dois tipos principais de medidas:  

                                                      

31 https://www.cbd.int/sp/. 
32 https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf. 
33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380. 
34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN. 
 
35https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services. 
36 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF. 

https://www.cbd.int/sp/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
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• designar e conservar sítios principais para a proteção dos tipos de habitats e dos habitats de espécies 

enumerados respetivamente nos anexos I e II da Diretiva Habitats, e dos habitats das espécies de aves 

abrangidas pelo anexo I da Diretiva Aves bem como das aves migratórias. Estes sítios constituem a rede 

Natura 2000 a nível da UE, que inclui atualmente mais de 27 000 sítios, tanto em terra como no mar; 

• criar um regime estrito de proteção das espécies de aves europeias e das espécies enumeradas no anexo 

IV da Diretiva Habitats. Essas medidas aplicam-se a toda a área de distribuição natural da espécie dentro 

da UE, ou seja, dentro e fora dos sítios protegidos.  

 

2.2.2 Proteção e gestão dos sítios Natura 2000 

A proteção e a gestão dos sítios Natura 2000 é regida pelo artigo 6.º da Diretiva Habitats, que prevê dois tipos 

de medidas. O primeiro tipo (artigo 6.º, n.os 1 e 2) centra-se na conservação e gestão permanentes de todos 

os sítios Natura 2000. O segundo tipo (artigo 6.º, n.os 3 e 4) estabelece um procedimento de avaliação e 

licenciamento dos planos ou projetos suscetíveis de afetar negativamente sítios da rede Natura 2000 de forma 

significativa. 

O artigo 6.º, n.os 1 e 2, da Diretiva Habitats determina que os Estados-Membros:  

• tomem medidas positivas de conservação que correspondam aos requisitos ecológicos dos tipos de 

habitats e das espécies presentes nos sítios (artigo 6.º, n.º 1);  

• tomem medidas para evitar a deterioração dos tipos de habitats ou qualquer perturbação significativa das 

espécies para cuja proteção os sítios foram designados (artigo 6.º, n.º 2). 

 

A fim de satisfazer a primeira exigência, os Estados-Membros têm de estabelecer objetivos de conservação 

claros para cada sítio Natura 2000 com base no estado de conservação e nos requisitos ecológicos dos tipos 

de habitats e das espécies de interesse comunitário presentes. Os objetivos de conservação específicos do 

sítio definem a condição desejada das espécies e dos tipos de habitats num sítio, de modo que este possa 

contribuir para o objetivo global de um estado de conservação favorável dessas espécies e tipos de habitats 

a nível nacional, biogeográfico ou europeu. É particularmente importante que os promotores, os responsáveis 

pelo planeamento e as autoridades no setor da energia eólica tenham presentes os objetivos de conservação 

de um sítio Natura 2000, uma vez que os potenciais efeitos negativos de determinado plano ou projeto terão 

de ser avaliados à luz desses objetivos de conservação.  

A Diretiva Habitats encoraja as autoridades competentes no domínio da natureza a elaborarem os planos de 

gestão Natura 2000 em estreita colaboração com as partes interessadas a nível local. Apesar de não terem 

caráter vinculativo, estes planos podem ser uma fonte de informação muito útil no que diz respeito às espécies 

e aos tipos de habitats para cuja proteção o sítio foi designado, aos objetivos de conservação do sítio e, se 

for caso disso, às relações com outras utilizações dos solos na zona. Também descrevem as medidas práticas 

de conservação necessárias para atingir os objetivos de conservação do sítio. 

2.2.3 Abordagem faseada dos projetos de parques eólicos 
suscetíveis de afetar os sítios Natura 2000 

 As informações deste capítulo baseiam-se principalmente nos documentos seguintes:  

• documento de orientação da Comissão Europeia intitulado «Gestão dos sítios Natura 2000. As disposições 

do artigo 6.º da Diretiva Habitats (92/43/CEE)»;  

• documento de orientação da Comissão Europeia intitulado «Avaliação de planos e projetos suscetíveis de 

afetar de forma significativa sítios Natura 2000. Guia metodológico sobre as disposições dos n.os 3 e 4 do 

artigo 6.º da Diretiva (92/43/CEE)Habitats». 

Estes documentos de orientação37 fornecem esclarecimentos úteis para a interpretação e aplicação da 

legislação. 

 

                                                      

37 Disponíveis em https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm


 

 Documento de orientação sobre projetos de aproveitamento de energia eólica e legislação da UE no domínio da natureza 20 

A Diretiva Habitats não exclui, a priori, os projetos de parques eólicos em sítios Natura 2000 ou adjacentes a 

estes. Tais projetos devem ser analisados caso a caso. O artigo 6.º, n.os 3 e 4, (ver Caixa 2-1) estabelece um 

procedimento faseado de avaliação e licenciamento, que tem de ser seguido quando se propõem planos ou 

projetos suscetíveis de afetar um ou mais sítios Natura 2000. Tal procedimento é aplicável não só a planos 

ou projetos a executar nos sítios Natura 2000, mas também a planos destinados a serem executados fora 

deles e que possam ter efeitos significativos no interior dos sítios. Durante o procedimento de licenciamento 

de um plano ou projeto, as autoridades nacionais competentes devem garantir que foi devidamente realizada 

a avaliação dos efeitos significativos decorrentes de planos ou projetos de energia eólica. Há três fases 

principais:  

• Primeira fase: Rastreio. A primeira parte do procedimento consiste numa pré-avaliação («rastreio») para 

verificar, em primeiro lugar, se o plano ou projeto está diretamente relacionado com a gestão do sítio 

Natura 2000 ou é necessário para essa gestão e, em segundo lugar, não sendo este o caso, se é suscetível 

(no sentido de não se excluir) de afetar esse sítio de forma significativa. 

• Segunda fase: Avaliação adequada. A segunda parte do procedimento consiste em realizar uma 

avaliação adequada das incidências no sítio, tendo em conta os objetivos de conservação do mesmo. Essa 

avaliação deve indicar se é possível apurar que o projeto ou plano não afetará a integridade do sítio Natura 

2000, individualmente ou em conjugação com outros planos ou projetos, tendo em conta possíveis 

medidas de atenuação. 

• Terceira fase: Derrogação do artigo 6.º, n.º 3, em certas condições. A terceira fase do procedimento 

(regida pelo artigo 6.º, n.º 4) é aplicável caso se proponha que, não obstante uma avaliação negativa, um 

plano ou projeto não seja rejeitado, mas sim reexaminado. Neste caso, o artigo 6.º, n.º 4, permite 

derrogações ao artigo 6.º, n.º 3, em certas condições, nomeadamente em caso de falta comprovada de 

soluções alternativas e de existência de razões imperativas de reconhecido interesse público para a 

execução do projeto, impondo-se a adoção de medidas compensatórias adequadas para garantir a 

coerência geral da rede Natura 2000. 

 

Cada fase do procedimento é influenciada pela fase anterior. Por conseguinte, a correta aplicação do artigo 

6.º, n.os 3 e 4 exige que as fases decorram na sequência indicada. A figura 2-1 apresenta um fluxograma 

simplificado deste procedimento. 

Caixa 2-1: Artigo 6.º, n.os 3 e 4, da Diretiva Habitats (92/43/CEE) 

Artigo 6.º, n.º 3. Os planos ou projetos não diretamente relacionados com a gestão do sítio e não necessários para essa 

gestão, mas suscetíveis de afetar esse sítio de forma significativa, individualmente ou em conjugação com outros planos 

e projetos, serão objeto de uma avaliação adequada das suas incidências sobre o sítio no que se refere aos objetivos 

de conservação do mesmo. Tendo em conta as conclusões da avaliação das incidências sobre o sítio e sem prejuízo 

do disposto no n.º 4, as autoridades nacionais competentes só autorizarão esses planos ou projetos depois de se terem 

assegurado de que não afetarão a integridade do sítio em causa e de terem auscultado, se necessário, a opinião pública.  

 

Artigo 6.º, n.º 4. Se, apesar de a avaliação das incidências sobre o sítio ter levado a conclusões negativas e na falta de 

soluções alternativas, for necessário realizar um plano ou projeto por outras razões imperativas de reconhecido interesse 

público, incluindo as de natureza social ou económica, o Estado-Membro tomará todas as medidas compensatórias 

necessárias para assegurar a proteção da coerência global da rede Natura 2000. O Estado-Membro informará a 

Comissão das medidas compensatórias adotadas. No caso de o sítio em causa abrigar um tipo de habitat natural e/ou 

uma espécie prioritária, apenas podem ser evocadas razões relacionadas com a saúde do homem ou a segurança 

pública ou com consequências benéficas primordiais para o ambiente ou, após parecer da Comissão, outras razões 

imperativas de reconhecido interesse público. 
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Figura 2-1: Fluxograma do procedimento previsto no artigo 6.º, n.os 3 e 4 (baseado no guia metodológico da Comissão 
Europeia) 
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2.2.3.1 Rastreio  

Esta fase examina a probabilidade de um projeto ou plano ter efeitos significativos, individualmente ou 

em conjugação com outros projetos ou planos, num sítio Natura 2000. Na eventualidade de poder ter um 

efeito significativo no sítio, será necessária uma avaliação adequada nos termos do artigo 6.º, n.º 3. 

O rastreio é uma fase de pré-avaliação. Baseia-se geralmente nas melhores informações disponíveis ou no 

parecer de peritos, ao invés de exigir a obtenção de novos elementos pormenorizados. Caso as informações 

não sejam suficientes ou não estejam imediatamente disponíveis antes de se tomar uma decisão, podem ser 

solicitadas mais informações e, em alguns casos, poderão ser úteis deslocações ao terreno.  

O rastreio tem de ser realizado numa fase inicial, ou seja, antes de todos os pormenores de um plano serem 

decididos ou antes do início da conceção de um projeto, quando já sejam conhecidos o local e a natureza 

geral de um projeto. Um rastreio antecipado tem várias vantagens: 

• Pode reduzir o risco de atrasos e custos adicionais numa fase posterior, aquando da avaliação dos pedidos 

de licenciamento do projeto.  

• Possibilita a consulta antecipada dos promotores do projeto, das autoridades competentes e de outras 

partes interessadas detentoras de dados/conhecimentos pertinentes, a fim de obter as melhores 

informações que ajudem a avaliar a probabilidade da ocorrência de efeitos significativos. 

• Permite que o proponente de um plano ou projeto tenha em conta, numa fase inicial, quais os próximos 

passos necessários sem investir uma quantidade significativa de tempo e dinheiro. 

• Permite que o responsável pelo plano ou projeto identifique e antecipe eventuais riscos tanto para os sítios 

Natura 2000 como para o próprio plano ou projeto, por exemplo, escolhendo um sítio ou conceção 

alternativos para o plano ou projeto a fim de evitar ou reduzir os efeitos potenciais, ou obtendo dados para 

realizar uma avaliação imediata.  

 

O rastreio pode variar consoante os planos e projetos, dependendo da escala do projeto de aproveitamento 

em questão e dos efeitos prováveis. Pode ser realizada em quatro etapas.  

 1.  Determinação de se o projeto ou plano está diretamente ligado à gestão de um sítio Natura 2000 ou 

se é necessário para essa gestão. 

 2. Descrição do projeto ou plano e dos seus fatores de impacto. 

 3. Identificação dos sítios Natura 2000 suscetíveis de ser afetados (se for caso disso), tendo em conta 

os efeitos potenciais do plano ou projeto, individualmente ou em conjugação com outros planos ou projetos. 

 4. Avaliação da possibilidade de excluir prováveis efeitos significativos no sítio Natura 2000. 

  

A Caixa 2-2 indica os planos e projetos no domínio da energia eólica que devem ser objeto de rastreio.  

Caixa 2-2: Projetos de aproveitamento de energia eólica que devem ser objeto de rastreio 

• Um plano ou programa nacional ou regional de ordenamento do território, que influenciará as decisões de 

desenvolvimento de projetos de energia eólica 

• Construção, funcionamento e manutenção de um novo projeto de energia eólica 

• Desativação de um projeto de energia eólica existente  

• Reconversão das turbinas de energia eólica existentes ou extensão da vida operacional de um projeto de energia 

eólica existente (se os efeitos ecológicos desta extensão não tiverem sido avaliados). 

• Reequipamento através da instalação de novas turbinas em fundações existentes ou novas num projeto de 

aproveitamento de energia eólica existente [nos termos do artigo 2.º, n.º 10, da Diretiva Energias Renováveis revista 

(2018/2001)]38 

 

A identificação dos sítios Natura 2000 suscetíveis de serem afetados pelo plano ou pelo projeto de energia 

eólica requer a análise de todos os aspetos do projeto ou plano que possam ter efeitos em qualquer sítio 

                                                      

38 «Reequipamento": a renovação de centrais de produção de energia renovável, incluindo a substituição total ou parcial 
de instalações ou sistemas e equipamento de funcionamento de forma a substituir ou aumentar a potência da instalação 
ou a aumentar a sua eficiência». 
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Natura 2000 na zona influenciada pelo projeto/plano, tendo em conta as características (espécies, tipos de 

habitats) para as quais os sítios foram designados. Tal deve abranger: 

• Qualquer sítio Natura 2000 ao qual se sobreponham quaisquer ações ou aspetos do plano ou projeto em 

qualquer das suas fases, ou que seja adjacente aos mesmos. 

• Qualquer sítio Natura 2000 no interior da provável zona de influência do plano ou projeto. Os sítios Natura 

2000 localizados nas proximidades do projeto ou do plano (ou a alguma distância) suscetíveis de ser 

indiretamente afetados pelas ações ou aspetos do projeto. A construção e a presença de estradas de 

acesso, ou a drenagem de zonas húmidas ou turfeiras para a construção de turbinas constituem exemplos 

típicos relacionados com os projetos de aproveitamento de energia eólica. 

• Os sítios Natura 2000 localizados nas proximidades do projeto ou do plano (ou a alguma distância) cuja 

fauna se pode deslocar para a zona do projeto e encontrar a morte ou sofrer outros impactos (por exemplo, 

perda de áreas de alimentação ou da área vital).  

• Sítios Natura 2000 cuja conectividade ou continuidade ecológica pode ser afetada pelo projeto.  

 

A distância entre a zona do plano ou projeto e os sítios Natura 2000 que determina que estes devam ser 

considerados dependerá das características do plano ou projeto e da distância à qual os seus efeitos podem 

ser esperados. Certos projetos ou planos que não afetam diretamente os sítios Natura 2000 são suscetíveis 

de ter, ainda assim, um impacto importante se causarem um efeito de barreira ou impedirem ligações 

ecológicas. Este é normalmente o caso de parques eólicos marítimos com o potencial de causar um efeito de 

barreira para as aves marinhas forrageadoras ou migratórias, mesmo que estejam localizados a grandes 

distâncias dos sítios Natura 2000 designados para a proteção dessas aves marinhas.  

Avaliar se um plano ou projeto é ou não suscetível de afetar um sítio de forma significativa terá 

consequências de natureza prática e jurídica. Os planos e os projetos que sejam considerados como não 

suscetíveis de afetar um sítio de forma significativa podem ser tratados fazer sem referência às fases 

subsequentes previstas no artigo 6.º, n.º 3. No entanto, as autoridades nacionais competentes devem 

justificar e registar as razões para chegar a essa conclusão.  

Porém, se o projeto ou o plano for suscetível de afetar um sítio de forma significativa deverá realizar-

se uma avaliação adequada.  

Em caso de dúvida, ou seja, se não puder excluir-se, com base em informações objetivas, que um plano ou 

projeto é suscetível de afetar um ou vários sítios Natura 2000 de forma significativa, individualmente ou em 

conjugação com outros planos ou projetos, o plano ou projeto tem de ser sujeito a uma avaliação adequada.  

2.2.3.2 Avaliação adequada 

O objetivo da avaliação adequada consiste em avaliar as incidências do plano ou projeto sobre os objetivos 

de conservação do sítio, individualmente ou em conjugação com outros planos ou projetos. As conclusões 

devem possibilitar que as autoridades competentes determinem se o plano ou projeto afeta negativamente a 

integridade do sítio em causa. Por conseguinte, a avaliação adequada deve centrar-se especificamente nas 

espécies e/ou nos habitats para cuja proteção o sítio Natura 2000 foi designado. 

A avaliação adequada pode ser coordenada ou integrada noutras avaliações ambientais, nomeadamente na 

avaliação de impacte ambiental (AIA) de projetos e na avaliação ambiental estratégica (AAE) de planos e 

programas (ver secção 2.3).  

Tal como nos processos de AIA e de AAE, a avaliação adequada geralmente inclui envio de um relatório de 

avaliação pelo proponente do projeto ou plano à autoridade competente. Se a avaliação adequada identificar 

possíveis efeitos negativos ou não puder excluir tais efeitos, será também necessário propor medidas de 

atenuação para mitigar os efeitos identificados.  

Cabe à autoridade competente chegar a uma conclusão quanto aos efeitos do projeto ou plano sobre a 

integridade de um sítio Natura 2000.  

O processo de avaliação inclui recolher e avaliar informações de várias partes interessadas, incluindo 

autoridades nacionais, regionais e locais de conservação da natureza e as ONG pertinentes. É imprescindível 

que a avaliação do plano ou projeto se baseie em informações objetivas de boa qualidade e em dados fiáveis 
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assentes numa metodologia científica adequada e sólida. A autoridade competente poderá então utilizar as 

informações apresentadas pelo proponente do projeto ou do plano como base para consulta dos peritos 

internos e externos e outras partes interessadas. A autoridade competente poderá também ter de solicitar 

mais informações a fim de garantir que a avaliação final seja o mais abrangente e objetiva possível. O 

procedimento deve incluir a disponibilização das informações ao público e a possibilidade da sua participação. 

A realização da avaliação adequada compreende as seguintes etapas: 

 1. Obter informações sobre o plano ou projeto e sobre os sítios Natura 2000 em causa; 

 2. Avaliar as incidências do plano ou projeto sobre os objetivos de conservação do sítio; 

3. Determinar se o plano ou projeto pode ter efeitos adversos para a integridade do sítio; 

 4. Equacionar medidas de atenuação (incluindo monitorização). 

Estas etapas podem ter de ser aplicadas iterativamente, repetindo algumas em função dos resultados de 

outras. 

A avaliação tem de identificar, à luz dos melhores conhecimentos científicos na matéria, todos os aspetos do 

plano ou do projeto que sejam, por si só ou em conjugação com outros planos ou projetos, suscetíveis de 

afetar os objetivos de conservação do sítio. A avaliação dos efeitos deve basear-se em critérios objetivos e, 

se possível, quantificáveis, para se obter uma estimativa o mais precisa possível. A avaliação também deve 

indicar claramente a base dessas previsões e registá-la no relatório de avaliação correspondente.   

A avaliação deve ter em conta os possíveis impactos de todo o projeto ou plano em análise, incluindo todas 

as atividades compreendidas nas diferentes fases (preparação, construção, funcionamento e, quando 

pertinente, desativação). Requer a identificação e a diferenciação por tipo de impacto, incluindo efeitos diretos 

e indiretos, efeitos temporários ou permanentes, efeitos de curto e longo prazo e efeitos cumulativos. A 

avaliação adequada inclui analisar todos os aspetos do plano ou projeto que foram identificados na fase de 

rastreio como suscetíveis de afetar significativamente o sítio Natura 2000. Neste contexto, cada aspeto do 

plano ou projeto deve ser examinado individualmente e devem ser tidos em conta os seus efeitos potenciais 

em cada espécie ou tipo de habitat para cuja proteção o sítio foi designado. Em seguida, a avaliação deve 

analisar os efeitos das diferentes características do plano ou projeto no seu conjunto e umas em relação às 

outras, a fim de identificar interações entre as mesmas.  

A avaliação realizada nos termos do artigo 6.º, n.º 3, da Diretiva Habitats deve conter resultados e conclusões 

completos, precisos e definitivos, baseados nos melhores conhecimentos científicos na matéria. Deve ser 

capaz de dissipar qualquer dúvida razoável do ponto de vista científico quanto aos efeitos dos trabalhos 

propostos no sítio protegido em questão (ver, no apêndice C, exemplos de boas práticas destinadas a superar 

as incertezas normalmente encontradas durante a avaliação de projetos de aproveitamento de energia eólica). 

As conclusões da avaliação adequada devem estar claramente relacionadas com integridade do sítio. Se a 

avaliação concluir que haverá efeitos negativos para a integridade do sítio, deverá esclarecer em que aspetos 

poderão ocorrer efeitos adversos residuais após as medidas de atenuação. Tal será importante caso o plano 

ou projeto seja considerado utilizando o processo de derrogação previsto no artigo 6.º, n.º 4.  

Quando a avaliação adequada for concluída, considera-se boa prática elaborar um relatório que:  

a. Descreva o projeto ou plano de forma suficientemente pormenorizada, para que o público 

compreenda a sua natureza, escala e objetivos; 

b. enuncie as condições de referência do sítio Natura 2000;  

c. identifique os efeitos adversos do projeto ou plano no sítio Natura 2000;  

d. explique como as medidas de atenuação poderão evitar ou reduzir suficientemente esses efeitos;  

e. estabeleça um calendário e identifique os mecanismos que permitirão assegurar, executar e 

monitorizar as medidas de atenuação.  

O resultado da avaliação adequada e as conclusões do relatório devem fazer parte do processo de 

autorização ou de qualquer outra decisão tomada sobre o plano ou projeto em questão. 

Incumbe às autoridades competentes aprovar o plano ou projeto, atendendo às conclusões estabelecidas na 

avaliação adequada quanto às incidências de um plano ou projeto sobre o sítio da rede Natura 2000 em 

causa. Essa decisão só pode ser tomada depois de as autoridades se terem certificado de que o plano ou 

projeto não afeta negativamente a integridade do sítio. Tal sucede quando não existe nenhuma dúvida 

razoável do ponto de vista científico quanto à inexistência de tais efeitos. Quando subsiste incerteza sobre a 
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inexistência de efeitos adversos para a integridade do referido sítio resultantes do plano ou do projeto em 

questão, a autoridade competente é obrigada a recusar o pedido de autorização. 

2.2.3.3 Derrogações previstas no artigo 6.º, n.º 4 

As autoridades competentes só podem aprovar planos ou projetos cuja avaliação adequada não tenha podido 

excluir efeitos adversos para a integridade dos sítios mediante a concessão de uma derrogação nos termos 

do artigo 6.º, n.º 4. Essas disposições definem três requisitos principais, que devem ser satisfeitos e 

documentados: 

• A alternativa apresentada para aprovação é a que apresenta menos perigos para os habitats, espécies e 

integridade do(s) sítio(s) Natura 2000, independentemente de quaisquer considerações económicas, e não 

existe nenhuma alternativa viável que não afete negativamente a integridade do sítio; 

• Existem razões imperativas de reconhecido interesse público, inclusive «de natureza social ou 

económica»; 

• São tomadas todas as medidas compensatórias necessárias para proteger a coerência global da rede 

Natura 2000. 

 

Para mais informações sobre as disposições deste artigo, consultar o documento de orientação da Comissão 

Europeia sobre as disposições do artigo 6.º, n.os 3 e 4, da Diretiva Habitats39.  

 

2.2.4 Disposições relativas à proteção das espécies 

As informações apresentadas neste capítulo baseiam-se principalmente no documento de orientação da 

Comissão Europeia sobre a proteção rigorosa das espécies animais de interesse comunitário ao abrigo da 

Diretiva Habitats (92/43/CEE)40.  

 

O segundo conjunto de disposições previstas nas diretivas no domínio da natureza diz respeito à proteção de 

determinadas espécies em toda a sua área de distribuição natural na UE, ou seja, no interior e exterior dos 

sítios Natura 2000. As medidas de proteção aplicam-se às espécies enumeradas no anexo IV da Diretiva 

Habitats e a todas as espécies de aves selvagens da UE. Os termos exatos são estabelecidos no artigo 5.º 

da Diretiva Aves e nos artigos 12.º (no caso dos animais) e 13.º (no caso das plantas) da Diretiva Habitats.  

Essencialmente, exigem que os Estados-Membros proíbam:  

• a captura ou morte deliberadas de espécies; 

• a sua perturbação intencional durante os períodos de reprodução, dependência, hibernação e migração; 

• a deterioração ou destruição de sítios de reprodução ou áreas de repouso; 

• a destruição deliberada de ninhos ou ovos, ou o desenraizamento ou destruição de espécies vegetais 

protegidas. 

 

As derrogações das disposições relativas à proteção das espécies apenas são permitidas em casos limitados, 

por exemplo, no interesse da saúde e da segurança públicas, ou por outras razões imperativas de reconhecido 

interesse público, desde que não haja uma alternativa satisfatória e as consequências destas derrogações 

sejam compatíveis com os objetivos gerais das diretivas. As condições de aplicação das derrogações estão 

previstas no artigo 9.º da Diretiva Aves e no artigo 16.º da Diretiva Habitats. 

As disposições relativas à proteção das espécies são muito pertinentes para os projetos de aproveitamento 

de energia eólica. Visam, por exemplo, assegurar que os novos projetos não causam a destruição dos locais 

de reprodução e de repouso das espécies abrangidas pelo anexo IV da Diretiva Habitats, nem a morte ou 

ferimentos das aves selvagens, a menos que uma derrogação tenha sido concedida pelas autoridades 

competentes em conformidade com as diretivas.  

                                                      

39 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_pt.pdf. 
40 Disponível em https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_pt.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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2.3 Alinhamento com os processos de avaliação ambiental 
estratégica (AAE) e avaliação de impacte ambiental (AIA) 

Além da avaliação adequada nos termos do artigo 6.º, n.º 3, da Diretiva Habitats, os planos ou projetos de 

energia eólica serão frequentemente abrangidos pela Diretiva Avaliação Ambiental Estratégica41 ou pela 

Diretiva Avaliação de Impacte Ambiental42.  

Integrar e coordenar os procedimentos de avaliação ambiental previstos nestes atos legislativos da UE 

melhora a eficiência dos processos administrativos. É importante compreender as semelhanças e as 

diferenças entre as disposições de cada diretiva.  

Nos termos do artigo 2.º, n.º 3, da Diretiva Avaliação de Impacte Ambiental, os Estados-Membros devem 

garantir que os projetos para os quais a obrigação de efetuar uma avaliação dos efeitos no ambiente decorra 

simultaneamente da Diretiva Avaliação de Impacte Ambiental e da Diretiva Habitats são sujeitos a 

procedimentos coordenados e/ou conjuntos quer de uma quer de ambas combinadas. O processo de 

coordenação ou junção dos procedimentos de avaliação ambiental aplicados a um projeto, de modo a evitar 

sobreposições e redundâncias, juntamente com o aproveitamento das sinergias e a redução ao mínimo do 

tempo necessário para a autorização, é designado por «racionalização». A Comissão publicou um documento 

de orientação sobre a racionalização das avaliações ambientais, conforme referido no artigo 2.º, n.º 3, da 

Diretiva Avaliação de Impacte Ambiental43. A Diretiva Avaliação Ambiental Estratégica inclui disposições 

semelhantes para racionalizar as avaliações ambientais. 

No entanto, é essencial que as informações necessárias para cada avaliação e as respetivas conclusões 

sejam claramente distintas e identificáveis no relatório da avaliação de impacte ambiental, a fim de poderem 

ser diferenciadas de informações gerais relativas a AIA e AAE. Tal é necessário porque existem várias 

diferenças importantes entre os procedimentos de AIA/AAE e os procedimentos de avaliação adequada, em 

particular o facto de os resultados da avaliação adequada serem vinculativos para a autorização de um plano 

ou projeto. Tal significa que uma AAE ou uma AIA não pode substituir uma avaliação adequada, pois nenhum 

dos procedimentos se sobrepõe ao outro. 

  

                                                      

41 Diretiva 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de junho de 2001, relativa à avaliação dos efeitos 
de determinados planos e programas no ambiente. 
42 Diretiva 2011/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa à avaliação dos 
efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 
2014/52/UE. 
43 Comunicação da Comissão — Documento de orientação da Comissão relativo à racionalização das avaliações 
ambientais realizadas nos termos do artigo 2.º, n.º 3, da Diretiva Avaliação do Impacto Ambiental (Diretiva 2011/92/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, alterada pela Diretiva 2014/52/UE) (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0727(01)&from=EN). 
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3. ABORDAGEM E PRINCÍPIOS GERAIS DURANTE O 
RASTREIO E A AVALIAÇÃO ADEQUADA  

O presente capítulo visa fornecer orientações e boas práticas sobre alguns problemas gerais que podem 

surgir durante os procedimentos de rastreio e de avaliação adequada, tais como a avaliação do caráter 

significativo dos efeitos, o procedimento de delimitação do âmbito e a definição de um base de referência. 

Também abrange questões relativas à incerteza, aos efeitos cumulativos e à consulta das partes 

interessadas.  

3.1 Caráter significativo dos efeitos prováveis 

O artigo 6.º, n.º 3, da Diretiva Habitats refere a necessidade de avaliar a probabilidade de um plano ou projeto 

ter efeitos significativos num sítio Natura 2000. O processo de rastreio determina a probabilidade de um plano 

ou projeto ter um efeito significativo no sítio. Se os efeitos significativos não puderem ser excluídos com 

segurança, tem de ser realizada uma avaliação adequada. A avaliação adequada determina os efeitos 

prováveis no sítio Natura 2000 em relação aos seus objetivos de conservação e se a implantação do plano 

ou projeto é suscetível de afetar ou afetará negativamente a integridade do sítio. 

Um dos principais desafios enfrentados ao realizar uma avaliação de um plano ou projeto diz respeito à 

identificação e determinação de um efeito como significativo ou não significativo.  

Primeiro, é necessário examinar o tipo e o alcance dos efeitos («afetar… de forma significativa») e, em 

seguida, investigar as causas prováveis da criação de tais efeitos («suscetíveis de... individualmente ou em 

conjugação»). Determinar se um plano ou projeto é ou não suscetível de afetar um sítio de forma significativa 

terá consequências de natureza prática e jurídica. Por conseguinte, quando um plano ou projeto é proposto, 

é importante que, em primeiro lugar, esta questão essencial seja analisada e que, em segundo lugar, essa 

análise consiga resistir a um exame científico e pericial minucioso. As salvaguardas previstas no artigo 6.º, 

n.º 3, são desencadeadas não pela certeza, mas sim pela probabilidade de ocorrerem efeitos significativos. 

Nesta fase, não é possível ter em conta medidas de atenuação. Os efeitos transfronteiriços também devem 

ser tidos em conta (Comissão Europeia, 2019). 

O caráter significativo varia em função de fatores como a dimensão do impacto, o tipo, o alcance, a duração, 

a intensidade, o momento, a probabilidade, os efeitos cumulativos e a vulnerabilidade dos habitats e espécies 

em causa.  

Normalmente, a avaliação do caráter significativo tem em conta os seguintes efeitos: 

• Perda direta de habitat: Redução da zona coberta pelo habitat em consequência de destruição física (ou 

seja, devido à sua eliminação ou à colocação de materiais de construção ou sedimentos); perda de zonas 

de reprodução, de procura de alimento e de repouso das espécies.  

• Degradação dos habitats: Deterioração ou redução da qualidade do habitat, por exemplo como resultado 

da redução da abundância das espécies características ou da alteração da estrutura comunitária 

(composição das espécies); deterioração das zonas de reprodução, procura de alimento e repouso das 

espécies. 

• Fragmentação dos habitats: Alteração das parcelas de distribuição de habitats e espécies pertinentes, 

por exemplo uma área contígua de habitat dividida em duas ou mais áreas pequenas e isoladas, causando 

uma barreira entre fragmentos de habitat. 

• Perturbação das espécies: Mudança nas condições ambientais (por exemplo, ruído, frequência de 

pessoas e veículos, aumento de sedimentos suspensos ou deposição de poeiras); por exemplo, a 

perturbação pode causar a deslocação de indivíduos da espécie, mudanças no comportamento das 

espécies, risco de mortalidade. 

• Efeitos indiretos: Mudança indireta na qualidade do ambiente (incluindo hidrologia). 

 

Os projetos de aproveitamento de energia eólica apresentam outros tipos de efeitos típicos, nomeadamente 

o efeito de barreira e o risco de colisão.  

As fontes de informação para determinar o caráter significativo dos efeitos podem incluir dados de operações 

semelhantes que afetam os sítios com objetivos de conservação idênticos e pareceres de peritos baseados 
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nos dados disponíveis. No entanto, a avaliação deve ter em conta as circunstâncias locais de cada sítio, pois 

o que pode ser significativo para um sítio pode não ser para outro.  

O conceito de «significativo» deve ser interpretado objetivamente. O caráter significativo dos efeitos deve ser 

determinado no que respeita às características específicas e às condições ambientais do sítio protegido que 

é afetado pelo plano ou projeto, tendo especialmente em conta os objetivos de conservação do sítio e as suas 

características ecológicas (Comissão Europeia, 2019).   

Uma avaliação dos efeitos significativos deve ter fundamentos científicos sólidos (incluindo os melhores 

métodos e conhecimentos disponíveis) e basear-se em dados fiáveis, ter uma abordagem de precaução e, 

se for caso disso, ter em conta a opinião das partes interessadas, como ONG, agências de conservação da 

natureza ou investigadores.  

A avaliação deve aplicar o princípio da proporcionalidade, ser compatível com o princípio da precaução e ter 

em conta:  

 a natureza, a dimensão e a complexidade do plano ou projeto,  

 os efeitos esperados, e 

 a vulnerabilidade e a impossibilidade de substituição das espécies e habitats afetados protegidos na 

UE.  

Adotar uma abordagem proporcionada significa avaliar os efeitos significativos em todos os habitats e 

espécies afetados protegidos na UE e evitar ou reduzir os efeitos eficazmente, sem incorrer em custos 

excessivos (Smeeton e George, 2014). 

As decisões do Tribunal de Justiça da UE analisaram, em várias ocasiões, que efeitos decorrentes de planos 

ou projetos constituem efeitos significativos. Em 2017, no contexto da Diretiva Avaliação de Impacte 

Ambiental, o TJUE considerou «efeitos significativos» como os efeitos potenciais sobre as espécies 

protegidas pela Diretiva Habitats (ou pela legislação nacional)44.  

Podem encontrar-se informações mais pormenorizadas sobre a forma de avaliar a o caráter significativo dos 

efeitos nos capítulos 4.2 (em terra) e 6 (no mar) deste guia, nos subcapítulos dedicados aos habitats e aos 

diferentes grupos de espécies.  

 

3.2 Estabelecer o conteúdo, a área e o prazo da avaliação 
(delimitação do âmbito) 

As avaliações exigirão a obtenção de dados de base específicos do contexto dos diferentes planos ou 

projetos. É importante que as autoridades nacionais competentes para a elaboração de planos e os 

promotores de projetos colaborem com as principais partes interessadas a fim de determinar o âmbito da 

avaliação com base no parecer de peritos. O âmbito acordado deve definir que informações devem ser 

incluídas na avaliação no respeitante aos habitats e espécies protegidos na UE, sítios Natura 2000, rotas e 

efeitos, bem como os planos e projetos que podem funcionar em combinação (ver o capítulo 3.4 sobre efeitos 

cumulativos).  

Estabelecer as condições de referência para os projetos de aproveitamento de energia eólica pode levar mais 

de 12 meses. Por exemplo, a fim de contabilizar as variações de fatores como as condições meteorológicas 

e a disponibilidade de alimento, que se sabe terem uma forte influência na abundância de espécies altamente 

móveis (como as aves marinhas), poderá ser necessário realizar levantamentos mensais das condições de 

referência durante um período contínuo de 24 meses. Para as espécies sedentárias ou habitats que não são 

muito dinâmicos, levantamentos das condições de referência durante um único período de 12 meses podem 

ser adequados para cobrir a variação sazonal. 

                                                      

44 C-461/17, Holohan e o., ECLI:EU:C:2018:883, [2018] Coletânea da jurisprudência (Coletânea geral); recordando o 
Acórdão de 24 de novembro de 2011 no processo C‑404/09, Comissão/Reino de Espanha (Alto Sil/urso pardo 
espanhol), EU:C:2011:768, n.º 86’. 
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Em todos os casos, os prazos de um projeto de aproveitamento de energia eólica deverão ter em conta a 

necessidade de obter dados de base por um período de tempo suficiente, cobrindo aspetos sazonais do 

comportamento (reprodução, migração, hibernação) conforme apropriado. Os dados de base devem registar 

as condições ambientais no cenário prévio à implantação do plano ou projeto, ou seja, antes de quaisquer 

atividades de pré-construção ou construção que alterem de forma mensurável as condições de base. O 

cronograma do plano ou do projeto deve igualmente ter em conta o facto de os dados ecológicos poderem 

ser válidos apenas por um determinado período e as autoridades nacionais competentes só poderem aceitar 

a validade dos dados para efeitos de uma AAE, AIA ou avaliação adequada se estes forem obtidos num 

determinado prazo antes da avaliação45.  

O capítulo 4.2 (terrestre) e o capítulo 6 (marítimo) apresentam análises dos prováveis efeitos significativos 

decorrentes de projetos de aproveitamento de energia eólica nas espécies e nos habitats protegidos na UE, 

abrangendo a análise do parâmetro fundamental da distância (à qual se podem medir os efeitos) e do 

comportamento de distribuição das espécies móveis.  

Os efeitos de um projeto (por exemplo, turbinas eólicas) devem ser analisados em todo o seu ciclo de vida. 

Esses efeitos podem ser de longo alcance e afetar habitats e espécies protegidos na UE que se encontram 

distantes do plano ou projeto. Por conseguinte, a zona de estudo (quadro geográfico de referência) deve ser 

definida de modo a abranger toda a área geográfica no interior da qual deverão ocorrer todas as atividades e 

efeitos do plano ou projeto. 

À luz dos efeitos que podem resultar do plano ou projeto, a zona de estudo pode ser expandida a fim de incluir 

características ambientais à escala mais vasta de uma paisagem terrestre ou marítima ou de um ecossistema, 

por exemplo uma bacia hidrográfica. A zona de estudo pode mudar durante o processo de avaliação, se forem 

recebidas ou forem necessárias informações adicionais para fundamentar a avaliação ou o planeamento das 

medidas de atenuação, ou se a monitorização de longo prazo exigir sítios de controlo (Gullison et al., 2015). 

É também necessário definir o período de tempo (quadro temporal de referência) da avaliação. Os efeitos nas 

espécies protegidas na UE podem fazer-se sentir durante um certo tempo após o início e/ou a conclusão do 

plano ou projeto (Caixa 3-1). O prazo deve ser suficientemente longo para ter em conta as condições de 

referência passadas, presentes e as prováveis condições de referência futuras, o período total durante o qual 

há probabilidade de se produzirem efeitos, os efeitos previstos das alterações climáticas nas condições 

ambientais e nos habitats e espécies protegidos na UE, bem como quaisquer desenvolvimentos futuros 

previsíveis, com referência a planos de ordenamento do território e/ou a pareceres de peritos. 

Por último, ao definir o espaço e o período de tempo, a avaliação também deve ter em conta os potenciais 

efeitos cumulativos (ver o capítulo 3.4).   

Caixa 3-1: Exemplos de cenários que requerem um período de tempo prolongado 

Exemplo 1. Espécies de vida longa, como grandes aves de rapina migratórias, que retornam à Europa e se reproduzem 

somente após os três ou quatro anos de idade. A perda de indivíduos imaturos devido à mortalidade por colisão com 

turbinas eólicas logo após o nascimento ou durante a migração pode apenas ser mensurável na população reprodutora 

quando os adultos reprodutores não são substituídos por aves que retornam em idade reprodutiva. Tal pode ocorrer 

somente três a quatro anos depois de o projeto entrar em funcionamento, mas continuará após a cessação de atividade. 

 

                                                      

45 As orientações do Reino Unido para o levantamento de morcegos (Collins, 2016) defendem que o período de 
validade dos dados do estudo deve ser decidido caso a caso e depende de uma série de questões, como se segue: 
• Os levantamentos originais foram realizados de acordo com as orientações em matéria de boas práticas? 
• Os levantamentos originais foram de alguma forma restringidos (em termos de horários, condições 
meteorológicas, equipamento utilizado, número de investigadores, experiência dos investigadores, etc.)? 
• Os resultados dos levantamentos originais sustentam as conclusões originais e estas ainda são pertinentes? 
• A natureza do sítio ou das zonas nas proximidades mudou desde os levantamentos originais (por exemplo, 
uma estrutura deteriorou-se e tornou-se menos adequada para um local de repouso, ou a ocupação humana cessou e a 
estrutura tornou-se mais adequada para um local de repouso)? 
• É provável que levantamentos adicionais forneçam informações importantes para a tomada de uma decisão 
(como uma autorização de planeamento), a definição de medidas de atenuação ou conselhos específicos relacionados 
com uma atividade proposta? 
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Boas práticas:  

No que se refere aos objetivos de conservação do sítio Natura 2000, avaliar as consequências para a população 

da mortalidade por colisão com turbinas eólicas desde o início do plano ou projeto até quando se prevê que o 

efeito deixe de ocorrer. 

 

Exemplo 2. O aumento do nível do mar decorrente das alterações climáticas reduz a extensão de um habitat costeiro 

nos próximos 25 anos. 

A perda de um habitat costeiro decorrente da pegada das fundações das turbinas eólicas pode ser prevista no momento 

da construção. A importância da perda de habitat ao longo de uma fase operacional de 25 anos do plano ou projeto pode 

ser consideravelmente maior quando é tida em conta a perda de habitat costeiro devido ao aumento do nível do mar. 

Este aspeto é especialmente importante se a implantação do projeto puder impedir a execução de ações de gestão 

relacionadas com as alterações climáticas, por exemplo o realinhamento gerido da linha de costa. 

 

Boas práticas:  

No que se refere aos objetivos de conservação do sítio Natura 2000, avaliar a perda de habitat a partir da pegada 

do plano ou projeto em combinação com previsões cientificamente justificáveis de perda ou ganho de habitat no 

interior do sítio Natura 2000 em diferentes cenários de aumento do nível do mar decorrente das alterações 

climáticas. 

 

 

Exemplo 3. Desenvolvimento de uma comunidade de recife nas fundações de turbinas situadas em águas marinhas. 

O estabelecimento de comunidades em estruturas artificiais e de outras espécies marinhas em resposta é um processo 

dinâmico que pode levar muitos anos, sendo dificultado por fatores como a redução da pressão de pesca. É provável 

que tais efeitos se desenvolvam ao longo de toda a fase operacional de um plano ou projeto de energia eólica. Se as 

fundações e/ou materiais, tais como enrocamento, forem deixados no local após a desativação, os efeitos, quer/sejam 

positivos ou negativos, também podem durar para sempre. 

 

Boas práticas:  

Identificar as potenciais consequências tróficas do desenvolvimento de recifes em relação às características 

ecológicas ou à função do sítio Natura 2000 e avaliar os efeitos prováveis. Proceder a monitorização, não apenas 

para descrever a colonização, mas para avaliar as consequências para grupos, como os mamíferos marinhos, 

para que mais tarde seja possível tomar decisões informadas relativamente à desativação.   

 

Ponderar se o desenvolvimento de comunidades bentónicas46 em substratos colocados (por exemplo, enrocamento) 

contribui de forma positiva para a biodiversidade e a função do ecossistema ou para a degradação do habitat natural. 

Tal dependerá em parte do contexto histórico, por exemplo se no passado houve perda de habitats de substrato duro. 

 

Ponderar realizar a monitorização de espécies exóticas invasoras que podem colonizar estruturas rígidas, dado que 

tendem a colonizar novos substratos mais rapidamente do que as espécies nativas. 

 

3.3 Definir uma base de referência  

As informações de referência devem ser proporcionadas às necessidades da avaliação. Como tal, as 

informações de referência para o rastreio requerem um grau de pormenor inferior ao das informações de base 

para a avaliação adequada. Muitas vezes, as decisões do rastreio podem basear-se em material publicado e 

em consultas a agências pertinentes de conservação da natureza.  

A base de referência descreve o contexto ecológico da localização do plano ou projeto, os sítios Natura 2000 

em causa e as ligações entre o plano ou projeto e esses sítios. A Caixa 3-2 dá exemplos de informações 

ecológicas de referência pertinentes. A Caixa 3-3 dá exemplos de fontes de informação existentes e de dados 

adicionais de levantamentos que fundamentam cada avaliação adequada47.  

  

                                                      

46 A comunidade de organismos que vive sobre, dentro, ou próximo do fundo marinho, fluvial, lacustre ou de um curso 
de água, também conhecida como zona bentónica. 
47 O nível de informações normalmente tomado em consideração em cada etapa do processo de avaliação adequada 
está resumido no apêndice C. 
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Caixa 3-2: Exemplos de informações ecológicas de referência pertinentes 

• Tamanho e tendências, grau de isolamento, sazonalidade, estrutura etária e estado de conservação da população48 

• Área, grau de fragmentação e isolamento dos habitats, bem como o seu estado de conservação 

• Relações biológicas e ecológicas entre habitats e espécies (por exemplo, análise da área vital) 

• Práticas de gestão da terra/mar, por exemplo, rotação de culturas, queima sazonal de vegetação e zonas de pesca 

proibida 

• Características ambientais que ligam o local do plano ou projeto a sítios Natura 2000, por exemplo rios ou correntes 

de maré 

 

Caixa 3-3: Exemplos das principais fontes de informação para as avaliações de impacto 

• Formulário de dados normalizado da rede Natura 2000 

O formulário de dados normalizado, que se encontra disponível para cada sítio Natura 2000, contém informações sobre 

as espécies e os tipos de habitats protegidos na UE para cuja proteção o sítio foi designado e proporciona uma avaliação 

ampla da condição de cada espécie ou tipo de habitat nesse sítio (classificado de A a D).  

Faculta informações sobre a superfície, a representatividade e o estado de conservação dos habitats presentes no sítio, 

bem como uma avaliação global do valor do sítio para a conservação dos tipos de habitats naturais em questão.  

Disponibiliza informações sobre as populações e estatuto (residente, reprodutor, invernal, migratório) das espécies 

presentes no sítio e sobre o valor do sítio para a espécie em questão.  

Inclui também informações contextuais pertinentes sobre o sítio, nomeadamente:   

- características gerais do sítio, qualidade e importância;  

- vulnerabilidade (pressões antropogénicas e de outra natureza exercidas sobre o sítio, bem como a fragilidade 

dos habitats e ecossistemas); 

- todas as atividades humanas e processos naturais que podem ter influência, positiva ou negativa, na 

conservação e gestão do sítio; 

- entidade gestora responsável pelo sítio;  

- planos de gestão do sítio e práticas, incluindo atividades humanas tradicionais;  

- um mapa do sítio. 

• Planos de gestão dos sítios  

Quando disponíveis, os planos de gestão da rede Natura 2000 podem fornecer informações sobre os objetivos de 

conservação do sítio, a localização e o estatuto das espécies e habitats que ocorrem no sítio, as ameaças a que estão 

sujeitos e as medidas necessárias para melhorar o seu estado de conservação. Este elemento pode ser útil nas fases de 

rastreio e de avaliação adequada. 

• Visualizador Natura 2000 (http://natura2000.eea.europa.eu/) e base de dados pública Natura 2000 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm.  

• Mapas de sensibilidade da vida selvagem 

• Mapas e imagens aéreas atuais e passadas, informações de levantamentos geológicos e hidrogeológicos, 

informações provenientes de autoridades nacionais competentes, agências de conservação da natureza, ONG, AAE, 

AIA e avaliações adequadas concluídas, bases de dados de parques eólicos e de outras organizações com peritos 

pertinentes49 

• Dados e relatórios de projetos de investigação financiados pela UE, bem como outras publicações de investigação e 

bases de dados das universidades, das ONG ou da indústria. A título de exemplo, podem ser de grande utilidade 

dados de telemetria, por exemplo dos projetos LIFE. A Movebank50 (https://www.movebank.org/) é uma base de dados 

interessante.  

                                                      

48 Para uma série de táxones, como morcegos e mamíferos marinhos, a recolha destas informações só pode ser feita 
até um certo ponto. A título de exemplo, no caso dos morcegos, o tamanho e a estrutura etária da população são 
elementos fundamentais e a falta de dados impede atualmente que se façam avaliações razoáveis da maioria dos sítios. 
No entanto, estimar o tamanho da população obrigaria a aumentar significativamente o investimento dos promotores de 
projetos de parques eólicos, pois seria necessário aplicar técnicas adicionais específicas para a recolha de informações 
de referência, como a monitorização dos locais de repouso por telemetria, a contagem de animais, a sua captura, etc. 
Nos próximos anos, prevê-se que fiquem gradualmente disponíveis mais informações sobre esta matéria (ver, por 
exemplo, um levantamento realizado à escala do Reino Unido: https://www.bats.org.uk/our-work/national-bat-monitoring-
programme/british-bat-survey). 
49 Ver, por exemplo, The Wind Power https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_en.php 
e 4C Offshore https://www.4coffshore.com/offshorewind/. 
50 Na Grécia, já muitos promotores de projetos e consultores utilizam esta base de dados em linha durante o processo 
de AIA (ou mesmo antes deste). O campo «Tracking Data Map» inclui vários projetos com dados disponíveis (alguns 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm
https://www.movebank.org/
https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_en.php
https://www.4coffshore.com/offshorewind/
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• Planos pertinentes, mapas atuais e antigos, informações de levantamentos geológicos e hidrogeológicos existentes, 

bem como quaisquer informações de levantamentos ecológicos existentes, disponibilizadas por organizações da 

indústria, promotores, proprietários de terras, gerentes de sítios ou agências e organizações de conservação da 

natureza 

• Relatórios ambientais estratégicos e a nível dos projetos e relatórios de avaliações de impacte ambiental, relatórios 

de avaliações adequadas e outros documentos comprovativos de avaliações de planos ou projetos realizadas no 

passado 

• Levantamentos adicionais no terreno de habitats e/ou espécies quando os dados existentes (por exemplo, área do 

habitat ou tamanho da população) não asseguram um grau de pormenor suficiente (ver Caixa 3-2) 

 

Existem três etapas principais para definir uma base de referência pertinente:  

Em primeiro lugar, é importante começar por realizar uma análise documental. Esta análise serve para 

identificar os habitats e espécies protegidos na UE, para os quais foram designados sítio(s) Natura 2000, no 

interior da zona de estudo. Trata-se de compilar e avaliar informações existentes sobre esses habitats e 

espécies, bem como sobre as características ambientais e ecológicas de zonas localizadas fora dos limites 

do sítio designado que podem estar ligadas aos objetivos de conservação do(s) sítio(s).  

Em segundo lugar, considera-se boa prática, especialmente para os projetos em terra, realizar uma visita 

de reconhecimento ao sítio por um ecólogo devidamente qualificado e experiente. A visita de reconhecimento 

ao sítio pode incluir, por exemplo, diálogos com os utilizadores e gestores locais da terra para tentar 

compreender que práticas sazonais podem influenciar a biodiversidade do sítio (por exemplo, a utilização de 

fogo para queimar pastagens no outono, a fim de produzir vegetação fresca na primavera seguinte). A Caixa 

3-4 resume os pontos-chave a verificar numa visita de reconhecimento ao sítio. 

Caixa 3-4: Lista de verificação para a visita de reconhecimento ao sítio em projetos de 
aproveitamento de energia eólica terrestre 

• As informações de referência estão atualizadas? Por exemplo, terá a erosão costeira causado alguma redução na 

área dos habitats para os quais foi designado um sítio, existem novas áreas de habitat de apoio criadas por práticas 

de gestão dos solos (por exemplo, a silvicultura), ou há qualquer indicação de uma variação no número de casais 

reprodutores numa colónia de aves marinhas de uma espécie para a qual foi designado um sítio? 

• Existem novas áreas importantes para os habitats e espécies protegidos na UE? Por exemplo, existem novos locais 

de repouso ou zonas de procura de alimento para aves/morcegos dentro ou além dos limites de um sítio Natura 2000? 

• A zona de estudo é apropriada? Tendo em conta os elementos referidos anteriormente, a zona de estudo abrange 

toda a área suscetível de ser afetada pelo plano ou projeto? 

• As partes interessadas locais foram consultadas? A consulta pode ser particularmente importante se existirem 

variações sazonais significativas na abundância da biodiversidade e/ou no caso de práticas sazonais de gestão da 

terra, como a queima da vegetação ou a caça. 

• Quais são as limitações ao trabalho de levantamento? Por exemplo: O acesso é seguro? As linhas de visão estão 

desobstruídas para levantamentos visuais? Poderão as práticas sazonais de gestão da terra influenciar os resultados? 

A visita de reconhecimento ao sítio e a consulta às partes interessadas locais constituirão uma oportunidade para 

identificar não só os obstáculos, mas também as abordagens metodológicas de levantamento apropriadas e os locais 

adequados para a obtenção de dados. 

 

Em terceiro lugar, quando se identificam lacunas de conhecimento ou existe a necessidade de atualizar 

dados, é necessário proceder a levantamentos, planeados e executados por ecólogos qualificados e 

experientes com a finalidade de obter as informações em falta ou os dados atualizados. Para avaliar se os 

dados estão atualizados deve ter-se em conta o tipo de levantamento, se os levantamentos anteriores foram 

realizados em condições ideais ou na estação do ano apropriada e se as condições ambientais mudaram. 

Constitui uma boa prática recolher os dados no mínimo de um a três anos antes da avaliação. O prazo para 

a recolha dos dados de base deve ser decidido caso a caso, tendo em conta a escassez geral dos dados 

                                                      

deles estão disponíveis em linha; para outros, é necessário entrar em contacto com o administrador). Os dados referem-
se a localizações/voos de aves equipadas com transmissores GPS. 
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existentes, o ciclo de vida anual completo da espécie e o conhecimento atual sobre as variações anuais (por 

exemplo, quando a migração de espécies pode ser afetada pelas condições meteorológicas). 

Ao determinar o período de tempo para realizar o levantamento de dados também é importante ter em conta 

a forma como os dados serão analisados (ver também o capítulo 7).  

Constitui uma boa prática garantir que os levantamentos pré-construção sejam concebidos por forma a 

permitir a comparação com os resultados de monitorização pós-construção, e que as metodologias sejam 

registadas com precisão e com um grau de pormenor suficiente para assegurar a continuidade do método e 

da análise, mesmo se a equipa mudar (como costuma acontecer no caso dos projetos plurianuais). 

Os métodos de levantamento ecológico são referidos na análise dos impactos potenciais realizada nos 

capítulos 4.2 (em terra) e 6 (no mar). 

As orientações metodológicas da Comissão Europeia sobre o artigo 6.º, n.os 3 e 4, (CE, 2019) e o documento 

intitulado Good Practices for the Collection of Biodiversity Baseline Data (Gullison et al., 2015) contêm 

informações adicionais sobre a realização de levantamentos das condições de referência. 

3.4 Avaliar os efeitos cumulativos 

3.4.1 Que atividades devem ser tidas em conta? 

Um plano ou projeto de energia eólica pode interagir com outros planos e projetos e produzir efeitos 

cumulativos em habitats ou espécies protegidos na UE.  

Efeitos ambientais cumulativos podem definir-se como os efeitos no ambiente causados pela ação combinada 

de atividades passadas, atuais e futuras. Embora os efeitos de um projeto possam não ser importantes, os 

efeitos combinados de vários projetos podem ser significativos. Os efeitos cumulativos são muito relevantes 

no que respeita à implantação da energia eólica, dado o crescimento contínuo do número de pedidos para a 

produção de energia eólica e a previsão de aumento da potência nos próximos anos (ver o capítulo 1 sobre 

a estratégia para a energia eólica).   

Tendo em conta que a avaliação dos efeitos cumulativos de planos e projetos é um requisito do artigo 6.º, n.º 

3, da Diretiva Habitats, bem como da Diretiva Avaliação Ambiental Estratégica e da Diretiva Avaliação de 

Impacto Ambiental (anexos III e IV), descrevem-se a seguir os princípios fundamentais daquela avaliação no 

que respeita a projetos de aproveitamento de energia eólica.  

Em primeiro lugar, nos termos do artigo 6.º, n.º 3, a disposição «em conjugação» aplica-se tanto ao rastreio 

como à avaliação adequada.  

Em segundo lugar, a disposição «em conjugação» aplica-se a planos ou projetos que estão concluídos, 

aprovados, mas incompletos, ou propostos. Além dos efeitos dos planos ou projetos que são o objeto 

principal da avaliação, poderá ser adequado ter em conta os efeitos dos planos e projetos já concluídos. 

Embora os requisitos de avaliação previstos no artigo 6.º, n.º 3, não se apliquem a planos e projetos já 

concluídos, continua a ser importante tê-los em conta na avaliação dos efeitos do plano ou projeto atual, a 

fim de determinar a eventual existência de potenciais efeitos cumulativos decorrentes da conjugação do 

projeto atual com planos e projetos concluídos. Normalmente, os efeitos desses planos e projetos concluídos 

farão parte das condições de referência do sítio nesta fase (ver o capítulo 3.3). A disposição «em conjugação» 

deve aplicar-se aos planos e projetos já aprovados, mas que ainda não tenham sido executados ou 

concluídos. No que respeita a outros planos ou projetos propostos, por razões de segurança jurídica, afigura-

se adequado restringir a aplicação da disposição «em conjugação» àqueles que tenham sido efetivamente 

propostos, ou seja, para os quais tenha sido apresentado um pedido de aprovação ou licenciamento (ver o 

capítulo 4.5.3). 

Além disso, importa notar que a avaliação dos efeitos cumulativos não está limitada à avaliação de tipos 

semelhantes de planos ou projetos inseridos no mesmo setor de atividade (por exemplo, uma série de 

parques eólicos). A avaliação deve incluir todos os tipos de planos ou projetos que possam ter um efeito 

significativo em conjugação com o parque eólico ou plano de energia eólica em análise. 
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De modo idêntico, a avaliação deve ter em conta os efeitos cumulativos não apenas entre projetos ou entre 

planos, mas também entre projetos e planos (e vice-versa). Por exemplo, um novo projeto para a construção 

de um parque eólico perto de um sítio Natura 2000, por si só, poderá não ter efeitos prejudiciais no sítio, mas 

quando avaliado em conjugação com um projeto de infraestruturas de transportes já aprovado que 

atravessam a mesma zona, tais efeitos podem tornar-se suficientemente significativos por forma a afetar 

negativamente o sítio. Por outro lado, um plano pode não ter um efeito significativo em sítios Natura 2000 por 

si só, mas a avaliação pode ser diferente se for avaliado em conjugação com um projeto importante que não 

tenha sido incluído nesse plano e já tenha sido proposto ou autorizado (ver o capítulo 4.5.3). 

Poderá ser difícil definir o âmbito geográfico adequado no contexto dos efeitos cumulativos, em especial ao 

avaliar os efeitos em aves migratórias e morcegos. Conforme referido no capítulo 3.2 (delimitação do âmbito), 

recomenda-se que as autoridades competentes e os promotores dialoguem com as partes interessadas para 

definir o âmbito da avaliação.  

Entender como os efeitos se acumulam, quais são os limiares ecológicos importantes e quando se considera 

que estes são excedidos constitui um desafio fundamental na avaliação dos impactos cumulativos. Trata-se 

de um assunto complexo, sendo forçoso reconhecer que existem muitas incertezas. Além disso, todas as 

incertezas relacionadas com a avaliação do caráter significativo (ver 3.5) também são pertinentes para a 

avaliação do impacto cumulativo, mas neste caso a complexidade é ainda maior. Por exemplo:  

• Ainda há pouco conhecimento sobre os efeitos a nível da população. A avaliação dos impactos cumulativos 

é limitada pelo desconhecimento da dinâmica populacional (por exemplo, de quanto espaço precisam 

determinadas espécies? Podem facilmente encontrar outros lugares para procurar alimento?). Em especial 

no caso de projetos de aproveitamento de energia eólica no mar, é difícil investigar os efeitos à escala das 

populações de morcegos, aves e mamíferos marinhos.  

• Não é fácil compreender a dimensão global da pressão exercida sobre os recetores (por exemplo, pela 

pesca, poluição, ruído, etc.). Abarcar as diversas pressões resultantes de diferentes atividades realizadas 

cumulativamente numa zona constitui um grande desafio.  

• Quando existem muitos projetos diferentes, é difícil prever de que forma as várias espécies utilizarão a 

paisagem terrestre ou marítima. 

• Nem sempre é clara a forma de lidar com projetos de pequena escala quando nas proximidades se 

encontra um projeto de grande escala que, automaticamente, dominará todas as avaliações de impacto 

cumulativo. No entanto, esquece-se frequentemente que os projetos excluídos por não terem efeitos 

significativos contribuirão sempre para os efeitos cumulativos.   

 

Outro fator que contribui para a complexidade das avaliações dos impactos cumulativos é a falta de dados, 

não só acerca dos efeitos em si (por exemplo, mortalidade, deslocação), mas também acerca das atividades 

que devem ser incluídas nas referidas avaliações:   

• Muitas vezes, os dados resultantes da monitorização não são armazenados numa base de dados 

acessível ao público e raramente são tratados de uma forma que permita integrar informações úteis (por 

exemplo, padrões, eficácia das medidas) em futuras avaliações de planos ou projetos. 

• Nos Estados-Membros que não dispõem de orientações a nível nacional sobre como lidar com os dados 

resultantes da monitorização, há problemas de incompatibilidade das metodologias (e o mesmo ocorre 

entre países).  

• Em geral, há falta de bases de dados de acesso público que forneçam um panorama geográfico das 

atividades existentes e planeadas, bem como informações sobre as suas características principais [por 

exemplo, número de turbinas eólicas, altura das turbinas, localização exata, ligação para os sistemas de 

informação geográfica (SIG), etc.].   

 

Por último, um desafio frequente na realização de avaliações de impacto cumulativo é como distribuir os 

efeitos cumulativos quando os projetos ocorrem sequencialmente. Atualmente, a abordagem principal 

assenta no princípio «primeiro a chegar, primeiro a ser servido», o que significa que a avaliação do último 

projeto tem em conta todos os efeitos de todos os projetos anteriores. Em consequência, os planos e projetos 

posteriores aos já aprovados na mesma zona enfrentam um risco maior de rejeição, por terem um risco 

acrescido de provocar efeitos significativos.  

Apesar de todos estes problemas, os potenciais efeitos cumulativos devem ser avaliados recorrendo a dados 

de base fiáveis e não apenas a critérios qualitativos. De igual modo, devem ser analisados como parte 
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integrante da avaliação global e não encarados simplesmente como uma consideração a posteriori, no final 

do processo de avaliação.  

A investigação dirigida ao desenvolvimento de abordagens robustas de avaliação dos impactos cumulativos 

está intensificar-se, principalmente no que toca à energia eólica marítima, prevendo-se a disponibilização de 

mais orientações nos próximos anos.  

3.4.2 Abordagem recomendada em matéria de avaliação de efeitos 
cumulativos no setor da energia eólica 

O presente capítulo apresenta abordagens recomendadas sobre como lidar com as questões referidas 

anteriormente. Foram identificadas com base numa ampla consulta das partes interessadas em todos os 

Estados-Membros da UE no âmbito do projeto conducente à elaboração do presente documento de 

orientação.  

1. Os planos ou projetos de aproveitamento de energia eólica devem ser avaliados em conjunto com outras 

atividades suscetíveis de ter efeitos nas mesmas espécies e habitats protegidos na UE. Por exemplo, a 

implantação das infraestruturas da rede energética tem efeitos de tipo semelhante nas aves. Além disso, 

a avaliação deve ter em conta não só os projetos existentes, mas também os planos ou projetos 

concluídos, aprovados, mas incompletos, ou propostos (ver 3.4.1). Por conseguinte, é fundamental dispor 

de dados sobre as outras atividades e os seus impactos. As informações resultantes da monitorização dos 

parques eólicos em funcionamento podem, por exemplo, ser utilizadas para as avaliações da mortalidade 

no âmbito de um novo parque eólico planeado.  

2. Os promotores de projetos devem considerar os efeitos cumulativos como parte integrante e útil da 

avaliação geral. O diálogo antecipado dos promotores com as autoridades competentes, por exemplo, no 

contexto da delimitação do âmbito ou da recolha de dados, contribuirá para aumentar a qualidade das 

avaliações referidas. No entanto, em alguns casos, poderá ser adequado transferir a responsabilidade pela 

elaboração de avaliações de impactos cumulativos dos promotores do projeto para uma entidade pública, 

dado que estas dispõem de uma melhor visão global e conhecimento de outras atividades realizadas em 

zonas extensas. Em alternativa, a entidade pública poderá, pelo menos, recolher todas as informações de 

interesse e fornecê-las aos promotores de projetos e consultores. De igual modo, a criação de uma base 

de dados nacional ou regional poderá favorecer bastante a visão global das diversas atividades. De 

preferência, a base de dados deve incluir um mapa dinâmico que permita pesquisar todos os projetos, 

incluindo aqueles ainda em fase de planeamento. Esta abordagem contribuiria para uma melhor qualidade 

da tomada de decisões. 

3. O âmbito geográfico deve abranger a área geográfica no interior da qual todas as atividades do plano ou 

projeto e os seus efeitos acumulados são suscetíveis de ter incidências sobre os objetivos de conservação 

dos sítios Natura 2000 em questão. Deve aplicar-se o princípio da proporcionalidade a fim de determinar 

a escala da atividade necessária para concluir uma avaliação dos efeitos cumulativos que cumpra os 

requisitos do artigo 6.º, n.º 3 (ver Estudo de caso 3-1 sobre boas práticas). Para os planos de 

aproveitamento de energia eólica em grande escala, que são maioritariamente marítimos, mas também 

podem ser terrestres, recomenda-se aplicar uma abordagem transfronteiriça.   

4. A avaliação dos efeitos cumulativos no ordenamento do território é fundamental para identificar as «áreas 

adequadas para utilização com baixo risco ecológico», em conformidade com a Diretiva Energias 

Renováveis revista. Os efeitos cumulativos são melhor avaliados no âmbito das AAE e das avaliações 

adequadas conexas, em particular no respeitante ao ordenamento do espaço marítimo, visto que os 

respetivos planos de ordenamento abrangem todas as atividades marítimas.  

5. Vale a pena examinar as boas práticas existentes que lidam com as incertezas na avaliação dos impactos 

cumulativos. Os Países Baixos desenvolveram o processo «Framework Ecology and Cumulation» (Estudo 

de caso 3-2) (quadro em matéria de ecologia e acumulação) para apoiar o desenvolvimento da energia 

eólica marítima. Aplicar este quadro a todas as turbinas eólicas planeadas numa determinada zona 

marítima evita a abordagem «primeiro a chegar, primeiro a ser servido», que significa que os projetos mais 

recentes estão sujeitos a um maior risco de rejeição devido aos efeitos cumulativos. 
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Estudo de caso 3-1: Orientações para a determinação do âmbito geográfico da avaliação dos 
impactos cumulativos no que respeita às populações de aves na Flandres (Bélgica) 

Alguns Estados-Membros ou regiões facultam orientações específicas sobre questões relacionadas com a avaliação 

dos impactos cumulativos. A Flandres (Bélgica) desenvolveu orientações para gerir a monitorização e os riscos 

ambientais de projetos de aproveitamento de energia eólica terrestre e aves e morcegos. Estas orientações indicam que 

não é necessário analisar a população nem o estado de conservação além das fronteiras nacionais. Os efeitos 

(cumulativos) das linhas de transporte de eletricidade ou dos parques eólicos em rotas migratórias sazonais importantes 

de aves são avaliados à escala da rota migratória sub-regional (local) na região de Flandres (parte estimada da 

população que migra no interior dos limites da rota migratória para onde está planeada a nova linha de transporte de 

eletricidade ou parque eólico).  

 

Aplica-se a seguinte abordagem: 

• Nas propostas de projetos individuais, não é realista avaliar todos os possíveis efeitos cumulativos, principalmente 

porque as informações necessárias não estão disponíveis à escala da avaliação, nem mesmo à escala local/sub-

regional (a escala regional é Flandres, a escala local é «sub-regional»). No entanto, é possível avaliar, pelo menos, 

os efeitos cumulativos de projetos e planos recentes semelhantes (parques eólicos, linhas de transporte de 

eletricidade) recorrendo aos métodos descritos no documento de orientação [limiar de mortalidade adicional estimada 

de 1 % a5 % da mortalidade anual normal da população (mortalidade natural e antropogénica atual; ver 5.4.2)]. 

• A fim de manter a eficácia da avaliação dos impactos cumulativos, os efeitos de cada linha de transporte de eletricidade 

e de cada parque eólico planeados individualmente são avaliados numa escala local ou regional. Na maioria dos 

casos, é utilizada a escala local. Por exemplo, para patos invernantes, a escala sub-regional abrange todos os patos 

nas zonas conectadas ecologicamente durante o inverno. É possível realizar a avaliação a uma escala maior se os 

efeitos cumulativos puderem ser estimados adequadamente. Além disso, para avaliar os possíveis efeitos 

significativos sobre a integridade de um sítio Natura 2000 (ou rede de sítios), a população deve ser avaliada a uma 

escala inferior. No futuro, poderá ser construído um modelo à escala regional com a finalidade de avaliar regularmente 

os efeitos cumulativos atuais de todos os parques eólicos na Flandres, de preferência com base nos resultados da 

monitorização de parques eólicos operacionais. Os resultados do modelo poderão ser utilizados para melhorar os 

limiares locais ou sub-regionais. 

Fontes: Everaert J. (2015). Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor 

risicoanalyse en monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022). 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Bruxelas. 

Everaert J. (2017). Dealing with uncertainties in bird and bat population impact assessments for individually planned wind 

farms. Apresentação na Conferência sobre Energia Eólica e Impactos na Vida Selvagem (CWW), 6 a 8 de setembro de 

2017, Estoril, Portugal. 

 

Estudo de caso 3-2: A avaliação dos impactos cumulativos da energia eólica marítima nos Países 
Baixos 

Os Países Baixos decidiram que a energia eólica marítima deve gerar um total de 4 450 MW de eletricidade até 2023 e 

alcançar um total de 11 500 MW entre 2024 e 2030. À data da elaboração do presente documento (2019), apenas 

1000 MW tinham sido construídos ou estavam em construção. As decisões aplicáveis estão registadas no roteiro da 

energia eólica marítima nos Países Baixos, que inclui uma cartografia pormenorizada e um cronograma da construção 

dos novos parques eólicos.  

 

Uma vez que os efeitos cumulativos devem ser substanciais, o governo neerlandês desenvolveu um quadro em matéria 

de ecologia e acumulação destinado a apoiar o desenvolvimento da energia eólica marítima. Este quadro fornece 

orientações sobre como estimar os efeitos cumulativos. É aplicado a todas as decisões sobre espaços relacionadas com 

a energia eólica marítima, nomeadamente a AIA e a avaliação adequada. Trata-se de um documento vivo, que é 

continuamente adaptado com base em novos conhecimentos científicos e novos dados. Consiste num relatório principal 

com orientações metodológicas e um conjunto de sub-relatórios com enfoque específico em grupos recetores (aves, 

morcegos, mamíferos marinhos). Esses sub-relatórios apresentam metodologias e modelos mais pormenorizados, bem 

como os resultados previstos com base na aplicação do roteiro. Recentemente, foi adicionado um resumo executivo que 

inclui uma síntese de cada sub-relatório e as condições que devem ser cumpridas durante a aplicação do roteiro para 

2030.  

 

O quadro recebe os resultados dos programas de investigação desenvolvidos desde 2010 para colmatar lacunas de 

conhecimento. 
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Os resultados recentemente atualizados incluem não só os projetos de aproveitamento de energia eólica projetados na 

parte neerlandesa do mar do Norte mas também os projetos de aproveitamento de energia eólica planeados noutros 

territórios do mar do Norte.  

 

O conceito de «remoção biológica potencial» é utilizado como limiar aceitável para avaliar o efeito cumulativo dos 

projetos de energia eólica numa série de espécies de aves e morcegos, bem como nas toninhas. Para espécies de aves 

migratórias, o PBR foi comparado com a população total da rota migratória. Realizaram-se cálculos e modelação para 

avaliar o risco de colisão de aves e morcegos, a perda de habitat das aves e os efeitos do ruído subaquático nas toninhas. 

Os resultados serviram para estabelecer as condições de licenciamento dos novos parques eólicos marítimos. A 

adaptação das condições de licenciamento a fim de reduzir o risco de colisão de morcegos constitui um exemplo dos 

benefícios da investigação em curso, tanto para os promotores do projeto como para a biodiversidade. Tendo em conta 

os novos conhecimentos quanto ao número (estimado) e ao comportamento do morcego-de-nathusius, que é a espécie 

de morcego migratória mais comum a atravessar o mar do Norte, foi elaborada uma série de novas condições de 

licenciamento com base em vários parâmetros ambientais. Certas condições reduzem a perda de produção de energia 

decorrente do encerramento (em 12 % numa turbina eólica moderna), ao mesmo tempo que diminuem significativamente 

o risco de mortalidade. Essas novas condições de licenciamento incluem:  

• Período do ano: De 25 de agosto a 10 de outubro 

• Período do dia: Durante a noite, do pôr do sol ao nascer do sol 

• Condições meteorológicas: Ter em conta a direção do vento, a velocidade do vento e a temperatura (ver Quadro 3-1) 

• Velocidade do vento para iniciar a turbina eólica (velocidade de início de fornecimento de energia): Ver Quadro 3-1 (a 

combinação da direção do vento e da temperatura define as condições para iniciar ou parar o funcionamento de uma 

turbina eólica).  

 

Convém sublinhar que as condições de licenciamento relativas aos morcegos são baseadas em dados limitados e num 

critério profissional, incluindo observações sobre a atividade dos morcegos em diferentes condições ambientais, 

nomeadamente a velocidade do vento. No entanto, uma vez que as mortes de morcegos no mar são raramente 

registadas, a eficácia dessa estratégia de atenuação não pode ser monitorizada diretamente.  

 
Quadro 3-1: Condições de paragem ótimas para novas turbinas eólicas marítimas nos Países Baixos   

 

Fonte: https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/ e para 

informações mais concretas sobre a investigação: Leopold et al., 2014. A first approach to deal with cumulative effects 

on birds and bats of offshore wind farms and other human activities in the Southern North Sea. Relatório IMARES 

C166/14 

(https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_an

d_bats_of_marítimo_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea). 

  

3.5 Lidar com a incerteza na avaliação e autorização de projetos de 
aproveitamento de energia eólica 

Durante o procedimento da avaliação adequada e de rastreio que o precede, os avaliadores enfrentam 

frequentemente uma série de incertezas, que podem diferenciar-se da seguinte forma (Bodde et al., 2018): 

• inerente, ou seja, não é possível saber-se com exatidão, 

• científica, ou seja, o nosso conhecimento atual está incompleto ou tem um grande intervalo de confiança, 

• social, ou seja, não há acordo sobre quais são as informações pertinentes ou necessárias, 

• legal, ou seja, não são conhecidas as informações necessárias para cumprir uma norma jurídica. 

 

Superar a incerteza em cada categoria obriga normalmente a aplicar mais de uma abordagem. No contexto 

de uma avaliação adequada, é normalmente a incerteza inerente e científica que conduz a incertezas sociais 

e legais. Encontrar soluções para a incerteza inerente e/ou científica é frequentemente imprescindível a fim 

de levar a cabo o processo de avaliação (cEstudo de caso 3-3) de forma eficiente. 

https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_marítimo_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_marítimo_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea
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Este aspeto é crucial no contexto da tomada de decisão, quando incumbe às autoridades nacionais 

competentes tomar a decisão de aprovação de um plano ou projeto à luz das conclusões da avaliação 

adequada quanto às incidências desse plano ou projeto sobre o sítio da rede Natura 2000 em causa. As 

autoridades só podem tomar a decisão de autorizar depois de se terem certificado de que o plano ou projeto 

não afeta negativamente a integridade do sítio. Este é o caso quando não há nenhuma dúvida razoável do 

ponto de vista científico de que o plano não produzirá tais efeitos. Se a dúvida persistir, a autoridade 

competente terá de rejeitar a autorização. Além disso, o critério de autorização previsto no artigo 6.º, n.º 3, 

segundo período, da Diretiva Habitats inclui o princípio da precaução e permite evitar de forma eficaz que 

os sítios protegidos sofram efeitos negativos na sua integridade em consequência dos planos ou projetos. Um 

critério de autorização menos rigoroso não poderia garantir com a mesma eficácia o cumprimento do objetivo 

de proteção do sítio previsto na referida disposição. Por conseguinte, o ónus consiste em demonstrar a 

ausência de efeitos negativos e não a sua presença, no respeito pelo princípio da precaução. A avaliação 

adequada deve, assim, ser suficientemente pormenorizada e fundamentada para demonstrar a ausência de 

efeitos negativos, tendo em conta o melhor conhecimento com base científica na matéria (Comissão Europeia, 

2019, capítulo 4.7.3). 

A Caixa 3-5 resume os problemas de incerteza normalmente encontrados n processo de planeamento e 

licenciamento de projetos de energia eólica. A maneira mais prática de lidar com a incerteza durante a 

avaliação dos efeitos significativos é identificar as fontes de incerteza o mais cedo possível no programa do 

plano ou projeto. Através do envolvimento e da consulta das autoridades nacionais competentes e das 

principais partes interessadas (ver o capítulo 3.6) é possível chegar a um consenso sobre como gerir de forma 

aceitável estas incertezas. 

Estudo de caso 3-3: Aplicação do princípio da precaução no ordenamento do território para a 
energia eólica — Tetraz-grande na Floresta Negra (Alemanha) (Projeto LIFE: 
LIFE98_NAT_D_005087) 

Localização: Floresta Negra, Alemanha. 

 

Espécie: Capercaillie Tetrao urogallus 

 

Problema: Falta de conhecimento sobre a forma como o projeto de aproveitamento 

de energia eólica poderá ameaçar a população da espécie.  

 

Solução: Essa falta de conhecimento é compensada pela melhor utilização do 

conhecimento disponível sobre as espécies em risco. Através da combinação 

sistemática de informações sobre a distribuição atual, o potencial de habitat a longo 

prazo e os padrões de dispersão específicos da espécie previstos por modelação, 

com parâmetros ecológicos retirados de estudos publicados (ou seja, tamanho do 

fragmento, qualidade, acessibilidade, utilização atual, função e conectividade), o 

estudo identificou zonas de funcionalidade e importância diferentes para a 

persistência e a conectividade da metapopulação. Essas informações foram 

integradas num conceito espacial, estabelecendo quatro categorias de zonas com 

diferentes implicações para os projetos de aproveitamento de energia eólica. Esse 

conceito deu prioridade absoluta às zonas que correspondem aos requisitos 

espaciais e funcionais de uma população viável mínima, ou seja, os sítios com a maior plausibilidade de ameaça e a 

menor incerteza quanto à importância para a população e, portanto, a justificação mais forte para medidas de 

precaução.  

 

Esta abordagem tem a vantagem adicional de não ser nem muito restritiva nem muito permissiva. 

 

Este trabalho resultou nas seguintes recomendações gerais para a aplicação do princípio da precaução neste domínio: 

As medidas de precaução devem centrar-se na unidade ecológica pertinente, ou seja, visar populações viáveis e 

não ocorrências locais ou animais individuais; 

As medidas devem ter em conta os processos de dinâmica populacional, por exemplo as flutuações na ocupação 

e a conectividade da população, e não basear-se apenas num apanhado de dados de ocorrências em determinado 

período; 

As medidas devem basear-se numa avaliação de risco diferenciada, que inclua estimativas da probabilidade e 

gravidade da ameaça para a população, devendo traduzir-se em implicações ou restrições graduais a nível da 

gestão; 
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Os resultados devem assegurar que, até haver mais conhecimento disponível, sejam cumpridos os requisitos 

mínimos de uma população viável. 

Dado que as medidas de precaução representam uma solução provisória, será fundamental proceder a revisões 

periódicas com base em conhecimentos atualizados. Desta forma, garante-se igualmente que o princípio da precaução 

é promovido enquanto base valiosa e justificada para aferir os riscos ecológicos na conservação e no ordenamento do 

território. 

Fonte: Braunisch V. et al., 2015.  

 

Caixa 3-5: Exemplos de incertezas no planeamento e licenciamento de projetos de aproveitamento 
de energia eólica 

• Localização do plano ou projeto: Poderá haver pouco ou nenhum conhecimento prévio sobre a importância ecológica 

da localização do plano ou projeto; este é frequentemente o caso a nível do ordenamento do território e na ausência 

de mapas de sensibilidade da vida selvagem. 

• Tendências na conceção de projetos: A conceção de projetos normalmente evolui da viabilidade técnica (conhecida 

como pre-front end engineering design) para a construção, ocorrendo o rastreio e a avaliação adequada dos efeitos 

significativos entre as duas fases do processo de conceção.  

• Dados de base: Os dados podem estar incompletos ou não existir, resultando na necessidade de proceder ao 

levantamento/amostragem de uma zona suficientemente grande (para monitorizar não apenas o sítio em si como 

também a paisagem circundante, a fim de identificar habitats funcionalmente ligados, por exemplo, locais de 

empoleiramento de morcegos) com vista à obtenção de dados importantes, tais como estimativas de 

abundância/densidade de espécies. 

• Parâmetros do modelo preditivo: Poderá haver poucos dados sobre as variáveis principais, como as alturas de voo 

das aves, as velocidades de voo/natação, os padrões de atividade diurna, os limiares de deslocação, as taxas de 

mortalidade e as respostas da população a perturbações ou à mortalidade. Poderá também haver poucos dados 

sobre o território e sobre as condições meteorológicas que influenciam a presença de uma espécie e os riscos para 

a mesma (por exemplo, morcegos). Quando os dados são limitados, é necessário confiar no parecer e nas hipóteses 

dos peritos, que são inerentemente incertos. 

• Para planos e projetos combinados, frequentemente existe incerteza quanto a que planos e projetos podem contribuir 

de forma realista para os efeitos cumulativos (ver o capítulo 3.4 sobre a avaliação dos impactos cumulativos). Por 

exemplo, geralmente as avaliações adequadas de diferentes projetos variam no respeitante aos métodos de 

obtenção de dados, técnicas de análise e abordagens da gestão de incertezas. Assim, poderá ser difícil avaliar 

quantitativamente os efeitos cumulativos com segurança. 

 

Frequentemente, aplicar o princípio da precaução traduz-se em trabalhar com os cenários mais desfavoráveis. 

No entanto, é necessária prudência. A Comissão reconhece que «quando os dados disponíveis são 

inadequados ou inconclusivos, uma abordagem prudente e cautelosa relativamente à proteção ambiental, à 

saúde ou à segurança poderá ser optar pela hipótese mais desfavorável. Se essas hipóteses forem 

acumuladas, tal conduzirá a um exagero do risco real mas confere uma certa segurança de que não estará 

subestimado» (Comissão Europeia, 2000). O «exagero do risco real» referido pela Comissão deve-se ao facto 

de, em muitos casos, se utilizar sistematicamente a estimativa superior de qualquer fator incerto para avaliar 

o caráter significativo dos efeitos. Por exemplo, se a modelação sugere que entre cinco e dez mamíferos 

marinhos de uma determinada espécie podem estar sujeitos a lesões auditivas (ver o capítulo 6.5), a avaliação 

do caráter significativo dos efeitos normalmente assumirá que serão afetados dez animais. Utilizando 

novamente o exemplo dos mamíferos marinhos e do ruído subaquático, as hipóteses mais desfavoráveis 

dizem respeito ao nível de ruído esperado da cravação de estacas51, à duração da construção, à propagação 

desse ruído subaquático, à exposição de mamíferos marinhos e aos efeitos previstos nos animais. No entanto, 

em última análise, cabe à autoridade nacional competente assumir a responsabilidade e concluir se, à luz das 

provas apresentadas, não subsistem dúvidas razoáveis do ponto de vista científico quanto à ausência de um 

efeito negativo na integridade do sítio.  

                                                      

51 Cravação de estacas ou estaqueamento é o processo de colocação de uma estaca no solo sem primeiro escavar a 
área. 
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Outro tipo de incerteza diz respeito às características de conceção de um projeto. Quando uma autoridade 

nacional autoriza um plano ou projeto, deve ter um conhecimento completo dos prováveis efeitos 

significativos. Se a autoridade nacional considerar que a descrição do plano ou projeto não assegura um grau 

de certeza suficiente para eliminar dúvidas cientificamente razoáveis quanto ao nível de importância estimado 

desses efeitos, deverá exigir mais informações ou rejeitar o pedido. A abordagem descrita no Estudo de caso 

3-4 ilustra uma maneira de incorporar as incertezas inerentes à conceção do projeto na avaliação dos efeitos 

significativos, ao mesmo tempo que assegura à autoridade nacional competente a certeza de que precisa 

para avaliar o nível de importância. 

É também uma boa prática estabelecer, no início do processo de avaliação de um plano ou projeto, as 

expectativas sobre o que é aceitável e proporcionado em decorrência da aplicação do princípio da precaução. 

Para o efeito, poderá ser útil formar um grupo de trabalho de peritos composto pela autoridade nacional 

competente, peritos nacionais e outros intervenientes importantes. O grupo de trabalho pode fazer o melhor 

uso possível das provas científicas disponíveis, identificar onde é provável que ocorram incertezas e decidir 

por uma abordagem que trate situações comparáveis de maneira uniforme e evite ser muito restritiva ou 

permissiva. 

O apêndice C proporciona uma visão global das abordagens de boas práticas destinadas a superar as 

incertezas normalmente encontradas durante a avaliação dos projetos de aproveitamento de energia eólica.  

Estudo de caso 3-4: O «pacote de Rochdale» (The Rochdale Envelope): Ter em conta a incerteza das 
tendências na conceção de projetos — Aplicação ao parque eólico marítimo de Orsted «Hornsea 3»   

Problema 

O Reino Unido definiu que um terço da energia será obtido de recursos eólicos marítimos até 2030. Ao mesmo tempo, 

visa reduzir o custo da eletricidade para os consumidores. No entanto, o processo atual, desde o pré-pedido até à 

construção, pode ser moroso e a tecnologia à disposição dos promotores está a evoluir rapidamente. Em consequência, 

os promotores pretendem uma certa flexibilidade na conceção dos projetos licenciados para que possam utilizar a 

tecnologia mais económica e eficiente que estiver disponível na fase de construção, o que pode ocorrer alguns anos 

após o início do processo de autorização.   

 

Solução 

A abordagem em matéria de autorização de projetos conhecida como a «pacote de Rochdale» permite que os 

promotores de projetos tenham em conta nos seus pedidos de autorização as tecnologias emergentes e abordem, até 

certo ponto, a questão das incertezas nos parâmetros de conceção dos projetos (por exemplo, especificação da turbina, 

tipo de fundação) durante o processo de pedido. Nesta abordagem, a autorização baseia-se numa gama (ou pacote) de 

projetos possíveis. A utilização de um pacote de conceção no planeamento foi inicialmente testada em três processos 

judiciais ingleses [R. v Rochdale MBC ex parte Milne (n.º 1) e R. v Rochdale MBC ex parte Tew, 1999 e em R. v Rochdale 

MBC ex parte Milne (n.º 2), 2000] e é, por isso, muitas vezes referida como o «pacote de Rochdale» (Infrastructure 

Planning Commission, 2011). 

 

Esta abordagem tem sido utilizada na maioria dos pedidos de autorização de parques eólicos marítimos no Reino Unido. 

Dada a natureza complexa dos projetos de parques eólicos marítimos, admite-se que muitos pormenores de um projeto 

podem ser desconhecidos do requerente no momento do pedido, incluindo possivelmente: 

• a localização e configuração exatas das turbinas e o desenvolvimento associado, 

• o tipo de fundação, 

• a altura exata da extremidade da turbina, 

• o tipo e rota do cabo e 

• a localização exata das subestações no mar e/ou em terra.  

  

Questões práticas/técnicas 

A questão principal para uma autoridade nacional competente autorizar um projeto de aproveitamento de energia eólica 

baseado num pacote em vez de numa conceção específica prende-se com o impacto ambiental. De uma perspetiva de 

impacto ambiental, o requerente deve garantir que a AIA e a avaliação adequada se basearam nas condições mais 

desfavoráveis dentro das diferentes opções disponíveis no pacote de conceção. Os cenários mais desfavoráveis variam 

de acordo com o tipo de avaliação de impacto e podem dificultar o processo de realização da AIA e da avaliação 

adequada. É particularmente importante que os intervenientes consultados durante o processo de autorização entendam 

as opções consideradas e as implicações em termos de avaliação dos efeitos significativos.  

 

Vantagens 
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A abordagem «pacote de Rochdale» confere flexibilidade à fase de conceção e pré-planeamento dos projetos de energia 

eólica marítima e permite um certo grau de liberdade para otimizar os parâmetros das turbinas eólicas antes da fase de 

construção. É uma abordagem validada e aceitável da autorização quando há incerteza na conceção final de um projeto 

e existe um procedimento consolidado para garantir uma avaliação robusta dos efeitos significativos. 

 

Estudo de caso: Parque eólico marítimo «Hornsea 3» da Orsted   

A Orsted Power (UK) Ltd. (a seguir designada por «Orsted»), em nome da Orsted Hornsea Project Three (UK) Ltd., 

promove o projeto do parque eólico marítimo Hornsea Project Three (a seguir designado por «Hornsea Three»). O 

Hornsea Three terá no máximo 300 turbinas e uma potência instalada de aproximadamente 2,4 GW. A potência final do 

projeto será calculada com base na tecnologia disponível, conforme estabelecido no pacote de conceção. A declaração 

ambiental que lança o processo de AIA define os parâmetros máximos de conceção para vários parâmetros técnicos. O 

quadro seguinte apresenta um exemplo.    

 

 
 

Nesta fase inicial do processo de desenvolvimento do Hornsea Three, a descrição do projeto é indicativa e o pacote foi 

concebido com flexibilidade suficiente para permitir ajustes adicionais ao projeto durante o processo de conceção 

pormenorizado, após a autorização. A declaração ambiental estabelece assim uma série de opções e parâmetros para 

os quais se apresentam valores. Para evitar conservadorismo excessivo nas avaliações, os parâmetros avaliados nas 

AIA não são uma combinação dos parâmetros máximos de conceção para cada componente. Por exemplo, a AIA não 

avaliou nem o número máximo de turbinas nem os parâmetros relacionados com o maior tipo de turbina do pacote, pois 

este não é um cenário viável. Em vez disso, o cenário de conceção maximalista é escolhido recetor a recetor e impacto 

a impacto, analisando uma série de cenários em que as dimensões físicas das turbinas estão relacionadas com o seu 

número e com o tamanho das infraestruturas associadas, como as fundações das turbinas. Estes cenários geralmente 

assumem o número máximo de turbinas para o tipo de turbina mais pequena, ou os parâmetros da maior turbina no 

pacote para um número inferior de turbinas. 

Fonte:  

• Infrastructure Planning Commission (IPC), 2011.  

• Hornsea Project Three Offshore Wind Farm – Environmental Statement: Chapter 3: Project Description (maio de 2018) 

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-

HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf. 

• Rowe, J., et al., 2017.  

• United States Department of the Interior Bureau of Ocean Energy. Management Office of Renewable Energy Programs. 

Draft Guidance Regarding the Use of a Project Design Envelope in a Construction and Operations Plan (12 de janeiro 

de 2018) https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/. 

 

 

3.6 Participação pública e das partes interessadas 

A participação pública está juridicamente incorporada no procedimento de AIA e AAE. Acórdãos recentes do 

Tribunal de Justiça da UE esclareceram que também se aplica ao procedimento de avaliação adequada (ver 

Caixa 3-6).  

Caixa 3-6: Participação pública no procedimento do artigo 6.º, n.º 3, da Diretiva Habitats e das 
diretivas Avaliação de Impacto Ambiental e Avaliação Ambiental Estratégica 

Participação pública no procedimento previsto no artigo 6.º, n.º 3. 

Nos termos do artigo 6.º, n.º 3, só deve consultar-se o público em geral no âmbito da autorização de planos ou projetos 

que exijam uma avaliação adequada se tal for considerado «necessário». No entanto, o Tribunal de Justiça da UE 

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/


 

 Documento de orientação sobre projetos de aproveitamento de energia eólica e legislação da UE no domínio da natureza 107 

esclareceu, num acórdão, com base nos requisitos da Convenção de Aarhus, da qual todos os Estados-Membros da 

UE são partes de pleno direito, que o público em causa, incluindo ONG ambientais reconhecidas, tem o direito de 

participar no procedimento de autorização. Este direito envolve, nomeadamente, «o direito de participar “ativamente 

no processo de tomada de decisões do domínio do ambiente”, apresentando, “por escrito ou, se necessário, nas 

audições ou consultas públicas com o requerente, comentários, informações, análises ou pareceres que considere 

relevantes para a atividade proposta”» (processo C-243/15).  

 

Quando a avaliação adequada é coordenada ou realizada em conjunto com uma AIA/AAE, pode seguir as disposições 

dessas diretivas.  

 

Participação pública ao abrigo da Diretiva AIA 

Preâmbulo da diretiva: 

• A efetiva participação do público na tomada de decisões permite ao público exprimir, e a quem toma as decisões ter 

em consideração, as opiniões e preocupações que podem ser relevantes para essas decisões, aumentado assim a 

responsabilização e transparência do processo de tomada de decisões e contribuindo para a sensibilização do 

público às questões ambientais e o apoio às decisões tomadas. 

• A participação, incluindo a participação por parte de associações, organizações e grupos, em especial organizações 

não governamentais que promovem a proteção do ambiente, deverá ser consequentemente incentivada através, 

nomeadamente, da promoção da educação do público em matéria ambiental. 

• Um dos objetivos da Convenção de Aarhus é o de garantir os direitos de participação do público na tomada de 

decisões em questões ambientais, a fim de contribuir para a proteção do direito dos indivíduos de viverem num 

ambiente propício à sua saúde e bem-estar. O artigo 6.º da Convenção de Aarhus prevê a participação do público 

em decisões sobre atividades específicas enumeradas no anexo I da convenção e sobre atividades não incluídas 

nessa lista que podem ter um efeito significativo no ambiente. 

 

Artigo 6.°, n.º 2: A fim de assegurar a efetiva participação do público interessado no processo de tomada de decisão, 

o público é informado por via eletrónica e através de avisos públicos ou por outros meios adequados, das seguintes 

questões no início do processo de tomada de decisão no domínio do ambiente a que se refere o artigo 2.º, n.º 2, o mais 

tardar, logo que seja razoavelmente possível fornecer a informação: [para mais informações, ver 

https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm]. 

 

Participação pública ao abrigo da Diretiva AAE 

Preâmbulo da diretiva:  

A fim de contribuir para a transparência do processo de tomada de decisões e tendo em vista assegurar que as 

informações fornecidas para a avaliação sejam completas e fiáveis, é necessário garantir que as autoridades com 

responsabilidades ambientais pertinentes e o público sejam consultados durante a avaliação dos planos e programas, 

e que sejam estabelecidos calendários adequados que facultem tempo suficiente para consultas, incluindo para a 

apresentação de observações. 

 

Artigo 6.°, n.º 4: Os Estados-Membros devem identificar o público para efeitos do n.º 2, incluindo o público afetado ou 

que possa ser afetado pelo processo de tomada de decisões, ou que esteja interessado no mesmo, ao abrigo da 

presente diretiva, incluindo as organizações não governamentais pertinentes, como as que promovem a proteção 

ambiental e outras organizações interessadas. 

 

O cumprimento legal das etapas de consulta estabelecidas na Caixa 3-6 deve basear-se em abordagens de 

boas práticas nos processos de participação das partes interessadas. Considera-se que uma avaliação 

cumpre as boas práticas internacionais se tiver realizado «uma consulta precoce e contínua das comunidades 

afetadas e partes interessadas de forma transparente, respeitosa e responsável» e apresentado os resultados 

da consulta, identificando claramente os domínios em que foram ou não tomadas medidas relativamente às 

preocupações das partes interessadas (Brownlie e Treweek, 2018). 

As consultas com peritos, autoridades competentes, ONG, grupos potencialmente afetados ou o público em 

geral podem melhorar as informações ambientais disponíveis para os responsáveis pela realização da 

avaliação adequada e os decisores (por exemplo, através da identificação dos efeitos ambientais ou da 

conceção de medidas de atenuação adequadas) e ajudar a minimizar potenciais conflitos e atrasos.  

As consultas com as autoridades competentes, os peritos em biodiversidade e as partes interessadas durante 

os procedimentos estabelecidos no artigo 6.º, n.º 3, possibilitarão recolher informações e assegurar que todos 

os dados e pareceres periciais pertinentes estão disponíveis e são tidos em conta. As autoridades de 

conservação da natureza e setoriais devem cooperar durante o processo de avaliação com a finalidade de 
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garantir que a avaliação adequada se baseie nas melhores informações e experiências disponíveis e que 

todos os aspetos pertinentes sejam devidamente tomados em consideração. 

A consulta também pode ocorrer a nível intersetorial. A consulta coordenada das partes interessadas, em 

especial entre os projetos de aproveitamento de energia eólica/solar e de infraestruturas da rede energética, 

pode traduzir-se em práticas inovadoras, abordagens criativas e maior flexibilidade para dar resposta às 

preocupações e exigências dos cidadãos, já que, por exemplo, a aceitação pública da energia eólica deve ser 

acompanhada da aceitação pública das infraestruturas das redes. 

A Caixa 3-7 resume os princípios-chave de um processo eficaz de consulta e participação das partes 

interessadas.  

Caixa 3-7: Orientações sobre a consulta e a participação eficazes das partes interessadas (adaptado 
de Comissão Europeia, 2018b) 

Calendarizar a participação das partes interessadas. A colaboração com as partes interessadas deve começar nas 

fases iniciais de planeamento do projeto de aproveitamento de energia eólica para que as informações ambientais 

pertinentes possam ser utilizadas ao equacionar alternativas de localização. A cartografia da sensibilidade da vida 

selvagem complementada com informações atualizadas de especialistas locais e outras partes interessadas é o melhor 

processo para tomar decisões informadas sobre a localização. A consulta às partes interessadas deve continuar ao 

longo das fases subsequentes de planeamento e licenciamento. No geral, a consulta antecipada das partes 

interessadas melhorará as informações ambientais disponibilizadas aos decisores, minimizará mal-entendidos que 

podem dar origem a potenciais conflitos e atrasos e traduzir-se-á numa maior aceitação de projetos com um maior 

sentido de apropriação local (Comissão Europeia, 2018b).   

 

Identificar os principais grupos de interesse. Seja em relação a uma política, um plano, um programa (por exemplo, 

setorial ou regional) ou um projeto, a identificação dos principais grupos de interesse ou partes interessadas é 

fundamental para o êxito da participação pública. As partes interessadas que são pertinentes no contexto do 

planeamento e licenciamento dos projetos de aproveitamento de energia eólica são as seguintes: 

• Autoridades responsáveis pelo ordenamento do território, pela política no domínio da energia de fontes renováveis, 

pela conservação da natureza e conservação da paisagem; 

• Especialistas, em particular especialistas locais e ONG com conhecimentos dos valores locais em termos de 

biodiversidade, mas também especialistas na avaliação de impactos na biodiversidade, em especial no que se refere 

à energia eólica (consultores, meio universitário); 

• O setor da energia eólica: O próprio setor tem conhecimento prático e experiência em construção e exploração de 

parques eólicos e frequentemente adquiriu conhecimentos muito pertinentes sobre a eficácia das medidas de 

atenuação; 

• O público em geral.    

 

À escala nacional ou regional, constitui uma abordagem útil criar plataformas de cooperação entre as múltiplas partes 

interessadas, incluindo entidades públicas, o setor de energia eólica e ONG como parceiros-chave, com vista a recolher 

e trocar informações e com o objetivo final de estabelecer protocolos. Essa é a prática na Alemanha e em França (ver 

Estudo de caso 3-5 e Estudo de caso 3-6).     

 

Escolher a forma de comunicação e de consulta mais adequada. O envolvimento do público pode variar entre a 

simples divulgação de informações, a consulta e a plena participação no processo de decisão: 

• Informação: Fluxo unidirecional da informação, do proponente para o público; 

• Consulta: Fluxo bidirecional da informação entre o proponente e o público, dando ao último a possibilidade de 

manifestar os seus pontos de vista e ao primeiro a possibilidade de responder; 

• Participação: Fluxo bidirecional de informação e ideias, no qual o proponente e o público são envolvidos na análise 

partilhada e na definição da agenda, e o público ou as partes interessadas participam voluntariamente na tomada de 

decisões sobre a elaboração e a gestão do projeto, com a obtenção de consensos sobre os aspetos principais.  

 

O planeamento participativo é obviamente a abordagem mais recomendada, pois é a única forma significativa de 

envolver as partes interessadas. Além disso, todo o processo deve ser transparente e aberto, a linguagem deve ser de 

fácil compreensão e os dados devem ser facultados ao público quando solicitados. 

 

Os dois estudos de caso a seguir apresentados descrevem estruturas bem estabelecidas a nível nacional de 

cooperação entre diversas partes interessadas no domínio da energia eólica na Alemanha e em França. 
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Noutros países, existem programas de investigação específicos no domínio da energia eólica e da 

biodiversidade, por exemplo na Suécia52, na Bélgica53 e nos Países Baixos54.  

Estudo de caso 3-5: Cooperação de várias partes interessadas na Alemanha 

Na Alemanha, existem bons exemplos de cooperação com as partes interessadas a nível nacional, tanto em projetos de 

energia eólica em terra como no mar. 

 

Os procedimentos adequados seguintes foram estabelecidos a nível nacional e são executados com o objetivo de 

integrar as questões da biodiversidade no planeamento e no licenciamento de parques eólicos:  

• Estabelecer uma combinação de cinco critérios de qualidade (limiares) no respeitante ao caráter significativo dos 

efeitos da energia eólica na biodiversidade;  

• Organizar e coordenar a investigação e a monitorização, em especial no respeitante a aves e morcegos, 

principalmente em projetos de aproveitamento de energia eólica no mar. 

• Desenvolver e prestar aconselhamento em matéria de metodologias para os setores privado e público a fim de avaliar 

e reduzir os impactos sobre morcegos, aves e mamíferos marinhos. 

• Organizar conferências e sessões de trabalho e participar em eventos internacionais, especialmente os realizados por 

agências de conservação da natureza e associações do setor de fontes de energia renováveis. 

 

Projetos de energia eólica marítima 

A Agência Federal Marítima e Hidrográfica (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) é uma importante 

prestadora de serviços marítimos na Alemanha. Desempenha uma ampla gama de funções, incluindo a proteção 

ambiental, a monitorização do ambiente marinho e o ordenamento do espaço marítimo na zona económica exclusiva 

alemã. É responsável pela aprovação de pedidos de licenciamento de parques eólicos e de gasodutos e oleodutos 

marítimos. 

A BSH emitiu várias normas para estudos ambientais de mamíferos marinhos, bem como requisitos técnicos e de 

construção. Essas normas foram desenvolvidas por representantes de agências federais, da indústria eólica marítima, 

de consultoras, de ONG e de institutos de investigação. Foram publicadas as seguintes normas55: Norma — Estudo dos 

impactos das turbinas eólicas marítimas no meio marinho (StUK 4), dividido em: 

• Instruções de medição para monitorização do ruído subaquático 

• Parques eólicos marítimos — previsões do ruído subaquático, requisitos mínimos de documentação 

• Especificações de medição para a determinação quantitativa da eficácia dos sistemas de redução do ruído 

• Estudo para avaliar a calibração de dispositivos C-POD utilizados para detetar vocalizações de mamíferos 

marinhos (somente em alemão) 

• Análise de bentos, da estrutura de biótopos e dos tipos de biótopos no quadro dos processos de autorização de 

suportes de cabos destinados à conexão de parques eólicos marítimos (somente em alemão) 

• Conceção normalizada: Requisitos mínimos dos projetos de construção de estruturas marítimas no interior da zona 

económica exclusiva. 

 

Existe um procedimento normalizado para a monitorização das condições de referência do ambiente marinho (antes da 

aprovação de um projeto) e para a monitorização obrigatória durante a construção e exploração de um parque eólico. 

Os estudos de referência devem ser conduzidos durante dois anos antes da construção do projeto. Se tiverem passado 

mais de cinco anos entre o final dos estudos de referência e o início da construção, deverá ser realizado outro 

levantamento das condições de referência durante dois anos completos. 

 

Projetos de energia eólica em terra 

No que diz respeito aos projetos de aproveitamento de energia eólica em terra na Alemanha, foi constituída a associação 

sem fins lucrativos FachAgentur Windenergie (FA Windenergie), na qual participam o governo federal, os estados, os 

municípios, as associações profissionais e de conservação da natureza, bem como empresas. A FA Windenergie reúne 

um grande número de partes interessadas e ajuda-as a dar resposta a desafios em todo o país através de amplas 

transferências de informação, de estudos e de conhecimento. 

 

Por exemplo, a FA Windenergie publicou um panorama das boas práticas em projetos de aproveitamento de energia 

eólica em florestas. Para o Windpark Lauterstein, em Göppingen, uma abordagem baseada na cooperação com todas 

                                                      

52 http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--
a-programme-of-knowledge/. 
53 https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/. 
54 https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/. 
55 https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-
offshore-wind-turbines-marine-environment_en.html. 

http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/
https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.html
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.html
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as partes interessadas resultou em experiências positivas de planeamento e implantação, tais como a relocalização de 

áreas de armazenamento fora da floresta a fim de reduzir a área desmatada. 

Fonte: https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-

impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6. https://www.fachagentur-

windenergie.de/. 

https://www.fachagentur-

windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf. 

 

Estudo de caso 3-6: Cooperação de várias partes interessadas em França 

O programa nacional de energia eólica e biodiversidade («Program éolienne et biodiversité») é um excelente exemplo 

de cooperação a nível nacional das partes interessadas. Os parceiros do programa foram o Ministério francês, a Birdlife 

(a organização local LPO - Ligue pour la Protection des Oiseaux) e o setor privado. A LPO foi responsável pela 

coordenação técnica e o programa foi supervisionado por um grupo de orientação em que participavam todos os 

parceiros.  

 

O programa visava promover a integração das questões de biodiversidade no planeamento e licenciamento de parques 

eólicos, tanto em terra como no mar. Para este efeito, foram tomadas várias medidas a nível nacional e local, 

nomeadamente:  

• Definição de critérios de qualidade (limiares) para avaliar os efeitos da energia eólica na biodiversidade, em particular 

aves e morcegos;  

• Avaliação estrutural dos efeitos, estabelecendo um observatório nacional permanente para avaliar os efeitos nas aves 

e morcegos;  

• Organização e coordenação da investigação (ver hiperligação adiante) e da monitorização, em particular no 

respeitante a aves e morcegos; 

• Desenvolvimento e aconselhamento em matéria de metodologias para o setor privado e público, bem como a 

atualização de uma biblioteca técnica relacionada com o tema; 

• Organização de conferências e sessões de trabalho e participação em eventos internacionais; 

• Preparação e disponibilização de informações, gerais ou técnicas, às partes interessadas, incluindo ao público em 

geral.   

 

As autoridades francesas encorajam a realização de reuniões entre as partes interessadas numa fase inicial, mesmo 

antes da apresentação do pedido de licenciamento do projeto. A regulamentação francesa permite a comunicação 

antecipada com as partes interessadas e os processos podem ser bloqueados numa fase muito inicial (para evitar gastar 

tempo e dinheiro em pedidos que não têm possibilidades de ser aprovados). Estas etapas iniciais não devem ser 

confundidas com o processo de consulta pública obrigatória no processo de autorização, após o pedido de licenciamento 

ser apresentado às autoridades. 

Fonte:  

https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/.  

https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/. 

 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.fachagentur-windenergie.de/
https://www.fachagentur-windenergie.de/
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/
https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/
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4. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO  

4.1 Informação geral 

4.1.1 Planeamento estratégico no contexto geral da energia eólica 

A fim de conciliar os interesses da vida selvagem com a necessidade de expansão da energia de fontes 

renováveis, é necessário planear as novas infraestruturas de forma estratégica numa grande área geográfica. 

O planeamento estratégico coituirá igualmente uma boa base para avaliar os pedidos de licenciamento dentro 

dos prazos especificados na Diretiva Energias Renováveis revista [Diretiva (UE) 2018/2001], ou seja, dois 

anos para novas centrais elétricas e um ano para o reequipamento. 

De acordo com o Regulamento (UE) 2018/199956, os Estados-Membros devem elaborar planos nacionais em 

matéria de energia e clima (PNEC) a fim de alcançar os contributos planeados para a meta de energia de 

fontes renováveis da UE para 2030. Além disso, nos termos do artigo 15.º, n.º 7, da Diretiva Energias 

Renováveis revista, os Estados-Membros devem efetuar uma avaliação do seu potencial em termos de fontes 

de energia renováveis e, «sempre que apropriado, incluir a análise espacial de áreas adequadas para 

utilização com baixo risco ecológico». Por conseguinte, os PNEC devem formar a base dos planos de 

ordenamento territorial à escala nacional e/ou regional ou, pelo menos, contribuir para os mesmos. O plano 

de ordenamento do território pode incluir todos os tipos de energia de fontes renováveis ou pode centrar-se 

em certos setores, como o aproveitamento a energia eólica. Os planos devem ser sujeitos a avaliações 

ambientais estratégicas para identificar e avaliar os seus efeitos (incluindo os efeitos cumulativos), bem como 

destacar as lacunas de conhecimento e as necessidades de investigação, bem como potenciais soluções 

alternativas que evitem ou minimizem os prováveis efeitos significativos.  

Neste contexto, o planeamento estratégico implica um processo de tomada de decisão. Em primeiro lugar, 

trata-se de determinar se e em que medida o projeto de aproveitamento de energia eólica é de facto o 

mecanismo mais adequado no plano ambiental, geográfico, social e económico para cumprir as metas em 

matéria de redução das emissões de carbono e de energia de fontes renováveis. Em segundo lugar, trata-se 

de proceder ao ordenamento territorial dos projetos de aproveitamento de energia eólica. Embora a energia 

eólica seja considerada uma fonte importante de energia renovável com elevado potencial de crescimento na 

UE, as circunstâncias regionais podem favorecer outras tecnologias ou estratégias de redução de emissões. 

O ordenamento territorial abrange uma ampla gama de condições e requisitos físicos, socioeconómicos e 

ambientais a fim de determinar quais os locais mais adequados para a finalidade prevista. O planeamento 

estratégico de projetos de aproveitamento de energia eólica tem em conta não só as condições do vento, mas 

também a viabilidade técnica da construção (por exemplo, profundidade do mar, acessibilidade dos cumes 

das montanhas), a ligação à rede elétrica, a distância de aglomerados humanos, a paisagem, os objetivos de 

conservação da natureza, etc. Todas estes fatores têm de ser tidos em conta e são suscetíveis de afetar a 

viabilidade e implantação de projetos de energia eólica. O presente documento de orientação centra-se na 

conservação da natureza.  

Caixa 4-1: Elementos a considerar na definição dos aspetos técnicos dos projetos de aproveitamento 
de energia eólica e da sensibilidade da vida selvagem 

Questões técnicas e socioeconómicas na seleção de locais adequados para projetos de aproveitamento de 

energia eólica: 

• caraterísticas dos recursos eólicos (por exemplo, velocidade, turbulência, velocidades extremas do vento, corte do 

vento, condições de fluxo), 

• acesso às redes de transporte de energia elétrica e capacidade dessas redes, 

• condições do solo/fundo do mar e topografia, 

• proximidade de áreas residenciais,  

• disponibilidade em terra/no fundo do mar e utilizações em terra/no mar, 

• proximidade de infraestruturas de aviação existentes (restrições na altura da extremidade) e de corredores de 

navegação, 

• normas restritivas de ruído,  

                                                      

56 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.328.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2018%3A328%3ATOC#. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.328.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2018%3A328%3ATOC%23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.328.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2018%3A328%3ATOC%23
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• salvaguarda de distâncias em relação a radares ou aeroportos.  

 

Sensibilidade da vida selvagem 

• Localização do sítio Natura 2000, localização de terrenos funcionalmente ligados (por exemplo, zonas fora dos 

sítios Natura 2000 que são importantes para a procura de alimento por espécies para as quais o sítio Natura 2000 

é designado), incluindo as vias/rotas migratórias entre sítios Natura 2000. 

• Outras zonas protegidas nacionais/regionais e outras zonas/habitats que são (potencialmente) importantes para 

as espécies protegidas57. 

• Distribuição58 de habitats e espécies protegidos na UE, com especial destaque para as espécies sensíveis à 

energia eólica, como morcegos59, aves60 e mamíferos marinhos. 

• O estado de conservação61 dos habitats naturais e/ou das populações das espécies protegidas e, se forem 

utilizados mapas de sensibilidade da vida selvagem a nível da UE, também o estado de conservação a nível da 

UE. 

 

O ordenamento territorial dos projetos de aproveitamento de energia eólica tem de ser sujeito a uma avaliação 

ambiental estratégica e, a menos que o rastreio exclua a probabilidade de efeitos significativos em quaisquer 

sítios Natura 2000, também a uma avaliação adequada. A avaliação ambiental estratégica constitui 

igualmente um quadro adequado para abordar os efeitos cumulativos. O licenciamento de projetos de 

aproveitamento de parques eólicos cuja localização tenha sido baseada num planeamento estratégico sólido, 

que tenha incluído uma abordagem precoce e cuidadosa das questões da biodiversidade, será mais fácil do 

que no caso de projetos de parques eólicos em que as questões da biodiversidade só foram abordadas mais 

tarde no processo de licenciamento.  

A avaliação de um plano de ordenamento territorial não elimina a necessidade de uma avaliação dos projetos 

decorrentes do plano. Um plano de ordenamento territorial deve idealmente identificar categorias de locais 

adequados para o projeto de aproveitamento de energia eólica, enumerados por ordem de prioridade, desde 

os locais de implantação de baixo risco ecológico (em termos dos objetivos da diretivas da UE no domínio da 

natureza) até aos locais de implantação de elevado risco ecológico. Em locais com valores de biodiversidade 

excecionalmente elevados, esse fator poderá mesmo levar à definição de zonas de exclusão. O plano de 

ordenamento territorial prevê a realização de discussões iniciais com os promotores do projeto a fim de 

garantir que um projeto planeado inclua soluções para resolver todas as questões sensíveis identificadas, 

especialmente se o projeto se localizar numa zona de implantação com elevado risco ecológico. A avaliação 

dos planos de ordenamento territorial relacionados com a energia eólica deve igualmente orientar a avaliação 

dos projetos decorrentes do plano, através da identificação das principais lacunas de conhecimento e da 

provável série de medidas necessárias para evitar ou reduzir efeitos negativos significativos. Por conseguinte, 

é imperativo que a avaliação destes planos seja apoiada por dados de base adequados à escala dos mesmos. 

Os pormenores da avaliação dos planos de ordenamento territorial, incluindo os dados de base, devem ser 

disponibilizados aos promotores do projeto e outras partes interessadas a fim de facilitar a avaliação dos 

projetos. 

4.1.2 Planeamento estratégico para a energia eólica marítima 

Na implantação de projetos de aproveitamento de energia eólica marítima de baixo risco ecológico são 

especialmente importantes a Diretiva 2014/89/UE que estabelece um quadro para o ordenamento do espaço 

marítimo (Diretiva Ordenamento do Espaço Marítimo) e a Diretiva 2008/56/CE que estabelece um quadro de 

ação comunitária no domínio da política para o meio marinho (Diretiva-Quadro Estratégia Marinha). A Diretiva 

                                                      

57 Embora este documento de orientação incida sobre sítios Natura 2000, a cartografia da sensibilidade da vida 
selvagem é uma ferramenta mais ampla, que não se limita aos sítios. 
58 A distribuição, muitas vezes, é pouco conhecida (por exemplo, morcegos). Potenciais habitats (por exemplo, 
resultados de modelação) também podem ser tidos em conta na cartografia da sensibilidade da vida selvagem. 
59Os morcegos vivem numa rede de habitats funcionais e migram diariamente entre os locais de repouso (maternidade 
e verão) e os habitats de alimentação, e sazonalmente entre as regiões onde ocorre a maternidade e a hibernação. 
60 Ver por exemplo o «Helgoland Paper» do grupo de trabalho inter-regional dos gabinetes estatais regionais para a 
conservação de aves na Alemanha, que recomenda distâncias mínimas entre as áreas de ocorrência de aves 
importantes e as turbinas eólicas (http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf). 
61 Ver Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the 'Habitats' Directive 
92/43/EEC (https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf). 

http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf
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Ordenamento do Espaço Marítimo visa promover o crescimento sustentável das economias marítimas, o 

desenvolvimento sustentável das zonas marinhas e a utilização sustentável dos recursos marinhos. A 

importância do ordenamento do espaço marítimo é também reconhecida pelo Fórum da Energia do Mar do 

Norte62 e pelo Plano de Interconexão do Mercado Báltico da Energia63. 

Os procedimentos de ordenamento do espaço marítimo devem adotar uma abordagem baseada nos 

ecossistemas64
 
65, na qual os planos de ordenamento do espaço dos Estados-Membros contribuem para o 

desenvolvimento sustentável dos setores da energia marítima, do transporte marítimo, das pescas e da 

aquicultura, e para a preservação, proteção e melhoria do ambiente. Ao nível marítimo regional, recomenda-

se que os Estados-Membros cooperem entre si no ordenamento do espaço e na avaliação e monitorização 

dos efeitos (cumulativos) dos parques eólicos marítimos. 

Os Estados-Membros tinham de transpor a diretiva para o direito nacional e designar as autoridades 

competentes até 18 de setembro de 2016, cabendo-lhes elaborar planos de ordenamento do espaço marítimo 

para as suas águas marinhas até 31 de março de 2021. A Comissão Europeia elaborou um documento 

informativo destinado às partes interessadas e responsáveis pelo planeamento que examinaram a Diretiva 

Ordenamento do Espaço Marítimo relativamente aos setores de energia em 2015. Ehler e Douvere (2009) 

publicaram explicativo do ordenamento do espaço marítimo. A plataforma europeia de ordenamento do 

espaço marítimo66, disponível em linha, constitui um portal de informação e comunicação concebido para 

assistir todos os Estados-Membros da UE no seu trabalho de aplicação do ordenamento do espaço marítimo. 

A UE disponibilizou orientações sobre a cooperação transfronteiriça no ordenamento do espaço marítimo 

(Carneiro, 2017)67. Um dos objetivos da plataforma de ordenamento do espaço marítimo é fornecer 

orientações para resolver eventuais conflitos entre setores. Propõe, por exemplo, uma série de soluções para 

mitigar o conflito «energia eólica - conservação», sendo uma delas o recurso a cartografia da sensibilidade 

baseada em sistemas de informação geográfica no intuito de evitar habitats essenciais. Outra solução 

proposta é criação de áreas marinhas protegidas e de parques eólicos de utilização polivalente.  

As necessidades de espaço dos projetos de aproveitamento de energia eólica marítima incluem o espaço 

relativo às turbinas, às conexões de cabo entre as turbinas, às estações de conversão, às subestações e ao 

cabo de transporte de exportação para a rede elétrica terrestre. Devido à conexão entre as infraestruturas 

marítimas e as infraestruturas terrestres, é essencial que o ordenamento do espaço marítimo tenha em conta 

as interações terra-mar. A Comissão Europeia disponibilizou igualmente orientações sobre as interações 

terra-mar no ordenamento do espaço marítimo (2018)68. 

O principal objetivo da Diretiva-Quadro Estratégia Marinha é alcançar um bom estado ambiental das águas 

marinhas da UE até 2020. O artigo 3.º da diretiva define o bom estado ambiental como «o estado ambiental 

das águas marinhas quando estas constituem oceanos e mares dinâmicos e ecologicamente diversos, limpos, 

sãos e produtivos». Um bom estado ambiental significa que as diferentes utilizações dos recursos marinhos 

são realizadas a um nível sustentável, garantindo a sua continuidade para as gerações futuras. Além disso, 

um bom estado ambiental significa que: 

                                                      

62 Ver a declaração política sobre a cooperação energética entre os países do mar do Norte — grupo de apoio 1 sobre o 
ordenamento do espaço marítimo; https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138. 
63 Ver a estratégia de UE para a região do mar Báltico 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf. 
64 Ver o documento estratégico intitulado Implementing the Ecosystem-Based Approach in Maritime Spatial Planning 
(versão: 25 de outubro de 2018); https://www.msp-
platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf. 
65 Consultar as orientações da HELCOM relativas à aplicação da abordagem ecossistémica durante o ordenamento do 
espaço marítimo na zona do mar Báltico; 
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20impleme
ntation%20of%20ecosystem-
based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf. 
66 https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp. 
67 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1. 
68 Os trabalhos de ordenamento do espaço marítimo no âmbito da cooperação regional para o mar do Norte e o Báltico 
(Fórum para a Energia dos Mares Setentrionais, https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum, e 
PIMEBhttps://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan) 
também são pertinentes. 

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf
https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf
https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan
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 os ecossistemas e as suas condições hidromorfológicas (ou seja, a estrutura e o estado dos recursos 

hídricos), físicas e químicas estão em pleno funcionamento e são resilientes às alterações ambientais 

provocadas pela atividade humana,  

 o declínio da biodiversidade causado pelas atividades humanas é evitado e a biodiversidade é 

protegida,  

 as atividades humanas que se traduzem na introdução de substâncias e de energia no ambiente 

marinho não causam efeitos decorrentes da poluição. O ruído das atividades humanas é compatível 

com o ambiente marinho e os seus ecossistemas.  

Para ajudar os Estados-Membros a interpretar o que significa na prática o conceito de «bom estado 

ambiental», a diretiva apresenta, no anexo I, 11 descritores qualitativos que caracterizam o ambiente quando 

o bom estado ambiental é alcançado. O presente documento aborda, em particular, os descritores do bom 

estado ambiental pertinentes para os projetos de aproveitamento de energia eólica marítima e para a 

legislação da UE no domínio da natureza, como se segue:  

 Descritor 1. A biodiversidade é conservada. 

 Descritor 6. A integridade do fundo do mar garante o funcionamento do ecossistema. 

 Descritor 7. A alteração permanente das condições hidrográficas não afeta negativamente o 

ecossistema. 

 Descritor 11. A introdução de energia (incluindo ruído submarino) não afeta negativamente o 

ecossistema.  

 

4.2 Utilização da cartografia da sensibilidade da vida selvagem para 
o planeamento estratégico da energia eólica 

4.2.1 Introdução 

Os mapas de sensibilidade da vida selvagem são aceites como uma ferramenta eficaz de identificação de 

zonas em que o desenvolvimento da energia de fontes renováveis é suscetível de afetar comunidades 

sensíveis de flora e fauna selvagens devendo por isso ser evitados. Esses mapas podem ser utilizados para 

identificar, numa fase inicial do processo de planeamento, áreas com comunidades ecológicas sensíveis aos 

projetos de aproveitamento de energia eólica. 

A Comissão apoiou o desenvolvimento de um manual de cartografia da sensibilidade da vida selvagem, que 

é uma ferramenta prática para a elaboração de mapas de sensibilidade da vida selvagem no contexto da 

energia de fontes renováveis na UE (ver apêndice D). Este manual apresenta uma visão abrangente dos 

conjuntos de dados, metodologias e aplicações SIG necessários para desenvolver abordagens eficazes no 

contexto da UE. Centra-se em espécies e habitats protegidos pelas diretivas da UE no domínio da natureza, 

com particular ênfase nas aves, nos morcegos e nos mamíferos marinhos.  

Os mapas de sensibilidade da vida selvagem normalmente servem para apoiar a tomada de decisões de 

planeamento estratégico durante a fase inicial de seleção do local para o projeto e, portanto, destinam-se a 

ser utilizados à escala da paisagem, geralmente com abrangência regional, nacional ou multinacional. Como 

tal, as abordagens que recorrem à cartografia da sensibilidade da vida selvagem não substituem a 

necessidade de uma avaliação adequada específica para o sítio, prevista no artigo 6.º, n.º 3, da Diretiva 

Habitats, e de avaliações de impacte ambiental. No entanto, podem também ser utilizar-se durante as 

avaliações de impacte ambiental e após a autorização para apoiar a tomada de decisões de localização das 

turbinas eólicas e possíveis recomendações de gestão.  

Os mapas de sensibilidade da vida selvagem utilizam sistemas de informação geográfica para recolher, 

analisar e apresentar dados geográficos e espaciais. Utilizam dados espaciais relativos à biodiversidade 

respeitante a espécies e/ou sítios. Normalmente recorrem a conjuntos de dados existentes sobre a 

biodiversidade, mas por vezes os dados são recolhidos expressamente para apoiar a elaboração de um mapa 

de sensibilidade da vida selvagem. A maioria das abordagens faz mais do que simplesmente mostrar 

conjuntos de dados espaciais (limites do sítio, zonas de distribuição e registos de espécies, características 

geográficas), atribuindo igualmente valores de sensibilidade derivados dos dados. São preditivos, fornecendo 

uma previsão da eventual sensibilidade de um ou mais sítios, ou de uma paisagem mais ampla, com base 

nos melhores dados disponíveis e em modelação matemática e gráfica. 
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No entanto, deve ter-se em conta algumas limitações da cartografia da sensibilidade da vida selvagem. Em 

primeiro lugar, não deve ser utilizada como instrumento para indicar sítios alternativos adequados, pois isso 

depende também de várias outras restrições e condições. Em segundo lugar, será inevitavelmente mais difícil 

avaliar alguns táxones por haver poucos dados sobre a sua distribuição e um conhecimento incompleto sobre 

o modo como serão afetados. Para esses grupos será necessário proceder a uma análise mais rudimentar e 

a uma interpretação mais cautelosa. 

4.2.2 Exemplos de abordagens que utilizam a cartografia da 
sensibilidade da vida selvagem em projetos de aproveitamento 
de energia eólica terrestre e marítima 

A cartografia da sensibilidade da vida selvagem é mais comumente utilizada no contexto da energia eólica, 

tendo a grande maioria das abordagens recorrido à cartografia de comunidades de aves consideradas 

sensíveis para a exploração de parques eólicos (em terra e no mar). Para outras espécies, como morcegos, 

a utilização da cartografia da sensibilidade da vida selvagem é menos eficaz, mas pode ser utilizada como 

elemento de um conjunto de ferramentas destinadas a apoiar o planeamento estratégico, quando existem 

dados de base.   

O presente capítulo destaca alguns exemplos de aplicação das melhores práticas de cartografia da 

sensibilidade da vida selvagem no domínio da energia eólica terrestre e marítima. Podem encontrar-se mais 

informações sobre estes estudos de caso no manual de cartografia da sensibilidade da vida selvagem (em 

inglês).  

O Estudo de caso 4-1 apresenta o mapa de sensibilidade à energia eólica das aves e dos morcegos na 

Flandres (Bélgica), uma das poucas abordagens combinadas para aves e morcegos em matéria de cartografia 

da sensibilidade da vida selvagem. O Estudo de caso 4-2 centra-se no mapa de sensibilidade das aves 

planadoras para os projetos de aproveitamento de energia eólica na Trácia (Grécia). O Estudo de caso 4-3 

apresenta a SeaMaST, uma ferramenta que cartografa a sensibilidade de aves marinhas e aves aquáticas 

costeiras a parques eólicos marítimos em águas territoriais inglesas. 

Estudo de caso 4-1: Mapa de sensibilidade a parques eólicos das aves e morcegos na Flandres 
(Bélgica) 

O mapa de sensibilidade a parques eólicos das aves e morcegos na Flandres visa indicar zonas onde a localização de 

turbinas eólicas pode representar um risco para os mesmos. Destina-se a apoiar e orientar as avaliações por sítio e o 

planeamento estratégico. Constitui um exemplo de um mapa de sensibilidade para várias espécies e demonstra como 

grupos diferentes podem ser avaliados com uma única ferramenta.  

 

Classifica a região em quatro categorias de risco, a saber, elevado, médio e possível, bem como risco baixo/sem dados. 

Os mapas de sensibilidade e as orientações que os acompanham são frequentemente utilizados nas decisões de 

escolha dos locais de implantação na Flandres. Os promotores de projetos e os consultores utilizam-nos para o 

planeamento estratégico e como «ponto de partida» para avaliações mais pormenorizadas de projetos para cada sítio. 

As autoridades locais e regionais aplicam-nos para o mesmo fim e também para verificar se os promotores de projetos 

e os consultores realizaram bem o seu trabalho. Note-se que, para as áreas de risco elevado, a avaliação local deverá 

ser mais pormenorizada. Embora certos aspetos do mapa sejam característicos da Flandres, os princípios podem ser 

facilmente aplicados noutros lugares.  

 

Mapa de sensibilidade das aves 

O instrumento inclui um mapa de vulnerabilidade das aves baseado em sistemas de informação geográfica, que é 

composto por nove mapas temáticos (por exemplo, zonas de procura de alimento e de repouso das aves selvagens não-

nidificantes, rotas migratórias sazonais) e um mapa de previsão de habitats. Estes níveis são mais bem examinados 

individualmente, mas também podem ser sobrepostos para se obter uma visão global de todas as sensibilidades 

potenciais. Os níveis sobrepostos (como um mapa síntese) são mostrados em baixo, indicando-se as categorias de 

sensibilidade [risco elevado (3), médio (2), possível (1) e baixo risco/sem dados (0)]. Este mapa pode ser consultado em 

pormenor numa aplicação disponível em linha que também inclui outros mapas importantes (tais como reservas naturais 

protegidas, zonas Natura 2000, etc.). 
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Figura 4-1: Mapa síntese da sensibilidade de aves a turbinas eólicas na Flandres (vermelho: risco elevado; laranja: risco 
médio; amarelo: risco possível; cinzento: informação insuficiente) 

 

Mapa de sensibilidade dos morcegos 

O mapa de sensibilidade dos morcegos (ver Figura 4-2) difere dos mapas anteriores para aves. Baseia-se na 

identificação de um habitat adequado (utilizando fotografias aéreas e um inventário da cobertura do solo), que foi utilizado 

como preditor da presença de morcegos. 

 

 
Figura 4-2: Excerto do mapa de sensibilidade dos morcegos na Flandres (laranja: risco; amarelo: risco potencial; 
cinzento: informações insuficientes). 

 

Deve ter-se em conta duas ressalvas importantes no que respeita à utilização deste tipo de cartografia para morcegos. 

Em primeiro lugar, os modelos de adequação do habitat são muito mais precisos para as espécies especialistas de 

habitats (trata-se geralmente das espécies incluídas no anexo II, que estão menos expostas aos perigos decorrentes de 

projetos de aproveitamento de energia eólica). As espécies de alto risco tendem a não ser especialistas de habitats e, 

portanto, estão mais difundidas e são mais comuns, podendo mesmo ser encontradas em habitats que seriam 

considerados pouco adequados para morcegos. Por exemplo, no Reino Unido, uma elevada percentagem das mortes 

do morcego-anão e do morcego-pigmeu ocorre em locais que não seriam classificados como particularmente valiosos 

para morcegos (por exemplo, zonas de montanha sem árvores nem sebes), mas que são adequados para projetos de 

aproveitamento de energia eólica. Em segundo lugar, embora as previsões relativas aos habitats sejam combinadas, 

por exemplo, com dados sobre os locais de repouso a fim de obter zonas de risco diferencial, na prática há falta de 

dados em todos os Estados-Membros.   

Fonte: https://geo.inbo.be/windturbines/.  

Informações gerais e orientações na comunicação de dados (em neerlandês): 

https://geo.inbo.be/windturbines/
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Everaert J. (2015). Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor risicoanalyse en 

monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022). Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek, Bruxelas.  

Resumo (em inglês) na apresentação: Everaert (2018). Mapa da sensibilidade a parques eólicos das aves e morcegos 

na Flandres (Bélgica). Apresentação em sessão de trabalho destinada a preparar uma série de ferramentas educativas 

para o desenvolvimento e a aplicação da cartografia da sensibilidade da vida selvagem, a fim de contribuir para a 

utilização de energia de fontes renováveis na UE, 22/10/2018, Bruxelas, Bélgica. 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx.   

 

Estudo de caso 4-2: Mapa de sensibilidade das aves planadoras para projetos de aproveitamento de 
energia eólica na Trácia (Grécia) 

A região da Trácia tem uma importância ornitológica excecional, uma vez que alberga habitats de importância europeia, 

principalmente de grandes aves de rapina e aves aquáticas. Grande parte da região foi selecionada como área prioritária 

para a implantação de projetos de aproveitamento de energia eólica, visto ser também uma das áreas com maior 

capacidade eólica da Grécia continental. Mais concretamente, a maior parte da unidade regional de Evros e parte da 

unidade de Rodopi foram classificadas como zonas eólicas prioritárias 1 (ZEP 1) no plano nacional de ordenamento do 

território para a energia de fontes renováveis. A ZEP 1 abrange cerca de metade dos sítios Natura 2000 da região, 

incluindo os dois parques nacionais, sobrepondo-se à zona utilizada pelas aves de rapina da região. Metade da ZEP 1 

(53 %) situa-se no interior da zona principal da população do abutre-preto (Aegypius monachus) e também inclui a zona 

estritamente protegida do Parque Nacional de Dadia.  

 

Num esforço para determinar as condições favoráveis ao desenvolvimento sustentável de parques eólicos na Trácia, o 

Fundo Mundial para a Natureza da Grécia elaborou uma proposta para a seleção da localização de parques eólicos nas 

ZEP 1 (Fundo Mundial para a Natureza, Grécia, 2008). A proposta inclui um mapa de sensibilidade das aves planadoras 

que fornece às autoridades, investidores e outras partes interessadas as informações necessárias para tomarem 

decisões informadas. O mapa divide a região em duas categorias distintas com base na distribuição de espécies de 

aves altamente vulneráveis: «zonas de exclusão» e «zonas de proteção acrescida». As zonas de exclusão são locais 

onde a instalação de parques eólicos deve ser excluída. Por outro lado, as zonas de proteção acrescida são locais onde 

os parques eólicos podem ser instalados desde que sejam aplicadas medidas de atenuação adequadas. No quadro da 

seleção global do local, as zonas sensíveis para as colónias de abutres-pretos e de grifos foram sobrepostas com os 

territórios de cegonhas-pretas e com os parques nacionais. 

 

Estabeleceu-se um mapa de sensibilidade para a população de abutres-pretos com base num sistema de prioridade de 

conservação de nove zonas (ver Figura 4-3). Este sistema inclui uma zona principal de importância vital (onde os 

indivíduos passam em média 70 % do tempo), uma zona não principal e uma periferia (onde os indivíduos passam 

menos de 5 % do tempo). A zona principal e a zona não principal são ainda escalonadas em quatro zonas de 

conservação de acordo com a fração da população que utilizou cada zona (1: <25 %, 2: <50 %, 3: <75 %, 4: > 75 %) 

com base numa análise da área vital de 19 indivíduos marcados.  

 

Esta modelação da utilização da área de distribuição natural foi combinada com um modelo de risco de colisão a fim de 

prever a mortalidade cumulativa por colisão para o abutre-preto em todos os parques eólicos em exploração e propostos. 

O modelo apresentou quatro taxas de prevenção diferentes no respeitante aos abutres.  

 

Com base num mapa de sensibilidade, criou-se uma solução espacialmente explícita para cumprir a meta nacional de 

aproveitamento da energia eólica a um custo mínimo de conservação de menos de 1 % de perda populacional, na 

condição de a mortalidade (5,2 %) causada pelos parques eólicos explorados na zona principal ser totalmente mitigada. 

Nos outros cenários, a população de abutres estaria provavelmente em sério risco de extinção.  

 

As conclusões realçam a necessidade de designar oficialmente a zona principal da população como zona de exclusão 

de parques eólicos, por ser a zona mais vital para a sobrevivência da população. Concluiu-se igualmente que a mesma 

representava quase toda a mortalidade cumulativa por colisão dos abutres-pretos e que é importante para outras 

espécies propensas a colisões.  

  

https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx
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Figura 4-3: Parques eólicos em diferentes fases de autorização num mapa de sensibilidade para os abutres-pretos. Um 
grande número de parques eólicos está concentrado em zonas de importância vital para a conservação (onde os 
indivíduos passam em média 70 % do tempo), conforme indicado pelo mapa de sensibilidade de nove zonas para o 
abutre-preto (Aegypius monachus) (retirado de Vasilakis et al., 2016). 

 

Embora o mapa de sensibilidade não tenha sido adotado formalmente, está a ser utilizado por promotores de projetos e 

autoridades competentes durante a fase de conceção e avaliação de projetos de parques eólicos na Trácia. Apesar de 

não ter estatuto jurídico, considera-se que fornece a base científica mais sólida para o planeamento.  

Fonte: 

• Vasilakis D, Whitfield P., Schindler S., Poirazidis K e Kati V., 2016. «Reconciling endangered species conservation 

with windfarm development: Cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe»; Biological 

Conservation, vol. 196 (2016) 10-17. 

• Vasilakis D, Whitfield P, Kati V., 2017. «A balanced solution to the cumulative threat of industrialised wind farm 

development on cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe». PLoS ONE 12(2): 

e0172685.doi:10.1371/ journal.pone.0172685. 

 

Estudo de caso 4-3: SeaMaST (ferramenta de cartografia e sensibilidade de aves marinhas): Um 
instrumento para avaliar os efeitos de parques eólicos em águas territoriais inglesas 

A ferramenta do sistema de informaçõe geográfica SeaMaST (Seabird Mapping and Sensitivity Tool) foi criada para 

fornecer provas da utilização de zonas marítimas por aves marinhas e aves aquáticas costeiras em águas territoriais 

inglesas, mediante a cartografia da respetiva sensibilidade a parques eólicos marítimos.  

Utiliza dados de alta qualidade de levantamentos de aves marinhas realizados no mar e alojados em duas importantes 

bases de dados de aves marinhas, a saber, o levantamento European Seabirds at Sea (ESAS), realizado a bordo de um 

barco, e levantamentos aéreos da WWT Consulting. Atualmente contém informações sobre 53 espécies das seguintes 

famílias: Anatidae (anatídeos), Gaviidae (mobelhas), Podicipedidae (mergulhões), Procellariidae (fulmares), 

Hydrobatidae (painhos), Sulidae (alcatrazes), Phalacrocoracidae (corvos-marinhos), Scolopacidae (escolopacídeos), 

Stercorariidae (moleiros), Laridae (gaivotas), Sternidae (andorinhas-do-mar) e Alcidae (tordas). Elaborou-se um modelo 

de densidade de superfície para cartografar a densidade destas aves marinhas em águas inglesas até 200 milhas 

náuticas ou até aos limites das águas territoriais vizinhas.   

 

Criaram-se pontuações de sensibilidade com base em quatro fatores representativos da importância da conservação 

(fatores a a d) e em seis aspetos do comportamento das espécies designados por «fatores de vulnerabilidade das 

espécies» (fatores e a j): Estado relativamente à Diretiva Aves — a), percentagem da população biogeográfica que 

ocorre na Inglaterra/nas águas inglesas durante qualquer estação específica — b), taxa de sobrevivência de 

adultos — c), estatuto da ameaça no Reino Unido — d), altitude de voo — e), manobrabilidade de voo — f), 
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percentagem de tempo de voo — g), atividade de voo noturna — h), perturbação por estruturas de parques eólicos, 

tráfego de navios e helicópteros — i) e especialização de habitat — j). 

 

As pontuações de sensibilidade da cartografia foram aplicadas ao fator de densidade de cada espécie em cada célula 

da grelha de 3 km x 3 km a fim de gerar mapas de sensibilidade separados e combinados de colisão e de deslocação.  

 

 
Figura 4-4: Exemplos de mapas de sensibilidade a parques eólicos retirados do SeaMaST 

 

A ferramenta SeaMaST baseia-se numa combinação de dados de alta qualidade e métodos comprovados. A ferramenta 

fornece mapas de sensibilidade de alta qualidade para as aves marinhas em águas territoriais inglesas. Os métodos 

podem ser alargados para incluir outras regiões e/ou podem ser aplicados noutros lugares.  

A ferramenta está disponível gratuitamente como recurso SIG destinado a utilização pela indústria eólica marítima e 

pelos responsáveis pelo ordenamento do espaço marítimo. Até à data, foi encorajada a sua utilização no apoio a projetos 

de parques eólicos e ao ordenamento do espaço marítimo. Embora a ferramenta de cartografia não tenha sido 

formalmente integrada no processo de planeamento, é utilizada regularmente por autoridades, ONG, etc. 

Fonte: http://bit.ly/2xON74V. 

4.3 Utilização polivalente de locais de aproveitamento de 
energia eólica 

 

Combinar a utilização do solo em locais de aproveitamento da energia eólica com outras atividades económicas (por 

exemplo, outras fontes de energia renováveis, aquicultura), ou mesmo com projetos de conservação e restauração da 

natureza, constitui uma excelente forma de executar o ordenamento do território. O objetivo é minimizar os efeitos 

negativos da energia eólica na biodiversidade e até melhorar, progressivamente, a biodiversidade nestes locais.  

Na Europa, já existem exemplos de colocalização de projetos de aproveitamento de energia eólica com outros sistemas 

de energia de fontes renováveis a fim de estabilizar a produção de energia elétrica (Natural Power, 2018). Um desses 

exemplos é o parque eólico e solar de Schneebergerhof (ver Figura 4-5). Ainda que as condições técnicas e económicas 

possam limitar a utilização comercial da tecnologia de larga escala de armazenamento de energia em baterias 

(WindEurope, 2017b), a remoção destas barreiras deverá facilitar futuros planos para projetos colocalizados. A tecnologia 

de armazenamento de energia em baterias tem uma série de benefícios, incluindo um modo mais consistente de equilibrar 

a procura e a oferta de energia. 

http://bit.ly/2xON74V
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Figura 4-5: Projeto de aproveitamento de energia eólica em colocalização em Schneebergerhof, na Alemanha69 
 

Os projetos de aproveitamento de energia eólica em terra são normalmente colocalizados com outras utilizações do solo, 

como a agricultura e, cada vez mais, a silvicultura (Richarz, 2014; Helldin, 2017). Em vários Estados-Membros, estão 

também a ser estudadas oportunidades emergentes de colocalização no meio marinho, sendo dada especial atenção à 

avaliação da viabilidade comercial da conquicultura marítima (Buck et al., 2017; Syvret et al., 2013).  

O Estudo de caso 4-4 e o Estudo de caso 4-5 fornecem exemplos específicos de aplicações da utilização polivalente de 

projetos de aproveitamento de energia eólica marítima. As ilhas energéticas constituem outro exemplo de utilização 

polivalente. Oferecem oportunidades não só para projetos de exploração de energia eólica e de outras energias de fontes 

renováveis, mas também para a criação de habitats, de aquicultura, etc., como o North Sea Wind Windpower Hub70, um 

projeto desenvolvido por um consórcio de empresas do setor da energia (Gasunie, Tennet, Energinet) e pelo porto de 

Roterdão. 

Estudo de caso 4-4: Projeto Edulis, um exemplo da combinação de produção de energia eólica com aquicultura 

no mar do Norte (Bélgica) 

 
O aumento das atividades marítimas ao longo da costa, a crescente procura pelos consumidores de uma produção 

alimentar local e sustentável e as melhorias tecnológicas estão a impelir as atividades de aquicultura para o mar, quer 

na UE quer a nível mundial. A colocalização de parques eólicos e da aquicultura marítima poderá assegurar a produção 

de energia de fontes renováveis e, simultaneamente, aumentar a segurança alimentar, o emprego e a produção local. 

Estudos-piloto realizados no mar do Norte revelaram que as condições biológicas e químicas ao longo da costa belga 

do mar do Norte são altamente propícias à cultura de mexilhões. O projeto Edulis (2016-2018) constitui um exemplo 

líder a nível mundial de aquicultura localizada em parques eólicos marítimos com condições climáticas adversas. No 

                                                      

69 Fonte: © Armin Kübelbeck. (CC BY-SA 3.0) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schneebergerhof_01.jpg Wind 
Park Schneebergerhof: https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-
schneebergerhof/. 
70 https://northseawindpowerhub.eu/. 

https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/
https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/
https://northseawindpowerhub.eu/
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quadro do projeto, as dificuldades técnicas foram avaliadas e os trabalhos concentram-se agora na elaboração de um 

plano de negócio para iniciar a aquicultura comercial no mar do Norte. 

 

O projeto Edulis foi o primeiro ensaio-piloto de cultura de mexilhões no mar num parque eólico. Tratou-se de uma 

colaboração entre a Universidade de Gante, o Instituto de Investigação sobre a Agricultura, as Pescas e a Alimentação 

(ILVO), cinco parceiros do setor privado (Belwind, Brevisco, C-Power, Colruyt Group e DEME Group) e um terceiro 

parceiro de investigação (OD Natural Environment). O Edulis estudou a viabilidade da cultura de mexilhões em parques 

eólicos marítimos, a 30-50 km da costa belga. Os resultados do projeto incluíram a apresentação de provas importantes 

sobre: 

• a viabilidade biológica da cultura de mexilhões marítima, nas águas territoriais belgas do mar do Norte, 

• a viabilidade e os requisitos técnicos de um sistema de cultura de mexilhões nas águas territoriais belgas do mar do 

Norte, 

• a margem para integrar a mitilicultura com as atividades existentes dos parques eólicos, 

• a rentabilidade da mitilicultura comercial no mar; 

• a sustentabilidade da cultura de mexilhões no mar e os efeitos na qualidade da água do mar. 

 

O projeto Edulis é um exemplo a seguir de colaboração entre o setor privado e o setor público, incluindo institutos de 

investigação, para demonstrar a viabilidade da utilização polivalente dos parques eólicos marítimos. O Governo belga 

está a utilizar os resultados deste projeto para abrir possibilidades de utilização polivalente nas águas territoriais belgas 

do mar do Norte. 

Fonte: http://www.aqua.ugent.be/edulis. 

 

Estudo de caso 4-5: Restabelecimento das ostras planas em parques eólicos marítimos (Países Baixos) 

Nos Países Baixos, o Ministério dos Assuntos Económicos criou o Consórcio Holandês para a Ostra Plana (POC), com 

o apoio de parceiros como a Universidade de Wageningen, o WWF e a Ark Natuur. O Consórcio está atualmente a 

avaliar a viabilidade (em termos de sobrevivência, crescimento e reprodução) do restabelecimento de populações de 

ostras planas nas águas territoriais neerlandesas do mar do Norte. Este trabalho teve início com um estudo documental 

encomendado em 2015. O estudo indica que as atividades intensivas de pesca com redes de arrasto de fundo 

provocaram uma sobre-exploração e a destruição dos habitats das ostras planas na zona neerlandesa do mar do Norte. 

O estudo concluiu ainda que existem condições ambientais adequadas para o restabelecimento das ostras planas no 

mar do Norte e desenvolveu um plano para executar uma fase-piloto, composta por quatro projetos (Recife de Borkum, 

Estudo do Mar de Wadden, Plataforma de Naufrágios e Voordelta). Estas e outras atividades centraram o trabalho de 

restabelecimento das ostras nos parques eólicos marítimos já existentes ou projetados dos Países Baixos. O relatório 

«Flat Oysters on offshore wind farms», do Instituto de Investigação Marinha da Universidade de Wageningen, avaliou os 

locais mais adequados para um trabalho de potencial restabelecimento de bancos de ostras no que diz respeito às 

características do habitat, incluindo as condições do fundo do mar, a sua estabilidade e a potencial autossuficiência em 

termos de dispersão larvar. O estudo assenta no pressuposto de que, nestes locais, não existem atividades que 

perturbem o fundo do mar.  

 

Este estudo de caso demonstra o potencial da exploração de parques eólicos marítimos como locais suscetíveis de 

podem apoiar ativamente a conservação da natureza. Os parques eólicos marítimos criam zonas fechadas à pesca com 

redes de arrasto de fundo. Trata-se de uma vantagem importante, uma vez que as atividades que perturbam o fundo do 

mar constituem uma das maiores ameaças à biodiversidade marinha no mar do Norte. Como tal, os parques eólicos 

marítimos podem oferecer oportunidades concretas para a conservação (interditando atividades que perturbam o fundo 

do mar) e a restauração das populações (por exemplo, de ostras planas), podendo ter efeitos positivos acrescidos (se 

forem associados à aquicultura).  

Fonte: Relatório relativo às ostras planas em parques eólicos marítimos: http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647. 

 

  

http://www.aqua.ugent.be/edulis
http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647
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5 EM TERRA: EFEITOS POTENCIAIS 

5.1 Introdução 

5.1.1 Tipos de impactos 

O presente capítulo analisa os principais tipos de impactos de projetos de aproveitamento de energia eólica em terra. Tais 

impactos poderão ter efeitos significativos nos habitats e nas espécies protegidas ao abrigo da Diretiva Habitats e da 

Diretiva Aves.  

O presente capítulo tem por finalidade oferecer aos promotores dos projetos, às ONG, aos consultores e às autoridades 

nacionais competentes uma síntese dos potenciais impactos nos diferentes grupos recetores de espécies e habitats 

protegidos na UE. Estes impactos devem ser tidos em conta aquando da elaboração ou da revisão de planos ou projetos 

no domínio do aproveitamento de energia eólica em terra. No entanto, uma vez que a identificação de efeitos significativos 

prováveis depende sempre de cada caso, os efeitos concretos de um projeto de aproveitamento de energia eólica em 

espécies e habitats protegidos na UE serão muito variáveis. Há claramente muitos casos em que projetos bem concebidos 

e adequadamente localizados não têm efeitos significativos prováveis, ao passo que outros casos podem produzir 

bastantes efeitos significativos prováveis.  

É amplamente reconhecido que a transição para a energia de fontes renováveis beneficia a biodiversidade global e que 

é relativamente simples avaliar tais benefícios. No entanto, a interação local entre um determinado projeto de 

aproveitamento de energia eólica e os habitats e espécies protegidos na UE tende a ser mais complexa e incerta. Por 

conseguinte, é essencial examinar cada plano ou projeto caso a caso. Em última instância, cada avaliação deve ser 

realizada com «um nível de pormenor proporcionado aos riscos e efeitos prováveis e à provável importância, 

vulnerabilidade e impossibilidade de substituição da biodiversidade afetada» (Brownlie e Treweek, 2018). 

Os efeitos dos projetos de aproveitamento de energia eólica em terra podem surgir numa ou mais das cinco fases normais 

de um projeto de aproveitamento de energia eólica:  

• pré-construção (por exemplo, equipamento meteorológico, arroteamento), 

• construção (de estradas de acesso, da plataforma, da turbina, etc., e transporte de materiais),  

• funcionamento (incluindo manutenção),  

• reequipamento (adaptar o número, a tipologia e/ou a configuração das turbinas num parque eólico existente);  

• desativação (remoção do parque eólico ou das turbinas individuais).  

 

Importa salientar que o impacto potencial do reequipamento pode não ser igual ao do projeto inicial. Por exemplo, a 

utilização de turbinas maiores pode aumentar a janela de risco de colisão (nomeadamente aumentando a área total varrida 

pelo rotor), mas, ao mesmo tempo, reduzir a velocidade de rotação da turbina. Nesta situação, o risco de colisão poderá 

ser transferido de um grupo recetor sensível às alterações na velocidade de rotação da turbina (por exemplo, grandes 

aves de rapina) para um grupo recetor sensível à área total varrida pelo rotor (por exemplo, os morcegos). 

Durante a avaliação dos efeitos significativos prováveis dos projetos de aproveitamento de energia eólica em terra nos 

habitats e espécies protegidos na UE, é importante ter em conta que esses efeitos podem resultar de toda a pegada do 

projeto, ou seja, não apenas das próprias turbinas eólicas, mas também das infraestruturas conexas. Por exemplo, poderá 

observar-se um impacto provocado pelas estradas de acesso, vias de acesso ao local (por exemplo, para trabalhos de 

manutenção ou durante a construção), mastros anemométricos, estaleiros de obras, fundações, instalações temporárias 

dos contratantes, ligações elétricas aéreas e subterrâneas de acesso à rede, entulhos e/ou qualquer subestação, edifício 

de controlo, etc.  

Os impactos potenciais podem ser temporários ou permanentes. Além disso, podem resultar de atividades realizadas no 

interior ou no exterior dos limites de um sítio Natura 2000. No caso das espécies móveis, os impactos podem afetar 

indivíduos a uma distância considerável dos sítios Natura 2000 associados. Por exemplo, um sítio pode ser designado 

pelo facto de existirem morcegos hibernantes que se reproduzem a alguma distância; a mortalidade destes indivíduos 

reprodutores afetaria a população do sítio. Os efeitos potenciais podem decorrer de um único plano ou projeto e podem 

ocorrer em diferentes momentos ao longo do ciclo de vida do projeto. A utilização de planos e projetos em combinação a 

fim de produzir efeitos cumulativos assume uma importância crescente, à medida que a energia eólica se expande para 

cumprir as metas em matéria de energia renováveis. 
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Nos próximos subcapítulos, serão descritos os tipos de impactos em cada um dos principais grupos recetores. O Quadro 

5-1 contém uma síntese. A descrição baseia-se numa análise bibliográfica exaustiva. Embora persistam muitas incertezas, 

em especial no que diz respeito a tecnologias e medidas de atenuação inovadoras, o conhecimento está a aumentar 

rapidamente, muitas vezes graças a uma monitorização acrescida e melhorada, esperando-se que, nos próximos anos, 

sejam disponibilizadas conclusões muito mais interessantes.    

Quadro 5-1: Síntese dos impactos dos projetos de aproveitamento de energia eólica em terra 

Recetor Impactos do aproveitamento da energia eólica em terra  

Habitats 

Perda e degradação dos habitats 
Fragmentação dos habitats  
Perturbação dos habitats 
Introdução de espécies exóticas invasoras (EEI) durante a construção (solos 
contaminados com sementes de EEI) 
Criação de habitats (criação de habitats longe do parque eólico para atrair aves para os 
mesmos, afastando-as do parque eólico; criação de habitats em terras agrícolas de gestão 
intensiva, proporcionando zonas residuais com utilização menos intensiva)  
Alterações no microclima  
Compactação do solo  
Efeitos indiretos 

Morcegos 

Perda e degradação dos habitats  

Perturbação e deslocação 
Fragmentação dos habitats  
Colisão  
Efeito de barreira  
Barotrauma (ou seja, danos nos tecidos do corpo provocados por uma diferença de 
pressão) 
Perda ou deslocação de corredores de voo e poleiros  
Maior disponibilidade de presas invertebradas e, consequentemente, maior risco de 
colisão, devido à iluminação noturna  
Efeitos indiretos 

Aves 

Perda e degradação dos habitats  
Perturbação e deslocação  
Fragmentação dos habitats  
Colisão  
Efeito de barreira  
Efeitos indiretos  

Outras espécies 

Perda e degradação dos habitats  
Fragmentação dos habitats  
Perturbação e deslocação  
Efeitos indiretos 

 

5.1.2 Medidas de atenuação 

Após a análise dos tipos de impactos enumerados acima, cada subcapítulo descreve possíveis medidas de atenuação 

destinadas a evitar ou reduzir os efeitos significativos prováveis71.  

As medidas de atenuação são muito importantes nas avaliações de impacto. Caso, durante a avaliação adequada, tenham 

sido identificados impactos negativos na integridade do sítio ou não se possa excluir a sua possibilidade, o plano ou 

projeto em questão não pode ser aprovado. No entanto, dependendo do grau do impacto identificado, será possível 

introduzir medidas de atenuação que a fim de evitar esses impactos ou reduzi-los a um nível em que já não afetem 

negativamente a integridade do sítio.  

As medidas de atenuação devem estar diretamente relacionadas com os impactos prováveis identificados na avaliação 

adequada e só podem ser definidas após se proceder à descrição e avaliação completas destes impactos nessa avaliação. 

Por conseguinte, somente nesta fase se podem equacionar medidas de atenuação e não na fase de avaliação preliminar. 

• A identificação das medidas de atenuação, tal como a própria avaliação de impacto, deve basear-se num 

conhecimento profundo das espécies e dos habitats em causa. 

                                                      

71 Existe outra categoria, a das chamadas «medidas de acompanhamento», que complementam as medidas 
regulamentares de prevenção, redução e compensação e que visam, por exemplo, melhorar o conhecimento sobre os 
habitats ou espécies ou executar projetos de investigação. Este aspeto é abordado no capítulo 3.6, relativo à 
participação das partes interessadas, e em particular no Estudo de caso 3-5 e no Estudo de caso 3-6; não constitui o 
tema central do capítulo 4.2. 
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• As medidas de atenuação que visam evitar ou reduzir impactos não devem ser confundidas com medidas 

compensatórias, as quais se destinam a compensar eventuais danos causados pelo projeto. Nos termos do artigo 6.º, 

n.º 4, as medidas compensatórias só podem ser equacionadas se o plano ou projeto tiver sido aceite como necessário 

por razões imperativas de reconhecido interesse público e não existirem alternativas.  

 

As medidas de atenuação podem ser propostas pelo proponente do plano ou projeto e/ou exigidas ou impostas pelas 

autoridades nacionais competentes. Na prática, reconhece-se frequentemente a necessidade de medidas de atenuação 

numa etapa inicial das fases de conceção ou arranque de um plano/projeto, por exemplo através de um diálogo «pré-

pedido» entre o promotor/requerente e os consultores em matéria de conservação da natureza. Nestes casos, a 

necessidade de medidas de atenuação é incluída no pedido de autorização (ver também uma boa prática no Estudo de 

caso 3-6).  

As medidas de atenuação devem ter em conta os seguintes elementos: 

• prevenção: prevenir à partida a ocorrência de impactos significativos; 

• redução: reduzir a dimensão e/ou a probabilidade de um impacto. 

 

O Quadro 5-2 apresenta uma síntese de possíveis medidas de atenuação no que diz respeito às etapas de planeamento 

e de conceção de um projeto de aproveitamento de energia eólica e a cinco fases do ciclo de vida.  

Quadro 5-2 Tipos de medidas de atenuação (adaptado de Gartman, 2016) 

Medida (tipo)  Descrição 

Planeamento, localização e 
conceção 

 

Macrolocalização (prevenção) Diz respeito ao ordenamento territorial dos projetos de aproveitamento de energia 
eólica e assegura a sua localização adequada do ponto de vista da conservação. 
Evitar zonas ecológicas sensíveis (com o apoio, por exemplo, de cartografia da 
sensibilidade da vida selvagem) constitui uma medida de prevenção essencial  

Microlocalização 
(prevenção/redução) 

Configuração do parque eólico: Escolha do tipo de turbinas e da sua posição 
exata72 

Conceção das infraestruturas 
(redução) 

Número e especificações técnicas da turbina (incluindo a altura da turbina, a 
iluminação, a profundidade de enterramento e a blindagem dos cabos, o formato 
das fundações, etc.) 

Pré-construção  

Calendarização 
(prevenção/redução)  

Evitar, reduzir ou fasear atividades durante períodos ecologicamente sensíveis 

Métodos de construção 
alternativos e barreiras 
(redução) 

Evitar ou reduzir estímulos visuais e emissões potencialmente perturbadores ou 
nocivos, como o ruído e a vibração 

Construção  

Calendarização 
(prevenção/redução)  

Evitar, reduzir ou fasear atividades durante períodos ecologicamente sensíveis 

Métodos de construção 
alternativos e barreiras 
(redução) 

Evitar ou reduzir estímulos visuais e emissões potencialmente perturbadores ou 
nocivos, como o ruído e a vibração 

Sistemas de dissuasão 
(redução) 

Métodos acústicos e visuais 

Funcionamento  

Temporização do 
funcionamento das turbinas 
(prevenção/redução) 

Deslastre das turbinas, colocação em bandeira das pás das turbinas e aumento 
das velocidades de início de fornecimento de energia73 (por exemplo, parar a 
rotação da turbina quando aves migratórias se aproximam à altura da turbina ou 
reduzir o tempo de rotação das turbinas)   

Sistemas de dissuasão 
(redução) 

Medidas acústicas, visuais e eletromagnéticas 

Renaturalização de estradas de 
acesso e/ou desencorajamento 

Depois de as turbinas estarem construídas, as grandes estradas de acesso 
deixam de ter qualquer função (já que o pessoal de manutenção pode utilizar 
estradas mais pequenas). Por conseguinte, essas estradas podem ser 

                                                      

72 A disposição e a posição das turbinas têm uma influência significativa na localização das infraestruturas conexas; 
deve ser abordada de modo a ter em conta todos os fatores pertinentes. 
73 A «colocação em bandeira das pás» é o processo de alteração do ângulo (incidência) para reduzir a rotação. A 
«velocidade de início de fornecimento de energia» é a velocidade a que uma turbina começa a rodar e a produzir 
energia elétrica. 
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da utilização de estradas de 
acesso 

temporariamente renaturalizadas (até à fase de reequipamento ou de 
desativação), podendo ser instaladas barreiras para evitar o acesso por pessoas 
não autorizadas. 

Gestão dos habitats (redução) A gestão dos habitats pode ter diferentes aplicações. Uma das abordagens 
consiste em tornar os habitats pouco atrativos nas proximidades das turbinas (por 
exemplo, criando habitats de alimentação ou reprodução não atrativos e 

removendo os cadáveres de animais para manter as aves de rapina afastadas) e, 
simultaneamente, criar habitats atrativos longe da «zona de risco» (por exemplo, 
distantes de zonas onde exista risco de colisão), a fim de dissuadir e afastar as 
espécies para longe das turbinas. Outra abordagem consiste em criar alguma 
forma de biodiversidade junto das turbinas, em especial quando estas estão 
situadas em zonas de agricultura intensiva. Estas abordagens devem ser 
ponderadas caso a caso.    

Reequipamento  

Desmantelamento e 
reimplantação 
(prevenção/redução) 

Substituição (por exemplo, por turbinas mais altas e em menor número) ou 
reposicionamento das turbinas 

Calendarização 
(prevenção/redução) 

Evitar, reduzir ou fasear atividades durante períodos ecologicamente sensíveis 

Métodos de construção 
alternativos e barreiras 
(redução) 

Evitar ou reduzir emissões potencialmente perturbadoras ou nocivas, como o 
ruído, a vibração e os campos eletromagnéticos 

Desativação  

Desmantelamento e reabilitação 
(prevenção) 

Remoção de turbinas e infraestruturas conexas 

Calendarização 
(prevenção/redução) 

Evitar, reduzir ou fasear atividades durante períodos ecologicamente sensíveis 

Métodos de construção 
alternativos e barreiras 
(redução) 

Evitar ou reduzir emissões potencialmente perturbadoras ou nocivas, como o 
ruído e a vibração 

 

A importância destes diferentes tipos de impactos é analisada, relativamente a cada grupo recetor principal, nos capítulos 

seguintes. Dada a importância da «macro localização» e do planeamento estratégico que esta implica, dedica-se um 

capítulo separado a este tipo de medida de prevenção (ver capítulo 4).  

Por último, tal como sucede com os efeitos significativos prováveis, as medidas de atenuação devem ser ponderadas 

caso a caso. Podem ser aplicados limiares de distância (por exemplo, distância mínima para os poleiros de reprodução 

da população de morcegos ou para zonas de alimentação ou de nidificação de espécies de aves), se estes se basearem 

em provas científicas. Contudo, estes limiares devem ser aplicados de forma cautelosa e analisados caso a caso. Por 

exemplo, aplicar um limiar de distância a um poleiro de morcegos pode ser eficaz num determinado local, relativamente 

a um poleiro de determinada espécie, mas ser ineficaz ou desnecessário noutro local, relativamente a um poleiro de uma 

espécie diferente. Por conseguinte, o presente documento de orientação não contém valores de limiares. O capítulo 7 do 

presente documento de orientação analisa a monitorização e a gestão adaptativa. A monitorização não é uma medida de 

atenuação, mas é crucial para assegurar que as essas medidas sejam realmente aplicadas com a eficácia prevista na 

avaliação adequada. Nesta avaliação, as conclusões sobre os efeitos negativos na integridade dos sítios devem estar 

isentas de qualquer dúvida razoável do ponto de vista científico, mas isso não significa que a monitorização para validar 

essas previsões seja desnecessária. 

5.2 Habitats 

5.2.1 Introdução 

Os projetos de aproveitamento de energia eólica são normalmente posicionados em locais expostos com bons recursos 

eólicos. As turbinas de pequena e média escala são geralmente posicionadas em habitats naturais modificados, próximos 

de explorações agrícolas ou de imóveis residenciais ou empresariais. Pelo contrário, os projetos de aproveitamento de 

energia eólica de grande escala são frequentemente posicionados em locais mais remotos, como terras altas, zonas 

costeiras e prados abertos; os habitats destas zonas são os mais vulneráveis aos projetos de aproveitamento de energia 

eólica. Devido ao aumento da altura das turbinas eólicas, verifica-se também uma tendência de utilização de terrenos 

florestais pelos parques eólicos de grande escala. 

Os seguintes habitats devem ser tidos em consideração no contexto de uma avaliação adequada:  
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 os tipos de habitats naturais enumerados no anexo I,  

 os habitats das espécies enumeradas no anexo II da Diretiva Habitats,  

 os habitats das espécies de aves selvagens enumeradas no anexo I da Diretiva Aves,  

 os habitats das espécies de aves migratórias que ocorrem regularmente.  

Importa ter também em conta as espécies vegetais objeto de proteção rigorosa enumeradas no anexo IV, alínea b), da 

Diretiva Habitats, e os locais de reprodução ou áreas de repouso das espécies animais objeto de proteção rigorosa 

enumeradas no anexo IV, alínea a).  

A escala da perda direta de habitats resultante da construção de um projeto de aproveitamento de energia eólica e das 

infraestruturas conexas, como estradas de acesso, cabos no parque eólico74 e subestações, depende da dimensão, 

localização e conceção do projeto. Embora a dimensão da zona localizada sob as infraestruturas possa ser 

comparativamente limitada, os efeitos poderão ser mais generalizados nos locais onde os planos ou projetos interferem 

com os processos ecológicos, hidrológicos ou geomorfológicos. Os habitats dinâmicos, como dunas ou zonas húmidas, 

também são vulneráveis a quaisquer alterações na sua estrutura e funcionamento. Estas alterações podem ser 

provocadas por fatores como a compactação do solo, a remoção de vegetação, a drenagem, o reperfilamento, etc., que 

podem gerar efeitos como a erosão e a degradação dos habitats numa zona mais ampla. 

Os dados de base destinados a apoiar uma avaliação dos efeitos significativos devem ser recolhidos recorrendo aos 

melhores métodos disponíveis (ver, por exemplo, Dafis et al., 2001; Agência do Ambiente, 2003. Pentecost et al., 2009; 

Smith et al., 2011). A Caixa 5-1 sintetiza exemplos de métodos típicos de levantamentos das condições de referência. 

Caixa 5-1 Exemplos de métodos de levantamento das condições de referência de habitats 

É provável que seja necessário efetuar levantamentos para delinear as zonas de habitat previstas no anexo I no âmbito 

da pegada do projeto de aproveitamento de energia eólica, normalmente dentro de uma zona-tampão definida (por 

exemplo, uma bacia hidrográfica). Em alguns casos, estão disponíveis orientações nacionais pormenorizadas sobre os 

métodos de levantamento adequados. 

 

Identificação das espécies e estimativa da abundância de habitats: 

• levantamentos por quadra e/ou por transepto. 

 

Cartografia da distribuição dos habitats: 

• observação visual direta (cartografia no terreno), 

• observação à distância (teledeteção por satélite, teledeteção multiespetral aérea, fotointerpretação aérea, 

cartografia terrestre a partir de fotografias aéreas). 

 

5.2.2 Tipos de impactos 

5.2.2.1 Quais são os principais tipos de impactos? 

Os principais impactos nos habitats são sintetizados na Caixa 5-2 e no Quadro 5-3. Cada tipo de impacto pode influenciar 

a extensão total e a qualidade do habitat. 

Caixa 5-2: Tipos de impactos nos habitats 

• Perda direta — redução da extensão do habitat por ter sido removido, reperfilado ou coberto (por exemplo, através 

da deposição de materiais de construção ou de sedimentos suspensos). 

• Fragmentação — conversão de uma área contígua do habitat em duas ou mais áreas pequenas e isoladas. 

• Degradação — redução da qualidade do habitat devido a uma menor abundância e/ou biomassa das espécies das 

comunidades características que o definem. 

• Perturbação — alteração temporária das condições ambientais médias (por exemplo, um aumento dos sedimentos 

suspensos ou da deposição de poeiras, ou um aumento da presença humana, de luz e de ruído). 

                                                      

74 As informações apresentadas no presente documento de orientação relativas aos cabos para a ligação de turbinas 
também se aplicam ao transporte aéreo/subterrâneo de eletricidade. Foram publicadas orientações pormenorizadas 
sobre as infraestruturas de transporte de energia e a legislação da UE no domínio da natureza num documento de 
orientação separado (Comissão Europeia, 2018c). 
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• Criação de habitats — criação ou reabilitação de habitats no âmbito de um conjunto de medidas de atenuação 

• Alterações no microclima — pequenas alterações na temperatura e humidade do ar devido ao movimento das pás 

das turbinas. 

• Efeitos indiretos — perda de habitats, fragmentação e degradação resultantes, por exemplo, de compactação do 

solo, de drenagem, de alterações na pressão do pastoreio, de erosão/infraescavação ou de introdução de espécies 

exóticas invasoras e de poluentes. 

 

 

Quadro 5-3: Tipos de impactos nos habitats durante o ciclo de vida do projeto em projetos de aproveitamento de energia 
eólica em terra 

Tipos de impactos Fase do projeto 
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Perda e degradação dos 
habitats 

X X  X X 

Fragmentação dos habitats X X X X X 

Perturbação dos habitats X X X X X 

Criação de habitats  X X X X 

Alterações no microclima  X X X X 

Compactação do solo  X  X X 

Efeitos indiretos X X X X X 

 

O impacto nas espécies vegetais deve ser cuidadosamente avaliado. Tal deve-se ao facto de muitas espécies vegetais 

de montanha muito específicas no seu habitat, que ocupam áreas limitadas, poderem ser amplamente afetadas, não 

apenas pela implantação das turbinas eólicas, mas também pela abertura de estradas e pela consequente facilitação do 

acesso. 

Deve também ser dedicada especial atenção à possível introdução de espécies exóticas ou de espécies indígenas que 

não têm a mesma proveniência das espécies vegetais locais presentes. Por exemplo, o solo de outras zonas utilizado na 

construção de estradas pode transportar um banco de sementes com material biológico exótico (invasor ou não). 

Vários estudos concluíram que os projetos de aproveitamento de energia eólica podem influenciar o microclima a uma 

distância de até 200 metros das turbinas em funcionamento (Armstrong et al., 2016). Estes projetos podem, em especial, 

resultar num aumento da temperatura e da humidade absoluta do ar à noite, bem como em aumentos da variabilidade na 

temperatura do ar, da superfície e do solo ao longo do ciclo diurno (Armstrong et al., 2016). No entanto, estes impactos 

são relativamente limitados (por exemplo, menos de 0,2 °C) e não se prevê que produzam efeitos significativos prováveis 

na integridade do local.  

5.2.2.2 Como se avalia o caráter significativo dos efeitos? 

A avaliação do caráter significativo dos efeitos deve sempre basear-se em argumentos com validade científica e deve ter 

como referência os objetivos de conservação do local. No caso dos habitats, o caráter significativo dos efeitos é 

determinado, pelo menos: 

• quantificando a área do habitat protegido na UE75 que previsivelmente se deteriorará em comparação com a área total 

de referência do habitat; 

                                                      

75 Os tipos de habitats naturais enumerados no anexo I, os habitats das espécies enumeradas no anexo II da Diretiva 
Habitats, os habitats das espécies de aves selvagens enumeradas no anexo I da Diretiva Aves e os habitats das 
espécies de aves migratórias que ocorrem regularmente. 
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• determinando a relevância do habitat para as espécies protegidas na UE.  

 

Tal exige uma boa compreensão da distribuição dos habitats, principalmente uma compreensão da viabilidade das 

medidas destinadas a evitar efeitos significativos (ver capítulo 5.2.3). 

A área total sujeita a transformação do solo devido a um projeto de aproveitamento de energia eólica varia consoante a 

localização e a escala do projeto. É provável que, em média, a transformação do solo seja menor nas terras cultivadas 

do que nas florestas e nas zonas montanhosas. 

O grau de importância também é influenciado: i) pela raridade e vulnerabilidade dos habitats afetados, ii) pela sua 

importância enquanto local de alimentação, reprodução ou hibernação para espécies protegidas na UE, e/ou iii) pelo seu 

papel enquanto corredores ou marcos para a deslocação de espécies na paisagem circundante.  

Os projetos de aproveitamento de energia eólica localizados no interior ou nas proximidades de determinados tipos de 

habitats raros e frágeis, como as zonas húmidas, os mantos turfosos ou as turfeiras altas, podem provocar a perda ou 

deterioração destes habitats. A preocupação diz respeito não apenas à perda direta de uma área do habitat, mas também 

aos potenciais danos causados, durante a construção e o funcionamento, na estrutura e no funcionamento ecológico do 

habitat. Estes danos podem ter um efeito significativo numa área muito superior à da utilização direta de terras. 

As turfeiras, em particular, podem ser danificadas pela localização inadequada de um projeto de aproveitamento de 

energia eólica ou de infraestruturas conexas, como estradas de acesso novas ou melhoradas. Os danos são, muitas 

vezes, provocados pelo facto de os projetos de desenvolvimento não terem suficientemente em conta a hidrologia da 

turfeira. Por conseguinte, embora a quantidade real de turfa perdida possa ser pequena, os danos causados no seu 

sistema natural de drenagem, por exemplo através de canais de drenagem, podem ter repercussões numa área muito 

maior. Em última instância, esta situação pode provocar a deterioração de uma área mais significativa da turfeira e de 

outros habitats relacionados, como os rios e outros cursos de água localizados a jusante. 

Os fatores biológicos, ambientais e de conceção dos planos ou dos projetos podem influenciar o caráter significativo dos 

efeitos. A Caixa 5-3 sintetiza os fatores normalmente tidos em conta nos métodos de recolha de dados de base e na 

avaliação do caráter significativo dos efeitos. 

Caixa 5-3: Fatores que determinam os métodos de recolha de dados de base e a avaliação do caráter significativo 

dos efeitos, no respeitante aos habitats 

Biológicos 

• Sensibilidade, resistência (tolerância) e resiliência (potencial de recuperação); 

• Presença de espécies exóticas invasoras. 

 

Ambientais 

• Tipo e morfologia do solo ou do sedimento; 

• Qualidade do ar (por exemplo, poeira); 

• Qualidade e quantidade da água; 

• Atividades existentes, como o pastoreio, que podem ser deslocadas ou excluídas do local do projeto de 

aproveitamento de energia eólica, conduzindo a uma alteração das condições ambientais. 

 

Plano ou projeto 

• Número, dimensão ou formato das fundações da turbina eólica, nomeadamente a zona da sua pegada e os seus 

métodos de instalação, em especial se as respetivas obras incluírem remoção de habitats numa área alargada 

(por exemplo, remoção de floresta); 

• Número, comprimento e métodos de enterramento dos cabos; 

• Outras atividades associadas (por exemplo, armazenamento de veículos e de materiais). 

 

Embora, por vezes, seja bastante simples quantificar os efeitos da pegada física temporária e permanente do plano ou 

projeto de aproveitamento de energia eólica, é mais difícil quantificar outros efeitos.  

A deposição de poeiras, por exemplo, pode ocorrer a alguma distância do local de um projeto de aproveitamento de 

energia eólica; consoante os fatores específicos de cada local, poderá justificar-se uma avaliação do caráter significativo. 

No Reino Unido, por exemplo, a deposição de poeiras provenientes da construção ou da desativação de instalações 

baseia-se na presença de «recetores ecológicos» a uma distância máxima de 50 metros dos limites do local e/ou a uma 
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distância máxima de 50 metros dos trajetos utilizados pelos veículos de construção na estrada pública, até 500 metros da 

entrada do local (Holman et al., 2014). É importante assinalar que estas orientações não podem ser demasiado 

prescritivas, sendo necessária uma avaliação profissional, e fazem parte de um quadro mais geral destinado a assegurar 

a coerência e a exaustividade (Holman et al., 2014).   

A compactação do solo pode ocorrer em áreas extensas. O levantamento geotécnico das condições do solo pode ajudar 

a quantificar a zona afetada e a prever o caráter significativo provável dos efeitos nos habitats. Podem também ocorrer 

alterações na quantidade e na qualidade da água em zonas extensas. Neste contexto, utiliza-se geralmente a modelação 

hidráulica e hidrológica para apoiar a avaliação do caráter significativo dos efeitos no respeitante à quantificação da área 

dos habitats dependentes de águas subterrâneas e de águas de superfície que são afetados. 

Quando os parâmetros de elaboração do plano ou do projeto não são específicos ou fixos, os pressupostos devem basear-

se no cenário mais desfavorável. Por exemplo, os cabos no parque eólico e de transporte podem aumentar 

substancialmente a pegada da perda de habitats associada ao projeto de aproveitamento de energia eólica. Pode suceder 

que, aquando da avaliação ambiental estratégica, da avaliação de impacto ambiental ou das avaliação adequada, o 

traçado exato dos cabos não seja conhecido, mas se possa presumir que se situará num corredor alargado entre as 

infraestruturas de produção de energia e a ligação à rede de transporte.  

O Estudo de caso 5-1 apresenta um exemplo de um quadro de determinação do caráter significativo dos efeitos destinado 

a avaliar os efeitos da construção de um parque eólico em prados estépicos na Roménia.   

Estudo de caso 5-1: Efeitos em prados estépicos decorrentes da construção de turbinas eólicas em Dobruja 

(sudeste da Roménia) 

A construção de turbinas eólicas (Figura 5-1) pode provocar a perda ou fragmentação substanciais de habitats. Este 

exemplo diz respeito a habitats de prados estépicos. A região de Dobruja, na Roménia, ainda possui grandes zonas de 

habitats de estepes ponto-sarmáticas (habitats prioritários 62C0, 40C0), mas a respetiva área está a diminuir e a 

qualidade dos habitats está a diminuir, por vários motivos: florestação, exploração de pedreiras, sobrepastoreio e obras 

de construção. Consequentemente, estes habitats encontram-se seriamente ameaçados e a vida selvagem que lhes 

está associada, como o Spermophilus citellus (esquilo-terrícola europeu, esquilo-terrícola-manchado europeu), uma 

espécie de mamífero constante do anexo II, está em perigo. 

 

Um estudo independente em nome da Comissão Europeia investigou os efeitos isolados e cumulativos de vários projetos 

de aproveitamento de parques eólicos previstos (e parcialmente executados) em Dobruja (Arcadis, 2010). Foi elaborado 

um quadro de determinação do caráter significativo para vários grupos de impacto. No que diz respeito à perda e à 

degradação (incluindo fragmentação) de habitats, foram aplicados os seguintes critérios para definir o caráter 

significativo dos efeitos:  

 

Importante:  

• Qualquer zona adicional de habitat prioritário (62C0, 40C0) no interior do sítio de importância comunitária (SIC) sofre 

uma deterioração causada pela perda direta de habitats 

• Qualquer zona adicional de habitat prioritário (62C0, 40C0) no interior do SIC sofre uma deterioração causada pela 

fragmentação 

• Qualquer perturbação adicional das espécies enumeradas no anexo II e/ou no anexo IV associadas ao habitat 

prioritário (62C0, 40C0) suscetível de afetar o seu estado de conservação 

 

Não importante: 

• Nenhum habitat prioritário é afetado, quer por utilização direta de habitats quer por perturbação das espécies 

enumeradas no anexo II e no anexo IV e associadas a este tipo de habitat 

 

Estes critérios foram justificados da seguinte forma:  

• Habitats prioritários: i) os habitats prioritários requerem um regime de proteção muito mais estrito do que outros tipos 

de habitat da rede Natura 2000; ii) este tipo de habitat tem uma distribuição muito limitada na sua zona biogeográfica 

no interior da UE; e iii) este tipo de habitat está seriamente ameaçado por vários motivos (intensificação da agricultura 

e alterações climáticas, bem como outras atividades, como a exploração de pedreiras). Por conseguinte, qualquer 

zona adicional de habitat prioritário (62C0, 40C0) no interior do SIC que se tenha deteriorado foi considerada como 

sendo importante, uma vez que tal afetaria diretamente os objetivos de conservação desse tipo de habitat.  

• Espécies enumeradas no anexo II e/ou no anexo IV associadas ao habitat prioritário: A perturbação das espécies 

enumeradas no anexo II e no anexo IV foi considerada como sendo importante a partir do momento em que o seu 

estado de conservação pudesse estar em perigo. Tal sucede quando um projeto pode contribuir para: i) o declínio a 
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longo prazo da população da espécie no sítio; ii) a redução ou o risco de redução da zona de distribuição da espécie 

no interior do sítio; e/ou iii) a redução da dimensão do habitat da espécie no interior do sítio. 

 

A perda direta de habitats é provocada principalmente durante as fases de preparação e de construção. A extensão 

total da destruição de habitats em cada sítio Natura 2000 foi estimada de forma quantitativa com base: i) em cálculos — e 

verificação por levantamentos no terreno — da tomada média de superfície por uma turbina eólica (base da turbina, 

plataforma da turbina, rede de estradas de acesso); e ii) na localização das turbinas eólicas. A área média de perda 

direta de habitats poderia ser estimada entre 3 000 m2 e 4 000 m2 (abrangendo a construção da turbina e as estradas 

de acesso) por turbina eólica:   

• A destruição e degradação de habitats começa logo na fase de pré-construção, uma vez que, na maioria dos parques 

eólicos, é construído primeiro um mastro meteorológico, que é uma estrutura leve com uma base de, no máximo, 

+/- 50 m2.  

• Contudo, a maior parte dos danos é provocada durante a construção do próprio parque eólico. A construção das 

turbinas exige trabalhos de terraplenagem consideráveis, que incluem escavações e a construção de grandes 

fundações de betão para os postes. Para cada turbina colocada em solo rochoso, é escavada uma área de 

aproximadamente 100 m2 (1 metro a 2 metros de profundidade) para a base da própria turbina e é criada uma 

plataforma próxima, que abrange uma área muito extensa (pelo menos, 1 000 m2 e, por vezes, até 2 000 m2). 

• São construídas estradas de acesso amplas (com uma largura média de 4,5 metros a 5,0 metros) (ver Figura 5-1) 

para permitir que camiões pesados cheguem aos locais das turbinas. A análise das aprovações ambientais indica que 

está área ascende a quase 2 000 m2, em média, para cada turbina. 

 

 
Figura 5-1: Perda e fragmentação de habitats devido a plataformas de construção e estradas de acesso em paisagem 
estépica de colinas 

 

Os habitats também podem ser afetados pela fragmentação. A rede de estradas de acesso fragmenta a estrutura dos 

habitats, criando um mosaico de pequenas áreas remanescentes dos habitats atravessadas por amplas estradas em 

macadame (ver Figura 5-1). Numerosos estudos76 demonstram os efeitos negativos da fragmentação de habitats 

provocada por estas estradas em répteis, anfíbios e pequenos mamíferos. Estes estudos descrevem também as 

dificuldades associadas ao cálculo da dimensão da área afetada.  

 

A zona afetada inclui uma área em redor das turbinas e toda a área de permeio, com exceção das áreas entre partes 

separadas do parque eólico. A Figura 5-2 mostra que a zona potencialmente afetada pela fragmentação depende muito 

do raio exterior (ou seja, a distância desde as turbinas) considerado quando se define a zona afetada (600 metros na 

                                                      

76 Fahrig, 2003. 
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imagem da esquerda e 200 metros na imagem da direita). Para este estudo, a área total dentro de um parque eólico e 

um limite exterior de 200 m a partir da parte exterior das turbinas eólicas foram considerados como área mínima 

potencialmente afetada pela fragmentação. Conforme referido, é muito difícil prever a área exata que pode ser afetada, 

dado que depende da localização exata e da densidade das estradas de acesso, bem como da distribuição espacial das 

populações locais de mamíferos e répteis. A abordagem descrita é, na verdade, uma subestimação, já que a principal 

estrada de acesso entre a rede rodoviária existente e o parque eólico também contribui para a fragmentação, mas não 

é incluída no cálculo. 

  

Figura 5-2: Visualização da abordagem utilizada para calcular a área fragmentada por um parque eólico 

Fonte: Avaliação técnica dos efeitos potenciais da construção e do funcionamento de parques eólicos no norte de 

Dobruja (Roménia) (Arcadis, 2011) 

 

Para sintetizar, na Caixa 5-4 são enumeradas várias recomendações fundamentais para avaliar o caráter significativo dos 

efeitos nos habitats. 

Caixa 5-4: Recomendações fundamentais para avaliar o caráter significativo dos efeitos nos habitats 

• Elaborar um quadro robusto de determinação o caráter significativo dos efeitos com base em critérios relativos aos 

objetivos de conservação para os habitats em causa e as espécies associadas enumeradas no anexo II e no anexo IV, 

sendo tais critérios baseados no contexto (caso a caso) e bem fundamentados do ponto de vista científico.  

• Assegurar a disponibilidade de dados, nomeadamente relativos à distribuição de habitats em grande escala, que 

contribuam para avaliações a nível do plano e levantamentos e avaliações pormenorizados específicos a nível do 

projeto. 

• Ter em conta a variabilidade espacial e temporal dos habitats em sistemas dinâmicos, por exemplo habitats em 

planícies aluviais ou sistemas dunares costeiros, em especial quando se analisam os efeitos das alterações climáticas 

na vida útil do projeto de aproveitamento de energia eólica. 

• Adquirir conhecimentos e informações sobre a sensibilidade dos habitats e das respetivas espécies às atividades de 

aproveitamento de energia eólica, nomeadamente a sua resistência (tolerância) e resiliência (capacidade de 

recuperação).  

• Tirar partido da maior disponibilidade de relatórios de monitorização pós-construção para melhorar a base fatual. 

 

5.2.3 Possíveis medidas de atenuação  

No caso dos habitats afetados por projetos de aproveitamento de energia eólica terrestre, é evidente que uma 

localização adequada destes projetos de desenvolvimento, que inclua estradas de acesso, é a forma mais 

eficaz de prevenir efeitos significativos nos habitats protegidos da UE (macrolocalização). A melhor forma de 

conseguir este tipo de localização é o planeamento estratégico dos projetos de aproveitamento de energia 

eólica numa ampla área geográfica. Se não for possível evitar os habitats protegidos da UE, a colocação 

criteriosa das infraestruturas relacionadas com cada turbina (microlocalização) poderá ser uma boa forma de 

evitar as partes mais sensíveis e/ou mais valiosas destes habitats.   

Os habitats que são degradados durante a fase de construção (por exemplo, devido ao armazenamento de 

solos e de equipamento) devem ser restabelecidos assim que a construção estiver concluída. As estradas de 

acesso devem ser encerradas a pessoas não autorizadas, podendo mesmo reduzir-se a sua dimensão.   
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5.3 Morcegos 

5.3.1 Introdução 

O PNUA/EUROBATS publicou orientações europeias exaustivas sobre os morcegos e a energia eólica, num 

documento intitulado «Guidelines for consideration of bats in wind-farm projects» (Rodrigues et al., 2015). O 

presente capítulo sintetiza as informações relacionadas com os possíveis impactos dos projetos de 

aproveitamento de energia eólica terrestre nos morcegos, com base na Publicação n.º 6 do 

PNUA/EUROBATS e em literatura adicional publicada desde 2014. O apêndice E contém uma lista dos 

documentos de orientação nacionais aplicáveis aos morcegos. 

As informações fornecidas no presente capítulo são pertinentes para as espécies de morcegos enumeradas 

no anexo II e no anexo IV da Diretiva Habitats. Os dados indicam que os projetos de aproveitamento de 

energia eólica afetam menos as espécies de morcegos enumeradas no anexo II do que as espécies de 

morcegos enumeradas no anexo IV. As espécies Nyctalus e Pipistrelle, que não estão incluídas no anexo II, 

representam mais de 90 % das mortes registadas em parque eólicos (ver Quadro 9-6 no apêndice E), 

enquanto as espécies do anexo II representam, no total, menos de 0,5 % das mortes77.  

Devem ser recolhidos dados de referência para apoiar uma avaliação adequada utilizando métodos de 

levantamento assentes em boas práticas, conforme descrito nas orientações do PNUA/EUROBATS. Sempre 

que se justifique, estas orientações à escala europeia devem ser consideradas em conjunto com orientações 

nacionais ou regionais, a fim de adotar métodos adequados e cientificamente robustos que sejam pertinentes 

para as espécies, os habitats e as condições ambientais específicas dos Estados-Membros ou das regiões 

europeias. Os levantamentos devem ter em conta o ciclo completo da atividade dos morcegos durante o ano, 

prestar informações sobre o empoleiramento (reprodução, acasalamento/enxameação, hibernação), a 

procura de alimento e as deslocações regulares das populações locais de morcegos e identificar as rotas 

migratórias prováveis dos morcegos. A escala espacial dos levantamentos deve ser analisada atentamente, 

tendo em conta a dimensão e a localização do projeto de aproveitamento de energia eólica e a sua zona de 

influência (ver capítulo 3.2). A Caixa 5-5 sintetiza exemplos de levantamentos de condições de referência. 

Caixa 5-5: Exemplos de levantamentos de condições de referência em terra relativos aos morcegos 
(adaptados das orientações do PNUA/EUROBATS, Rodrigues et al., 2015) 

• Identificação de locais importantes de parto, hibernação e enxameação com base em sinais de morcegos e/ou da 

presença e abundância de morcegos registados. 

• Levantamentos com detetores de morcegos no terreno — utilização de detetores automatizados para definir o índice 

de atividade dos morcegos (número de contactos de morcegos por hora) e utilização dos habitats, eventualmente 

complementada por levantamentos manuais (transectos percorridos a pé, levantamentos em pontos estratégicos) e 

outras técnicas de observação (câmaras térmicas ou de infravermelhos). 

• Levantamentos de atividade em pontos altos — utilização de detetores automatizados para definir o índice de atividade 

dos morcegos (número de contactos de morcegos por hora). 

• Eventual necessidade de levantamentos de atividade acima das copas e de técnicas avançadas como a captura e 

radiotelemetria em superfícies florestais78. 

• Recolha de dados ambientais (temperatura, precipitação, velocidades do vento). 

 

5.3.2 Tipos de impactos 

5.3.2.1 Quais são os principais tipos de impacto? 

Os principais tipos de impacto nos morcegos são sintetizados na Caixa 5-6 e no Quadro 5-4. Cada tipo de 

impacto pode influenciar as taxas de sobrevivência e o sucesso reprodutivo dos indivíduos, que podem 

                                                      

77 Fonte: Relatório da 23.ª reunião do Grupo de Trabalho Intersessões do EUROBATS sobre as turbinas eólicas e os 
morcegos, apresentado ao Comité Consultivo 
(https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf). 
78 Muller et al. (2013) concluíram que as espécies de morcegos em habitat aberto e a espécie Pipistrellus procuram 
regularmente alimento não apenas em clareiras ou em prados florestais, mas também acima das copas das árvores de 
florestas adultas fechadas, um comportamento que os coloca em risco face às turbinas nesses locais. 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
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provocar alterações nos parâmetros demográficos de uma população e, consequentemente, uma alteração 

mensurável no tamanho da população. 

Caixa 5-6: Principais tipos de impactos nos morcegos (retirados das orientações do 
PNUA/EUROBATS) 

• Colisão e barotrauma — a interação fatal entre morcegos em voo e estruturas de turbinas eólicas.  

• Perda e degradação dos habitats — a remoção, fragmentação ou deterioração dos habitats de base.  

• Perturbação e deslocação em poleiros — as atividades em poleiros ou locais circundantes, como a remoção de 

habitats ou a presença de veículos e pessoal de manutenção, podem provocar alterações na temperatura, humidade, 

luz, ruído e vibração no poleiro, com uma consequente redução da utilização ou da capacidade reprodutiva. 

• Perda de corredores de voo e poleiros — a perda física ou funcional de corredores de voo e poleiros. 

 

Quadro 5-4: Tipos de impactos nos morcegos durante o ciclo de vida do projeto em projetos de aproveitamento de energia 
eólica terrestre 

Tipos de impactos Fase do projeto 
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Perda e degradação dos 
habitats 

X X X X X 

Perturbação e deslocação 
em poleiros 

X X X X X 

Fragmentação dos habitats  X X X  

Colisão   X X  

Efeito de barreira   X X  

Barotrauma   X X  

Perda ou deslocação de 
corredores de voo e 
poleiros 

 X X X  

Maior disponibilidade de 
presas invertebradas e, por 
conseguinte, maior risco 
de colisão, devido à 
iluminação noturna 

  X X  

Efeitos indiretos  X X X X 

 

Quando as turbinas eólicas estão em funcionamento, a mortalidade provocada por colisão ou o barotrauma 

são considerados os efeitos mais significativos, mas o risco varia consoante as espécies. 

A perturbação e a deslocação podem ocorrer em qualquer fase do ciclo de vida de um projeto, ocorrendo 

efeitos de barreira durante o funcionamento e o reequipamento. Estes efeitos significativos prováveis podem 

provocar alterações no comportamento, incluindo a atração (Behr et al., 2018; Foo et al., 2017), a alteração 

espacial dos corredores de voo e a exclusão dos morcegos dos habitats de alimentação que utilizariam em 

condições normais (Barré et al., 2018). A atração pode resultar num maior risco de colisão (Rydell et al., 

2010a; Voigt et al., 2018). Contudo, Millon et al. (2018) consideraram que a própria deslocação é um impacto 

significativo a ter em conta e, recentemente, Barré et al. (2018) quantificaram este efeito em vários parques 

eólicos. A avaliação dos efeitos de perturbação, de deslocação e de barreira deve ser realizada caso a caso, 

tendo em conta a dimensão do plano ou do projeto, a espécie de morcego que se sabe estar presente, a sua 

utilização dos habitats e a importância do habitat de base para o estado de conservação favorável da 
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população, tendo especialmente em consideração as ameaças existentes e os objetivos de conservação do 

local. 

5.3.2.2 Como se avalia o caráter significativo dos efeitos? 

Os fatores biológicos, ambientais e de conceção dos planos ou projetos podem influenciar a avaliação do 

caráter significativo dos efeitos nos morcegos. Os principais fatores tidos em conta na conceção dos métodos 

de recolha de dados de referência e na avaliação do caráter significativo dos efeitos são enumerados na 

Caixa 5-7.  

Caixa 5-7: Fatores a ter em conta na conceção dos métodos de recolha de dados de referência e na 
avaliação do caráter significativo dos efeitos, no que diz respeito aos morcegos 

Biológicos 

• Risco de colisão, definido em grande medida pelas características da procura de alimento, pelo tipo de ecolocalização 

e pelo comportamento de voo das espécies (Denzinger e Schnitzler, 2013; Roemer et al., 2017). 

• Fase do ciclo de vida anual, ou seja, atividade, hibernação, reprodução, migração, enxameação. 

• A presença de poleiros de hibernação e parto. 

• Vulnerabilidade da população, com base no risco de colisão e no estado da espécie afetada (é apresentado um 

exemplo em Scottish Natural Heritage et al., 2019). 

 

Ambientais 

• Presença de habitats a uma distância máxima de 200 m de um plano ou projeto que provavelmente será utilizado 

pelos morcegos durante o seu ciclo de vida, por exemplo florestas (em especial florestas de folhosas adultas), árvores, 

redes de sebes, zonas húmidas, massas de água, cursos de água e passagens de montanha79.  

• Zonas confinadas onde os morcegos procuram alimento ou se empoleiram e/ou o potencial de estreitamento das rotas 

de migração ou deslocação regular dos morcegos80. 

• Grandes corredores fluviais que podem funcionar como rotas migratórias81. 

• Os tipos de habitats à escala da paisagem, por exemplo a presença de superfícies florestais de folhosas a uma 

distância máxima de 1,5 km de projetos de aproveitamento de energia eólica na Grã-Bretanha, parecem ter reduzido 

o risco para todas as espécies combinadas (e para o Soprano pipistrelle analisado separadamente), mas a área total 

de superfícies florestais de coníferas foi associada apenas a um aumento do risco para o Noctula (Mathews et al., 

2016). Por conseguinte, as respostas dependem da espécie e do habitat. Consoante a espécie em questão e as suas 

associações a habitats, a presença/ausência de um habitat adequado pode ser utilizada como forma de «incluir» zonas 

potencialmente adequadas para projetos de aproveitamento de energia eólica e não para identificar zonas que 

provavelmente serão problemáticas (Mathews et al., 2016). 

• Sabe-se que a velocidade e a direção do vento, a temperatura e a humidade relativa estão significativamente 

correlacionadas com a atividade e a mortalidade dos morcegos (Amorim et al., 2012; Mathews et al., 2016; e outros 

citados em Rodrigues, 2015). Estas variáveis ambientais podem ser incluídas entre as variáveis utilizadas para 

determinar o nível de risco provável de um local proposto para os morcegos.  

 

Conceção do plano ou do projeto 

• Número da turbina e área varrida pelo rotor.   

• Tamanho da turbina, que pode influenciar a distância em que ocorre a deslocação [Barré et al. (2018) e Minderman et 

al. (2012; 2017)]. 

 

Os estudos de investigação da mortalidade realizados nos últimos anos (ver  

                                                      

79 Existem provas de que a remoção de árvores em superfícies florestais beneficia algumas espécies aumentando a orla 
da floresta mas pode, consequentemente, aumentar a atividade dos morcegos e, dessa forma, aumentar o risco de 
colisão (Rodrigues et al., 2015). 
80 Furmankiewicz e Kucharska (2009) estudaram a migração dos morcegos ao longo do vale do rio Óder, no sudoeste 
da Polónia, e concluíram que os vales do rio são vias migratórias para os morcegos que percorrem longas ou curtas 
distâncias e que as diferenças entre a migração da primavera e do outono podem estar relacionadas com a 
disponibilidade de alimentos, as necessidades energéticas, as diferenças sazonais nas rotas ou uma combinação 
destes fatores. 
81 Inversamente, Meschede et al. (2017) concluíram que a migração dos morcegos ocorreu em todos os locais 

(incluindo as montanhas) e que um levantamento das rotas migratórias dificilmente seria possível ou significativo. No 
entanto, os vales fluviais e as zonas igualmente produtivas são importantes enquanto ponto intermédio para procura de 
alimento e reprodução e, por conseguinte, são importantes para manter as populações das espécies migratórias. 
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Quadro 9-6 no apêndice E) demonstraram que as turbinas eólicas podem afetar espécies de morcegos 

diferentes de formas diferentes, devido à diversidade de comportamentos e tipos de voo dos morcegos. As 

espécies de morcegos que voam e procuram alimento em espaço aberto (caçadores aéreos) apresentam 

um elevado risco de colisão com turbinas eólicas. Algumas destas espécies, nas suas migrações, percorrem 

longas distâncias a altitudes elevadas, o que também aumenta o risco de colisão (por exemplo, N. noctula, 

P. nathusii). Pelo contrário, os morcegos que tendencialmente voam perto da vegetação apresentam um 

menor risco de colisão com turbinas eólicas. 

O Quadro 5-5 apresenta o grau de risco de colisão com turbinas eólicas em habitats abertos no que respeita 

às espécies europeias e mediterrânicas. A construção de turbinas eólicas em superfícies florestais de folhosas 

ou coníferas ou nas respetivas orlas pode aumentar significativamente o risco de colisão para algumas 

espécies. 

Quadro 5-5: Risco de colisão das espécies europeias (incluindo mediterrânicas) com turbinas eólicas em habitats abertos 
(adaptado de Rodrigues, 2015) 

Risco elevado Risco médio Risco baixo 

Nyctalus spp. Eptesicus spp. Myotis spp. 

Pipistrellus spp. Barbastella spp. Plecotus spp. 

Vespertilio murinus Myotis dasycneme2 Rhinolophus spp. 

Hypsugo savii   

Miniopterus schreibersii1   

Tadarida teniotis   
1 Miniopterus schreibersii é a única espécie do anexo II na categoria de risco elevado. 
2 Em zonas ricas em água. 

 

O ciclo de vida anual das espécies de morcegos também deve ser tido em conta, já que a dimensão e o 

caráter significativo de um efeito podem variar consoante a altura do ano (Quadro 5-6). O calendário das fases 

do ciclo de vida anual varia entre espécies e populações da mesma espécie nos diferentes Estados-Membros. 

Por conseguinte, é prudente consultar as orientações nacionais relativas aos morcegos e aos projetos de 

aproveitamento de energia eólica, caso estejam disponíveis, ou as orientações do PNUA/EUROBATS 

(Rodrigues et al., 2015) se não existirem orientações nacionais. O apêndice E contém uma lista exaustiva dos 

documentos de orientação nacionais. 

Quadro 5-6: Grau de risco associado aos impactos para os morcegos relativamente ao seu ciclo de vida anual (adaptado 
em parte de Rodrigues et al., 2015). 

Efeito significativo 
provável 

Época de reprodução Época de hibernação Primavera/outono 

Construção    

Perda e degradação 
dos habitats 

Baixo a elevado, dependendo 
da proximidade com poleiros 

Elevado, dependendo 
da proximidade com 
poleiros 

Baixo (em especial 
para morcegos 
migratórios que 
percorrem longas 
distâncias) 

Perda de poleiros 
Potencialmente elevado ou 
muito elevado 

Potencialmente 
elevado ou muito 
elevado 

Potencialmente 
elevado (por exemplo, 
perda de poleiros de 
acasalamento) 

Funcionamento 
das turbinas 

   

Colisão/mortes 
Baixo a elevado, dependendo 
das espécies 

Baixo 
Elevado a muito 
elevado 

Perda ou 
deslocação de 
corredores de voo 

Médio Baixo 

Baixo. A migração é 
provável numa frente 
ampla, mas os efeitos 
cumulativos têm de ser 
ponderados 
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As abordagens baseadas no risco utilizam dados de referência para identificar zonas de alimentação e 

corredores de deslocação regular ou migração com uma atividade de morcegos e uma riqueza de espécies 

relativamente elevadas, juntamente com poleiros importantes.  

As previsões da mortalidade dos morcegos resultante de colisões com turbinas eólicas têm sido realizadas, 

em grande medida, com base em estudos de casos em parques eólicos específicos e não em estudos 

realizados em vários locais. Desta forma, é mais difícil estudar as relações subjacentes entre potenciais 

fatores de risco (por exemplo, altura das turbinas, proximidade com superfícies florestais, etc.) e as taxas de 

mortalidade, uma vez que não existe variação dos fatores de risco entre locais (Mathews et al., 2016). A 

elaboração e a verificação de modelos de risco teóricos baseados na distribuição dos habitats e das espécies 

é um próximo passo importante (Arnett, 2017), mas subsistem problemas relacionados com a falta de 

especificidade dos habitats no estudo de espécies de risco elevado. 

Algumas abordagens utilizadas para estimar a mortalidade dos morcegos e determinar a o caráter significativo 

são analisadas em Rodrigues et al., p. 38 (2015) e Laranjeiro et al. (2018). Estas abordagens incluem modelos 

de distribuição de espécies (MDE), modelos baseados nos indivíduos82 (MBI), modelos baseados na 

população e modelos baseados em índices. Marques et al., 2018 apresentam uma análise exaustiva dos 

métodos utilizados para estimar a mortalidade. É possível combinar mais do que duas abordagens para 

sustentar uma avaliação adequada; por exemplo, a um modelo baseado nos indivíduos utilizado para prever 

a taxa de mortalidade por colisão poderá seguir-se um modelo baseado na população para avaliar as 

potenciais consequências da mortalidade adicional na população. Não existem motivos para não utilizar 

outras abordagens se estas tiverem uma base lógica ou empírica. 

Os problemas habitualmente encontrados na avaliação dos efeitos significativos prováveis nos morcegos que 

podem exigir a recolha de dados de referência adicionais ou a aplicação do princípio da precaução são 

resumidos na Caixa 5-8. 

Caixa 5-8: Principais problemas na avaliação do caráter significativo dos efeitos nos morcegos 

Todos os efeitos 

• Provas limitadas sobre os efeitos das turbinas eólicas pequenas, por exemplo aquelas em que a altura do cubo é 

inferior a 18 metros acima do nível do solo. 

• Provas limitadas sobre o comportamento dos morcegos em redor das turbinas (Natural England, 201483 e Mathews et 

al., 2016). Foram apresentadas algumas provas de atração (Behr et al., 2015), em especial na presença de luz 

vermelha (Voigt et al., 2018). 

• Num parque eólico britânico, a atividade dos morcegos apresentou uma enorme variabilidade em cada ano e de um 

ano para outro (Mathews et al., 2016). 

 

Colisão 

• Não existe uma forma de prever a mortalidade dos morcegos antes da construção com as atuais abordagens centradas 

em inquéritos localizados e não em estudos em vários locais, o que dificulta a identificação dos fatores de risco 

(Mathews et al., 2016). Arnett et al. (2016) identificaram a melhoria da previsibilidade da mortalidade dos morcegos 

como um domínio essencial para a investigação futura. 

• Ainda não é claro se os dados acústicos anteriores à construção permitem prever adequadamente a mortalidade após 

a construção (Arnett et al., 2013) e se as atuais avaliações de impacto ambiental não reduzem o risco de mortes de 

morcegos em parques eólicos (Lintott et al., 2016).  

• É possível que existam outros períodos de risco elevado no ciclo de vida anual dos morcegos e que esses períodos 

permaneçam por detetar devido à concentração no final do verão e no outono, uma fase que coincide quer com a 

migração do outono, quer com o período de acasalamento presumido em muitas das espécies estudadas (Rydell et 

al., 2010; Rodrigues et al., 2015). 

• Os protocolos de pesquisa podem não identificar todas as mortes, não obstante o aperfeiçoamento das técnicas, 

nomeadamente com a utilização de cães84. Uma vez que certos ferimentos permitem que os morcegos saiam da zona 

                                                      

82 Ver, por exemplo, Roemer et al. (2017) ou Rijkswaterstaat (2018) para os projetos marítimos. 
83 Estas orientações do Reino Unido são suplantadas por Scottish Natural Heritage et al. (2019). 
84 A maior parte dos métodos utilizados para estimar a taxa de mortalidade assentam em dados de pesquisas de 
cadáveres realizadas em torno de turbinas eólicas. Concluiu-se que a eficiência do pesquisador e a abrangência do 
levantamento afetam a precisão das estimativas da mortalidade (Reyes et al., 2016). As equipas de busca com cães 
treinados afiguram-se mais eficazes e eficientes do que as pessoas na identificação de morcegos mortos (Mathews et 
al., 2013, Mathews et al., 2016, Reyes et al., 2016). Tal deve-se à dificuldade em identificar cadáveres de morcegos, 
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de pesquisa típica antes de morrerem («mortes crípticas»), as estimativas de mortalidade dos morcegos podem estar 

globalmente subavaliadas (Barclay et al., 2017). As mortes provocadas por turbinas com nacela/rotor mais alto podem 

também ficar fora da zona de pesquisa e não ser detetadas (Weber et al., 2018). 

• Existem algumas provas de vulnerabilidade específica a colisões relacionada com o sexo e com a idade (Lehnert et 

al., 2014), mas nem todos os estudos encontraram estas provas (Barclay et al., 2017, Mathews et al., 2016). Tendo 

em conta que os efeitos previstos nas populações locais dependem muito da estrutura etária e sexual dos espécimes 

mortos, esta lacuna de dados é significativa. 

• Existem estimativas de mortalidade limitadas para projetos de aproveitamento de energia eólica situados ao longo de 

vias migratórias (Rydell et al., 2010a). 

• A compreensão dos efeitos da mortalidade nas populações é extremamente escassa (Weber et al., 2018, entre 

outros)85, 86, 87. 

 

Perturbação e deslocação 

• Existem dados empíricos limitados sobre a importância da perturbação e da deslocação, exceto no que respeita à 

perturbação de poleiros. 

• A medida em que os parques eólicos podem deslocar os morcegos que procuram alimento é incerta, mas pode ser 

importante para um amplo leque de espécies e gerar efeitos em espécies cujo risco de mortalidade não é considerado 

elevado (Barré et al., 2018). 

 

Efeito de barreira 

• O efeito de barreira cumulativo sofrido pelas espécies migrantes de longa distância por terem de evitar múltiplos 

obstáculos ao longo da sua rota migratória permanece por estudar. 

 

Perda e degradação dos habitats 

• A dimensão das terras funcionalmente associadas que estão para além das fronteiras de um sítio Natura 2000 e são 

necessárias para manter ou restaurar o estado de conservação favorável de uma espécie é desconhecida e varia 

entre espécies (por exemplo, Apoznański et al., 2018). No entanto, conforme salientado, a maioria das espécies 

vulneráveis ao risco de colisão não são espécies do anexo II. 

 

Perda de corredores de voo e poleiros 

• Os dados empíricos sobre a importância da perda de corredores de voo são limitados. 

• As turbinas eólicas podem influenciar populações fora das suas fronteiras nacionais devido aos efeitos nos morcegos 

migratórios (Voigt et al., 2012; Lehnert et al., 2014). 

• A conectividade entre zonas de reprodução e de invernagem pode ser enfraquecida na medida em que a densidade 

acumulada crescente de projetos de aproveitamento de energia eólica perturbe as rotas migratórias nacionais e 

transfronteiras (Berkhout et al., 2013). 

 

                                                      

principalmente em habitats pantanosos e aráveis onde a cobertura vegetal é suscetível de ocultar os cadáveres. 
Independentemente de as pesquisas serem efetuadas por pessoas ou cães, o número de cadáveres de morcego seria 
uma estimativa mínima da taxa de mortalidade real devido à remoção de cadáveres por animais necrófagos, à 
decomposição (Paula et al., 2015) e às condições meteorológicas (Mathews et al., 2016). 
85 Este aspeto é especialmente importante devido ao facto de algumas autoridades definirem limites à mortalidade 
imputável a turbinas em funcionamento (por exemplo, Weber et al., 2018), apesar de o impacto da mortalidade ser 
desconhecido.    
86 Nos EUA, Frick et al. (2017) utilizaram modelos para avaliar o morcego-grisalho, a espécie mais frequentemente 
morta por turbinas na América do Norte, e concluíram que a mortalidade pode reduzir drasticamente o tamanho da 
população e aumentar o risco de extinção. Contudo, uma vez que faltam dados de referência sobre a população de 
morcegos mortos (Natural England, 2014; Rodrigues et al., 2015), os dados sobre os efeitos das turbinas eólicas na 
população local de morcegos não podem ser separados de outras variáveis (Rodrigues et al., 2015; Huso et al., 2014).  
Mesmo alguns projetos em grande escala (como o realizado por Mathews et al., 2016) não conseguiram concluir se 
existe ou não um impacto nas populações locais ou nacionais de morcegos. 
87 Um outro problema consiste na utilização de determinados limiares (por exemplo, 1 %-5 % para as aves). O Conselho 
de Estado dos Países Baixos declarou que o limiar de 1 % da mortalidade anual, que era utilizado para as aves, 
também poderia ser utilizado para os morcegos (Heijligers et al., 2015). Contudo, na maior parte dos casos, não existem 
informações suficientes sobre o tamanho da população de morcegos e sobre o possível impacto. Por vezes, são 
aplicados limiares (por decisão) arbitrários, utilizando-se, por exemplo, um limiar superior de duas mortes de morcegos 
por turbina por ano (Voight et al., 2015), embora estes valores não sejam necessariamente coerentes com a legislação 
nacional e da UE, em especial no que respeita às espécies ameaçadas de extinção (Voight et al., 2015). Ver resumo em 
Everaert J. (2017). 
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Para sintetizar, são enumeradas na Caixa 5-9 várias recomendações fundamentais para a avaliação de 

efeitos significativos prováveis nos morcegos. 

Caixa 5-9: Principais recomendações para a avaliação do caráter significativo dos efeitos nos 
morcegos 

• Definir critérios claros para aferir o caráter significativo que estejam alinhados com os objetivos de conservação para 

os morcegos em questão, sejam contextualmente específicos (caso a caso) e tenham uma base científica.  

• Assegurar a disponibilidade de dados, nomeadamente relativos às populações de morcegos, às suas atividades, aos 

seus poleiros, etc., para sustentar avaliações a nível do plano ou levantamentos e avaliações pormenorizados 

específicos a nível do projeto. 

• Investir na investigação, a fim de suprir as lacunas de conhecimento enumeradas na Caixa 5-8. 

• Tirar partido da maior disponibilidade de relatórios de monitorização pós-construção para melhorar a base fatual. 

 

5.3.3 Possíveis medidas de atenuação  

5.3.3.1 Introdução 

A presente secção apresenta uma síntese das possíveis medidas de atenuação que foram propostas ou 

aplicadas relativamente aos projetos de aproveitamento de energia eólica e aos morcegos. Importa salientar 

que a mortalidade, o efeito mais significativo, não é fácil de atenuar depois de as turbinas entrarem em 

funcionamento. Ainda não é certo que algumas das medidas enumeradas previnam ou reduzam um efeito 

significativo; o deslastre ou o aumento das velocidades de início de fornecimento de energia dos sistemas 

eólicos continuam a ser as únicas formas comprovadas de reduzir as mortes de morcegos nos parques eólicos 

em funcionamento (Arnett, 2017). 

Embora possa contribuir para atenuar o risco, a macrolocalização é mais complexa no que diz respeito aos 

morcegos, uma vez que as espécies de morcegos mais afetadas são tendencialmente comuns e 

generalizadas e não estão associadas a habitats. Por conseguinte, a medida em que a macrolocalização pode 

intervir na conservação dos morcegos na prática não é totalmente clara, embora a macrolocalização deva, 

sem dúvida, evitar zonas com características de habitats que são claramente mais atrativas para os morcegos.     

As secções seguintes apresentam uma breve descrição das possíveis medidas de atenuação depois de 

escolhida a localização para o projeto de aproveitamento de energia eólica. 

Quadro 5-7 Possíveis medidas de atenuação para os morcegos (E: prevenção; R: redução) 
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Microlocalização: 
Disposição e 
localização das 
turbinas 

E/R E/R E/R E/R 

Conceção da 
infraestrutura: 
Número e 
especificações 
técnicas das 
turbinas  

R  R R 

Calendarização: 
Evitar, reduzir ou 
fasear atividades 
de construção 
durante períodos 

  E/R  
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ecologicamente 
sensíveis 

Deslastre e 
velocidades de 
início de 
fornecimento de 
energia: 
Temporização do 
funcionamento 
das turbinas 

R   R 

Sistemas de 
dissuasão: 
Medidas acústicas 
e visuais 

E/R   R 

 

5.3.3.2 Microlocalização: Disposição e localização das turbinas 

É essencial ter uma plena compreensão da localização e da utilização dos poleiros, bem como da atividade 

de voo, dos morcegos em toda a zona de influência do projeto de aproveitamento de energia eólica, a fim de 

colocar as turbinas da melhor forma possível e de minimizar eficazmente os seus efeitos. Tal pode ser 

concretizado utilizando os dados recolhidos a partir de levantamentos das condições de referência 

pormenorizados, realizados numa fase suficientemente precoce do desenvolvimento do projeto, de modo a 

influenciar a engenharia de projeto de pré-detalhamento (FEED). As turbinas eólicas devem ser posicionadas 

longe de zonas em que os morcegos têm uma elevada atividade ou poleiros. As distâncias mínimas em 

relação às superfícies florestais e aos elementos lineares (utilizados como rotas de deslocação regular) são 

citadas nas orientações do PNUA/EUROBATS e em algumas orientações nacionais88. 

5.3.3.3 Conceção da infraestrutura: Número e especificações técnicas das turbinas 
(incluindo iluminação) 

As turbinas variam consideravelmente em termos de altura e de comprimento das pás. Mathew et al. (2016) 

indicaram que os rotores maiores representavam um risco acrescido para os morcegos num parque eólico 
britânico: cada metro adicional no comprimento das pás estava associado a um aumento de 

aproximadamente 18 % (intervalos de confiança de 95 %, 5 % a 32 %) na probabilidade de ocorrência de 

uma morte (de qualquer espécie). O tamanho do rotor e a altura do mastro estão correlacionados, sendo o 

tamanho do rotor o preditor mais forte. Embora as turbinas mais altas estejam associadas a mais mortes, tal 

acontece provavelmente porque também têm rotores maiores. Por conseguinte, é pouco provável que reduzir 

o tamanho da torre mantendo o tamanho do rotor diminua o número de mortes.   

Estudos anteriores demonstraram que, em geral, os morcegos respondem à luz artificial durante a noite 

consoante a cor da luz emitida e que os morcegos migratórios, em especial, apresentam fototaxia89 em 

resposta à luz verde. Os estudos recomendam cautela na aplicação das luzes vermelhas para a aviação, 

principalmente em turbinas eólicas, uma vez que a luz vermelha pode atrair os morcegos e, em última análise, 

aumentar o risco de colisão para os morcegos migratórios. Pelo contrário, evitar a utilização da luz vermelha 

pode reduzir as mortes de morcegos; no entanto, seria necessário ter em conta, neste contexto, possíveis 

conflitos com as normas da aviação. 

5.3.3.4 Calendarização: Evitar, reduzir ou fasear atividades de construção durante 
períodos ecologicamente sensíveis 

As orientações do PNUA/EUROBATS relativas à consideração dos morcegos nos projetos de parques eólicos 

contêm orientações sobre a calendarização das atividades de construção: 

                                                      

88 Por exemplo, as orientações mais recentes do Reino Unido (2019): 
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf. 
Scottish Natural Heritage (2019). Bats and Onshore Wind Turbines: Survey, Assessment and Mitigation 
89 Movimento de atração ou repulsa de um organismo em reação à luz. 

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
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• evitar as proximidades de hibernáculos e poleiros de reprodução ocupados e a altura do ano em que são 

utilizados; 

• em geral, evitar a hora do dia e o período do ano em que os morcegos procuram ativamente alimento e se 

deslocam regularmente; 

• fasear as atividades para evitar perturbar ao mesmo tempo todo o local; e/ou 

• fasear as atividades para que o programa relativo a algumas atividades perturbadoras ou à construção de 

determinadas zonas no projeto seja executado nas alturas em que os morcegos estão menos sensíveis 

às perturbações.  

 

Para que estas medidas sejam eficazes, é essencial ter uma plena compreensão da localização e da utilização 

dos poleiros e da atividade de voo dos morcegos em toda a zona de influência do projeto de aproveitamento 

de energia eólica. 

5.3.3.5 Deslastre e velocidades de início de fornecimento de energia: Temporização do 
funcionamento das turbinas 

Normalmente, as turbinas rodam «livremente» quando as velocidades do vento são inferiores à velocidade 

de início de fornecimento de energia (a velocidade do vento mais baixa em que as turbinas produzem energia). 

A atividade das turbinas pode ser reduzida de três formas: a) colocação em bandeira das pás (para que fiquem 

paralelas ao vento dominante, reduzindo efetivamente a sua superfície), b) aumentando a velocidade de início 

de fornecimento de energia e c) utilizando métodos para impedir que as pás rodem com velocidades do vento 

mais baixas90 (Rodrigues et al., 2015; Arnett, 2017). Segundo provas obtidas na Europa e na América do 

Norte, o deslastre e o aumento das velocidades de início de fornecimento de energia são as únicas formas 

comprovadas de reduzir a mortalidade por colisão dos morcegos (Rodrigues et al., 2015; Behr et al., 2017). 

Estes métodos são apoiados, mais recentemente, em Mathews et al. (2016), que recomendam a restrição da 

rotação das pás da turbina o mais possível abaixo da velocidade de início de fornecimento de energia. Desta 

forma, a quantidade de tempo em que as pás rodam com velocidades do vento baixas pode ser reduzida sem 

se sofrer qualquer perda na produção de energia. 

A velocidade de início de fornecimento de energia de um projeto de aproveitamento de energia eólica deve 

ser determinada caso a caso, uma vez que a atividade dos morcegos é influenciada pela velocidade do vento 

e por outras variáveis meteorológicas e pode variar em função das espécies, dos anos, dos locais, dos países 

e das regiões. Para que estas medidas sejam eficazes, é essencial que o limiar da velocidade de início de 

fornecimento de energia num projeto de aproveitamento de energia eólica se baseie em dados de 

levantamentos pormenorizados das condições de referência recolhidos em conformidade com as orientações 

mais recentes sobre boas práticas (nomeadamente as orientações do PNUA/EUROBATS). Para este efeito, 

é necessário recolher os dados da atividade dos morcegos tendo em conta variáveis ambientais, sendo a 

mais importante a velocidade do vento. 

Investigadores na Alemanha (Behr et al., 2018) desenvolveram um software gratuito («ProBat 6.1»91) para 

calcular algoritmos de deslastre para parques eólicos. Esta aplicação é apresentada no Estudo de caso 5-2 

infra. A aplicação requer que os dados da atividade dos morcegos na nacela de turbinas em funcionamento 

abranjam um período de tempo suficientemente amplo, incluindo o período em que a atividade dos morcegos 

é mais elevada. A aplicação calcula as velocidades de início de fornecimento de energia de cada turbina para 

reduzir a mortalidade para um determinado nível e inclui a opção de estimativa da perda de rendimentos 

devido a operações em que houve corte da geração eólica. 

Nos EUA, foi utilizado um radar para ativar o deslastre na presença de aves, principalmente aves de rapina. 

Este método revelou-se menos adequado no caso dos morcegos. Contudo, um projeto na parte ocidental dos 

EUA colocou sensores de infravermelhos na entrada de um poleiro em gruta que seriam ativados quando os 

morcegos saíssem da gruta à noite. Inicialmente, o projeto utilizava o radar para avaliar o risco para as aves 

e para os morcegos no local, mas neste momento baseia-se totalmente nos dados dos sensores de 

                                                      

90 A colocação em bandeira é o método preferível; a travagem (fazer parar completamente as pás) é utilizada em 
situações de emergência, mas quando utilizada repetidamente pode danificar a turbina. 
91 http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml. 

http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml
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infravermelhos para determinar se deve existir corte da geração eólica nas turbinas em cada noite92. Trata-se 

de uma solução de baixo custo e com uma utilização reduzida de recursos para a questão da ocupação 

altamente variável das grutas. 

Estudo de caso 5-2: RENEBAT II e RENEBAT III / ProBat 

Os programas de deslastre utilizam, por vezes, apenas a velocidade do vento ou a velocidade do vento e outras 

variáveis. O projeto RENEBAT recolheu dados das pesquisas de cadáveres de morcegos e da atividade acústica dos 

morcegos medida na nacela para testar os algoritmos de deslastre relativos a turbinas de alto risco anteriormente 

identificadas. Dezasseis turbinas foram colocadas em funcionamento com e sem programas deslastre (alternando todas 

as semanas durante um período de 14 semanas). O objetivo era reduzir a mortalidade em condições de deslastre 

(funcionamento «favorável aos morcegos») para 0,012 mortes por turbina por noite (equivalente a duas mortes por 

turbina por ano). O funcionamento «favorável aos morcegos» também incluiu uma histerese93 de 0,5 ms-1, concebida 

para reduzir o desgaste nos componentes da turbina diminuindo o número de eventos de início de fornecimento de 

energia. 

 

Durante a experiência, a zona abaixo das turbinas era pesquisada diariamente em busca de cadáveres e a atividade 

acústica era objeto de amostragem contínua na nacela. No total, foram detetadas 21 mortes de morcegos durante as 

sete semanas de funcionamento «normal», tendo sido encontrados três cadáveres de morcego durante as sete semanas 

em que as turbinas eólicas funcionaram em modo «favorável aos morcegos». A taxa de colisão média calculada com 

base nas pesquisas de cadáveres (corrigidas em função da remoção por animais necrófagos e da eficiência do 

pesquisador) foi de 0,064 mortes de morcegos por turbina eólica por noite nas noites com funcionamento «normal» e 

0,010 nas noites com funcionamento «favorável aos morcegos». Assim, a taxa de mortalidade real durante o 

funcionamento «favorável aos morcegos» divergiu apenas marginalmente do valor-alvo de 0,012 morcegos mortos por 

turbina por noite. A perda real na produção de energia foi calculada durante o funcionamento «favorável aos morcegos», 

da mesma forma que a perda esperada para os momentos com operação «normal» se as turbinas tivessem funcionado 

no modo «favorável aos morcegos»: o resultado foi uma perda média de 2,1 % da produção de energia anual das 

turbinas eólicas no que respeita a 2012. Uma vez que as turbinas eólicas selecionadas para a experiência apresentavam 

um risco de colisão particularmente elevado, o valor para um conjunto de dados, selecionado aleatoriamente, de turbinas 

eólicas (70 turbinas incluídas na amostra em 2008) foi inferior, em média, 1,8 %. Sem histerese, este valor descia para 

1,4 %. Assim, os modelos estatísticos conseguiram prever as taxas de mortalidade das turbinas eólicas incluídas na 

amostra com um elevado nível de precisão, e foi demonstrado que os algoritmos de deslastre «favorável aos morcegos» 

reduziam o risco residual de colisão para um valor predefinido com elevada precisão. 

 

O software (ProBat) está agora disponível para utilização em todo o território alemão e é obrigatório em alguns estados 

federais. Reflete a variação regional, inclui algum nível de diferenças entre as espécies em termos de risco de colisão94 

e pode aceitar três modelos diferentes de dados de detetores de morcegos. A sua aplicabilidade/precisão noutras zonas 

da Europa (e relativamente a um leque mais vasto de espécies e de dados de atividade dos morcegos) teriam de ser 

testadas. Além disso, as turbinas e os rotores em que o sistema foi testado eram relativamente mais pequenos do que 

as instalações normais de novas turbinas, pelo que a aplicabilidade a instalações maiores também teria de ser verificada. 

Fonte: Behr et al. 2015, 2018; Weber et al. 2018 

 

5.3.3.6 Sistemas de dissuasão: Medidas acústicas 

Os ultrassons têm sido utilizados como ferramenta de atenuação para afastar os morcegos das turbinas e, 

consequentemente, reduzir a mortalidade95. Arnett et al. (2013) apresentam provas de que as emissões de 

ultrassons de banda larga podem reduzir as mortes, desencorajando os morcegos de se aproximarem de 

fontes sonoras. A eficácia dos sistemas de dissuasão por ultrassons estudados na altura era limitada pelas 

                                                      

92 A investigação sobre a utilização de tecnologias de infravermelhos para gestão proativa dos poleiros de morcegos foi 
apresentada na reunião anual da Secção Ocidental da Wildlife Society (fevereiro de 2019) e encontra-se resumida aqui: 
https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/. 
93 Isto significa que, durante períodos com uma velocidade de início de fornecimento de energia «favorável aos 
morcegos» de, por exemplo, 5,0 ms-1, os rotores paravam quando a velocidade do vento descia abaixo de 5,0 ms-1, 
mas apenas começavam a rodar novamente quando a velocidade do vento excedia 5,5 ms-1. 
94 O morcego-de-nathusius (P. nathusii) apresentou um padrão de atividade diferente do de outras espécies de 
morcegos em vários aspetos (distribuição da atividade ao longo da noite e durante o ano, e correlação entre a atividade 
e a velocidade do vento), que Weber et al. (2018) consideraram ser provocada (provavelmente) pelo comportamento 
migratório. 
95 http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents. 

https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/
http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents
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distâncias e pela área que os ultrassons podem alcançar, nomeadamente devido à sua rápida atenuação em 

condições húmidas.  

Desde então, foram desenvolvidos nos EUA sistemas dissuasivos mais eficazes, que em breve estarão 

disponíveis no mercado (ver Estudo de caso 5-3). 

Estudo de caso 5-3: Utilização de dispositivos acústicos ultrassónicos (DAU) como técnica de 
dissuasão dos morcegos 

A equipa do programa eólico da Bat Conservation International, em colaboração com a Universidade do Estado do 

Texas, realizou estudos para testar a eficácia de DAU montados nas próprias turbinas eólicas. O funcionamento baseia-

se no pressuposto de que os DAU «bloqueiam» a ecolocalização dos morcegos ou tornam o espaço aéreo em redor da 

turbina auditivamente desconfortável, mantendo os morcegos distantes do perigo potencial das pás rotativas das 

turbinas. Os DAU emitem um ruído intenso, de alta frequência, que se sobrepõe aos sinais que os morcegos utilizam 

para se orientarem e para capturarem as presas. 

 

A instalação da Duke Energy no sul do Texas contém 255 turbinas eólicas (Vestas V-110, 2 MW), colocadas em bandeira 

de acordo com a velocidade de início de fornecimento de energia definida pelo fabricante (3,5 m/s). Foram monitorizadas 

16 turbinas eólicas em cada noite: oito turbinas de controlo e oito turbinas para tratamento, atribuídas aleatoriamente 

para cada noite. Foram realizadas pesquisas de cadáveres em parcelas de pesquisa num raio de 100 metros entre 31 

de julho e 30 de outubro, em 2017 e 2018. 

 

Em 2017, houve 303 ovas mortes de morcegos, de sete espécies (78 % de morcegos-brasileiros-de-cauda-livre). Foi 

detetado quase o dobro das mortes nas zonas de controlo (65 % de controlo; 35 % para tratamento). A situação foi 

semelhante em 2018: 325 novas mortes de morcegos, de cinco espécies (77 % de morcegos-brasileiros-de-cauda-livre). 

As mortes repartiam-se de forma semelhante: 68 % de controlo; 32 % para tratamento. A combinação dos resultados 

demonstrou que os DAU tinham um efeito estatisticamente significativo na mortalidade dos morcegos, com uma redução 

de 50 % do número total de mortes. 

 

A análise específica das espécies demonstrou que, em algumas espécies, o número de mortes foi reduzido de forma 

significativa, por exemplo no que respeita ao morcego-brasileiro-de-cauda-livre (redução de 54 %) e ao morcego-grisalho 

(redução de 78 %). Contudo, outras espécies não parecem ter respondido da mesma forma. É necessária mais 

investigação para melhorar a eficácia em espécies específicas. Além disso, a aplicabilidade/precisão noutras partes do 

mundo, por exemplo a Europa, e relativamente a um leque mais vasto de espécies e de dados de atividade dos 

morcegos, teriam de ser testadas. 

É possível obter mais informações nas ligações abaixo ou consultando a NRG Systems96: 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic.      

https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems.     

https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-

54-percent-at-texas-wind-energy-facility/.     

 

OS sistemas de dissuasão acústica são incluídos como uma ferramenta potencial, mas subsistem 

preocupações quando à sua eficácia e utilização. Poderão ser úteis em locais específicos e para determinadas 

espécies, mas a investigação encontra-se ainda numa fase inicial e ainda não é claro se estas medidas 

poderão reduzir suficientemente a mortalidade em aplicações reais. Além disso, podem ter consequências 

indesejadas (como uma atração inicial), que limitariam a sua utilidade. O efeito de perturbação destes 

sistemas de dissuasão também deve ser avaliado. 

Outras preocupações incluem a necessidade de manutenção e testes regulares para evitar interrupções no 

efeito dissuasivo e assegurar a capacidade de quaisquer sistemas de dissuasão para proteger 

adequadamente toda a área varrida pelo rotor de uma forma rentável. Conforme salientado no estudo de 

caso, nem todas as espécies respondem às medidas de dissuasão. Além disso, os efeitos noutras espécies 

selvagens ainda não são compreendidos. Por todos estes motivos, é necessária mais investigação antes de 

se poder utilizar sistemas de dissuasão acústica como prática comum. 

                                                      

96 A NRG Systems é uma empresa que desenvolve e fabrica tecnologias inteligentes para diversas aplicações eólicas, 
solares e meteorológicas. 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic
https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
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5.4 Aves 

5.4.1 Introdução 

Os potenciais impactos dos projetos de aproveitamento de energia eólica nas aves foram amplamente 

estudados dentro e fora da UE. Como resultado, existem muitos documentos de orientação nacionais 

respeitantes a aves e a projetos de aproveitamento de energia eólica que descrevem pormenorizadamente 

os métodos de recolha de dados de referência.  

Os dados de referência para apoiar uma avaliação do caráter significativo devem ser recolhidos com recurso 

a métodos normalizados (Bissy et al.; 2000) ou a recomendações de orientação nacionais se estas contiverem 

os melhores métodos disponíveis. Smallwood (2017) publicou uma revisão abrangente dos métodos de 

levantamento. A Caixa 5-10 sintetiza exemplos de levantamentos das condições de referência. Em alguns 

casos, os métodos podem ser combinados para descrever com precisão as condições de referência. Por 

exemplo, uma avaliação do risco de colisão dos pelicanos num projeto de aproveitamento de energia eólica 

baseou-se numa combinação de radar e de observações diretas a partir de pontos estratégicos (Estudo de 

caso 5-4).  

Caixa 5-10: Exemplos de levantamentos em terra das condições de referência para as aves 

• Levantamentos em pontos estratégicos — para identificar espécies, comportamento de voo, direção e altura. 

• Levantamentos por transecto — para identificar as espécies e a distribuição e estimar a abundância. Estes 

levantamentos podem ser gerais e/ou centrados em espécies ou grupos de espécies específicos, como as aves de 

rapina ou as espécies noturnas. 

• Contagens indiretas — a atividade das aves pode ser medida indiretamente, por exemplo através da contagem de 

excrementos. 

• Imagens por infravermelhos e térmicas — para identificar a atividade noturna. 

• Tecnologia de localização — os dados de localização por radiotelemetria e satélite podem fornecer medições da 

atividade, do comportamento de voo, da direção e da altura das aves. Estes dados são muito mais precisos do que as 

observações visuais (Estudo de caso 5-7). 

• Radar — utilização de sistemas de radar para estimar a abundância total, a direção de voo e a altura das aves, 

principalmente quando existe uma presença provável de grandes números de aves migratórias. É utilizado em 

conjunto com a observação visual para identificar as espécies. 

 
 

Estudo de caso 5-4 Combinação de radar e de observação direta para estimar o risco de colisão dos 
pelicanos num parque eólico proposto na costa ocidental da região do Cabo, África do Sul 

Problema: 

A má localização de parques eólicos em grande escala tem um efeito prejudicial nas populações de aves locais, que 

torna necessária uma modelação específica para prever efeitos significativos prováveis. Os dados de voo tridimensionais 

imperfeitos resultam frequentemente em avaliações incorretas, antes da construção, do risco de colisão das aves em 

redor de projetos de aproveitamento de energia eólica. Os dados de observação direta indicaram que o pelicano-vulgar, 

Pelecanus onocrotalus, voava regularmente através da zona proposta para o projeto de aproveitamento de energia 

eólica, eventualmente à altura do varrimento do rotor. Um modelo de risco preliminar baseado em observações iniciais 

detetou risco de colisão significativo para os pelicanos-vulgares. 

 

Abordagem e conclusões: 

Foram utilizados métodos baseados em radar e em observadores para quantificar os voos de pelicanos-vulgares nas 

proximidades de um parque eólico projetado para a costa ocidental da região do Cabo, na África do Sul, tendo o risco 

de colisão com as turbinas sido modelado em diferentes cenários. Os resultados dos modelos foram combinados com 

dados demográficos pré-existentes para avaliar a possível influência do parque eólico na população de pelicanos e para 

examinar opções de atenuação. Foram registados volumes elevados de movimento de pelicanos-vulgares através do 

parque eólico, que coincidem com o ciclo de reprodução da colónia mais próxima e estão associados a voos para zonas 

de alimentação situadas a cerca de 50 km. Os pelicanos estavam expostos ao risco de colisão a uma taxa média de 

2,02 voos de alto risco.h-1 (Jenkins, 2018). Os trajetos dos pelicanos eram classificados como voos de alto risco se 

incluíssem pontos situados dentro do varrimento amortecido do rotor (VAR) de quaisquer turbinas projetadas. O risco foi 

limitado às horas de luz solar diária, sendo mais elevado durante a parte intermédia do dia e em condições de fortes 

ventos de noroeste, e 82 % dos voos de alto risco concentraram-se em apenas cinco das 35 localizações propostas para 

as turbinas. As taxas de mortalidade médias previstas (22 mortes por ano, 95 % de confiança, com velocidades médias 

das aves e das pás e com taxas de evitamento de 95 %) não eram sustentáveis, já que conduziam a uma taxa de 
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crescimento negativo da população de pelicanos. Os modelos sugeriam que a remoção das cinco turbinas de maior 

risco do projeto, ou a colocação de um sistema de deslastre que desativasse pelo menos estas turbinas em períodos de 

pico de tráfego, poderiam, teoricamente, reduzir os efeitos para níveis controláveis. Contudo, apesar das grandes 

quantidades de dados de alta qualidade utilizados nas análises de Jenkins (2018), o modelo de risco de colisão continua 

a ser posto em causa pelos pressupostos não verificados sobre as taxas de evitamento dos pelicanos e pelas incertezas 

quanto à dinâmica existente da população de pelicanos.  

 

A Figura 5-3 mostra todos os rastreios de voo de pelicanos-vulgares registados através do radar ao longo de todo o 

período de estudo, emparcelado num mapa do esquema atual do projeto, com os voos de risco (os que se intersetam 

com o VAR) apresentados a vermelho, e as posições das turbinas codificadas por cores de acordo com o risco de colisão 

previsto. Foram rastreados, no total, 407 bandos de pelicanos-vulgares através do projeto de aproveitamento de energia 

eólica proposto, num total de 4 539 aves. Aproximadamente 80 % dos pelicanos atravessaram diretamente o local do 

projeto. A utilização de radar aumentou exponencialmente a resolução espacial destes dados e permitiu, por 

conseguinte, uma interrogação estatística mais rigorosa. Os dados podem ser considerados muito mais precisos e são 

apresentados com uma confiança muito maior do que os dados de observação isoladamente. 

 

 
Figura 5-3 Rastreios de voos de pelicanos registados pelo radar ao longo de todo o período de estudo 

Fonte: Jenkins et al. (2018) 

 

5.4.2 Tipos de impactos 

5.4.2.1 Quais são os principais tipos de impacto? 

Os impactos dos projetos de aproveitamento de energia eólica nas aves foram amplamente analisados 

(Langston e Pullen, 2003; Perrow, 2017) e são sintetizados na Caixa 5-11. A relação entre estes impactos e 

o ciclo de vida do projeto é destacado no Quadro 5-8. Cada tipo de impacto pode influenciar as taxas de 

sobrevivência e o sucesso reprodutivo dos indivíduos, que podem provocar alterações nos parâmetros 

demográficos de uma população e, consequentemente, uma alteração mensurável no tamanho da população. 
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Caixa 5-11: Tipos de impactos nas aves normalmente considerados numa avaliação para um plano 
ou um projeto de energia eólica 

• Colisão: A interação fatal entre aves em voo e estruturas de turbinas eólicas. 

• Perturbação e deslocação: As alterações no comportamento das aves podem efetivamente resultar na perda de habitat 

e eventualmente diminuir o sucesso reprodutivo (Dahl et al., 2012), mas existem poucos estudos que avaliem se existe 

um efeito na população. O deslocamento pode ser mensurável a uma distância máxima de 200 m das turbinas mas, 

por vezes, vai além dos 800 m em algumas espécies (Hötker 2017; Marques et al., 2019). No caso das turbinas 

pequenas e isoladas, os efeitos de deslocamento podem ser menos prováveis (Minderman et al., 2012). 

• Efeito de barreira: Uma zona impenetrável que aumenta as distâncias de voo, por ter de ser contornada, e a energia 

despendida. 

• Perda e degradação dos habitats: A remoção, fragmentação ou deterioração do habitat de base que, em condições 

normais, as aves utilizariam. Existem provas de que esta perda e degradação dos habitats pode conduzir a alterações 

mensuráveis na população (Pearce-Higgins et al., 2012, Steinborn et al., 2011). 

• Efeitos indiretos: Por exemplo, as alterações na abundância e na disponibilidade de presas podem ser diretas ou 

resultar de alterações nos habitats. Estes efeitos podem ser positivos (Lindeboom et al., 2011) ou negativos (Harwood 

et al., 2017), mas existem poucas provas do efeito na população de aves. As mortes nas turbinas eólicas podem atrair 

outras espécies de aves (necrófagas ou de rapina). 

 

Quadro 5-8: Relação entre os tipos de impactos nas aves e o ciclo de vida dos projetos de aproveitamento de energia 
eólica terrestre 

Tipos de impactos Fase do projeto 
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Perda e degradação dos 
habitats 

 X X X X 

Perturbação e deslocação X X X X X 

Fragmentação dos habitats  X X X  

Colisão   X X  

Efeito de barreira  X X X  

Efeitos indiretos X X X X X 

 

5.4.2.2 Como se avalia o caráter significativo dos efeitos? 

Os efeitos significativos prováveis dos projetos de aproveitamento de energia eólica nas aves são 

normalmente avaliados num processo em duas fases que implica a quantificação da dimensão da mortalidade 

das aves, seguida de uma avaliação das alterações na população tendo por referência os objetivos de 

conservação do local em causa. 

Os fatores biológicos, ambientais e de conceção dos planos ou dos projetos podem influenciar o caráter 

significativo dos efeitos. Os fatores normalmente tidos em conta na conceção dos métodos de recolha de 

dados de referência e na avaliação do caráter significativo dos efeitos no que respeita aos projetos de 

aproveitamento de energia eólica e às aves são sintetizados na Caixa 5-12. 

Caixa 5-12: Fatores que determinam a recolha de dados de referência e avaliação do caráter 
significativo 

Todos os efeitos 

• As espécies de vida longa, de renovação lenta e com seleção k, como as grandes aves de rapina e aves marinhas, 

são mais vulneráveis em comparação com espécies pequenas, de vida curta e com seleção r, como as aves 

passeriformes. 
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• As populações pequenas e ameaçadas (por exemplo, as espécies do anexo I) são mais vulneráveis a causas 

adicionais de mortalidade do que as grandes populações que se encontram estáveis ou em crescimento. 

• Consequentemente, a proximidade de zonas de proteção especial — assim designadas devido à presença destas 

espécies — é um fator de impacto importante (Marx, 2018). 

 

Colisão 

• A morfologia (por exemplo, tamanho do corpo ou tamanho e forma das asas) e o comportamento (por exemplo, voo 

planado) das aves97. 

• Abundância e sazonalidade, por exemplo nos locais onde grandes números de espécies se congregam, 

nomeadamente as zonas húmidas e os gargalos migratórios. 

• Movimentos: As aves residentes correm maior risco do que as aves que migram ativamente. 

• Comportamento de evitamento e comportamento conducente a uma proximidade prolongada com as turbinas. 

• Velocidade de voo (que evidentemente afeta o risco de colisão). 

• Altura de voo (risco de encontrar pás). 

• Atividade de voo noturna (risco acrescido à noite). 

• Voos em condições meteorológicas adversas (risco acrescido com nevoeiro). 

• Tamanho da turbina [muitas vezes relacionado com a potência (MW)], diâmetro do rotor da turbina eólica (área 

varrida — zona de risco), colocação e configuração do projeto de aproveitamento de energia eólica (Thaxter et al., 

2017). 

• Iluminação da infraestrutura. 

• A topografia, por exemplo locais de altitude elevada e a parte a sotavento de encostas em relação ao vento dominante 

(de Lucas e Perrow, 2017). 

 

Perturbação e deslocação 

• Altura da turbina e diâmetro do rotor da turbina eólica (área varrida — zona de risco). 

• Topografia e abertura da paisagem. 

• A sensibilidade a perturbações varia consideravelmente entre grupos taxonómicos mas também dentro destes. Por 

exemplo, algumas aves de rapina são particularmente sensíveis e outras bastante menos. Também é possível que 

algumas aves passeriformes de migração noturna sejam particularmente sensíveis (também à colisão). 

• Sazonalidade: no caso dos projetos de aproveitamento de energia eólica terrestre, observa-se um maior evitamento 

dos parques eólicos durante os períodos de não reprodução (Villegas-Patraca et al. 2012, Hötker 2017). 

 

Efeito de barreira 

• Sazonalidade: Os custos acrescidos dos desvios sucessivos em torno de um projeto de aproveitamento de energia 

eólica efetuados pelas aves reprodutoras que se deslocam entre os seus ninhos e as zonas de alimentação podem 

ser mais substanciais do que os custos energéticos associados ao efeito de barreira que obriga as aves migratórias a 

contornar um projeto de aproveitamento de energia eólica. 

• Efeitos cumulativos do plano e/ou projeto: É improvável que um único projeto de desenvolvimento de energia resulte 

em custos energéticos adicionais significativos para as aves em resultado do efeito de barreira. 

 

Perda e degradação dos habitats 

• O grau de flexibilidade de uma espécie na sua utilização dos habitats e a medida em que consegue responder a 

alterações nas condições dos habitats. 

• O tamanho e a complexidade da pegada do plano ou do projeto. 

 

Efeitos indiretos 

• A sensibilidade e vulnerabilidade dos habitats e das espécies-presa às atividades de aproveitamento de energia eólica. 

 

O Estudo de caso 5-5 apresenta um exemplo de aplicação de um limiar significativo, e da respetiva escala 

espacial, na região da Flandres (Bélgica). 

Uma abordagem mais robusta para determinar o caráter significativo dos efeitos consiste na utilização de 

modelos matemáticos para estimar a mortalidade, bem como prever as alterações na escala da população 

ao longo do tempo. Contudo, a modelação é mais difícil de aplicar ao nível de cada projeto. Além disso, a 

                                                      

97 A título de exemplo, os abutres são normalmente aves de rapina planadoras com os olhos direcionados para a zona 
que sobrevoam, a fim de procurar cadáveres nessa zona; não olham em redor e são, por conseguinte, muito vulneráveis 
a colisões. 
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modelação exige sempre uma interpretação cuidadosa, uma vez que os modelos constituem uma 

simplificação da realidade. É aconselhável validar os modelos medindo efeitos reais no terreno.  

As abordagens frequentemente utilizadas para estimar a mortalidade das aves e determinar o caráter 

significativo são analisadas em Laranjeiro et al. (2018) e sintetizadas no Quadro 5-9. É possível combinar 

mais do que duas abordagens para sustentar a avaliação, por exemplo utilizando um modelo de risco de 

colisão (MRC) para estimar a mortalidade das aves e sujeitando-o subsequentemente a uma análise da 

viabilidade da população (AVP) para avaliar as potenciais consequências da mortalidade adicional na 

população. Não existem motivos para não utilizar também outras abordagens enumeradas abaixo, desde que 

estas tenham uma base lógica ou empírica. 

Entre os efeitos significativos prováveis para as aves, normalmente apenas são avaliadas mais 

aprofundadamente a perda e degradação dos habitats, a mortalidade por colisão e a deslocação e 

perturbação.  

A avaliação da perda de habitat baseia-se na área perdida ou degradada (ver capítulo 5.2). A importância da 

perda de habitat, através de uma perda direta ou, indiretamente, através da perturbação e deslocação, pode 

ter por base uma classificação da flexibilidade das espécies na utilização dos habitats (ou a especialização 

nos habitats) como indicação inicial da probabilidade de mortalidade subsequente.  

A fim de quantificar o risco de colisão das aves, utilizam-se e parametrizam-se MRC98 com especificações 

técnicas das turbinas, da morfologia das aves e de variáveis que descrevem a atividade de voo das aves. O 

MRC, por exemplo o modelo Band (Band 2007 e 2012), fornece uma estimativa do número potencial de 

colisões de aves prováveis num parque eólico proposto, presumindo que as aves não executam qualquer 

ação para evitar colidir com as turbinas eólicas. A fim de obter estimativas de risco realistas, a modelação do 

risco de colisão é subsequentemente corrigida de modo a ter em conta as respostas comportamentais das 

aves à presença de parques eólicos utilizando taxas de evitamento. Contudo, na prática, estas incorporam 

também o erro e a variabilidade em relação quer aos dados utilizados, quer ao próprio modelo (Cook et al., 

2014) e não apenas ao comportamento de evitamento em si mesmo.  

Embora existam poucos casos de taxas de evitamento obtidas empiricamente (Perrow, 2017), estão em curso 

debates significativos sobre a forma de aplicar essas taxas de evitamento no modelo Band. As discrepâncias 

entre as previsões modeladas e as taxas de colisão observadas (de Lucas et al. 2008, Ferrer et al. 2011) 

salientam a necessidade de uma interpretação cautelosa dos resultados dos MRC e a necessidade de 

incorporar parâmetros biologicamente realistas do comportamento das aves nos modelos de risco de colisão. 

Os efeitos de barreira foram comprovados (Hötker, 2017) e devem ser considerados em qualquer avaliação 

dos efeitos significativos. Contudo, existem poucas provas de efeitos mensuráveis, apesar de, em alguns 

cenários cumulativos, estes efeitos se poderem traduzir em efeitos à escala da população (Masden et al., 

2009). 

Quadro 5-9: Abordagens utilizadas na avaliação da mortalidade das aves99 

Abordagem 
Perda e degradação 
dos habitats 

Colisão 
Perturbação e 
deslocação 

Efeito de 
barreira 

Modelos de risco 
de colisão (MRC) 

 
X 

  

Modelos de 
distribuição das 
espécies (MDE) 

 
X 

  

Modelos 
baseados nos 
indivíduos (MBI) 

 
X X X 

                                                      

98 Ver análise dos tipos de modelos realizada por Willmott et al. (2012), Grünkorn et al. 2016, Masden e Cook (2016) e 
Smales (2017). 
99 Para exemplos específicos, ver a análise de Laranjeiro et al. (2018). 
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Modelos 
baseados nas 
populações 

X X X X 

Modelos 
baseados em 
índices100 

X X X X 

 

Estudo de caso 5-5: Abordagem de avaliação do caráter significativo dos efeitos no que respeita às 
aves e à energia eólica na Flandres (Bélgica) 

A mortalidade anual é a mortalidade atual estimada por causas naturais e antropogénicas (sem a mortalidade adicional 

associada a parques eólicos ou linhas elétricas projetados) e é normalmente calculada com base nas taxas de 

mortalidade constantes da literatura (por exemplo, factos sobre as aves no sítio Web do BTO101) e em informações sobre 

as dimensões das populações regionais/locais das espécies avaliadas. 

 

A fim de determinar um efeito potencialmente significativo da mortalidade nas populações das espécies, o critério de 

1 % da mortalidade anual é aplicado às espécies que podem efetivamente ser afetadas, se: 

 

 a espécie tiver uma população local (sub-regional) que é significativa ao nível da região da Flandres (ou seja, 

> 2 % da população regional total), e 

 existirem dados quantitativos suficientes sobre o tamanho da população da espécie.  

 

No caso das espécies abundantes com um estado de conservação favorável, o limiar pode chegar a um máximo de 5 %. 

 

Estes limiares aplicam-se à escala sub-regional, o que, na Flandres, significa o seguinte: 

• Para as aves aquáticas e gaivotas invernantes, a menos que estejam disponíveis dados fiáveis à escala regional, o 

efeito cumulativo é avaliado à escala sub-regional e, especificamente, ao nível das subpopulações; estas 

subpopulações à escala sub-regional (local) foram identificadas com base em «zonas ecologicamente conectadas» 

(ver Figura 5-4). 

• No caso das aves reprodutoras, os efeitos cumulativos também são avaliados à escala sub-regional ou, se necessário, 

à escala local (nomeadamente sítios Natura 2000). 

• No que respeita às aves migratórias, os efeitos cumulativos são avaliados à escala sub-regional da via migratória 

(população estimada que migra dentro desta via). 

 

As exceções incluem casos em que não estão disponíveis dados suficientes para avaliar quantitativamente os efeitos, 

nomeadamente no que respeita a algumas espécies de aves e a quase todas as espécies de morcegos. Nestes casos, 

é realizada uma avaliação mais qualitativa, se possível com base também em dados quantitativos (disponíveis), bem 

como na apreciação de peritos. As outras exceções incluem casos em que é utilizado um modelo pormenorizado de 

efeito na população com um resultado diferente, mas, até ao momento, este modelo ainda não foi aplicado na Flandres.   

                                                      

100 Podem ser úteis, quando os dados são escassos (Laranjeiro et al., 2018), para sustentar uma avaliação baseada nos 

riscos. 
101 British Trust for Ornithology, ver https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts. 
 

https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts
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Figura 5-4: Subpopulações identificadas de aves aquáticas e gaivotas invernantes à escala sub-regional (local) na 
Flandres  

Fonte: Everaert, J. (2017) 

 

A utilização de modelos baseados nas populações na avaliação dos efeitos significativos foi analisada em 

Green et al. (2016), O'Brien et al. (2017) e Smales (2017). A utilização da análise da viabilidade da população 

(AVP) está a aumentar porque os cenários «com» ou «sem» plano ou projeto permitem uma avaliação em 

consonância com os princípios internacionais de boas práticas na avaliação de impacto (Brownlie e Treweek, 

2018) e com a necessidade de considerar o objetivo de manutenção ou restabelecimento da população 

constante da Diretiva Aves. Por exemplo, Jenkins et al. (2018) utilizaram um modelo matricial Leslie da 

população, a base da AVP, para avaliar as consequências da mortalidade por colisão numa população 

nidificante de pelicanos. Os modelos de AVP exigem que os valores populacionais e demográficos sejam 

obtidos a partir de conjuntos de dados de longo prazo para as espécies investigadas. Se estes dados não 

estiverem disponíveis, poderão justificar-se outros modelos, como a remoção biológica potencial (RBP) 

(Smales, 2017). Em alternativa, a modelação integrada da população (MIP) pode ser utilizada para estimar 

parâmetros demográficos de outras fontes de dados, incluindo dados de levantamentos, e estes parâmetros 

inferidos podem ser utilizados na AVP (Smales, 2017). Schaub e Abadi (2011) apresentam uma análise 

aprofundada da MIP. 

A monitorização é essencial para assegurar que a base científica subjacente às conclusões de uma avaliação 

permaneçam válidas a longo prazo. A necessidade de monitorização e as abordagens gerais da mesma são 

analisadas no capítulo 6. No que diz respeito às aves, a monitorização visa normalmente determinar o risco 

de colisão e compreender se as previsões do MRC se concretizam na realidade. Para este efeito, é necessário 

pesquisar e identificar cadáveres resultantes de colisões com turbinas eólicas e, em seguida, estimar o 

número total de colisões. Huso et al. (2017) apresentam os princípios de análise estatística aplicados para 

estimar a mortalidade por colisão com base em pesquisas de cadáveres. Os desvios estatísticos resultantes 

das diferenças entre a área pesquisável e a área total em que um cadáver pode cair, da eficiência do 

pesquisador e da taxa de animais necrófagos devem ser tidos em conta em qualquer estimativa da 

mortalidade por colisão. Existem orientações metodológicas sobre a realização de pesquisas de cadáveres a 

nível nacional (ver, por exemplo, Atienza et al., 2014 no caso de Espanha). Estão disponíveis ferramentas de 

software de várias fontes para estimar a mortalidade por colisão a partir dos dados de levantamento de 

pesquisas de cadáveres, por exemplo o «R-package carcass» (Korner-Nievergelt et al., 2015) e o GenEst 

(Generalized Estimator) (Simonis et al., 2018). É apresentado um resumo do GenEst no Estudo de caso 5-6. 
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Estudo de caso 5-6: GenEst, uma ferramenta para avaliar a mortalidade por colisão em projetos de 
aproveitamento de energia eólica 

Problema: 

A quantificação do risco de colisão recorrendo a técnicas de recuperação de cadáveres é difícil em termos de tempo e 

espaço, pelo que é necessário algum grau de modelação estatística para compreender plenamente o risco que as 

infraestruturas de aproveitamento de energia eólica criam para os morcegos e as aves. No entanto, estas abordagens 

variam frequentemente no que respeita aos fatores que consideram e, por conseguinte, os dados entre locais são pouco 

comparáveis.  

 

Solução: 

O GenEst é um estimador generalizado de mortalidade, que calcula o número de mortes de aves e de morcegos em 

parques eólicos onde a deteção é imperfeita. O software está disponível no pacote estatístico «R» ou como interface 

gráfica de utilizador (IGU) e proporciona, portanto, facilidade de acesso para os utilizadores que eventualmente não 

tenham experiência em estatística, matemática complexa ou programação informática.    

Considerações práticas/técnicas: 

Os dados de recolha de cadáveres num projeto de aproveitamento de energia eólica são imperfeitos, e uma 

representação rigorosa depende de uma série de fatores numa escala precisa (como a taxa de predação, o clima e a 

massa corporal do animal morto). Esta abordagem exige, na verdade, um pequeno volume de formação antes de poder 

ser utilizada eficazmente, quer através da IGU, quer na sintaxe de programação «R» básica, mas a curva de 

aprendizagem é bastante reduzida em comparação com o cálculo manual dos modelos.  

 

Vantagens: 

O software GenEst está disponível em «R» ou como IGU e proporciona, portanto, facilidade de acesso para os 

utilizadores que eventualmente não tenham experiência em estatística, matemática complexa ou programação 

informática. Como é normal em todos os pacotes «R», as notas de orientação são armazenadas e estão disponíveis 

gratuitamente na «Comprehensive R Archive Network» (CRAN) (Dalthorp et al., 2019). Uma vez que o software e a 

estrutura dos modelos são de código aberto (Dalthorp et al., 2018), os resultados são comparáveis entre projetos que 

utilizaram a mesma ferramenta e são, por conseguinte, mais fundamentados. 

Fonte:  

Dalthorp, 2019 e Dalthorp, 2018.  

 

 

Estudo de caso 5-7: Identificação dos efeitos de deslocação na águia-real (Aquila chrysaetos) através 
de localização por GPS em França 

O Maciço Central de França acolhe uma pequena população de águias-reais que poderá ser afetada pela implantação 

de parques eólicos. Realizou-se um estudo com vista a determinar a fiabilidade dos métodos habitualmente aplicados 

em avaliações de impacto e a desenvolver novos métodos. Este estudo procurou também melhorar o conhecimento 

sobre estes efeitos. Para cumprir estes objetivos, foram colocados em duas águias-reais, que faziam parte da população 

da espécie na zona em questão, dispositivos de localização por GPS durante o período de 2014-2015 (dados de 

referência) e em 2016-2017 (após a construção dos parques eólicos). O estudo demonstrou que, contrariamente ao 

afirmado nas conclusões das avaliações de impacto, as espécies deixaram de utilizar uma parte significativa do habitat 

depois da construção dos dois parques eólicos na zona nuclear do seu habitat de caça (Figura 5-5).   
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Figura 5-5: Efeitos de deslocação na águia-real devido à construção de parques eólicos no Maciço Central de França (a 
figura da esquerda mostra a situação em 2015, antes da construção dos dois parques no centro do território das águias; 
a figura da direita mostra a situação em 2016, após a construção dos dois parques eólicos).   

 

O estudo confirma também a sensibilidade da águia-real ao risco de colisão relacionado com as turbinas eólicas. Embora 

se deva abordar com cautela a generalização das conclusões do estudo, que se baseiam na monitorização por GPS de 

um único casal, este caso demonstra os efeitos significativos que os três parques eólicos construídos nos territórios das 

águias tiveram na forma como estas selecionam os seus trajetos e zonas de caça preferenciais. A presença dos parques 

eólicos reduz o seu habitat (em +/- 450 ha) e afeta o seu movimento de uma zona para outra. 

Fonte: Itty (2018) 

 

As incertezas e os problemas encontrados na avaliação dos efeitos significativos prováveis nas aves, que 

podem exigir a recolha de dados de referência adicionais ou a aplicação do princípio da precaução, são 

resumidos na Caixa 5-13. 

Caixa 5-13: Principais problemas na avaliação do caráter significativo dos efeitos nas aves 

Colisão 

• O conhecimento dos fatores associados ao risco de colisão, por exemplo a procura de alimento e o comportamento 

territorial, bem como a interação com o vento e a topografia, são normalmente localizados e baseiam-se apenas em 

espécies relativamente comuns (Watson et al., 2018). 

• Abundância e sazonalidade, por exemplo em zonas onde grandes números de espécies sensíveis se congregam, 

nomeadamente as zonas húmidas e os gargalos migratórios, com elevada densidade populacional ou adequação dos 

habitats (Heuck et al. 2019). 

 

Perturbação e deslocação 

• Esta alteração mensurável na população de uma espécie varia frequentemente entre os locais dos projetos.  

• Existem dados empíricos limitados que apoiem as previsões de modelos baseados em índices. Ver Estudo de caso 

5-7 com provas empíricas baseadas em técnicas de localização por GPS.  
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Efeito de barreira 

• Os dados empíricos são limitados porque os estudos anteriores aplicaram metodologias inadequadas e não 

diferenciaram os efeitos de barreira dos efeitos de deslocação e porque as técnicas de radar têm limitações, por 

exemplo na identificação de espécies. 

• Existem dados empíricos limitados sobre aves reprodutoras porque os estudos anteriores se concentraram nas aves 

migratórias. 

• O efeito de barreira cumulativo sofrido pelas espécies migrantes de longa distância por terem de evitar múltiplas 

estruturas ao longo da sua rota migratória permanece por estudar. 

 

Perda e degradação dos habitats 

• Existem poucos dados empíricos que apoiem a identificação de ameaças ou as previsões de modelos baseados em 

índices. 

 

Efeitos indiretos 

• Existem poucos dados empíricos sobre a sensibilidade e a vulnerabilidade das espécies-presas e sobre a importância 

em termos de sobrevivência e sucesso reprodutivo para as espécies de aves em questão. 

 

A Caixa 5-14 contém várias recomendações fundamentais para a avaliação de efeitos significativos prováveis 

nas aves. 

Caixa 5-14: Recomendações fundamentais para a avaliação do caráter significativo dos efeitos nas 
aves 

• Definir critérios claros de determinação do caráter significativo dos efeitos, que se baseiem nos objetivos de 

conservação para as aves em questão e que sejam contextualmente específicos (caso a caso) e tenham uma base 

científica.  

• Assegurar a disponibilidade de dados, nomeadamente relativos à mortalidade das aves e aos efeitos subsequentes 

nas populações a uma escala adequada para sustentar avaliações a nível do plano e levantamentos e avaliações 

pormenorizados específicos a nível do projeto. 

• Investir na investigação a fim de preencher as lacunas de conhecimento enumeradas na Caixa 5-13. 

• Tirar partido da maior disponibilidade de relatórios de monitorização pós-construção para melhorar a base fatual. 

 

5.4.3 Possíveis medidas de atenuação  

5.4.3.1 Introdução 

As secções seguintes apresentam uma síntese das possíveis medidas de atenuação que são propostas ou 

aplicadas para minimizar os efeitos dos projetos de aproveitamento de energia eólica terrestre nas aves. As 

limitações destas medidas devem ser tidas em conta, principalmente quando as turbinas eólicas são 

instaladas em locais com elevado valor em termos de avifauna e onde existe um nível substancial de incerteza 

quanto à eficácia de algumas das medidas enumeradas. A localização adequada dos parques eólicos e das 

infraestruturas conexas (macrolocalização) é a medida de atenuação mais evidente para prevenir quaisquer 

impactos negativos nas aves e na vida selvagem em geral. 

5.4.3.2 Microlocalização: Disposição e posição das turbinas 

A microlocalização de turbinas visa prevenir ou reduzir o risco de colisão, a deslocação e os efeitos de 

barreira. 

Assente em dados de levantamentos das condições de referência no terreno ou em dados de monitorização 

operacional, a microlocalização é o processo através do qual as turbinas individuais são colocadas em zonas 

adequadas para uma implantação com baixo risco ecológico. As abordagens baseadas em sistemas de 

informação geográfica (SIG)102 são frequentemente utilizadas para sustentar decisões de microlocalização, 

                                                      

102 Ver, por exemplo: Ferramentas de atenuação inovadoras para conflitos das aves com as turbinas eólicas (INTACT) 
(https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT). 

https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT
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quer pelo levantamento, por exemplo, da utilização dos habitats e dos movimentos das aves, quer pelo 

levantamento de elementos atmosféricos e topográficos, como as correntes ascendentes térmicas e 

orográficas, que se sabe que afetam o risco de colisão. 

Vários estudos demonstraram uma distribuição desigual do risco de colisão entre parques eólicos, tendo um 

pequeno número de turbinas um efeito desproporcionado (ver também Estudo de caso 5-5). É provável que 

as turbinas associadas a determinados elementos geográficos, como as linhas das cristas, produzam um 

efeito maior. No entanto, o efeito da configuração das turbinas está provavelmente muito associado a 

determinados locais e espécies. É provável que as aves migratórias beneficiem de um maior espaçamento 

entre turbinas, que crie corredores de voo, ou da colocação de turbinas em agrupamentos discretos separados 

(May, 2017). Neste momento, a eficácia da microlocalização não é demonstrada por provas empíricas, mas 

é apoiada pela modelação preditiva (Arnett e May, 2016).  

5.4.3.3 Conceção da infraestrutura: Número e especificações técnicas das turbinas 
(incluindo iluminação) 

A conceção das infraestruturas visa reduzir o risco de colisão mas pode também influenciar a deslocação e 

os efeitos de barreira. 

Utilizando dados de levantamentos as condições de referência no terreno ou dados de monitorização 

operacional com modelação preditiva, como os modelos de risco de colisão (MRC), é possível aproveitar a 

influência do número e da conceção das turbinas para estabelecer uma conceção final que possa ser 

considerada de baixo risco ecológico. 

Em geral, turbinas maiores e em menor número, colocadas de forma mais separada, podem ser preferíveis a 

muitas turbinas pequenas e densamente agrupadas (May, 2017). A eficácia da conceção das turbinas é 

apoiada por algumas provas empíricas (por exemplo, Loss et al., 2013), mas a influência do aumento do 

diâmetro do rotor (janela de risco de colisão) e do aumento da velocidade do rotor apenas podem reduzir o 

risco de colisão numa combinação intermédia. Embora esta conceção (ou seja, turbinas maiores e em menor 

número) possa reduzir o risco de colisão para a maioria das espécies locais, também é suscetível de aumentar 

o risco para espécies que voam a altitudes mais elevadas, nomeadamente durante a migração sazonal. Este 

facto ainda tem de ser comprovado. 

A iluminação das turbinas eólicas não parece aumentar o risco de colisão para os morcegos ou para as aves 

canoras migratórias103.  

No que diz respeito à perturbação das aves reprodutoras, sendo todas as outras condições iguais, as turbinas 

mais altas têm menor impacto neste tipo de aves. As turbinas com pás mais longas têm um maior impacto 

negativo (Miao et al. 2019). 

5.4.3.4 Calendarização: Evitar, reduzir ou fasear atividades durante períodos 
ecologicamente sensíveis 

A calendarização visa prevenir ou reduzir a perturbação e a deslocação das aves em determinados períodos 

críticos. Pode ser mais útil durante a construção, o reequipamento e a desativação do que durante o 

funcionamento. A calendarização implica a suspensão ou redução de atividades durante períodos 

ecologicamente sensíveis. Uma outra opção é fasear as atividades para que estas se possam manter, mas 

apenas em locais menos sensíveis. Para este efeito, pode utilizar-se o conhecimento ecológico existente das 

espécies suscetíveis de estarem presentes no projeto de aproveitamento de energia eólica, os dados de 

levantamentos das condições de referência no terreno ou os dados de monitorização operacional. 

É prática comum realizar atividades potencialmente perturbadoras durante períodos em que as espécies 

sensíveis e vulneráveis estão ausentes, nomeadamente evitando agregações de aves aquáticas no inverno, 

quando o custo energético da perturbação é maior, ou evitando a época de reprodução quando o risco de 

danificar, destruir ou perturbar um ninho ativo é elevado. 

                                                      

103 https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/. 

https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/
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5.4.3.5 Redução da perturbação: Métodos de construção alternativos e barreiras 

A utilização de métodos de construção alternativos e barreiras visa prevenir ou reduzir a perturbação e a 

deslocação. Em princípio, é provável que estas medidas sejam eficazes quando aplicadas, mas existem 

poucas provas publicadas desta eficácia.  

Deve ser ponderada qualquer medida que evite ou reduza um estímulo sonoro ou visual que provoca ou é 

suscetível de provocar uma alteração no comportamento das espécies de aves. Tal inclui medidas que podem 

reduzir a produção de ruído da atividade potencialmente perturbadora, reduzir o ruído recebido pelo recetor 

sensível ou bloquear estímulos visuais como a presença de pessoas. 

A eficácia dos métodos de construção alternativos deve ser analisada caso a caso e deve ser apoiada por 

uma modelação de ruído preditiva. Por exemplo, a utilização de estaqueamento por percussão pode provocar 

perturbação nas aves, mas a utilização de um «rolete» não metálico entre o martelo e a cabeça de percussão 

(The British Standards Institute, 2013) pode reduzir suficientemente os níveis de ruído no recetor e, 

consequentemente, prevenir ou reduzir um efeito significativo provável. Outros métodos podem prevenir o 

ruído de percussão assustador utilizando a vibração para introduzir ou enroscar estacas (trado contínuo) no 

solo. 

A eficácia das barreiras acústicas depende do material, da localização, da dimensão e da forma das barreiras. 

Cada barreira deve reduzir os níveis de ruído atrás de si, numa «zona de sombra». Deve ser suficientemente 

alta e longa para maximizar a zona de sombra de modo a incluir a zona ocupada pelo recetor. Quanto mais 

próxima a barreira estiver da fonte de ruído, menor terá de ser. Materiais como a lã mineral, a fibra de madeira, 

a fibra de vidro e o betão perfurado, ou uma mistura de diferentes materiais, podem melhorar o desempenho 

de uma barreira em termos de atenuação do ruído (Pigasse e Kragh, 2011). A avaliação da eficácia das 

barreiras acústicas deve ser apoiada por uma modelação de ruído preditiva. 

A colocação de telas para bloquear a presença de pessoas e o ruído em zonas ecologicamente sensíveis 

também foi utilizada, em especial no que respeita às aves aquáticas, e é considerada eficaz (Cutts et al., 

2009). 

5.4.3.6 Deslastre: Temporização do funcionamento das turbinas 

Embora a paragem de turbinas eólicas não evite colisões noturnas durante a migração (principalmente das 

aves passeriformes), o deslastre temporário pode ser eficaz para evitar ou reduzir o risco de colisão, 

sobretudo em períodos ecologicamente sensíveis.  

Muitas medidas propostas visam ajustar o funcionamento do parque eólico, por exemplo desativando 

temporariamente as turbinas quando existem aves em locais muito próximos. A «desativação a pedido» 

temporária foi introduzida num pequeno número de parques eólicos (ver Estudo de caso 5-8 e Estudo de caso 

5-9). Os técnicos utilizam uma combinação de observadores humanos, radar para aves (Tome et al. 2011, 

2017) e, ocasionalmente, vídeo (Collier et al. 2011) para antecipar possíveis colisões e, em seguida, desligar 

temporariamente as turbinas. Em alguns casos, é utilizado um sistema de deteção baseado em vídeo, 

denominado DtBird®104. O DTBird® é um sistema autónomo para monitorização e/ou atenuação da 

mortalidade das aves em locais de turbinas eólicas terrestres e marítimas. O sistema deteta automaticamente 

as aves e pode realizar duas ações independentes para atenuar o risco de colisão das aves: ativar sons de 

alerta e/ou parar a turbina eólica.  

A desativação a pedido pode funcionar eficazmente e com uma perda mínima da produção total de energia. 

Contudo, exige técnicos qualificados e consciencializados e pode, por conseguinte, ser difícil de sustentar e 

implicar um financiamento avultado a longo prazo. A desativação a pedido é mais eficaz (e económica) 

quando apenas é necessária num período de tempo limitado e previsível, por exemplo durante períodos 

específicos na época de reprodução ou de migração (por exemplo, dias de pico da migração). É uma boa 

prática incluir, enquanto medida preventiva, algum nível de deslastre no modelo de custos de um projeto de 

aproveitamento de energia eólica, de forma a reconhecer os riscos financeiros e para a biodiversidade e 

manter, simultaneamente, um projeto economicamente viável. A eficácia de um protocolo de desativação a 

pedido aplicado durante todo o ano é desconhecida e será, provavelmente, mais difícil de coordenar e menos 

                                                      

104 https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf. 

https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf
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viável economicamente. Os locais que utilizam a desativação a pedido devem ter protocolos de monitorização 

robustos para assegurar que as colisões são efetivamente evitadas. 

A «desativação a pedido» aplica-se geralmente a um conjunto de espécies identificadas como de risco mais 

elevado ou nos casos em que o estado de conservação de uma espécie constitui uma preocupação. 

Raramente é concebida para prevenir todas as colisões de aves. É importante determinar este conjunto de 

espécies em colaboração com ecologistas qualificados e experientes. 

Face a estas condições e limitações, ainda não existe um consenso geral sobre a eficácia desta medida. Na 

Alemanha, as medidas deste tipo são aplicadas apenas em casos isolados (como testes), não sendo ainda 

considerados métodos normais ou boas práticas. É necessária mais investigação e desenvolvimento em 

matéria de sistemas de radar de aves e de deteção baseada em vídeo a fim de melhorar a eficiência, a 

exequibilidade e a fiabilidade. Atualmente, os sistemas não dominam suficientemente a exequibilidade (por 

exemplo, a deteção de espécies-alvo com uma baixa taxa de erro)105. Um estudo recente (Everaert, 2018) 

conclui que as fontes de informação disponíveis utilizadas para prever a intensidade da migração das aves 

são úteis para melhorar a segurança da força aérea militar, mas não suficientemente fiáveis para gerir a 

«desativação a pedido» de turbinas eólicas durante a migração de aves. Esta situação poderá melhorar no 

futuro com o desenvolvimento de modelos de previsão melhores e mais localizados apoiados por radares 

meteorológicos e de aves a nível local. Como ilustram o Estudo de caso 5-8 e o Estudo de caso 5-9, «a 

desativação a pedido» parece continuar a exigir observadores humanos adicionais.  

Uma outra aplicação da medida de «desativação a pedido» é ilustrada no Estudo de caso 5-10, relativo a 

atividades agrícolas específicas que podem atrair aves de rapina nas proximidades dos parques eólicos.  

Tendo em conta as suas potenciais consequências para a viabilidade económica de um projeto de energia 

eólica, estas medidas de «desativação a pedido» podem ser encaradas como uma opção de último recurso, 

a aplicar depois de exploradas todas as outras alternativas.  

Estudo de caso 5-8: Desativação a pedido apoiada por um observador (Tarifa, Espanha) 

Entre 2008 e 2009, 10 parques eólicos compostos por um total de 244 turbinas foram objeto de vigilância diária para 

documentar a mortalidade por colisão do grifo-comum, Gyps fulvus. Quando um grifo era observado a voar numa 

trajetória suscetível de provocar uma colisão com as pás das turbinas, ou quando um grupo de grifos voava num parque 

eólico ou nas suas proximidades, o observador contactava o serviço de controlo do parque eólico solicitando que as 

turbinas em questão fossem desligadas. A turbina podia ser parada num período máximo de três minutos.  

 

Registaram-se 4 408 paragens de turbinas, e a medida de desativação a pedido reduziu a mortalidade dos grifos-comuns 

em 50 %, com uma queda na produção de energia de apenas 0,7 %. Em média, a desativação foi aplicada num total de 

seis horas e 20 minutos por turbina por ano, sendo a duração média das paragens ligeiramente superior a 22 minutos. 

Fonte: de Lucas et al. (2012) 

 

Estudo de caso 5-9: Desativação a pedido assistida por radar, Parque Eólico de Barão de São João, 
Portugal 

O Parque Eólico de Barão de São João, de 50 MW, detido pela E.ON106 e situado numa via migratória, aplicou um 

protocolo de desativação a pedido assistida por radar (RASOD) baseado num conjunto de critérios predefinidos. 

 

Foi utilizada uma equipa de monitorização, que efetuava observações a partir de pontos estratégicos, para acompanhar 

a atividade de voo das aves migratórias. Os dados de radar em tempo real forneciam ao coordenador da equipa de 

monitorização informações de melhor qualidade como base para decidir iniciar uma desativação. Ao longo do tempo, a 

experiência da equipa de monitorização influenciou de forma positiva a eficácia da abordagem RASOD: o tempo médio 

                                                      

105 Ver também https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-
fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/. 
106 E.ON é uma empresa de serviços públicos de eletricidade sediada em Essen, na Alemanha. 

https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
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necessário para a desativação após a instrução nesse sentido diminuiu 91 % e as horas de desativação médias anuais 

equivalentes diminuíram 86 % ao longo do período de 2010-2014. 

 

As pás das turbinas podiam ser imobilizadas em aproximadamente 15 segundos após o início da desativação, utilizando 

um sistema de «controlo e de aquisição de dados para supervisão» (SCADA), a fim de permitir o acesso em tempo real 

e a gestão de cada turbina e de cada parque eólico. Além disso, as turbinas foram reiniciadas novamente sem 

necessidade de comunicação adicional com o pessoal operacional.  

 

Não foram registadas colisões de aves planadoras migratórias durante a aplicação do protocolo de desativação. No final 

do estudo de cinco anos, o período de desativação total equivalente correspondia a 0,2 % do tempo equivalente 

disponível anual, e mais de 40 % dos períodos de desativação equivalentes resultaram em perdas de energia 

negligenciáveis devido às baixas velocidades do vento. 

Fonte: Tomé, 2017. 

 

Estudo de caso 5-10: Desativação durante o período de colheita de uma cultura, Alemanha 

A desativação operacional de turbinas eólicas pode ser útil quando os agricultores procedem à colheita nas suas culturas 

ou à lavoura profunda, uma vez que — dependendo da área e da espécie de ave de rapina — mais aves de rapina 

caçam numa determinada zona durante ou após a colheita, devido à maior exposição de vermes e outros animais 

pequenos (mortos), como ratos.  

 

No entanto, a experiência demonstrou que, do ponto de vista logístico, a aplicação desta medida é bastante complexa. 

Exige uma atitude proativa dos agricultores no sentido de informar o operador do local sobre as suas atividades agrícolas, 

o que nem sempre acontece. 

 

 

Fonte: Seminário sobre os impactos da energia eólica e solar terrestre nas espécies e nos habitats protegidos ao abrigo 

das Diretivas Aves e Habitats, realizado em Darmstadt, na Alemanha, em 14 de dezembro de 2018 (fonte: Ubbo 

Mammen — https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-

fuer-den-rotmilan/. 

 

https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/
https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/
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5.4.3.7 Sistemas de dissuasão acústica e visual 

A utilização de sistemas de dissuasão visa reduzir o risco de colisão. As provas da eficácia destas técnicas 

continuam a ser limitadas, e é provável que essa eficácia esteja muito associada a determinados locais e 

espécies. 

OS sistemas de dissuasão implicam geralmente a instalação de dispositivos que emitem estímulos auditivos 

ou visuais, de forma constante ou intermitente ou quando acionados por um sistema de deteção de aves (por 

exemplo, o DtBird®, ver capítulo 5.4.3.6). Os sistemas de dissuasão passivos, como a pintura, também podem 

ser aplicados em torres e pás de turbinas, apesar de não serem permitidos em todos os pontos da UE. Em 

França, por exemplo, as turbinas eólicas têm de ser pintadas uniformemente de branco ou cinzento-claro.   

Os sinais visuais e auditivos foram testados como forma de alertar as aves para as turbinas ou de as espantar. 

Os sistemas utilizados incluem pintar as pás do rotor para as tornar mais visíveis, utilizar luzes intermitentes 

para dissuadir migrantes noturnos e instalar sistemas de dissuasão auditiva, como sinais de alarme e socorro 

e infrassons de baixa frequência. Mais recentemente, investigadores na França testaram um padrão visual 

que cria uma ilusão ótica semelhante a olhos «ameaçadores» para manter as aves de rapina afastadas de 

uma pista de aeroporto. Os investigadores sugerem que esta técnica poderá funcionar em parques eólicos, 

mas tal ainda não foi testado (Hausberger et al. 2018). 

Estudo de caso 5-11: Maior visibilidade de pás e torres pintadas em turbinas no parque eólico de 
Smøla, na Noruega 

Num projeto de investigação na Noruega (2014), com quatro turbinas do parque eólico de Smøla, uma pá de rotor foi 

pintada de preto com vista a determinar se era possível reduzir a mortalidade aumentando a visibilidade da pá para as 

aves. Além disso, as bases de dez turbinas foram pintadas de preto até 10 m acima do solo durante os verões de 2014 

e 2015. Os resultados da investigação ainda não foram publicados, mas as primeiras indicações revelaram que a 

mortalidade do lagópode-escandinavo (Lagopus), a espécie mais frequentemente encontrada morta sob as turbinas, 

parece ter diminuído após estas alterações visuais. A investigação ainda está em curso. 

 

 

Fonte:  

• «Raptor Interactions With Wind Energy: Case Studies From Around the World», autores: Watson, 2018 

• Fotografia: Espen Lie Dahl 
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Estudo de caso 5-12: Utilização de um sistema automático de evitamento de colisões para reduzir o 
impacto das colisões dos pelicanos (Pelecanus crispus e Pelecanus onocrotalus) no Parque Prespa, 
na Grécia 

Existe um parque eólico de aproximadamente 29 MW junto ao lago Prespa, na Grécia, numa zona que inclui dois sítios 

Natura 2000, bem como a zona húmida de Ramsar.  

 

Tendo em conta que 20 % da população mundial de pelicanos-crespos (Pelecanus crispus) e pelicanos-vulgares 

(Pelecanus onocrotalus) se encontram na zona circundante e, em especial, que os pelicanos utilizam os locais dos 

parques eólicos como uma das suas passagens frequentes para outras zonas húmidas, foi instalado, em 2013, um 

sistema automático de evitamento de colisões para aves. O sistema utiliza câmaras de alta precisão para identificar os 

pelicanos que voam para a zona em questão e, caso as aves voem para a área de risco de colisão, ativa sons de alerta 

para dissuadir os pelicanos e/ou desliga temporariamente as turbinas eólicas.  

 

Não foram detetadas colisões durante o período de monitorização, pelo que o sistema automático de evitamento foi 

considerado uma medida eficaz. 

Fonte: WindEurope (2017)  

 

5.4.3.8 Gestão dos habitats: atrair as espécies para locais distantes das turbinas 

As medidas de gestão dos habitats visam reduzir o risco de colisão. Geralmente, incluem a aplicação de um 

regime de gestão (localização e temporização) para reduzir a disponibilidade de presas, bem como a criação 

ou melhoramento de habitats para afastar as aves das turbinas. A colocação de alimentos suplementares 

também é considerada uma medida eficaz. 

Estas medidas, analisadas por Gartman et al. (2016), têm de ser ponderadas em função de cada local e de 

cada espécie. A gestão dos habitats para alterar a abundância de presas e reduzir as colisões é 

comprovadamente eficaz, embora os dados se baseiem num número relativamente reduzido de casos 

publicados (ver, por exemplo, Estudo de caso 5-13).  

A Scottish Natural Heritage (2016) considera que, na maioria dos casos, a gestão dos habitats para afastar 

aves como a coruja-do-nabal e o tartaranhão-azulado das turbinas não é considerada fiável, devido à 

incerteza quanto à eficácia das medidas. A eficácia e as consequências ecológicas da alimentação diversiva 

têm de ser ponderadas caso a caso. 

Estudo de caso 5-13: Gestão dos habitats para reduzir o risco de colisão do peneireiro-das-torres 
(Falco naumanni), Espanha 

Foi realizada uma monitorização operacional em três projetos de aproveitamento de energia eólica (Cerro del Palo, Cerro 

Calderón e La Muela) compostos por 99 turbinas, a fim de determinar as variáveis associadas à mortalidade por colisão 

do peneireiro-das-torres (Falco naumanni). Com base nas informações obtidas, foi aplicada uma medida de atenuação 

para prevenir e minimizar as colisões. Nas turbinas com elevadas taxas de mortalidade por colisão, o solo em redor da 

base da turbina foi ligeiramente lavrado para reduzir a quantidade de vegetação e, consequentemente, a abundância de 

presas potenciais, principalmente ortópteros. Nos dois anos da monitorização da gestão dos habitats, não foram 

registadas colisões depois de o solo ser lavrado. Esta medida constitui um procedimento fácil e económico que reduz 

de forma significativa e eficaz a mortalidade por colisão do peneireiro-das-torres. 

Fonte: Pescador, 2019. 

 

5.5 Outras espécies 

5.5.1 Introdução 

Tem existido um número relativamente baixo de estudos sobre os efeitos potenciais dos projetos de 

aproveitamento de energia eólica terrestre em espécies além das aves ou dos morcegos. O anexo II das 

orientações da Comissão sobre as espécies objeto de proteção estrita apresenta uma lista exaustiva das 

espécies protegidas pela UE enumeradas nos anexos II, IV e V da Diretiva Habitats. É importante recordar 
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que as zonas de reprodução ou de repouso das espécies enumeradas no anexo IV da Diretiva Habitats são 

protegidas contra perturbações. Quando se prevê uma perturbação, pode aplicar-se uma derrogação 

adequada se estiverem preenchidas as condições para a sua utilização. Ao avaliar o caráter significativo dos 

efeitos, deve dedicar-se especial atenção às mudanças diretas e indiretas na quantidade e na qualidade dos 

habitats. 

O nível de incerteza é consideravelmente superior no que respeita ao impacto dos projetos de aproveitamento 

de energia eólica e das infraestruturas conexas nas espécies além das aves ou dos morcegos. Nos casos em 

que as espécies protegidas pela UE não são aves ou morcegos, é essencial que os efeitos significativos 

prováveis sejam determinados com base numa análise exaustiva das melhores informações científicas 

disponíveis relacionadas com a espécie ou o grupo de espécies em causa.  

Quando existe incerteza, e no contexto do princípio da precaução, a avaliação do que sucederá ao sítio se o 

plano ou projeto avançar tem de ser coerente com a «manutenção ou restabelecimento» do habitat ou da 

espécie em causa «num estado de conservação favorável»107.  

O presente capítulo resume o atual nível de compreensão sobre os efeitos potenciais dos projetos de 

aproveitamento de energia eólica terrestre em espécies além das aves ou dos morcegos. 

5.5.2 Tipos de impactos 

5.5.2.1 Mamíferos 

Uma análise das interações entre os mamíferos e os projetos de aproveitamento de energia eólica realizada 

pelo Instituto para a Defesa do Ambiente da Suécia (Helldin et al., 2012) encontrou poucas provas de efeitos 

significativos. Contudo, foi mencionado um evitamento temporário significativo por grandes animais 

carnívoros e ungulados (Helldin et al., 2017). Embora as espécies que requerem grandes zonas de habitat 

não perturbadas apresentem a maior probabilidade de exposição a efeitos significativos, os efeitos nas 

espécies tolerantes às perturbações também podem ocorrer quando as condições mudam em secções não 

perturbadas do habitat na paisagem (Helldin et al., 2017).  

Um outro estudo demonstrou que os texugos (Meles) no Reino Unido sofreram níveis acrescidos de stresse 

provocados pelo ruído das turbinas eólicas (Agnew, 2016). Os níveis de cortisol no pelo foram utilizados para 

determinar se os texugos apresentam stresse fisiológico. O pelo dos texugos que viviam a menos de 1 km de 

um parque eólico tinham um nível de cortisol superior em 264 % ao dos texugos que viviam a mais de 10 km 

de um parque eólico. Não foram observadas diferenças entre os níveis de cortisol dos texugos que viviam 

perto de parques eólicos operacionais desde 2009 e 2012, o que indica que os animais não se habituam à 

perturbação provocada pelas turbinas. Os níveis mais elevados de cortisol nos texugos afetados pode afetar 

os seus sistemas imunitários e, consequentemente, aumentar o risco de infeção e doenças na população de 

texugos. 

Łopucki (2018) não observou quaisquer impactos adversos na distribuição espacial do hámster-europeu 

(Cricetus) em parques eólicos na Polónia. Łopucki, R., e Mróz, I. (2016) não constataram qualquer influência 

dos projetos de aproveitamento de energia eólica na diversidade e na abundância de espécies de pequenos 

mamíferos. No que respeita aos grandes mamíferos, Costa et al. (2017) registaram uma deslocação dos 

locais de parturição (abrigo) de até 2,5 km no caso dos lobos (Canis lupus) em projetos de aproveitamento 

de energia eólica em Portugal. Os autores observaram também taxas de reprodução mais baixas durante a 

construção e os primeiros anos de funcionamento.  

Łopucki et al. (2017) constataram que o cabrito-montês e a lebre-castanha (Lepus europaeus) evitavam o 

interior de um projeto de aproveitamento de energia eólica e que existiu uma redução da frequência de 

utilização do habitat mensurável até uma distância de 700 metros. Para estas espécies, que dependem da 

audição para detetar os predadores, esta deslocação pode ser o resultado da sua menor capacidade de 

deteção de predadores, principalmente quando existe uma elevada pressão predatória. Observou-se que a 

raposa-ruiva (Vulpes vulpes) visitou com menor frequência o interior de um projeto de aproveitamento de 

energia eólica, possivelmente em resultado de uma menor disponibilidade de presas (lebre-castanha) e da 

                                                      

107 C-258/11, Sweetman e o., ECLI:EU:C:2012:743, [2012] Coletânea da jurisprudência (Coletânea geral), n.º 50. 
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menor capacidade de audição durante a caça. É provável que a raposa-ruiva utilize estradas de acesso e se 

alimente dos cadáveres de aves mortas por colisão com turbinas em funcionamento. 

A Caixa 5-15 apresenta algumas considerações relativas aos efeitos nos mamíferos. 

Caixa 5-15: Considerações relativas aos impactos nos mamíferos (adaptado de Helldin et al., 2012) 

• A perturbação durante a construção poderá ser temporária. 

• O caráter significativo dos efeitos depende provavelmente da disponibilidade do habitat e dos níveis existentes de 

perturbação na paisagem circundante. 

• Poderá observar-se o evitamento de grandes zonas em torno das infraestruturas conexas, como as linhas de 

transporte. 

• Poderá observar-se a deslocação de locais de parturição de grandes predadores. 

• Novas estradas de acesso poderão facilitar o movimento de indivíduos (mas, consequentemente, colocá-los em 

contacto com o tráfego rodoviário). 

• Poderão ocorrer efeitos significativos prováveis em zonas mais remotas, terras altas e zonas atualmente inacessíveis, 

onde a melhoria dos acessos para recreação, caça e lazer resultará provavelmente num aumento da presença e da 

circulação de seres humanos. 

• A habituação das espécies não pode ser presumida, uma vez que depende da variação entre espécies, sexo, idade, 

indivíduos, altura do ano e tipo de perturbação e da frequência e previsibilidade da perturbação. 

• É provável que o caráter significativo dos efeitos esteja em proporção direta com a dimensão do projeto de 

aproveitamento de energia eólica. 

• A acumulação de muitos pequenos efeitos pode ser significativa à escala da população. 

 

5.5.2.2 Anfíbios e répteis 

Uma análise dos efeitos dos projetos de aproveitamento de energia eólica nos répteis e anfíbios 

(herpetofauna) encontrou poucas provas publicadas (Lovich et al., 2018). Verificou-se que as operações nos 

locais de aproveitamento de energia eólica resultam numa mortalidade secundária de répteis, com deslocação 

a partir das zonas com a maior concentração de turbinas a longo prazo (tartaruga-do-deserto, Gopherus 

agassizii).  

A tartaruga-grega (Testudo graeca), classificada como vulnerável segundo a Lista Vermelha da IUCN, pode 

ser afetada pela perda e pela fragmentação de habitats junto a estradas de acesso devido à construção de 

parques eólicos na Europa do Sudeste, em especial quando os parques eólicos são construídos em habitats 

rochosos ou de estepe. Ver também Estudo de caso 5-1.   

Estudos realizados em Portugal utilizando modelos e simulações baseados em dados empíricos mostram que 

a riqueza de espécies vertebradas (incluindo herpetofauna) diminuiu quase 20 % após a instalação de apenas 

duas grandes turbinas monoestaca. Contudo, podem ocorrer efeitos indiretos quando os projetos de 

aproveitamento de energia eólica reduzem a abundância de espécies que caçam herpetofauna, como sugere 

o aumento da densidade de répteis e as alterações no seu comportamento, fisiologia e morfologia num projeto 

de desenvolvimento de energia eólica na Índia (Thaker et al., 2018). 

5.5.2.3 Invertebrados, plantas e organismos aquáticos 

Os projetos de aproveitamento de energia eólica podem produzir efeitos significativos nestes grupos, 

principalmente através da perda, da degradação e da fragmentação de habitats. As informações analisadas 

anteriormente em relação aos habitats terrestres (capítulo 5.2) também são pertinentes neste contexto. 

Uma análise de O’Connor (2017) afirmou que os efeitos nos organismos aquáticos, embora possíveis, podem 

ser eficazmente atenuados. A fase de construção de um projeto de aproveitamento de energia eólica é a que 

apresenta maior probabilidade de provocar efeitos significativos, principalmente quando as turbinas são 

colocadas a uma distância de até 50 m dos habitats aquáticos. Por conseguinte, uma avaliação dos efeitos 

significativos prováveis deve ter em conta, no mínimo, as alterações no habitat circundante, as alterações na 

hidrologia, a deposição e acumulação de sedimentos, o ruído e a vibração e a presença ou possível introdução 

de espécies exóticas invasoras.      
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É provável que o efeito mais significativo nos invertebrados resulte da perda, da degradação e da 

fragmentação de habitats e do substrato em que já vivem. Existem poucos dados empíricos disponíveis 

relacionados com os insetos e outros invertebrados. Long et al. (2011) observaram diferenças na abundância 

de insetos em função da cor da turbina e Foo et al. (2017) constataram que as comunidades de insetos se 

mantiveram relativamente constantes nos diferentes anos da monitorização. Embora a atração de insetos 

como os lepidópteros (borboletas e traças) pelas turbinas eólicas possa ser problemática devido ao risco de 

colisão de morcegos em busca de alimento, não existem atualmente provas de que os projetos de 

aproveitamento de energia eólica constituam uma ameaça para as populações de insetos. 

O efeito mais significativo nas plantas resulta da perda, da degradação e da fragmentação do substrato em 

que crescem. As plantas protegidas constantes dos anexos II e IV que não fazem parte dos tipos de habitat 

protegidos constantes do anexo 1 são protegidas pelo regime de proteção de espécies descrito no capítulo 

2.2.4. 

Embora alguns estudos tenham encontrado provas de alterações no microclima em resultado da implantação 

de parques eólicos, não foi referida qualquer influência resultante no sucesso reprodutivo, na fisiologia ou na 

morfologia das plantas. 

5.5.3 Possíveis medidas de atenuação  

Conforme salientado em relação aos habitats, a localização correta dos projetos de aproveitamento de energia 

eólica através de planeamento estratégico é a forma mais eficaz de evitar efeitos negativos nas espécies. 

Como segunda medida, deve colocar-se cuidadosamente as infraestruturas associadas a cada turbina para 

reduzir a dimensão dos efeitos. 

A fim de prevenir ou reduzir a morte acidental de pequenos mamíferos, répteis e anfíbios provocada pelo 

transporte rodoviário, afigura-se útil restringir a entrada em estradas de acesso. Poder-se-á também reduzir 

a dimensão destas estradas, uma vez que não necessitam da mesma largura para atividades de manutenção.  

A gestão dos habitats poderá ser outra medida pertinente para as populações de espécies protegidas 

(mamíferos, répteis, anfíbios ou plantas).   

5.6 Desativação e reequipamento  

5.6.1 Desativação 

A desativação é o processo inverso da construção, em que se remove total ou parcialmente as infraestruturas 

do projeto de aproveitamento de energia eólica e se repõe as terras afetadas no estado estabelecido pela 

autoridade nacional competente. A desativação também pode ser aplicada em turbinas ou grupos de turbinas 

específicos, enquanto medida para reduzir os efeitos em curso, no âmbito de um plano de gestão adaptativo 

(ver capítulo 7) ou em resultado de uma análise de uma autoridade competente. 

Nos casos em que as turbinas não produzem eletricidade à escala comercial durante 12 meses consecutivos, 

constitui uma boa prática desativá-las e repor o local nas condições anteriores à construção.  

No que diz respeito às espécies de aves e de morcegos, a desativação pode ser uma medida eficaz para 

reduzir o risco de colisão (Gartman et al., 2016). Quando a monitorização deteta que uma ou mais turbinas 

são responsáveis por um efeito imprevisto mas significativo, uma análise realizada pela autoridade nacional 

competente deve incluir a possibilidade de desativar ou reposicionar as turbinas em causa. 

5.6.2 Reequipamento 

O reequipamento implica a remoção de turbinas existentes e a construção de novas turbinas, frequentemente 

de maior dimensão e potência. Em consequência, os projetos de reequipamento utilizam normalmente menos 

turbinas do que o projeto de aproveitamento de energia eólica inicial, em fundações existentes ou novas. A 

redução do número de turbinas pode atenuar o efeito de deslocação. A microlocalização e a influência da 

conceção de infraestruturas podem ser estudadas a fim de assegurar que o projeto de aproveitamento 

comporta um baixo risco ecológico (ver Estudo de caso 5-14). 
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Muitas vezes, as instalações reequipadas conseguem ter um rendimento energético mais elevado a partir de 

níveis de vento mais baixos. Embora tal se traduza numa redução do número de mortes de aves nos parques 

eólicos com níveis de colisão historicamente mais elevados, pode também aumentar o risco de colisão para 

os morcegos devido ao aumento da área varrida pelas pás das turbinas [Gartman et al. (2016)]. Pode 

igualmente alterar aspetos económicos das estratégias de deslastre. Por conseguinte, o reequipamento deve 

ser ponderado em função do local e das espécies que nele ocorrem.   

Os dados sobre morcegos recolhidos à altura da nacela de turbinas existentes podem ser utilizados para 

determinar o risco provável de mortalidade e elaborar, se necessário, programas de deslastre. Uma vez que 

as turbinas de substituição são normalmente construídas sobre novas fundações, a decisão relativa a uma 

nova localização deve ter em conta os dados de monitorização recolhidos durante o funcionamento.  

Importa também considerar o efeito da aplicação de iluminação para a aviação. Tendo em conta que a altura 

das turbinas tende a aumentar com o reequipamento, poderá ser necessário equipar mais turbinas com luzes. 

Embora o efeito das luzes das turbinas nas aves se afigure limitado, a cor da luz pode atrair morcegos e, 

consequentemente, aumentar o risco de colisão dos morcegos migratórios com as turbinas eólicas. O Estudo 

de caso 5-14 descreve a forma como os dados de monitorização foram utilizados para modelar diferentes 

cenários de reequipamento e reduzir os riscos para a águia-rabalva na Noruega. O Estudo de caso 5-15 

descreve o reequipamento de um parque eólico em Zeebrugge, na Bélgica. 

Estudo de caso 5-14: Redução do risco de colisão da águia-rabalva (Haliaeetus albicilla) mediante o 
reequipamento do parque eólico de Smøla, na Noruega 

A águia-rabalva (Haliaeetus albicilla) foi identificada como a espécie mais vulnerável às turbinas em funcionamento no 

parque eólico de Smøla, devido ao aumento da perturbação e ao agravamento da mortalidade por colisões com turbinas. 

Realizou-se uma monitorização no parque eólico operacional (68 turbinas de entre 2 MW e 2,3 MW) para acompanhar 

o sucesso reprodutivo e os locais de nidificação da espécie, os seus poleiros e a sua atividade de voo, nomeadamente 

com recurso ao radar de aves Merlin. Os dados da monitorização foram utilizados na conceção e na avaliação de impacte 

do projeto de reequipamento. 

 

Elaborou-se um mapa de vulnerabilidade relativo à águia-rabalva, utilizando dados da monitorização para identificar as 

áreas em que a águia-rabalva era mais e menos vulnerável. No respeitante aos dois projetos de reequipamento 

propostos, a modelação do risco de colisão concluiu que o cenário com 30 turbinas de 5 MW (ver Figura 5-6) 

provavelmente tivesse 32 % do risco de colisão do parque eólico operacional existente, prevendo-se que o cenário de 

50 turbinas de 3 MW tivesse um risco de colisão correspondente a aproximadamente 71 % do risco do parque eólico 

operacional existente. 

 

A diferença no risco de colisão entre os dois cenários de reequipamento e entre os cenários de reequipamento e o 

parque eólico existente foi atribuída à redução do número de turbinas e à melhor localização de cada turbina.  
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Figura 5-6: Mapa de sensibilidade relativa da águia-rabalva no parque eólico de Smøla (configuração de 5 MW) coligindo 
as seguintes fontes de dados: Local de nidificação, produção de crias, atividade de voo e risco de colisão. A intensidade 
do sombreamento vermelho indica o grau de sensibilidade, correspondendo o vermelho-escuro a uma sensibilidade 
elevada. 

 

Embora os dados subjacentes às avaliações dos relatórios sejam muito fiáveis, subsiste algum grau de incerteza que 

levou os autores a reconhecer que não é possível prever os efeitos exatos de um parque eólico reequipado. Por 

conseguinte, os autores recomendam a utilização de um plano de gestão adaptativa (ver também o capítulo 7). A gestão 

adaptativa inclui criar a capacidade de adaptação ao nível do conflito espácio-temporal no parque eólico reequipado, ou 

seja, a capacidade de ter em conta onde, quando e em que medida poderão surgir conflitos entres aves e turbinas no 

novo parque. Tal permite aos promotores aplicar medidas de atenuação em parques eólicos com turbinas em risco e/ou 

em alturas específicas do ano (por exemplo, pintura contrastada das pás do rotor, realização de ajustes operacionais e 

utilização de sistemas de alerta baseados em vídeo). 

Fonte: Dahl, E.L., et al. (2015).  

 

Estudo de caso 5-15: Redução do risco de colisão de espécies de andorinha mediante o 
reequipamento do parque eólico de Zeebrugge, na Bélgica 

Um parque eólico linear de 1986 composto por 24 turbinas (10/12/2 turbinas eólicas de, respetivamente, 

200/400/600 kW, com alturas do eixo de, respetivamente, 23/34/55 m e diâmetros dos rotores de, respetivamente, 

22,5/34/48 m), no porto de Zeebrugge, criou sérios riscos de colisão para uma colónia de reprodução, existente nas 

proximidades, de andorinhas-do-mar-comuns (Sterna hirundo), de garajaus-comuns (Sterna sanvicensis) e de 

andorinhas-do-mar-anãs (Sterna albifrons), num sítio Natura 2000 (Everaert e Stienen 2007, Everaert 2008).  
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A monitorização dos resultados neste parque eólico antigo mostrou que as andorinhas realizavam voos para procurar 

alimento a uma altura entre 0 e 50 m, sendo a maioria desses voos realizada a uma altura entre 0 e 15 m. A 

monitorização incluiu uma análise exaustiva da distribuição da altura dos voos.  

 

A avaliação realizada durante a conceção do reequipamento do parque eólico concluiu que não se esperava que o novo 

parque tivesse qualquer efeito significativo, pressupondo que o futuro padrão de distribuição das alturas de voo para 

procura de alimento se manteria inalterado. Aumentando a altura das turbinas eólicas e limitando o número de turbinas 

eólicas na conceção do novo parque eólico, o risco de colisão das aves diminuiria. 

 

O reequipamento deste parque eólico no porto de Zeebrugge resultou num menor número de turbinas, mas maiores. 

Em 2009, foram instaladas dez novas turbinas eólicas (850 kW), mais distantes entre si. Nas novas turbinas, a altura do 

eixo é 65 m e o diâmetro do rotor é de 52 m. A altura no ponto mais baixo das pás das turbinas eólicas aumentou de 

entre 11 metros a 20,5 metros no parque eólico antigo para 39 metros no parque eólico reequipado. Até ao momento, a 

monitorização tem mostrado que esta alteração reduziu o efeito de colisão comparativamente à situação inicial, antes 

do reequipamento do parque eólico. 

Fonte: 

Everaert J., (2007). Adviesnota INBO.A.2007.164. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.  

Everaert J., (2007). Adviesnota INBO.A.2007.84. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 

Everaert J. e Stienen E. (2007).   

Everaert J. (2008).   
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6. NO MAR: EFEITOS POTENCIAIS 

6.1 Introdução 

O presente capítulo analisa os principais tipos de impactos que os projetos de aproveitamento de energia 

eólica no mar poderão ter nas espécies e nos habitats protegidos ao abrigo das Diretivas Habitats e Aves. O 

âmbito de aplicação das duas diretivas é clarificado no capítulo 2.2.1, ao passo que o conceito de avaliação 

do caráter significativo é explicado no capítulo 3.1.  

O presente capítulo tem por finalidade oferecer aos promotores dos projetos, às ONG, aos consultores e às 

autoridades nacionais competentes uma visão global dos potenciais impactos nos diferentes grupos de 

espécies e habitats protegidos da UE. Estes potenciais impactos devem ser tidos em conta aquando do 

desenvolvimento ou da revisão de planos ou projetos de aproveitamento da energia eólica marítima. No 

entanto, uma vez que a identificação de efeitos significativos prováveis depende sempre de cada caso, o 

verdadeiro impacto de um projeto de aproveitamento de energia eólica em espécies e habitats protegidos 

variará bastante.  

Os efeitos dos projetos de aproveitamento de energia eólica no mar podem surgir em uma ou mais das cinco 

fases principais de um projeto de aproveitamento de energia eólica:  

• pré-construção (por exemplo, estudos meteorológicos, estudos exploratórios da estabilidade sedimentar e 

preparação do fundo marinho); 

• construção (por exemplo, transporte de material por navios e construção de fundações monoestaca108, 

turbinas, cabos de ligação à rede, turbinas fixas/flutuantes, etc.);  

• funcionamento (incluindo manutenção);  

• «reequipamento» (alteração do número, do tipo e/ou da configuração das turbinas num parque eólico 

existente);  

• desativação (remoção do parque eólico ou das turbinas individuais).  

 

Ao avaliar o caráter significativo dos efeitos, é importante ter presente que estes podem decorrer de toda a 

pegada do projeto (incluindo eventuais infraestruturas associadas, como cabos de rede) e até mesmo dos 

aspetos terrestres dos projetos marítimos (por exemplo, estruturas de assentamento e transporte em terra). 

Os efeitos nos habitats e nas espécies podem ser temporários ou permanentes. Podem resultar de atividades 

no interior ou no exterior das fronteiras de um sítio Natura 2000. No que diz respeito às espécies móveis, os 

impactos podem afetar indivíduos bem longe dos sítios Natura 2000 associados, nomeadamente mamíferos 

marinhos ou aves marinhas que procuram alimento a grandes distâncias da colónia de reprodução. Os efeitos 

significativos podem decorrer do plano ou projeto isolado e podem ocorrer em diferentes momentos durante 

o ciclo de vida do projeto. Os planos e projetos que funcionem em combinação podem produzir efeitos 

cumulativos. Estes efeitos terão uma importância cada vez maior, uma vez que se prevê um crescimento da 

energia eólica marítima para alcançar as metas em matéria de energias renováveis.  

Nos próximos subcapítulos, serão descritos os principais tipos de impactos nos principais grupos de 

«recetores»109. O Quadro 6-1 contém uma visão global. Em alguns casos, o impacto pode ser positivo, como, 

por exemplo, a criação de um novo habitat ou os efeitos de recife (ver Caixa 6-1).  

Caixa 6-1: O efeito de recife das fundações dos parques eólicos marítimos 

O efeito de recife é um dos possíveis efeitos das fundações dos parques eólicos marítimos na biodiversidade marinha. 

É particularmente significativo em zonas marinhas sem solos rochosos, tais como extensas zonas do mar do Norte. As 

construções submarinas podem funcionar como recifes artificiais e as fundações podem ser colonizadas por diversos 

                                                      

108 Existem diferentes tipos de fundações para turbinas eólicas, sendo as monoestacas as mais utilizadas. Trata-se de 
estruturas bastante simples, compostas por um cilindro de aço espesso ancorado diretamente no fundo marinho. Outros 
tipos de fundações são, nomeadamente, as do tipo jacket (fundações com uma estrutura treliçada com três ou quatro 

pontos de ancoragem no fundo marinho) e as fundações gravíticas. 
109 Os principais grupos de recetores, como as aves marinhas, os mamíferos marinhos e os habitats marinhos, que 
poderão ser afetados pelos projetos de aproveitamento de energia eólica no mar. 



 

 Documento de orientação sobre projetos de aproveitamento de energia eólica e legislação da UE no domínio da natureza 166 

organismos. Embora exista evidência de que as estruturas dos parques eólicos estão associadas a uma maior 

diversidade de organismos bênticos (Lindeboom et al., 2011) e a maiores densidades de peixes comercialmente 

significativos (Reubens et al., 2013), estas também podem alterar as características da composição e da estrutura 

biológica das espécies locais (Petersen & Malm, 2006). Este efeito potencialmente positivo para a biodiversidade 

marinha deve ser tido em conta aquando da análise das opções de desativação. Fowler et al. (2018) salientam os 

potenciais efeitos negativos, nomeadamente para grupos como os mamíferos marinhos, resultantes da remoção 

completa das estruturas do meio marinho (conforme atualmente exigido pela Decisão 98/3 da Comissão OSPAR; 

Jørgensen, 2012). A remoção parcial destas estruturas poderá ter a vantagem de proporcionar um habitat de recife 

contínuo. No entanto, deve avaliar-se cuidadosamente as comunidades biológicas que se poderão instalar nas estruturas 

do parque eólico tendo em conta os objetivos de conservação do local, inclusive os seus efeitos nas espécies e nos 

habitats protegidos, nomeadamente através da potencial introdução de espécies exóticas invasoras que se possam 

instalar nas estruturas recém-construídas. 

 
Quadro 6-1: Visão global dos potenciais tipos de impactos nos principais grupos de recetores marítimos  

Recetor Potenciais impactos dos projetos de aproveitamento de energia eólica no 
mar 

Habitats Perda de habitats marinhos 
Perturbação e degradação dos habitats marinhos  
Asfixia por deposição de sedimentos em suspensão  
Criação de novos habitats marinhos  
Alterações nos processos físicos devido à presença de novas estruturas  
Libertação de contaminantes ou mobilização de contaminantes históricos  

Peixes Campos eletromagnéticos  
Perturbação por ruído submarino 
Efeitos de recife 

Aves Perda e degradação dos habitats  
Perturbação e deslocação  
Colisão  
Efeito de barreira  
Efeitos indiretos  
Atração (p. ex., oportunidades de empoleiramento) 

Mamíferos marinhos Perda e degradação dos habitats  
Perturbação e deslocação por ruído (ruído da cravação das estacas e da 
navegação/helicópteros) 
Insuficiência auditiva (lesões resultantes do ruído submarino) 
Mascaramento das comunicações  
Colisão com embarcações 
Efeito de barreira 
Redução da pressão da pesca (zonas de defeso) 
Alterações da qualidade da água (contaminantes + resíduos marinhos) 
Efeitos do campo eletromagnético na navegação 
Efeitos indiretos  
Efeito de recife 

Morcegos Perturbação e deslocação  
Colisão  
Efeito de barreira  
Barotrauma  
Perda/deslocação dos corredores de voo e poleiros  
Efeitos indiretos  

Outras espécies Perturbação e deslocação por ruído  
Campos eletromagnéticos  
Efeitos do calor 
Criação de novos habitats  
Alterações da qualidade da água (contaminantes + resíduos marinhos)  
Efeitos indiretos 

 

Em comparação com a energia eólica terrestre, existem claramente diferenças na natureza de algumas 

atividades associadas aos projetos de aproveitamento de energia eólica no mar. Estas diferenças incluem a 

utilização de embarcações para aceder aos locais e determinados mecanismos de impacto que são exclusivos 

do meio aquático, como o ruído submarino. No entanto, os princípios subjacentes às medidas de atenuação 
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relativas à energia eólica terrestre também se aplicam à energia eólica marítima. Estes princípios são 

descritos nos pontos seguintes. 

• Aplica-se a «hierarquia de atenuação», o que significa que as medidas destinadas a evitar os efeitos 

negativos devem ser ponderadas e aplicadas antes das medidas destinadas a reduzir os mesmos. 

Também é boa prática aplicar estas medidas na origem antes de ponderar medidas para o recetor. 

• A melhor forma de minimizar os efeitos negativos para as espécies e os habitats protegidos da UE é 

localizar os projetos longe de habitats e espécies vulneráveis (uma prática conhecida como 

«macrolocalização»). A forma mais eficaz de o fazer é mediante o planeamento estratégico a nível local, 

regional, nacional ou até mesmo internacional, nomeadamente através de planos de ordenamento do 

espaço marítimo elaborados ao abrigo da Diretiva Ordenamento do Espaço Marítimo110.  

• Os efeitos transfronteiriços são muito significativos no domínio da energia eólica marítima, não só devido 

aos efeitos cumulativos (por exemplo, na migração das aves), mas também porque muitos parques eólicos 

se situam perto das fronteiras das zonas económicas europeias (ZEE) de outros Estados-Membros (o 

mesmo poderá suceder, no futuro, com projetos transfronteiriços). De acordo com a Convenção de Espoo 

e o Protocolo relativo à Avaliação Ambiental Estratégica [Kiev (Jendroska et al., 2003111)], as partes na 

Convenção são obrigadas a informar-se mutuamente sobre os efeitos transfronteiriços e a tê-los em conta 

no planeamento. A cooperação entre os Estados-Membros e com os países não pertencentes à UE 

também é exigida aquando da elaboração de planos de ordenamento do espaço marítimo. 

• A monitorização não é, em si mesma, uma medida de atenuação, embora seja necessária para validar a 

eficácia das medidas destinadas a evitar ou reduzir os efeitos significativos. 

• As medidas de atenuação não devem ser confundidas com as medidas compensatórias, que visam 

compensar os potenciais danos resultantes de um plano ou projeto. As medidas compensatórias só podem 

ser ponderadas no que respeita aos critérios previstos no artigo 6.º, n.º 4, da Diretiva Habitats. 

 

6.2 Habitats 

6.2.1 Introdução 

Dez tipos de habitats (ou complexos de tipos de habitats) enumerados no anexo I da Diretiva Habitats são 

tratados como habitats marinhos para efeitos de comunicação de informações e dois são considerados como 

tipos de habitats prioritários (assinalados com *): 

• bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda [1110]; 

• bancos de posidónias (Posidonion oceanicae)* [1120]; 

• estuários [1130]; 

• lodaçais e areais a descoberto na maré baixa [1140]; 

• lagunas costeiras* [1150]; 

• enseadas e baías pouco profundas [1160]; 

• recifes [1170]; 

• estruturas submarinas originadas por emissões gasosas [1180]; 

• enseadas estreitas do Báltico boreal [1650]; 

• grutas marinhas submersas ou semissubmersas [8330]. 

 

Os tipos de habitats acima mencionados incluem habitats costeiros, habitats em mares pouco profundos e 

habitats em águas profundas ao largo da costa (Comissão Europeia, 2013). Uma vez que os projetos de 

aproveitamento de energia eólica no mar requerem acesso à terra («landfall»), os habitats terrestres também 

têm de ser tidos em conta aquando da avaliação dos projetos marítimos (ver capítulo 5.2). Importa recolher 

dados de referência para apoiar uma avaliação adequada utilizando os melhores métodos disponíveis. A 

Caixa 6-2 resume exemplos de métodos de levantamento das condições de referência. 

                                                      

110 Diretiva 2014/89/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014, que estabelece um quadro para 
o ordenamento do espaço marítimo (JO L 257 de 28.8.2014, p. 135). 
111 Jendroska, Jerzy & Stec, Stephen. (2003). The Kyiv Protocol on strategic environmental assessment. 33. 105-110. 



 

 Documento de orientação sobre projetos de aproveitamento de energia eólica e legislação da UE no domínio da natureza 168 

Caixa 6-2: Levantamentos das condições de referência relativos aos habitats bênticos 

É provável que seja necessário efetuar levantamentos para delinear as zonas dos habitats do anexo I dentro da pegada 

dos projetos de aproveitamento de energia eólica e dentro de uma zona-tampão definida. Por vezes, estão disponíveis 

a nível nacional orientações pormenorizadas sobre os métodos de levantamento112. Os levantamentos relativos aos 

habitats do anexo I poderão fazer parte de um levantamento de caracterização mais alargado para efeitos de uma 

avaliação de impacte ambiental (AIA). Fontes de informação como a Rede Europeia de Observação e de Dados do Meio 

Marinho (EMODnet)113 podem ter informações úteis sobre os dados existentes relativos a cartografias mais alargadas 

dos habitats do fundo marinho. 

 

Caso não haja uma cartografia de alta resolução recente (com menos de 1 a 2 anos) das características de um habitat, 

normalmente é necessário realizar levantamentos pormenorizados específicos do local antes de iniciar a construção.  

 

Os sistemas de classificação de habitats são um instrumento valioso para os levantamentos das condições de referência 

dos habitats submareais e dos habitats intermareais. O Sistema Europeu de Informação sobre a Natureza (EUNIS)114 

fornece uma lista de «biótopos», que são definidos com base nas espécies típicas e nas características físicas 

associadas, nomeadamente: i) os substratos em que estão presentes, ii) as profundidades a que podem ser encontrados; 

e iii) o tipo de contexto de energia ondomotriz e de energia maremotriz a que estão associados. Em Parry (2015115), 

estão disponíveis orientações úteis sobre a atribuição de biótopos. 

 

As técnicas de levantamento são descritas nos pontos abaixo. 

 

• Habitats intermareais 

• Levantamentos por transectos, por pontos ou por caminhamento, a pé ou com um veículo de apoio, como um 

aerodeslizador. 

• Teledeteção por satélite, teledeteção multiespetral aérea, fotointerpretação aérea. 

 

• Habitats submareais 

• Observação por câmara suspensa, por câmara a reboque ou por um veículo telecomandado. Também pode ser 

possível a observação direta por um mergulhador. As condições de visibilidade são um aspeto importante a ter em 

conta, embora os sistemas de câmaras com lente de água doce possam permitir a obtenção de imagens em águas 

turvas. 

• Amostragem utilizando os métodos de amostragem pontual, por carotagem, com draga e/ou com rede de arrasto. 

A utilização de técnicas destrutivas, sobretudo das redes de arrasto, tem de ser cuidadosamente planeada em 

zonas potencialmente sensíveis. 

• A conceção dos levantamentos pode ser otimizada utilizando sistemas acústicos de análise do fundo marinho, 

como sonares de varrimento lateral e ecossondas multifeixe. Estes sistemas devem ser utilizados antes da 

realização de observações diretas e da utilização de técnicas de amostragem. 

 

6.2.2 Tipos de impactos 

6.2.2.1 Quais são os principais tipos de impactos? 

Os principais tipos de impactos dos projetos de parques eólicos marítimos nos habitats marinhos estão 

resumidos no Quadro 6-2. Na maioria dos casos, os efeitos enumerados resumem um conjunto de impactos 

potencialmente complexo. Por exemplo, a degradação e perturbação dos habitats podem decorrer de 

quaisquer atividades que impliquem uma interação com o fundo marinho. Estas podem incluir: i) 

equipamentos de levantamento, nomeadamente de amostragem pontual e de carotagem; ii) turbilhão das 

hélices; ou iii) preparação do fundo marinho antes da instalação das fundações e dos cabos. Estes impactos 

podem provocar efeitos suscetíveis de afetar um amplo conjunto de escalas espaciais e de ocorrer a qualquer 

                                                      

112 Ver por exemplo: «Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment (StUK 
4)»: https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-
offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6 e «Marine Monitoring Handbook»: 
http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download. 
113 https://www.emodnet-seabedhabitats.eu. 
114 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification. 
115 http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf. 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download
https://www.emodnet-seabedhabitats.eu/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification
http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf
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momento durante e após o tempo de vida do projeto. No entanto, os principais períodos de preocupação são 

os que se indicam nas fases do projeto enumeradas no quadro 6-2. 

Quadro 6-2: Tipos de impactos nos habitats durante o ciclo de vida dos projetos de aproveitamento de energia eólica 
marítima 

Principais tipos de 
impactos 

Fase do projeto 
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Perda de habitat (perda do 
habitat existente e 
substituição por outro 
habitat, por exemplo, 
acrescentando estruturas de 
betão, aço ou pedra) 

 X  X X 

Perturbação e degradação 
do habitat (incluindo: i) 
penetração, abrasão e 
compressão de sedimentos; 
e ii) construção de cabos) 

X X X X X 

Asfixia por deposição de 
sedimentos em suspensão 

 X  X X 

Criação de novo habitat 
marinho 

 X    

Alterações nos processos 
físicos devido à presença de 
novas estruturas 

 X X  X 

Libertação de contaminantes 
ou mobilização de 
contaminantes históricos 

 X X X X 

Efeitos indiretos X X X X X 

  

Os habitats indicados no anexo I que são potencialmente vulneráveis aos efeitos dos projetos de 

aproveitamento de energia eólica no mar incluem os «bancos de areia permanentemente cobertos por água 

do mar pouco profunda» [1110], os «recifes» [1170] e os bancos de posidónias [1120]. Os bancos de 

posidónias estão em risco de destruição física direta e de alterações da sedimentação nos regimes 

hidrográficos (ver Bray et al., 2016). Dependendo da localização do parque eólico e das infraestruturas 

conexas de exportação de eletricidade, poderão ser afetados também outros habitats ou complexos de 

habitats. Estes habitats e complexos de habitats incluem os «estuários» [1130], os «lodaçais e areais a 

descoberto na maré baixa» (1140) e as «enseadas e baías pouco profundas» [1160]. É pouco provável que 

alguns habitats marinhos, nomeadamente «grutas marinhas submersas ou semissubmersas» [8330], sejam 

afetados pelos projetos de aproveitamento de energia eólica no mar. 

Os planos e projetos têm de ponderar, à luz dos tipos de impactos resumidos no Quadro 6-2 acima, quais os 

habitats que poderão ser afetados pelas atividades propostas. Embora seja pouco provável que trabalhos 

como os levantamentos geofísicos e geotécnicos originem efeitos significativos nos habitats, importa ter em 

consideração o potencial da carotagem geotécnica ou de outras atividades para provocar a perda direta ou a 

perturbação dos habitats protegidos. As atividades de reequipamento também exigem ponderação, uma vez 

que podem envolver atividades com efeitos semelhantes aos de outras fases. As atividades de reequipamento 

poderão até prorrogar a duração dos efeitos existentes para além do período inicialmente avaliado. 
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Os habitats intermareais e submareais podem ser afetados pelos projetos de aproveitamento de energia 

eólica devido a: i) perda de habitat decorrente da pegada das turbinas e das infraestruturas associadas; ii) 

perturbações resultantes da dispersão de sedimentos ou da sedimentação decorrente de diferentes 

atividades, que podem levar à asfixia do fundo marinho, à alteração da estrutura física dos habitats ou a uma 

remobilização de poluentes; e iii) perturbações temporárias resultantes da interação das operações com o 

fundo marinho, incluindo a utilização de «pernas de ancoragem» de plataformas autoelevatórias116, âncoras 

de navios, etc. Os efeitos a longo prazo nos habitats incluem a introdução de novos substratos artificiais que 

podem atrair organismos bênticos e outros organismos (Wilhelmsson, 2010; Hiscock et al., 2002). Por último, 

os habitats enumerados no anexo I podem ser afetados pela exclusão de outras atividades que estavam 

anteriormente presentes, como a pesca. Os habitats bênticos que tenham sofrido uma grave degradação 

devido às atividades de arrasto pelo fundo podem, então, recuperar. 

A maioria dos parques eólicos marítimos e as respetivas cablagens situam-se atualmente em zonas com 

sedimentos relativamente móveis (por exemplo, fundos marinhos arenosos com teores variáveis de sedimento 

mais fino e cascalho mais grosseiro, rocha, etc.). Os bancos de areia [1110] e os recifes [1170] têm sido, por 

conseguinte, o objeto da maioria das avaliações adequadas, uma vez que são vulneráveis à perda de habitat. 

A principal preocupação tem sido a perda direta destes habitats decorrente da pegada das fundações das 

turbinas eólicas e das infraestruturas associadas. 

A introdução de superfícies duras numa zona dominada por sedimentos arenosos tem resultado muita vez 

em alterações significativas nas comunidades bênticas (Meissner & Sordyl, 2006). Embora esta mudança 

possa ser vista como positiva, a mudança acentuada nas condições pode resultar em efeitos significativos se 

os habitats existentes forem protegidos num sítio Natura 2000. As estruturas técnicas ou outros substratos 

duros criados pelo ser humano resultam em: i) alterações permanentes na estrutura sedimentar; ii) selagem 

do sedimento marinho; e iii) a perda resultante de habitats de solos móveis. Por conseguinte, a introdução de 

substratos duros artificiais não constitui necessariamente uma melhoria ecológica dos habitats marinhos. A 

condição e os objetivos de conservação dos sítios Natura 2000 devem ser analisados nas avaliações, sendo 

necessária prudência quando existem informações limitadas sobre as verdadeiras condições de referência 

passadas.  

Um outro aspeto que tem de ser salientado é a diferença entre as tecnologias de turbinas eólicas fixas e 

flutuantes, nomeadamente a natureza do fundo do mar em que cada uma destas tecnologias será instalada. 

Alguns tipos de fundações eólicas fixas, como os baldes de sucção, não requerem cravação de estacas nem 

perfuração. Isto significa que a probabilidade de efeitos significativos é baixa em comparação com as 

fundações monoestacas ou outros tipos de fundações de estacas. A energia produzida em turbinas eólicas 

flutuantes tem uma pegada muito menor em termos de destruição de habitats.  

6.2.2.2 Como se avalia o caráter significativo dos efeitos? 

O caráter significativo dos efeitos tem sido amplamente determinado pela quantificação da superfície de 

habitat suscetível de se perder, degradar ou de ser perturbada em comparação com a superfície de habitat 

total. Isto requer uma boa compreensão da distribuição, da estrutura e das funções dos habitats. 

O caráter significativo dos efeitos pode ser influenciado por vários fatores: biologia, ambiente, planeamento e 

projeto. A Caixa 6-3 apresenta os principais fatores tidos em conta ao avaliar o caráter significativo. 

Caixa 6-3: Fatores que determinam a avaliação do caráter significativo 

Biológicos (Tillin et al., 2010): 

• resistência (se um recetor pode absorver as perturbações ou o stress sem mudar de caráter); 

• resiliência (potencial de recuperação);  

• sensibilidade [probabilidade de mudança quando se exerce pressão sobre uma característica (recetor), que é uma 

função de resistência e resiliência]. 

 

Ambientais 

• Tipo e morfologia do solo ou do sedimento 

                                                      

116 Tipo de plataforma móvel ancorada no fundo do mar mediante sistemas denominados «pernas de ancoragem». 
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• Qualidade e quantidade da água 

• Atividades existentes, como as atividades de conservação da natureza que podem ser perturbadas, levando a uma 

mudança nas condições ambientais 

 

Planeamento ou projeto: 

• número de turbinas eólicas;  

• formato das fundações, sobretudo na zona de pegada; 

• eventuais métodos de proteção contra a infraescavação e de instalação, sobretudo se as respetivas obras incluírem 

a eliminação do habitat numa zona mais extensa (por exemplo, nivelamento de ondas de areia); 

• número, comprimento e método(s) de enterramento dos cabos (e utilização de cabos armados); 

• outras atividades associadas (por exemplo, obrigatoriedade de ancorar os navios ou de utilizar pernas autoelevatórias, 

zonas de eliminação para resíduos de perfuração ou dragados, etc.); 

• duração das atividades de construção e respetiva escala espacial; 

• planos de desativação — quer as infraestruturas (incluindo as bases das fundações e a armadura) sejam deixadas ou 

removidas. 

 

A Avaliação da Sensibilidade Marinha baseada em Provas [MarESA (Tyler-Walters et al., 2017)] é uma 

abordagem baseada em provas e em pareceres de peritos que deve ser tida em conta na avaliação do caráter 

significativo dos efeitos. O Quadro 6-3 apresenta um resumo da abordagem MarESA para os biótopos que 

podem ocorrer nos tipos de habitat enumerados no anexo I ou que são típicos desses tipos de habitats. O 

resumo centra-se mais concretamente na abrasão. Os efeitos das perturbações físicas ou da abrasão na 

superfície do substrato em habitats sedimentares ou rochosos são pertinentes para a epiflora e para a 

epifauna que vivem na superfície do substrato. A abrasão pode ser provocada pela amostragem de 

sedimentos, pela ancoragem de navios ou pela compressão de sedimentos por pernas autoelevatórias. Os 

parâmetros de referência (quantitativos ou qualitativos) são uma parte importante do processo de avaliação 

MarESA. Descrevem a pressão em termos de magnitude, extensão, duração e frequência do efeito.  

Quadro 6-3: Sensibilidade, resistência e resiliência do habitat marinho no respeitante à abrasão 

Tipo de habitat (exemplo de um 
biótopo) 

Resistência Resiliência Sensibilidade 

Bancos de areia permanentemente 
cobertos por água do mar pouco profunda 
[1110] (areia sublitoral em salinidade 
variável)  

Baixa Elevada Baixa/média117 

Bancos de posidónias (Posidonion 
oceanicae) [1120] 

Média Baixa Média 

Estuários [1130] (Hediste diversicolor, 
Limecola balthica e Scrobicularia plana em 
praias do litoral com lodos arenosos) 

Média Elevada Baixa 

Lodaçais e areais a descoberto na maré 
baixa [1140] (bancos de Zostera sp. nas 
areias limpas ou enlameadas da zona 
entremarés ou infralitoral) 

Baixa Média Média 

Lagunas costeiras* [1150] [lodo sublitoral 
em salinidade baixa ou reduzida (lagunas)] 

Média Elevada Baixa 

Enseadas e baías pouco profundas [1160] 
(Arenicola marina em lodos infralitorais) 

Elevada Elevada Não sensível 

Recifes — biogénicos ou geogénicos 
[1170] 
(Sabellaria spinulosa em sedimento misto 
circalitoral estável) 

Nenhuma Baixa/Média Média/Elevada 

*habitat prioritário 

Em caso de incerteza (acerca dos efeitos potenciais ou dos parâmetros de conceção dos parques eólicos), 

os pressupostos devem basear-se no cenário mais desfavorável. Por exemplo, a utilização de proteção de 

cabos subaquáticos (por exemplo, enrocamento) pode aumentar substancialmente a pegada em termos de 

                                                      

117 https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1. 
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en. 

https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en
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perda de habitat decorrente da instalação dos cabos. No entanto, a quantidade de enrocamento necessária 

não pode ser estimada até se conhecer a eficácia do enterramento do cabo. Estas estimativas têm de ser tão 

exatas quanto possível e baseadas em informações pertinentes, como um levantamento geotécnico das 

condições do solo. 

As incertezas e os desafios encontrados na avaliação dos efeitos significativos prováveis nos habitats 

marítimos (e que podem exigir a recolha de dados de referência adicionais ou a aplicação do princípio da 

precaução) estão resumidos na Caixa 6-4. 

Caixa 6-4: Principais desafios na avaliação dos efeitos significativos prováveis nos habitats 
marítimos 

Todos os efeitos 

• Disponibilidade de dados, nomeadamente em relação à distribuição de habitats em grande escala, a ter em conta: i) 

nas avaliações a nível do plano; ou ii) em avaliações e levantamentos pormenorizados e específicos do projeto. 

• Falta de certeza em relação aos parâmetros da conceção do projeto, nomeadamente a quantidade de material 

necessário para a proteção dos cabos e a sua localização. Por vezes, existe também incerteza em relação à eficácia 

da proteção dos cabos e às abordagens de enterramento, por exemplo em zonas em que o fundo do mar é dinâmico 

e em que pode ser necessário eliminar as ondas de areia antes de proceder ao enterramento. Se forem necessárias 

obras de reparação, isso pode resultar num risco renovado para os habitats enumerados no anexo I devido a aumentos 

nos principais parâmetros do pacote de conceção. 

• Em alguns casos, não se sabe ao certo em que medida as infraestruturas existentes afetam os habitats enumerados 

no anexo I. Por exemplo, se se desconhecer a zona de fundo do mar coberta por proteção rochosa num sítio 

Natura 2000, é difícil realizar uma avaliação cumulativa informada. 

• Variabilidade espacial e temporal dos habitats. O meio marinho é dinâmico. Por exemplo, determinados habitats, como 

os bancos de areia [1110], podem ser móveis, e as comunidades biológicas (por exemplo, recifes biogénicos [parte 

do 1170]) são inerentemente variáveis dentro de cada estação e entre estações. 

• Compreender a sensibilidade dos habitats e das espécies associadas às atividades de aproveitamento de energia 

eólica, nomeadamente a sua resistência (tolerância) e resiliência (capacidade de recuperação). Têm sido realizados 

relativamente poucos trabalhos para melhorar a base fatual a partir de análises da monitorização pós-construção. 

 

6.2.3 Medidas de atenuação  

A localização adequada dos projetos de aproveitamento de energia eólica no mar é a forma mais eficaz de 

evitar potenciais conflitos com os sítios Natura 2000 e as espécies e habitats protegidos da UE.  

Outras medidas de atenuação destinadas a minimizar os efeitos nos habitats marinhos incluem a seleção dos 

métodos menos perturbadores para atividades, como a instalação de cabos e a preparação do fundo do mar. 

Por exemplo, descarregar resíduos de dragagem perto do fundo do mar através de uma conduta vertical 

permite uma colocação mais exata do material numa zona de eliminação e pode resultar em níveis mais 

baixos de sólidos em suspensão do que descarregar esses materiais próximo da superfície. A seleção de 

zonas para a eliminação de sedimentos também pode: i) ter em conta a proximidade de zonas sensíveis de 

habitats bênticos; e ii) garantir que o material é devolvido a fim de contribuir para os trajetos de transporte de 

sedimentos a uma escala espacial adequada para características como os bancos de areia. 

Estão amplamente disponíveis boas práticas de prevenção da poluição aquática e de controlo das espécies 

exóticas invasoras a nível dos Estados-Membros e a nível internacional (por exemplo, a Convenção 

Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios [MARPOL 73/78)]. Por conseguinte, este assunto não 

se analisa com mais detalhe.  

O Estudo de caso 6-1 descreve as medidas adotadas para a reabilitação de um habitat degradado durante a 

construção de um parque eólico marítimo na Dinamarca. Embora este parque eólico não esteja localizado 

num sítio Natura 2000, esta abordagem poderá ser pertinente para sítios Natura 2000 que protegem os 

habitats de recife previstos no anexo I.  
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Estudo de caso 6-1: Restauro de habitat degradado para a construção do parque eólico marítimo de 
Anholt, na Dinamarca 

Para construir o parque eólico marítimo de Anholt, na Dinamarca, tiveram de ser movidas cerca de 5 000 pedras de até 

30 toneladas. Devido à sua extensa remoção para utilização em cais portuários, em instalações de proteção costeira e 

noutras instalações artificiais, os recifes rochosos tornaram-se um elemento natural raro na Dinamarca. Com o 

consentimento da Agência Dinamarquesa para a Natureza, o promotor do parque eólico marítimo de Anholt, a DONG 

Energy (atual Ørsted), não se limitou a reorganizar os blocos de pedra no recife onde ficaria situado o parque eólico. Em 

vez disso, a DONG utilizou as pedras para criar aproximadamente 28 recifes artificiais com grutas de várias dimensões 

dentro do parque eólico, o que resultou num aumento da biodiversidade. Deste modo, o parque eólico ajudou a criar 

condições de reprodução e de vida ideais para os animais e as plantas, sobretudo os que se fixam aos substratos 

duros118. 

 

Estas medidas podem ser especialmente benéficas quando existe uma degradação das características dos habitats de 

recife naturais. Foi este o caso na Dinamarca, em que muitas zonas com recifes rochosos, sobretudo em águas pouco 

profundas (menos de 10 m de profundidade) e em zonas costeiras, foram destruídas devido à remoção de calhaus e 

rochas para utilização na construção de cais, quebra-mares e outras estruturas (Dahl et al., 2015). 

 

É importante observar que o parque eólico de Anholt não se encontrava num sítio Natura 2000 e que não afetou nenhum 

habitat de recife enumerado no anexo I. No entanto, esta abordagem evidencia uma possível via para o restauro dos 

habitats de recife enumerados no anexo I e contribuir para alcançar o estado de conservação favorável dos mesmos 

exigido pela Diretiva Habitats.  

 

6.3 Peixes 

6.3.1 Tipos de impactos 

A maioria das espécies de peixes enumeradas no anexo II da Diretiva Habitats são totalmente de água doce. 

Existem algumas espécies migratórias, como o sável (Alosa spp.) e a lampreia, que passam parte do seu 

ciclo de vida no mar e parte em água doce. O salmão-do-Atlântico (Salmo salar) só se enumera quando está 

presente em água doce. Somente algumas espécies de peixes que passam parte dos seus ciclos de vida no 

mar estão enumeradas no anexo IV, nomeadamente o esturjão-adriático e o esturjão-europeu (Acipenser 

naccarrii e A. sturio, respetivamente). As populações anádromas (peixes que se movem entre o mar e o rio) 

de Coregonus oxyryhnchus em determinadas zonas do mar do Norte estão enumeradas nos anexos II e IV, 

mas poderão estar extintas no meio marinho (Freyhof & Kottelat, 2008). 

Uma vez que os sítios Natura 2000 designados para espécies de peixes do anexo II tendem a estar situados 

no interior ou em estuários, é pouco provável que coincidam com os parques eólicos marítimos. Os principais 

impactos considerados para estas espécies de peixes enumeradas no anexo II são aqueles cujos efeitos se 

propagam à distância, por exemplo a perturbação decorrente do ruído submarino e as alterações da qualidade 

da água (por exemplo, devido aos sedimentos em suspensão). Os campos eletromagnéticos (EM) criados 

pelos cabos de «exportação» (os cabos utilizados para transportar a eletricidade de um parque eólico para 

terra) também constituem um potencial tipo de impacto e são analisados no documento de orientação 

Infraestruturas de transporte de energia e legislação da UE no domínio da Natureza (Comissão Europeia, 

2018a). Foi observada a capacidade do esturjão para detetar campos EM, mas não se conhece bem a 

probabilidade e o caráter significativo de eventuais efeitos (Boehlert & Gill, 2010). Os salmonídeos migratórios 

também podem ser capazes de detetar campos EM e deve ter-se em conta a possibilidade de que isso afete 

a migração dos peixes jovens ou dos adultos que regressam (Gill et al., 2005). Contudo, existe uma incerteza 

considerável quanto a se os campos magnéticos ou os campos elétricos induzidos têm efeitos negativos e se 

esses efeitos podem ser ecologicamente significativos. 

O ruído submarino poderá ter de ser considerado se um projeto de aproveitamento de energia eólica no mar 

estiver suficientemente próximo de um sítio designado em águas costeiras ou estuarinas. Isto verifica-se 

devido aos efeitos suscetíveis de decorrer das atividades mais ruidosas de construção do parque eólico [por 

exemplo, cravação das fundações e/ou detonação de engenhos por explodir (UXO)]. Popper et al. (2014) 

propõem a classificação das espécies de acordo com a sua sensibilidade ao ruído submarino, com base na 

                                                      

118 http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf. 

http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf
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presença ou ausência de uma bexiga natatória. Os peixes com bexiga natatória, nomeadamente o salmão-

do-Atlântico e as espécies de sável, são sensíveis à pressão sonora. No caso do sável, a bexiga natatória 

está próxima do ouvido e a sua sensibilidade ao ruído é relativamente maior. Os peixes sem bexiga natatória, 

como a lampreia, só são sensíveis ao movimento das partículas e não à pressão sonora. 

Segundo Popper et al. (2014), as espécies mais sensíveis, como o sável, podem sofrer perturbações 

provocadas pelo ruído a «milhares de metros» (ou seja, quilómetros), por oposição às centenas de metros 

nas espécies como o salmão, e às dezenas de metros nas espécies como a lampreia. Importa salientar que 

se trata de estimativas preliminares. Além disso, existe alguma evidência de que o arenque, uma espécie 

totalmente marinha da mesma família que o sável, poderá ser capaz de percecionar o ruído da cravação das 

estacas e ser perturbado por ruídos a distâncias até 80 km da origem dos mesmos (Thomsen et al., 2006). 

Contudo, em geral, prevê-se que as perturbações ocorram em distâncias muito inferiores, até poucas dezenas 

de quilómetros. Por exemplo, Boyle and New (2018) sugeriram um intervalo até 15,4 km dentro do qual os 

peixes poderiam ser perturbados pelo ruído da cravação das estacas. Estes intervalos sugerem que é 

necessária uma análise cuidadosa dos efeitos sonoros sempre que sejam instaladas fundações ou realizadas 

outras atividades ruidosas, como a detonação de UXO, a distâncias até dezenas de quilómetros de um sítio 

Natura 2000 designado para o sável. 

Os mamíferos marinhos e as aves marinhas piscívoras, protegidos pelas Diretivas Aves e Habitats, dependem 

de populações de peixes saudáveis. Por conseguinte, as avaliações dos projetos de aproveitamento de 

energia eólica no mar têm de ter em consideração os potenciais efeitos num conjunto mais alargado de 

espécies do que as enumeradas nos anexos da Diretiva Habitats. 

6.3.2 Possíveis medidas de atenuação 

Existe experiência limitada em relação a medidas adotadas especificamente para evitar ou reduzir os efeitos 

nas espécies de peixes enumeradas no anexo II. Em alguns casos, foram ponderadas restrições sazonais à 

cravação de estacas, para evitar potenciais efeitos nos salmonídeos durante a migração. Esta medida foi 

adotada como precaução, dada a incerteza em relação ao provável alcance de eventuais efeitos 

perturbadores. Existem mais exemplos de restrições sazonais à cravação de estacas destinadas a proteger 

espécies de peixes não enumeradas no anexo II durante a época de reprodução. Estas restrições tinham por 

alvo sobretudo espécies comercialmente significativas, como o arenque, que também têm importância trófica 

para outras espécies protegias da UE, por exemplo como presas dos mamíferos marinhos. 

As medidas de atenuação destinadas a reduzir os níveis de ruído submarino para os mamíferos marinhos 

também deverão ser eficazes para os peixes. 

As preocupações relativas aos efeitos dos campos EM são, regra geral, abordadas enterrando os cabos a 

uma profundidade mínima de um metro. A maior parte da redução dos campos EM é alcançada através do 

enterramento ou da cobertura do cabo com um material protetor, como enrocamento, uma vez que os campos 

mais fortes estão presentes na superfície do cabo. Embora o enterramento reduza a magnitude do campo EM 

na água do mar acima do cabo, os campos elétricos induzidos ou magnéticos resultantes podem continuar a 

ser detetáveis por algumas espécies, mesmo sendo enterrados mais profundamente (Gill et al., 2009). 

6.4 Aves 

6.4.1 Introdução 

A interação entre as aves e os projetos de aproveitamento de energia eólica no mar foi extensivamente 

estudada, tanto no interior como no exterior da UE. Por conseguinte, existem muitos documentos de 

orientação nacionais sobre as aves e os projetos de aproveitamento de energia eólica que descrevem 

pormenorizadamente os métodos de recolha de dados de referência. O apêndice E contém uma lista 

exaustiva dos documentos de orientação nacionais. 

Os dados de referência destinados a facilitar a avaliação do caráter significativo dos efeitos devem ser 

recolhidos utilizando os melhores métodos científicos disponíveis (por exemplo, Camphuysen et al., 2004; 

Maclean et al., 2009; Thaxter and Burton, 2009). Smallwood (2017) publicou uma revisão abrangente dos 

métodos de levantamento. A Caixa 6-5 sintetiza exemplos de levantamentos das condições de referência. 

Tendo em conta a natureza abrangente das aves, a realização de levantamentos estratégicos a nível regional, 

nacional ou até mesmo internacional é especialmente importante para que seja possível obter informações 
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de referência sobre os níveis populacionais e apoiar uma avaliação biologicamente significativa dos planos e 

dos projetos. Estes tipos de levantamentos são particularmente importantes ao analisar os efeitos 

cumulativos. Contudo, não reduzem a necessidade de levantamentos incisivos a nível local (parques eólicos) 

a ter em conta nas avaliações a nível do projeto. 

Caixa 6-5: Exemplos de levantamentos das condições de referência relativos às aves marinhas 

• Contagens de colónias de aves marinhas: realizadas na ausência de dados de monitorização existentes relativos ao 

sítio Natura 2000 em questão. 

• Quando não estão disponíveis dados relativos às contagens de colónias de aves marinhas, ou quando não são fiáveis 

para efeitos de uma avaliação de impacto, devem ser realizadas contagens de colónias de aves marinhas a fim de 

definir uma base de referência pertinente. Se possível, as contagens devem seguir a metodologia utilizada no censo 

nacional, para efeitos de comparabilidade. As contagens devem ser realizadas por ornitólogos com a devida 

experiência em contagem de colónias de aves marinhas, sobretudo se as contagens forem efetuadas a bordo de um 

barco. Dependendo da dimensão da colónia e do número de pessoal disponível, as contagens podem demorar dias a 

concluir. Devem ser realizadas na hora do dia (por exemplo, das 7h00 às 17h00) e na altura do ano (por exemplo, de 

maio a junho) que reflita de forma mais exata a presença e a abundância de todas as espécies do aglomerado de 

aves marinhas. Podem ser necessários levantamentos específicos por espécie para espécies noturnas que construam 

ninhos subterrâneos ou entre as rochas. Para uma revisão das metodologias, ver Bibby et al., 2000.  

• Levantamentos em pontos estratégicos em terra, se as turbinas estiverem muito próximas da costa. 

• Levantamentos efetuados a bordo de um barco (podem ser utilizados se o percurso até ao local não for muito longo) 

ou levantamentos digitais aéreos por transecto (digital ou vídeo) — para determinar a abundância de espécies, a 

distribuição no mar e as distribuições das espécies por altura de voo. Podem surgir problemas com todos estes 

métodos relacionados com a compreensão das alturas de voo, os comportamentos de atração (realizados com uma 

avaliação conduzida a bordo de um barco), a identificação das espécies, etc. 

• Anilhagem de aves para compreender os comportamentos de procura de alimento durante a reprodução e para 

compreender os movimentos das aves no período de não reprodução. 

• Radar: utilização de sistemas de radar para estimar o fluxo de aves, as densidades de aves, a direção do voo e a 

altura do voo, sobretudo quando seja provável a presença de aves migratórias em grande número. O radar deve ser 

utilizado em conjunto com a observação visual para identificar as espécies. Embora o radar possa ser utilizado para 

registar automaticamente estes dados em zonas muito grandes, trata-se de dados que só são úteis para a avaliação 

dos efeitos específicos por espécie quando calibrados por meio de observação visual direta. Por este motivo, o radar 

não é muito utilizado em avaliações de impacto de projetos de aproveitamento de energia eólica no mar. Não obstante, 

pode ser útil em determinadas circunstâncias em que os dados não possam ser obtidos por meio de observação visual 

direta ou por GPS. 

 

6.4.2 Tipos de impactos 

6.4.2.1 Quais são os principais tipos de impactos? 

Os tipos de impactos dos projetos de aproveitamento de energia eólica no mar sobre as aves são, em grande 

medida, semelhantes aos identificados relativamente aos projetos de aproveitamento de energia eólica em 

terra, embora os efeitos cumulativos possam ser mais significativos nos primeiros. Estes tipos de impactos 

foram amplamente analisados (por exemplo, Perrow, 2019) e são sintetizados na Caixa 6-6. A relação entre 

os tipos de impactos e o ciclo de vida do projeto é destacada no Quadro 6-4. Cada tipo de impacto tem o 

potencial para influenciar o êxito individual em termos de sobrevivência e de reprodução. Tal pode resultar 

em alterações nos parâmetros demográficos de uma população, cujo resultado pode ser uma alteração 

mensurável na dimensão da população. 

Caixa 6-6 Tipos de impactos nas aves  

• Colisão: A interação fatal entre aves em voo e estruturas de turbinas eólicas. 

• Perturbação e deslocação: Os comportamentos de evitamento das aves podem resultar, efetivamente, em perda de 

habitat. Contudo, existem alguns estudos que avaliam se poderão ter igualmente impactos a nível populacional (Searle 

et al., 2014; Warwick-Evans et al., 2017; Garthe et al., 2015). 

• Efeitos de barreira: O parque eólico funciona como uma zona impenetrável para as aves voadoras provocando 

distâncias de voo maiores e um maior dispêndio de energia. 

• Perda e degradação dos habitats: A remoção ou fragmentação do habitat de apoio que, noutras condições, as aves 

utilizariam. 
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• Efeitos indiretos: As alterações na abundância e na disponibilidade de presas podem ser diretas ou resultar de 

alterações nos habitats. Estas alterações podem ser positivas (Lindeboom et al., 2011) ou negativas (Harwood et al., 

2017), mas existem poucas provas do seu efeito na população de aves. 

 

Quadro 6-4: Tipos de impactos nas aves durante o ciclo de vida dos projetos de aproveitamento de energia eólica no mar 

Tipos de impactos Fase do projeto 
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Perda e degradação dos 
habitats 

 X X X X 

Perturbação e deslocação X X X X X 

Colisão   X X  

Efeito de barreira  X X X  

Efeitos indiretos X X X X X 

Atração (p. ex., 
oportunidades de 
empoleiramento) 

  X X  

 

6.4.2.2 Como se avalia o caráter significativo dos efeitos? 

Os prováveis efeitos significativos dos projetos de aproveitamento de energia eólica no mar sobre as aves 

são tipicamente avaliados num processo em duas etapas. A primeira etapa envolve a quantificação da 

magnitude dos efeitos na mortalidade das aves. A esta segue-se a segunda etapa, que envolve a avaliação 

da variação na população tendo em conta os objetivos de conservação do sítio em questão. 

O caráter significativo dos efeitos pode ser influenciada por vários fatores, a saber: biologia; ambiente; 

planeamento e projeto. A Caixa 6-7 sintetiza os fatores normalmente tidos em conta tanto na conceção dos 

métodos de recolha de dados de referência como na avaliação do caráter significativo. 

Caixa 6-7: Fatores que determinam os métodos de recolha de dados de referência e a avaliação do 
caráter significativo no que respeita à energia eólica marítima e às aves 

Todos os efeitos 

• As espécies de elevada longevidade e de baixa produtividade (com seleção k), como as aves marinhas, são mais 

vulneráveis do que as espécies pequenas, de baixa longevidade (com seleção r), como os passeriformes. 

• As populações pequenas e ameaçadas (por exemplo, as espécies do anexo I) são mais vulneráveis a causas 

adicionais de mortalidade do que as grandes populações que se encontram estáveis ou em crescimento. 

• Efeitos cumulativos. 

 

Colisão 

• A variação sazonal no número de movimentos de aves.  

• Comportamentos de evitamento que resultam num menor risco de colisão.  

• Comportamentos de atração que resultam num maior risco de colisão. 

• A variação diurna nas características do voo, como velocidade, altura e direção. 

• Velocidade de voo. 

• Altura do voo. 

• Atividade de voo noturno (que pode aumentar o risco de colisão). 

• Localização das turbinas e configuração do parque eólico (por exemplo, em relação às rotas de voo). 

 

Perturbação e deslocação 
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• Abundância de aves locais [por exemplo, grupos de espécies, como os mergulhões (gaviformes) e os patos 

marinhos (Garthe et al., 2015)].  

• Sazonalidade — foi observado um maior evitamento dos parques eólicos durante o período de não reprodução em 

relação aos projetos de aproveitamento de energia eólica no mar. 

 

Efeitos de barreira 

• Sazonalidade — os custos acrescidos dos desvios sucessivos em torno de um projeto de aproveitamento de 

energia eólica efetuados pelas aves nidificantes que se deslocam entre os seus ninhos e as zonas de alimentação 

podem ser mais substanciais do que os custos energéticos associados ao efeito de barreira que obriga as aves 

migratórias a contornar um projeto de aproveitamento de energia eólica. Tal depende muito da localização do 

parque eólico e das rotas de voo. 

 

Perda e degradação dos habitats 

• O grau flexibilidade das espécies na sua utilização dos habitats e a medida em que conseguem responder a 

alterações nas condições dos habitats. 

 

Efeitos indiretos 

• A sensibilidade e vulnerabilidade dos habitats e das espécies-presas às atividades de aproveitamento de energia 

eólica, aliadas às consequências, para as aves, de potenciais alterações no habitat e na composição das espécies-

presas. 

Fontes: 

Villegas-Patraca et al., 2012; Hötker, 2017; Peterson and Fox, 2007. 

 

As abordagens habitualmente utilizadas para estimar a mortalidade das aves e determinar o caráter 

significativo são analisadas em Laranjeiro et al. (2018) e sintetizadas no Quadro 5-9. É possível combinar 

mais do que duas abordagens para sustentar a avaliação. Por exemplo, pode ser utilizado um modelo relativo 

ao risco de colisão para estimar a mortalidade das aves, e esta estimativa pode depois ser sujeita a uma 

análise da viabilidade da população para avaliar as potenciais consequências do acréscimo da mortalidade 

para a população. Na Escócia, são frequentemente aplicados modelos populacionais (análise da viabilidade 

da população) utilizando métricas contrafactuais.  

A monitorização é essencial para assegurar que a base científica subjacente às conclusões de uma avaliação 

permaneçam válidas a longo prazo. A necessidade abordagens gerais da monitorização é analisada no 

capítulo 7. No que diz respeito às aves, a monitorização visa normalmente determinar o risco de colisão e 

compreender se as previsões dos modelos de risco de colisão se concretizam na realidade.  

A Caixa 6-8 sintetiza as incertezas e as dificuldades encontradas na avaliação do caráter significativo dos 

efeitos nas aves. Estas incertezas e dificuldades podem exigir a recolha de dados de referência 

suplementares ou a aplicação do princípio da precaução. 

Caixa 6-8: Principais desafios na avaliação dos prováveis efeitos significativos nas aves 

Todos os efeitos 

• Os espaços genéricos entre as zonas de alimentação e os locais de reprodução baseiam-se em pequenas 

amostras119. 

• Falta de conhecimentos sobre a percentagem de aves de colónias de reprodução em zonas de proteção especial 

(ZPE) presentes no período de não reprodução120. 

• Compreensão dos efeitos cumulativos dos planos e projetos, sobretudo quando ocorrem em vários países e 

envolvem espécies migratórias. 

 

                                                      

119 Ver, por exemplo, Combining habitat modelling and hotspot analysis to reveal the location of high-density seabird 
areas across the UK (https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-

science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf). 
120 Ver, por exemplo, Non-breeding season populations of seabirds in UK waters: Population sizes for Biologically 
Defined Minimum Population Scales (http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408). 

https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408
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Colisão 

• As distribuições genéricas da altura de voo baseiam-se em pequenas amostras (ver Estudo de caso 6-2). 

• As taxas de evitamento baseiam-se em pequenas amostras. 

• As velocidades de voo baseiam-se em pequenas amostras. 

• Dados empíricos limitados sobre atividade de voo noturno. 

 

Perturbação e deslocação 

• Dados empíricos específicos por espécie limitados sobre as taxas de deslocação e a extensão espacial em que 

ocorrem efeitos de deslocação no mar. 

• Dados empíricos limitados que apoiem as previsões de modelos baseados em índices. 

 

Efeitos de barreira 

• Dados empíricos limitados porque: i) os estudos anteriores aplicaram metodologias inadequadas; ii) os estudos 

anteriores não distinguiram os efeitos de barreira dos efeitos de deslocação; e iii) existem limitações nas técnicas 

de radar (por exemplo, em termos de identificação das espécies). 

• Dados empíricos limitados sobre aves nidificantes porque os estudos anteriores se concentraram nas aves 

migratórias. 

• O efeito de barreira cumulativo sofrido pelas espécies de aves migratórias de longa distância por terem de evitar 

múltiplas formações ao longo da sua rota migratória permanece por estudar. 

 

Perda e degradação dos habitats 

• Dados empíricos limitados que apoiem a identificação de ameaças ou as previsões de modelos baseados em 

índices. 

• Grau de funcionalidade ligado à terra ou ao mar além da fronteira de uma ZPE que é necessário para manter ou 

restaurar o estado de conservação favorável de uma espécie. 

 

Efeitos indiretos 

• Dados empíricos limitados sobre a sensibilidade e a vulnerabilidade das espécies-presas e sobre a sua importância 

para a sobrevivência e o sucesso reprodutivo das espécies de aves em questão. 

 

Estudo de caso 6-2 Estimar a altura de voo das aves marinhas utilizando o LiDAR 

Problema 

As estimativas do risco de colisão são calculadas utilizando modelação do risco de colisão, geralmente utilizando o 

modelo Band (, 2012). Um parâmetro de entrada essencial no modelo Band é a altura de voo das aves. Existem diversos 

métodos que permitem medir ou estimar as alturas de voo das aves, embora a validação das mesmas se afigure limitada 

ou inexistente (Thaxter et al., 2016). Este facto resultou em incertezas consideráveis relativas à estimativa das taxas de 

colisão, o que poderá dar origem à aplicação de métodos de avaliação excessivamente conservadores. 

 

Solução 

Os avanços recentes na tecnologia de deteção e telemetria por luz (LiDAR, do inglês Light Detection And Ranging; radar 

de luz) e na recolha de imagens digitais aéreas permitem recolher estimativas mais exatas da altura de voo das aves. 

 

Considerações práticas/técnicas 

Para recolher dados sobre a altura de voo das aves marinhas, é necessária uma aeronave equipada com um LiDAR 

adequado, sincronizado com uma câmara digital. À semelhança do que acontece nos levantamentos tradicionais aéreos 

digitais e conduzidos a bordo de um barco, o principal fator limitador da utilização do LiDAR para estimar a altura de voo 

das aves de noite é a necessidade de confirmar a presença de uma ave e de identificar a espécie em causa a partir das 

imagens digitais. 

 

Vantagens 

Ao contrário de outras abordagens, o LiDAR é capaz de medir a altura de voo das aves marinhas com um elevado grau 

de precisão, geralmente com uma margem de erro de um metro (Cook et al., 2018). A incerteza associada às medições 

da altura de voo das aves marinhas com o LiDAR é muito inferior à incerteza associada às medições efetuadas utilizando 

outras tecnologias. Além disso, as alturas de voo são estimadas em relação à superfície do mar, o que ajuda a superar 

dificuldades associadas a alturas de voo negativas que possam ser registadas por meio de levantamentos aéreos 

digitais, localizadores GPS ou telémetros laser (Cook et al., 2018). 

 

Desvantagens 
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A instalação de um scanner LiDAR aéreo sincronizado com uma câmara digital é atualmente muito mais dispendiosa do 

que os convencionais levantamentos aéreos digitais.  

Uma das principais limitações das estimativas da altura de voo das aves marinhas do LiDAR é o facto de a ondulação 

do mar poder interferir com a deteção das aves em voo, resultando numa elevada taxa de falsos positivos. Cook et al. 

(2018) utilizaram um limiar inferior de 1-2 m acima do nível do mar. Consequentemente, as distribuições das alturas de 

voo derivadas desta técnica serão tendenciosas contra as aves que voem menos de 1-2 m acima do nível do mar. Uma 

tal sobre-estimativa da percentagem de aves que voam a altitudes superiores é suscetível de levar a uma avaliação 

conservadora do risco de colisão, sendo considerado pouco provável que esta avaliação seja excessivamente 

conservadora. 

Fonte: Band, 2012; Cook, 2018; Thaxter, 2016. 

 

6.4.3 Possíveis medidas de z  

6.4.3.1 Introdução 

O presente capítulo apresenta uma visão global das possíveis medidas de atenuação que foram propostas 

ou aplicadas relativamente aos projetos de aproveitamento de energia eólica no mar. As limitações dessas 

medidas devem ser tidas em conta, sobretudo quando são instaladas turbinas eólicas em locais com muitas 

aves. Além disso, existe uma grande incerteza relativamente à eficácia de algumas das medidas enumeradas. 

A localização adequada dos parques eólicos e das infraestruturas conexas (macrolocalização) é a medida de 

atenuação mais evidente para evitar quaisquer impactos negativos nas aves e na vida selvagem em geral. 

O capítulo seguinte descreve, por conseguinte, as medidas de atenuação e a sua eficácia para evitar ou 

reduzir efeitos significativos para as aves após a devida macrolocalização de um projeto de aproveitamento 

de energia eólica. 

6.4.3.2 Conceção das infraestruturas: número e especificações técnicas das turbinas 
(incluindo iluminação) 

Esta medida, descrita no capítulo 5.3.3.3 (terrestre), também se aplica aos projetos de aproveitamento de 

energia eólica no mar. A conceção das infraestruturas pode ajudar a reduzir o risco de colisão, mas pode 

também influenciar a deslocação e os efeitos de barreira. 

A utilização de dados de levantamentos das condições de referência no terreno ou de dados de monitorização 

operacional com modelação preditiva (como os modelos de risco de colisão) permite explorar a influência da 

conceção das turbinas e do número de turbinas. Tal poderá ser útil ao formular uma conceção otimizada de 

baixo risco ecológico.  

A modelação por Johnston et al. (2014) demonstrou estatisticamente que a elevação da altura do cubo e a 

utilização de menos turbinas, mas de maior dimensão são medidas eficazes para reduzir o risco de colisão. 

Burton et al. (2011) concluíram que, embora tenham sido propostas, em diferentes setores industriais, 

diversas tecnologias e técnicas para reduzir as colisões de aves, poucas foram extensivamente testadas, quer 

em parques eólicos marítimos, quer terrestres. Das medidas que analisaram, foram identificadas as mais 

suscetíveis de reduzir o risco de colisão das aves, entre as quais se encontrava a instalação de torres de 

desvio121. No entanto, a instalação destas torres foi identificada como sendo apenas suscetível de produzir 

efeitos em zonas com grandes concentrações de alcídeos e mergulhões. 

Relativamente à atratividade da luz para as aves, os dados disponíveis na literatura (Burton et al., 2011) 

sugerem que as medidas de atenuação mais eficazes incluem: i) a mudança de luzes vermelhas contínuas 

(destinadas a alertar as aeronaves e as embarcações) para luzes intermitentes; ou ii) a utilização de luzes de 

alerta azuis/verdes contínuas. Contudo, a possibilidade de aplicar estas medidas deve ser verificada tendo 

em conta a regulamentação nacional e regional.  

                                                      

121 Torres instaladas em torno do perímetro de um parque eólico para dissuadir a entrada das aves, como descrito por 
Larsen & Guillemette (2007). 
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6.4.3.3 Calendarização: evitar, reduzir ou fasear atividades durante períodos 
ecologicamente sensíveis 

A calendarização visa evitar ou reduzir a perturbação e a deslocação das aves em determinados períodos 

críticos. Pode ser mais útil durante a construção, o reequipamento e a desativação do que durante o 

funcionamento. A calendarização implica a suspensão ou a redução das atividades durante os períodos 

ecologicamente sensíveis. Uma outra opção de calendarização é fasear as atividades para que estas se 

possam manter, mas apenas em locais menos sensíveis. Isso pode ser feito utilizando: i) conhecimentos 

ecológicos existentes sobre as espécies suscetíveis de estarem presentes no projeto de aproveitamento de 

energia eólica; ii) dados de levantamentos das condições de referência no terreno; ou iii) dados de 

monitorização operacional. 

Ao contrário do que acontece nos parques eólicos terrestres, esta medida será provavelmente menos aplicada 

nos parques eólicos marítimos. Não se conhecem exemplos de parques eólicos marítimos em que esta 

medida tenha sido aplicada. Nestes, a capacidade de elaborar os calendários de modo a evitar efeitos é muito 

limitada, em grande medida devido à dimensão da construção e ao provável calendário de construção. A 

maior capacidade dos navios de construção também implica que as condições meteorológicas sejam 

praticamente o único constrangimento à construção no mar. 

6.4.3.4 Deslastre: temporização do funcionamento das turbinas 

Tal como acontece no caso da energia eólica terrestre, o recurso ao deslastre pode ser eficaz para evitar ou 

reduzir o risco de colisão de aves nos parques eólicos marítimos. 

A desativação temporária das turbinas é uma das medidas capazes de ajudar a reduzir o risco de colisão de 

aves (Burton et al., 2011). O Ministério do Ambiente da Alemanha recomenda o seguinte: i) desativação 

temporária das turbinas durante períodos de migração em massa para reduzir o risco de colisão (sobretudo 

em condições meteorológicas e de visibilidade adversas) e ii) posicionar o plano do rotor fora da direção da 

migração122. A concretização destas medidas exige: i) bons modelos de previsão da migração; e ii) 

levantamentos da intensidade da migração nas imediações dos parques eólicos. 

No entanto, é necessário modelar os efeitos de estratégias diferentes e realistas de desativação nas aves 

marinhas. 

6.4.3.5 Sistemas de dissuasão acústica e visual 

A utilização de sistemas de dissuasão visa reduzir o risco de colisão.  

Os sistemas de dissuasão implicam geralmente a instalação de dispositivos que emitem estímulos auditivos 

ou visuais, de forma constante ou intermitente ou quando acionados por um sistema de deteção de aves. 

Além disso, podem ser aplicados sistemas de dissuasão passivos nas torres e nas pás das turbinas, como a 

pinturas.  

As provas da eficácia destas técnicas continuam a ser limitadas, e é provável que essa eficácia esteja muito 

associada a determinados locais e espécies.  

6.5 Mamíferos marinhos 

6.5.1 Introdução 

As informações fornecidas no presente capítulo são pertinentes para as espécies de mamíferos marinhos 

enumeradas no anexo II e no anexo IV da Diretiva Habitats (ver Quadro 6-5). As espécies do anexo II são 

aquelas para as quais têm de ser designados sítios Natura 2000 e são, por conseguinte, o objeto do presente 

documento de orientação no que diz respeito à avaliação adequada. Contudo, as informações contidas no 

presente capítulo também são pertinentes para as avaliações relativas às espécies do anexo IV que exigem 

                                                      

122 https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-
power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html. 

https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html


 

 Documento de orientação sobre projetos de aproveitamento de energia eólica e legislação da UE no domínio da natureza 181 

uma proteção rigorosa nos termos da Diretiva Habitats. O apêndice E contém uma lista dos documentos de 

orientação nacionais aplicáveis aos mamíferos marinhos. 

Quadro 6-5: Espécies de mamíferos marinhos (focídeos e cetáceos) incluídas nos anexos II e IV da Diretiva Habitats. (S 
= Sim; N = Não) 

Espécie Nome comum 
Anexo II 
(Natura 2000) 

Anexo IV 
(rigorosamente 
protegidas) 

CETACEA    

Phocoena phocoena Toninha-comum S S 

Tursiops truncatus Roaz-corvineiro S S 

Cetacea (todas as outras 

espécies) 
Baleias, golfinhos e toninhas N S 

PHOCIDAE    

Halichoerus grypus Foca-cinzenta S N 

Monachus monachus* Foca-monge S S 

Pusa hispida botnica Foca-marmoreada S N 

Pusa hispida saimensis*^ 
Foca-marmoreada-do-

saimaa 
S S 

Phoca vitulina Foca-vulgar S N 

* espécies prioritárias por cuja conservação a UE é especialmente responsável, devido à percentagem da sua 

distribuição natural que se situa no interior do território europeu dos Estados-Membros aos quais se aplica o Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia. 

^ A foca-marmoreada-do-saimaa habita o lago Saimaa, na Finlândia, pelo que não se prevê que seja pertinente para 

projetos de energia eólica, a menos que estes interfiram no seu habitat. 

Dada a natureza abrangente dos mamíferos marinhos, a realização de levantamentos estratégicos a nível 

regional, nacional ou até mesmo internacional é importante para: i) fornecer informações sobre os níveis 

populacionais de referência; e ii) apoiar uma avaliação biologicamente significativa dos planos e projetos, 

sobretudo no que diz respeito aos efeitos cumulativos. Esses inquéritos serão provavelmente coordenados a 

nível nacional ou regional, mas também poderão ter de ser complementados por trabalhos de levantamento 

a nível dos planos ou projetos para fornecer dados locais de maior resolução.  

Um exemplo de um levantamento pertinente, em grande escala (internacional) e a longo prazo sobre 

mamíferos marinhos é o programa SCANS123 («Small Cetaceans in European Atlantic waters and the North 

Sea» — pequenos cetáceos em águas do Atlântico Europeu e do mar do Norte). Este programa é apoiado 

pela UE e pelos Governos da Dinamarca, de França, da Alemanha, dos Países Baixos, da Noruega, de 

Portugal, de Espanha, da Suécia e do Reino Unido. O programa utilizou uma combinação de embarcações 

de superfície e aeronaves como plataformas de levantamento. 

Importa recolher dados de referência para apoiar uma avaliação adequada utilizando os melhores métodos 

disponíveis. Não é possível apresentar um modelo simples para os levantamentos das condições de 

referência ou a monitorização (quer se trate de trabalhos a nível de um projeto ou de trabalhos estratégicos 

em grande escala) devido ao grande número de parâmetros que têm de ser tidos em consideração. Por 

exemplo, não é necessariamente correto que os levantamentos de mamíferos marinhos sejam «combinados» 

com os levantamentos de aves marinhas, quer sejam realizados a partir do ar ou a bordo de um barco. 

Macleod et al. (2010) salientarem que as abordagens atuais parecem envolver, regra geral, a adição dos 

                                                      

123 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/. 

https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
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levantamentos de mamíferos marinhos a levantamentos que foram otimizados para as aves marinhas. 

Argumentam que esta abordagem do problema é incorreta se a variância dos levantamentos de aves 

marinhas for inferior à variância dos levantamentos de mamíferos marinhos, o que é quase certo. A Caixa 6-9 

apresenta orientações básicas sobre as metodologias dos levantamentos. 

Caixa 6-9: Informações sobre a distribuição dos mamíferos marinhos e orientações sobre as 
metodologias de levantamento 

Levantamentos da distribuição internacional a regional em grande escala 

• Os censos SCANS foram realizados em 1994 (SCANS I), 2005/07 (SCANS II) e 2016 (SCANS III)124. 

• Resumo da Comissão OSPAR125. 

• Estudo acústico dos mamíferos marinhos da costa leste da Escócia (Scottish East Coast Marine Mammal Acoustic 

Study — ECOMMAS)126. 

• A monitorização de mamíferos marinhos do mar Báltico pela Comissão para a Proteção do Meio Marinho do Mar 

Báltico (HELCOM, também designada por «Comissão de Helsínquia»)127. 

• SAMBAH128 — Monitorização acústica estática da toninha-comum do mar Báltico: O projeto SAMBAH, financiado 

pelo programa LIFE, foi concluído em 2016 e foi um projeto internacional que envolveu todos os países da UE em 

torno do mar Báltico. 

• ACCOBAMS, sobretudo o levantamento em grande escala no verão de 2018129. 

 

Métodos de levantamento/monitorização 

• Macleod et al. (2010) apresentam informações úteis sobre as vantagens e as desvantagens de metodologias de 

levantamento alternativas130. 

• Foram encontradas orientações limitadas sobre os métodos adequados de levantamento e monitorização de 

mamíferos marinhos em relação aos projetos de aproveitamento de energia eólica no mar. Os programas de 

monitorização a nível nacional (e de monitorização a níveis superiores) proporcionam informações pertinentes para 

muitos setores industriais e programas de conservação de espécies. Estes programas de monitorização são 

coordenados e frequentemente levados a cabo por múltiplas agências após um planeamento minucioso. Os 

levantamentos e a monitorização de mamíferos marinhos a nível dos projetos poderiam utilizar técnicas de deteção 

acústica e/ou visual a partir de barcos ou de aeronaves. Estas têm de ser adequadas às espécies e ao ambiente 

em questão131. 

 

6.5.2 Tipos de impactos 

6.5.2.1 Quais são os principais tipos de impactos? 

Os mamíferos marinhos (focídeos e cetáceos) podem ser afetados pelos parques eólicos marinhos de várias 

formas. A principal preocupação dos projetos de aproveitamento de energia eólica no mar têm sido os efeitos 

do ruído submarino, sobretudo o provocado pela cravação das estacas para as fundações das turbinas, 

nomeadamente: i) monoestaca e ii) do tipo jacket. A cravação destes dois tipos de estacas pode gerar 

elevados níveis de ruído impulsivo. Contudo, importa analisar um conjunto de potenciais efeitos adicionais 

caso a caso, que poderão ser importantes à medida que a compreensão do seu significado para os mamíferos 

marinhos vai melhorando com o tempo. 

Os tipos de impactos analisados nas avaliações adequadas estão sintetizados no Quadro 6-6. As avaliações 

adequadas têm de ter em conta, nomeadamente, se estes (ou outros) impactos têm o potencial de influenciar 

a taxa de sobrevivência ou o sucesso reprodutivo dos mamíferos marinhos individuais. Trata-se de um aspeto 

                                                      

124 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/. 
125 https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-
8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf. 
126 http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas. 
127 http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals. 
128 www.sambah.org. . 
129 http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/. 
130 https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf. 
131 Ver por exemplo: Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment (StUK 
43) (Estudo normalizado dos impactos das turbinas eólicas marítimas no meio marinho): 
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-
offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6.  

https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals
http://www.sambah.org/
http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/
https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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que importa ter em conta, uma vez que o sucesso reprodutivo dos indivíduos pode provocar alterações nos 

parâmetros demográficos de uma população e, consequentemente, uma alteração mensurável no tamanho 

da população. 

Quadro 6-6: Tipos de impactos nos mamíferos marinhos durante o ciclo de vida dos projetos de aproveitamento de energia 
eólica no mar (com base em turbinas eólicas fixas tradicionais)132 

Tipos de impactos  Fase do projeto 
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Perda e degradação dos habitats   X X X X 

Perturbação e deslocação por ruído   X X X X X 

Insuficiência auditiva (lesões resultantes do ruído submarino)  X X  X X 

Mascaramento das comunicações  X X X X X 

Colisão com embarcações  X X X X X 

Efeitos de barreira   X X X  

Redução da pressão da pesca   X X X  

Alterações na qualidade da água (contaminantes)   X X X X 

Efeitos do campo eletromagnético (EM) na navegação    X X  

Efeitos indiretos  X X X X X 

Efeitos de recife    X X  

 

Perda do habitat  

Numa aceção simples, pode considerar-se que a construção de um parque eólico marítimo num sítio 

Natura 2000 representa uma perda de habitat equivalente, no mínimo, à zona de pegada das novas 

infraestruturas (incluindo as fundações da turbina eólica ou da subestação, a proteção contra a infraescavação 

e a proteção dos cabos). 

Teoricamente, a perda de habitat também pode ocorrer se as zonas dos parques eólicos se tornarem 

importantes para os mamíferos marinhos (por exemplo, zonas de alimentação devido aos efeitos de recife 

e/ou à redução da pressão da pesca ou da navegação) e se esta vantagem se perder após o desativação. 

No entanto, ainda não existem provas científicas conclusivas de que as zonas dos parques eólicos sejam 

atrativas para os mamíferos marinhos.  

Perturbação e deslocação por ruído  

A perturbação por ruído submarino é tipicamente considerada em relação a atividades como a cravação de 

estacas e as detonações de UXO, uma vez que ambas podem gerar ruído suficiente para provocar a 

deslocação temporária dos animais. Os níveis elevados de ruído provocado pela cravação de estacas têm o 

potencial para afetar animais numa grande extensão (por exemplo, Thomsen et al., 2006; Nedwell et al., 2007; 

Diederichs et al., 2008; Carstensen et al., 2006; Bergström et al., 2014; Dähne et al., 2013). Brandt et al. 

(2011) investigaram as respostas comportamentais das toninhas-comuns ao ruído da construção gerado 

pelas funções monoestaca cravadas no fundo do mar durante a construção do parque eólico marítimo Horns 

Rev II nas águas dinamarquesas do mar do Norte. Identificaram um efeito negativo claro da cravação de 

estacas na atividade acústica das toninhas, que sofreu uma redução de 100 % na primeira hora após a 

cravação das estacas e permaneceu abaixo dos níveis normais durante 24-72 horas numa área até 2,6 km 

                                                      

132 Embora a experiência até agora seja limitada, espera-se que as turbinas eólicas flutuantes sejam menos prejudiciais 
em termos de: i) perda e degradação dos habitats; ii) perturbação por ruído; iii) insuficiência auditiva; e iv) 
mascaramento das comunicações. Por outro lado, os «efeitos de recife» das turbinas eólicas flutuantes serão mais 
limitados. 
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do local de construção. Este período de atividade acústica reduzida foi menor quanto maior a distância do 

local da cravação das estacas, não tendo sido detetados efeitos negativos a uma distância superior à distância 

média de 17,8 km. Os autores concluíram que a atividade das toninhas e possivelmente a sua abundância 

sofreram uma redução durante os cinco meses de construção. 

Estudos realizados em parques eólicos nas águas alemãs do mar do Norte registaram grandes declínios nas 

deteções de toninhas próximas do local de cravação das estacas (declínio > 90 % a níveis de ruído superiores 

a 170 dB), sendo o efeito menor quanto maior a distância em relação às estacas (declínio de 25 % a níveis 

de ruído entre 145 e 150 dB) (Brandt et al., 2016). 

Estão a surgir também informações de um programa de monitorização a grande profundidade no parque 

eólico marítimo de Beatrice, na Escócia. A monitorização da atividade das toninhas-comuns durante a 

atividade de cravação de estacas indicou que as toninhas são deslocadas da vizinhança imediata da atividade 

de cravação de estacas, com 50 % de probabilidade de resposta a aproximadamente 7 km do local de 

atividade (Graham et al., 2017). Esta monitorização indicou também que a resposta diminuiu durante o 

período de construção e que a atividade das toninhas recuperava entre as atividades de cravação de estacas. 

A Agência Sueca para o Ambiente concentra-se nas populações vulneráveis de toninhas-comuns do mar 

Báltico. Considera que os efeitos comportamentais, que podem ser percecionados como mais ligeiros do que 

os efeitos físicos, são potencialmente significativos. Isto acontece porque os efeitos 

comportamentais — como os efeitos físicos — podem ter efeitos fatais tanto a nível do indivíduo como a nível 

da população. O afugentamento das toninhas-comuns dos seus habitats primários implica um risco de danos 

decorrentes, em parte, da diminuição da ingestão energética e do aumento dos níveis de stresse. As toninha-

comuns têm uma capacidade limitada para armazenar energia, e normalmente chegam a fazer até 

500 tentativas por hora de capturar peixe (Wisniewska et al., 2016). Isto significa que são sensíveis a 

perturbações e que é expectável que a sua deslocação para habitats secundários durante várias semanas ou 

meses provoque efeitos graves na saúde (Forney et al., 2017). O afugentamento destas espécies dos seus 

habitats primários pode originar custos significativamente superiores para garantir a sua sobrevivência e para 

motivar os animais a permanecerem na zona prevista para o parque eólico marítimo apesar das perturbações.  

Relativamente aos efeitos significativos prováveis nas toninhas-comuns, importa acrescentar que, na sua 

maioria, os levantamentos realizados até agora abrangeram zonas como o mar do Norte, em que as 

condições para estes animais são muito superiores às do mar Báltico. As zonas estudadas do mar do Norte 

normalmente tinham populações de toninhas mais fortes, com uma elevada abundância, ou seja, condições 

opostas às observadas no mar Báltico. Isto significa também que as conclusões dos levantamentos nem 

sempre podem ser totalmente aplicadas a outras zonas marinhas. O contexto local é muito importante. A 

população de toninhas do mar Báltico é pequena e tem um fraco estado de conservação. Além disso, é 

fortemente afetada pelas capturas acessórias, por tóxicos ambientais e por ruído submarino de atividades 

diferentes das relacionadas com a energia eólica. Relativamente aos tóxicos ambientais, o mar Báltico 

também é consideravelmente mais poluente do que, por exemplo, o mar do Norte. O nível de poluição no 

Báltico é tal que levou a uma redução da capacidade de reprodução das fêmeas (Kesselring et al., 2017). Por 

último, o mar Báltico possui menos habitats de boa qualidade que o mar do Norte para a toninha escolher. 

Isto significa que a deslocação das toninhas de um habitat primário no mar Báltico pode ter consequências 

mais graves do que a sua deslocação de um habitat primário no mar do Norte.  

A seguir ao ruído da cravação de estacas, o ruído da fase pré-construção e do funcionamento também pode 

afetar a vida marinha. Além dos levantamentos, também são frequentemente utilizados estudos geofísicos e 

geotécnicos para a construção de parques eólicos no mar. Estes estudos envolvem elevados níveis de ruído 

que podem causar: i) danos auditivos permanentes e temporários; ii) efeitos de fuga/evitamento; e iii) outros 

efeitos comportamentais. Algumas ecossondas utilizam frequências dentro da gama auditiva das toninhas-

comuns e podem perturbar a espécie, cuja sobrevivência é altamente dependente da comunicação acústica. 

O ruído contínuo dos veículos envolvidos na manutenção regular também pode provocar perturbações. 

O ruído da cravação de estacas pode provocar danos físicos graves em alguns animais, mas é uma operação 

transitória que dura alguns meses durante a construção do parque eólico e depois termina. Por outro lado, o 

ruído do funcionamento de um parque eólico é muito inferior, mas persiste no local durante muitos anos. Este 

pode afetar o comportamento de algumas espécies, possivelmente alterando o equilíbrio ecossistémico do 

local. Ainda não se conhecem bem os efeitos sonoros iniciais nem os efeitos sonoros a longo prazo dos 

projetos de parques eólicos marítimos na vida marinha. Não obstante, é claramente reconhecido que existem 
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efeitos negativos, embora os níveis-limite (os pontos em que se tornam mais ou menos prejudiciais) não sejam 

claros (Castell J. et al., 2009). 

Insuficiência auditiva 

A exposição de mamíferos marinhos a níveis elevados de ruído submarino pode provocar lesões, como, por 

exemplo, mudanças no limiar auditivo a uma ou mais frequências. No extremo da escala, as lesões podem 

ser letais. As lesões subletais podem afetar as taxas vitais do indivíduo (ou seja, a taxa de sobrevivência e a 

taxa de reprodução), pelo que representam uma consequência potencialmente grave. A alteração temporária 

do limiar auditivo (ATL) é considerada, no presente documento de orientação, como uma forma extrema de 

perturbação comportamental; a transferência permanente do limiar (TPL) é considerada o limite inferior de 

lesão. Os limiares de início de TPL não são derivados empiricamente por razões éticas. Em vez disso, são 

estimados com base na extrapolação dos limiares de início da ATL nos grupos de espécies principais, 

pertinentes de mamíferos marinhos com audição funcional. Relativamente aos ruídos impulsivos, como o da 

cravação de estacas, a NOAA (NMFS, 2018)133 definiu o início da ATL como o nível mais baixo que excede 

a variação natural registada na sensibilidade auditiva (6 dB) e pressupõe que a TPL ocorre na sequência de 

exposições resultantes em 40 dB ou mais de ATL medida aproximadamente quatro minutos após a exposição. 

A utilização de limiares de início de TPL não significa que todos os animais sofram de TPL; os limiares de 

TPL são, em vez disso, utilizados para indicar a amplitude abaixo da qual existe certeza de que não ocorrerá 

TPL. O início de TPL é, pois, uma indicação conservadora dos números de animais potencialmente em risco 

de TPL, e não tanto uma medida dos que se prevê que venham efetivamente a desenvolver TPL. A cravação 

de estacas e a detonação de engenhos por explodir (UXO) são atividades que geram energia suficiente para 

implicar o risco de insuficiência auditiva. É importante que as avaliações tenham devidamente em conta todas 

estas atividades e que o potencial para efeitos cumulativos (por exemplo, entre detonações de UXO e 

cravação de estacas em projetos individuais e distintos) não seja ignorado. 

A seguir são descritos outros efeitos potenciais que devem ser considerados caso a caso. 

Mascaramento das comunicações 

David (2006) identificou o potencial para o ruído da cravação de estacas interferir nas vocalizações fortes do 

roaz-corvineiro a 10-15 km e nas vocalizações fracas até 40 km. Os efeitos de deslocação nos golfinhos (ou 

seja, o afastamento dos golfinhos do local da cravação das estacas) podem sobrepor-se ao mascaramento 

das comunicações durante a construção. Contudo, níveis inferiores de ruído, por exemplo durante o 

funcionamento do parque eólico, poderão ter consequências significativas num período de tempo maior caso 

os comportamentos normais sejam comprometidos. 

Colisão com embarcações 

CEFAS (2009) e Bailey et al. (2014) sugeriram que o aumento do tráfego naval associado aos projetos de 

aproveitamento no mar aumenta o risco de colisões com embarcações, que podem resultar em 

ferimentos/mortalidade para os mamíferos marinhos.  

A maioria das análises de colisões de mamíferos marinhos com embarcações não estão relacionadas com 

projetos de aproveitamento de energia eólica. Dizem respeito sobretudo ao tráfego marítimo em vias de 

navegação em mar aberto e envolvem espécies de maior dimensão, como as baleias e os cachalotes. A 

maioria das colisões letais ocorrerá com navios de comprimento igual ou superior a 80 m que viajam a 

velocidades iguais ou superiores a 14 nós (Laist et al., 2001).  

Num dado momento, surgiu a preocupação de que as observações frequentes de focas-vulgares e juvenis de 

focas-cinzentas mortas, no Reino Unido e noutras águas europeias, com lacerações em espiral poderiam ter 

uma causa humana, nomeadamente interações com propulsores canalizados utilizados em muitas 

embarcações de apoio dos parques eólicos (Bexton et al., 2012). No entanto, os dados atuais sugerem que 

estes ferimentos foram provavelmente causados por predação por focas-cinzentas (Brownlow et al., 2015). 

                                                      

133 https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-mammal-protection/marine-mammal-acoustic-technical-guidance. 

https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-mammal-protection/marine-mammal-acoustic-technical-guidance
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O aumento do tráfego naval resultante das atividades ligadas à energia eólica marítimo é um efeito cumulativo 

significativo. É especialmente significativo em mares que já se encontram sujeitos a uma elevada pressão de 

navegação, como o mar Mediterrâneo, o mar do Norte e o mar Báltico.  

Efeitos de barreira 

O conceito de efeito de barreira baseia-se no pressuposto de que a presença de turbinas e atividades eólicas 

nas redondezas de um parque eólico poderá representar um obstáculo ao movimento de certas espécies de 

mamíferos marinhos. Este efeito seria mais prolongado do que: i) as perturbações temporárias durante a 

construção/desativação; ou ii) acontecimentos discretos durante o funcionamento, como obras de 

manutenção. Relativamente às espécies que ocorrem mais comummente perto dos parques eólicos marítimos 

existentes (por exemplo, toninhas-comuns, focas-vulgares e focas-cinzentas), parece não haver provas de 

qualquer efeito de barreira. As avaliações também descontaram a possibilidade de a combinação da cravação 

simultânea de múltiplas estacas representar um obstáculo ao movimento entre um local e outro (por exemplo, 

Smart Wind, 2015). No entanto, relativamente a outras espécies que podem ser encontradas nas novas zonas 

de aproveitamento eólico, como o Mediterrâneo (por exemplo, a baleia-comum Balaenoptera physalus, o 

cachalote Physeter macrocephalus e a baleia-bico-de-pato (Ziphius cavirostris), não existem informações 

relativas a um potencial efeito de barreira.  

Qualidade da água (contaminantes) 

Os mamíferos marinhos são vulneráveis a contaminantes tóxicos que se podem bioacumular e ser 

transmitidos aos filhos pelas mães lactantes (Bustamante et al., 2007). Na sua maioria, os poluentes 

bioacumuláveis foram eliminados e os efeitos resultam, em grande medida, de descargas históricas. Contudo, 

os compostos organoclorados lipossolúveis, como os bifenilos policlorados (PCB) industriais, podem ser 

ingeridos através dos alimentos e levar, potencialmente, a uma menor capacidade reprodutiva e a 

imunossupressão. 

Qualquer projeto de aproveitamento no mar requer a utilização de vários produtos químicos, como 

lubrificantes para motores diesel, óleos lubrificantes, fluidos hidráulicos e compostos antivegetativos 

(compostos que previnem a acumulação de algas nas infraestruturas marinhas).  

A qualidade da água também se pode alterar devido à mobilização de sedimentos em suspensão. Contudo, 

a sensibilidade relativamente baixa dos mamíferos marinhos aos sedimentos em suspensão, aliada às 

escalas espacial e temporal tipicamente limitadas de quaisquer efeitos, resultam geralmente em efeitos de 

baixa magnitude (por exemplo, Bergström et al., 2014). 

Campos eletromagnéticos 

Durante o funcionamento, os cabos CCAT e CA para a transmissão de eletricidade emitirão campos 

eletromagnéticos, que poderão, por sua vez, induzir campos elétricos no meio marinho. Gill et al. (2005) 

especularam que a sensibilidade magnética dos cetáceos, provavelmente associada à sua capacidade de 

orientação, poderia ser afetada por este fenómeno. Não existem provas conhecidas da ocorrência deste efeito 

na prática, pelo que não é atualmente considerado como um efeito significativo provável para os cetáceos. 

Efeitos de recife 

Quando são instaladas novas estruturas em águas marinhas, pode criar-se um efeito de recife. A colonização 

(instalação de espécies nas estruturas) dos «recifes» artificiais por algas e outras plantas marinhas, etc. (o 

chamado «efeito de recife») pode resultar na modificação dos habitats naturais circundantes, nomeadamente 

das presas e dos seus comportamentos. Esta modificação pode incluir: i) efeitos benéficos resultantes da 

redução da pesca; e ii) mais agregados de peixes (presas) (ver também a caixa 6-1).  

O funcionamento dos parques eólicos poderá ter um efeito positivo para os mamíferos marinhos e os peixes 

através: i) de ganhos de habitat resultantes da introdução de novos substratos duros (fundações e proteção 

contra a infraescavação) e/ou; ii) da redução/exclusão das atividades de pesca (por exemplo, Bergström et 

al., 2014; Raoux et al., 2017; Scheidat et al., 2011). Contudo, atualmente a confiança relativamente à 

existência deste efeito e ao caráter significativo é limitada. Concretamente, um estudo a longo prazo (Teilmann 

and Carstensen, 2012) realizado entre 2001 e 2012 num dos primeiros parques eólicos marítimos (Nysted, 
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em águas dinamarquesas no Báltico ocidental) concluiu que a atividade de ecolocalização das toninhas 

(enquanto indicador da presença destes animais) diminuiu significativamente na zona do parque eólico em 

comparação com os níveis iniciais, sem ter recuperado totalmente em 2012. A atividade de ecolocalização no 

parque eólico acabou por aumentar gradualmente, o que poderá ser indicativo de um efeito de recife em 

desenvolvimento, mas não significativo. Por outro lado, Scheidat et al. (2011) notificaram um aumento 

pronunciado e significativo na atividade acústica das toninhas-comuns na zona do projeto de aproveitamento 

de energia eólica de Egmong aan Zee, nos Países Baixos. Os autores salientaram o contraste com os 

resultados observados em Nysted. Sugeriram que o efeito líquido do projeto de aproveitamento de energia 

eólica de Egmong aan Zee é, provavelmente, positivo para os mamíferos marinhos (porque fatores como a 

maior disponibilidade de alimento e/ou abrigo sobrepõem-se a eventuais ruídos subaquáticos das turbinas e 

das embarcações de apoio). No entanto, salientaram que os resultados devem ser generalizados com 

prudência e não devem ser aplicados de forma acrítica a outros projetos de aproveitamento de energia eólica 

noutros habitats, uma vez que o equilíbrio entre os fatores positivos e negativos pode ser diferente em 

diferentes condições. Determinar se os mamíferos marinhos beneficiam da presença de um parque eólico 

marítimo só é possível em estudos a longo prazo que incluam, de preferência, levantamentos das condições 

de referência. No entanto, esta determinação será, provavelmente, importante no planeamento do 

reequipamento ou do desativação de projetos no final da sua vida. 

Após o desativação, há que ponderar de forma equilibrada as vantagens e as desvantagens de deixar certas 

infraestruturas no local, como as bases das fundações das turbinas eólicas e o enrocamento, que poderão 

conferir vantagens aos mamíferos marinhos. Isto deve ser analisado tendo em conta os apelos à remoção 

dessas estruturas, que poderão decorrer: i) de outros interesses de conservação (por exemplo, se os habitats 

preexistentes eram de natureza diferente), e ii) dos utilizadores do mar, nomeadamente interesses 

relacionados com a pesca e com a segurança da navegação). A Alemanha, por exemplo, decidiu que o 

desativação tem de envolver a remoção de todas as infraestruturas, e esta condição é incluída no alvará inicial 

para a construção da infraestrutura. 

6.5.2.2 Como se avalia o caráter significativo dos efeitos? 

A abordagem para determinar o caráter significativo centra-se no estudo da relação entre as consequências 

das atividades de aproveitamento de energia eólica (nomeadamente lesões ou perturbações) e as 

consequências para os indivíduos e as populações. 

O caráter significativo dos efeitos pode ser influenciado por vários fatores. Estes incluem a biologia, o 

ambiente, o planeamento e o projeto. A Caixa 6-10 apresenta uma síntese dos fatores tipicamente tidos em 

conta: i) na conceção dos métodos de recolha de dados de referência; e ii) numa avaliação do caráter 

significativo de cada fator.  

Caixa 6-10: Fatores que determinam os métodos de recolha de dados de referência e a avaliação do 
caráter significativo no que respeita aos projetos de aproveitamento de energia eólica no mar e aos 
mamíferos marinhos 

Biológicos 

• O grupo de audição funcional de mamíferos marinhos (Quadro 6-7). 

• A proximidade a zonas de reprodução — pressupõe-se maior sensibilidade para eventos críticos para a história da 

vida, como o parto. Tal reflete-se, por exemplo, na adoção de precauções mais rigorosas relativamente à cravação 

de estacas em determinados Estados-Membros. 

 

Ambientais 

• O meio subaquático, na medida em que afeta a propagação do som. A propagação do ruído submarino é 

tipicamente modelada. A modelação otimizada deve incluir dados de entrada que descrevam a batimetria, as 

características do sedimento do fundo do mar e as propriedades da coluna de água que afetam a velocidade do 

som (temperatura e salinidade, além da profundidade). Esta modelação deveria ser validade por levantamentos 

no terreno para confirmar as previsões (Farcas et al., 2016). 

• A presença de características geográficas suscetíveis de exacerbar os efeitos comportamentais. Por exemplo, as 

atividades geradoras de ruído em torno da entrada para uma baía, através de estreitos ou noutras zonas 

espacialmente restritas poderão resultar na incapacidade dos animais para se afastarem dos elevados níveis de 

ruído, possivelmente aumentando o seu risco de lesão. 

 

Planeamento ou projeto 
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• Projeto da fundação da turbina eólica. 

• Os níveis de ruído tendem a aumentar à medida que o diâmetro das estacas das fundações aumenta e que são 

aplicados maiores níveis de energia pelo martelo. 

• A instalação de fundações monoestaca é suscetível de resultar em maiores níveis de ruído submarino, mas durante 

um menor período de tempo total do que a instalação das fundações do tipo jacket, em que são normalmente 

utilizadas três ou quatro estacas de menor dimensão por fundação.  

• As soluções de fundações não cravadas, como as bases gravíticas, as âncoras de sucção ou as turbinas flutuantes, 

podem produzir níveis de ruído muito inferiores. Estas são pouco suscetíveis de produzir efeitos significativos de 

ruído submarino. 

• Tipo de solo — Pode afetar os níveis de energia necessários para a cravação das estacas e a duração da atividade 

de cravação. 

• Atividade das embarcações — A quantidade e o tipo de embarcações necessários durante as diferentes fases do 

projeto (incluindo o funcionamento), as suas rotas de trânsito e as alterações aos níveis existentes de tráfego 

marinho. 

 

Quadro 6-7: Gamas auditivas e grupos de audição funcional dos mamíferos marinhos (adaptado de Southall, 2007) 

Grupo de audição funcional Gama de audição funcional* 

Cetáceos de frequência baixa+ (baleias) 7 Hz a 30 kHz 

Cetáceos de frequência média (golfinhos, 
odontocetos, zifiídeos) 

150 Hz a 160 kHz 

Cetáceos de frequência elevada 
(focenídeos) 

180 Hz a 200 kHz 

Focídeos (verdadeiras focas) 75 Hz a 100 kHz 

* Representa a banda de frequência auditiva do grupo como um todo (ou seja, todas as espécies do grupo), sendo as 

gamas auditivas de cada espécie individual normalmente menos amplas. 

+ A gama auditiva estimada dos cetáceos de frequência baixa baseia-se em estudos comportamentais, em vocalizações 

gravadas e no ouvido interno. 

O risco de lesão auditiva dos mamíferos marinhos (ou seja, TPL ou efeitos mais graves) foi avaliado utilizando 

um conjunto de limiares baseados em audiogramas disponíveis. Por exemplo, os critérios facultados por 

Southall et al. (2007) foram normalmente utilizados. NMFS (2018), geralmente designados por 

orientações/limiares de NOAA, representam atualmente as orientações mais atualizadas para determinar 

TPL, tanto para ruídos impulsivos (por exemplo, da cravação de estacas) como não impulsivos (por exemplo, 

de dragagem ou atividades dos navios). O risco de lesão baseia-se em dois critérios: nível de exposição 

sonora cumulativo (SELcum) e nível de pressão sonora máximo (NPS máximo) (ver Quadro 6-8). Para avaliar 

o critério SELcum, as previsões do nível sonoro recebido são ponderadas pela frequência para refletir: i) a 

sensibilidade auditiva do grupo de audição funcional de cada espécie de mamífero marinho; e ii) a exposição 

ao som determinada durante um período de atividade de 24 horas. O critério do NPS máximo é comparado 

ao nível sonoro recebido não ponderado. A ultrapassagem de cada um dos limiares representa a 

probabilidade de lesão TPL. 

Quadro 6-8: Limiares de TPL da NOAA (NMFS, 2018) para ruído impulsivo 

Grupo auditivo Limiar de TPL  

 
SELcum 
[ dB re 1 μPa2 s] * 

NPS máximo 
[ dB re 1 μPa] não ponderado 

Cetáceos de frequência baixa 183 219 

Cetáceos de frequência média 185 230 

Cetáceos de frequência elevada 155 202 

Focídeos 185 218 

* ponderado de acordo com as funções de ponderação por audiograma da NMFS (2016) para cada grupo auditivo. 

Os efeitos comportamentais da construção de parques eólicos podem ser investigados utilizando uma curva 

de dose-resposta. Sempre que possível, esta curva deve apresentar dados empíricos específicos por espécie 

retirados dos dados de monitorização mais pertinentes disponíveis. Está igualmente a ser desenvolvida a 

utilização de modelos populacionais para avaliar as consequências dos efeitos de perturbação para as 

populações (ver Estudo de caso 6-3). 
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Estudo de caso 6-3 Modelos populacionais dos mamíferos marinhos 

As consequências populacionais dos efeitos subletais, como as perturbações associadas à cravação de estacas para 

as fundações das turbinas eólicas, podem ser estudadas utilizando uma modelação preditiva ou análises de viabilidade 

populacional. Duas destas abordagens são o iPCoD e o DEPONS, analisadas nos pontos seguintes. 

 

• O DEPONS («Disturbance Effects on the harbour-porpoise population Of the North Sea» — perturbações na 

população de toninhas-comuns do mar do Norte) é um programa de investigação liderado pelo Centro Nacional 

para o Ambiente e a Energia (DCE) da Universidade de Aarhus. O programa disponibilizou gratuitamente um 

modelo que permite simular o modo como a dinâmica das populações de toninhas-comuns são afetadas pelo ruído 

da cravação de estacas associado à construção de parques eólicos marítimos. O DEPONS baseia-se num modelo 

individual do movimento e da energia das toninhas-comuns desenvolvido por Jacob Nabe‑Nielsen e pelos seus 

colegas (Nabe-Nielsen et al., 2011; Nabe‑Nielsen et al., 2013; Nabe-Nielsen et al., 2014). 

• O iPCoD («Interim Population Consequences of Disturbance» — consequências provisórias das perturbações nas 

populações) é um quadro para a investigação dos efeitos do ruído, sobretudo resultante da cravação de estacas 

em parques eólicos marítimos (Harwood et al., 2013; King et al., 2015). O modelo analisa o número de mamíferos 

marinhos que se prevê que sejam alvo de perturbação e/ou TPL e prevê a futura trajetória da população com base 

nas consequências determinada por um processo de modelação da incerteza a partir de pareceres de peritos. A 

seu tempo, espera-se que estejam disponíveis dados empíricos para substituir os pareceres dos peritos. O quadro 

pode ser aplicado a várias espécies, nomeadamente a toninha-comum, a foca-cinzenta, a foca-vulgar, o roaz-

corvineiro e a baleia-anã. Embora o iPCoD se baseie em alguns pressupostos sólidos e em pareceres de peritos, 

os seus pontos fortes incluem a transparência, a auditabilidade e a quantitatividade. Uma das principais vantagens 

do iPCoD poderá ser a sua capacidade de avaliar o impacto cumulativo de vários projetos de aproveitamento de 

energia eólica no mar. 

 

Sparling et al. (2017) disponibilizam mais informações sobre os modelos populacionais utilizados na avaliação de 

impacto nos mamíferos marinhos. 

Fonte: 

Modelo DEPONS disponível em: https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70. 

Modelo iPCoD disponível em: http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/. 

 

Estudo de caso 6-4 Avaliação do impacto do ruído da cravação de estacas nos mamíferos marinhos, 
Alemanha 

A Agência Federal Marítima e Hidrográfica da Alemanha (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) emitiu 

duas normas técnicas para estudos ambientais do efeito do ruído nos mamíferos marinhos. O estudo normalizado dos 

efeitos das turbinas eólicas marítimas no meio marinho (StUK 4) está dividido em: 

i) uma norma com instruções de medição para monitorização do ruído submarino; e 

ii) uma norma para parques eólicos marítimos com previsões do ruído submarino, requisitos mínimos de documentação. 

 

A estratégia seguida pelas autoridades para prevenir efeitos significativos da cravação de estacas nas toninhas-comuns 

é a das medidas técnicas de atenuação e da redução do ruído na origem. Em conformidade com a regulamentação 

alemã, o limiar para potenciais efeitos nas toninhas-comuns chega aos 160 dB SEL (nível de exposição sonora) a 750 m 

de distância do local de cravação. 

 

De acordo com o plano de proteção das toninhas-comuns de 2013 na zona económica exclusiva alemã do mar do Norte, 

as obras de construção devem ser coordenadas forma a que seja expectável um efeito mínimo nos indivíduos ou nos 

níveis de população de toninhas-comuns. O som subaquático não pode, em nenhum momento, perturbar mais de 10 % 

dos sítios de conservação da natureza. Esta regra baseia-se na abordagem geral definida pela agência federal, que 

prevê que, quando se perde uma área superior a 1 %, o efeito é considerado significativo. No entanto, uma vez que a 

cravação de estacas é uma atividade temporária, uma área de 10 % é considerada aceitável134. 

 

                                                      

 
134 
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonz
ept_BMU.pdf. 

https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70
http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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Relativamente à zona Natura 2000 Sylt Outer Reef, existe uma exceção à regra. No período entre abril e agosto, não é 

possível perturbar mais de 1 % desta zona, uma vez que é presumivelmente uma zona de reprodução da toninha-

comum. 

Fonte: 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzko

nzept_BMU.pdf 

 

Estudo de caso 6-5 Condições de atribuição de licenças relacionadas com as toninhas-comuns para 
um parque eólico marítimo na Suécia 

Uma empresa de energia eólica tinha apresentado um pedido de licença para a construção de um parque eólico marítimo 

com, no máximo, 50 turbinas eólicas na província de Halland. Dois sítios Natura 2000 adjacentes, Stora Middelgrund 

och Röde bank (SE0510186) e Lilla Middelgrund (SE0510126), situam-se a 20 km do local do parque eólico. Esta zona 

do Categate possui números relativamente elevados de toninhas-comuns. Stora Middelgrund é uma das mais 

importantes zonas de reprodução da população de toninhas do Belt. Lilla Middelgrund também apoia um grande número 

de toninhas-comuns. Existe uma zona particularmente importante para a toninha-comum a cerca de 10 km do local do 

parque eólico.  

 

Em 2015, o Tribunal de Recurso em matéria Fundiária e Ambiental da Suécia decidiu135 que se aplicavam as disposições 

rigorosas em matéria de proteção das espécies. Constatou ainda — tal como constatara anteriormente o Tribunal em 

matéria Fundiária e Ambiental da Suécia — que a lenta taxa de reprodução e o longo tempo de rotação geracional das 

toninhas-comuns fazem com que qualquer perturbação a nível individual seja significativa para o estado de conservação 

de toda a população.  

 

O tribunal decidiu que a zona de Stora Middelgrund och Röde bank e a zona particularmente importante a cerca de 

10 km do parque eólico (onde as fêmeas sexualmente maduras passam 50 % do seu tempo) não seriam sujeitas a níveis 

de ruído suscetíveis de levar à deslocação das toninhas-comuns. Nesta base, o tribunal decidiu que, desde que os 

efeitos locais ocorram apenas dentro de um raio de dez quilómetros da zona do parque eólico, não existe um risco 

significativo de que as zonas Natura 2000 sejam afetadas.  

 

A empresa de energia eólica recebeu uma licença para construir o parque eólico com determinadas condições. Uma 

das condições era a de que a empresa se certificasse de que não estaria presente nenhuma toninha-comum num raio 

de 750 m das atividades com um determinado nível de ruído, tanto durante a fase de construção como durante a fase 

de desativação do projeto. 

Fonte: Agência de Gestão Marinha e das Águas da Suécia 

 

A Caixa 6-11 sintetiza algumas das incertezas e dificuldades encontradas na avaliação dos efeitos 

significativos prováveis nos mamíferos marinhos. Estas incertezas e dificuldades poderão exigir uma recolha 

adicional de dados de referência ou a aplicação do princípio da precaução. 

Caixa 6-11: Principais desafios na avaliação dos efeitos prováveis significativos nos mamíferos 
marinhos 

Todos os efeitos 

• Os fatores de variação sazonal e interanual na distribuição dos mamíferos marinhos. 

• A importância relativa de diferentes zonas marítimas, por exemplo: i) para alimentação; ii) como corredores 

migratórios; e iii) para reprodução (acasalamento e/ou parto). 

 

Ruído submarino  

• A extensão espacial das perturbações e o número de animais afetados. 

• O(s) mecanismo(s) subjacentes(s) à resposta dos mamíferos marinhos ao ruído. 

                                                      

135 Acórdão de 8 de dezembro de 2015 no processo M 6960-14, disponível em 
https://databas.infosoc.se/rattsfall/30866/fulltext.  

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://databas.infosoc.se/rattsfall/30866/fulltext
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• A importância relativa do ruído das embarcações, da cravação de estacas, dos sistemas de dissuasão acústica e 

de outras fontes de ruído na perturbação e deslocação dos mamíferos marinhos.  

 

Variação na resposta devido à qualidade dos habitats, à sazonalidade e às técnicas de construção 

• Os efeitos das perturbações ou lesões (TPL) nas taxas vitais dos mamíferos marinhos (por exemplo, sobrevivência 

e reprodução). 

• A falta de dados empíricos relativos a algumas espécies. Por exemplo, parece não existirem estudos da resposta 

comportamental da baleia-anã aos sons impulsivos (Harwood & King, 2017). 

• Os níveis de ruído submarino resultantes do funcionamento das turbinas eólicas foram considerados pouco 

suscetíveis de afetar significativamente os mamíferos marinhos (Bailey et al., 2014). Contudo, existem algumas 

incertezas quanto aos níveis prováveis de ruído de turbinas mais recentes e muito maiores (por exemplo, 10 MW+). 

As avaliações devem evitar pressupor que os níveis de ruído permanecerão necessariamente abaixo de níveis 

preocupantes. 

• Existem incertezas quanto à interação entre a magnitude absoluta do ruído submarino e a duração do efeito. Por 

exemplo, um parque eólico assente em fundações monoestaca levará menos tempo (tempo total gasto na cravação 

das estacas) a instalar do que o mesmo parque eólico se for assente em fundações jacket. No entanto, os níveis 

de ruído absoluto serão provavelmente superiores no caso das fundações monoestaca (de maior dimensão). 

Ambos os cenários devem ser avaliados, e o cenário mais desfavorável em termos de mamíferos marinhos 

afetados (ou seja, de número de animais lesionados e/ou deslocados) proposto para avaliação. 

• A grandes distâncias, as transições dos ruídos impulsivos tornam-se mais contínuas. Os limiares dos efeitos de 

TPL são superiores no caso do ruído contínuo (ou seja, exigem níveis de som mais elevados para produzir efeitos) 

do que no caso do som impulsivo. No entanto, o intervalo a que é apropriado aplicar limiares de ruído contínuo 

para atividades como a cravação de estacas ou as detonações UCO não é claro e é suscetível de variar 

dependendo das condições específicas do local. 

 

Deslocação 

• Existem incertezas quanto à importância da deslocação nos indivíduos e nas populações de mamíferos marinhos, 

ou seja, quanto às suas consequências ecológicas (ver Estudo de caso 6-3). 

• Existem lacunas nos conhecimentos sobre o modo como as toninhas-comuns do mar Báltico são afetados pela 

fase de funcionamento. Existem muito poucos estudos sobre as toninhas-comuns. Os estudos que foram 

realizados geraram resultados que não são necessariamente aplicáveis às condições do mar Báltico (comentário 

da Agência de Gestão Marinha e das Águas da Suécia, 2019). 

• Embora, na sua maioria, os estudos se centrem no ruído da cravação de estacas, Brandt et al. (2018) também 

descrevem um declínio nas deteções de toninhas nas imediações dos locais de construção várias horas antes da 

cravação. Tal deve-se, possivelmente, a um aumento das atividades (por exemplo, tráfego de embarcações) em 

torno da construção e a uma melhor transmissão do som submarino durante as condições meteorológicas calmas 

em que é efetuada a cravação. Este efeito poderia levar ao questionamento da utilização de dispositivos de 

dissuasão acústica caso estes contribuam para aumentar desnecessariamente os níveis de ruído submarino. No 

entanto, esta questão tem de ser mais estudada. 

 

Mascaramento das comunicações 

• Existem informações limitadas sobre o mascaramento das comunicações, que é um efeito potencialmente 

significativo caso o ruído submarino comprometa a utilização rotineira do som pelos mamíferos marinhos. 

 

Colisão com embarcações 

• Existem informações limitadas sobre as colisões entre mamíferos marinhos e embarcações no contexto da 

construção e do funcionamento de projetos de aproveitamento de energia eólica no mar.  

 

Campos eletromagnéticos 

• Bergström et al. (2014) sugeriram que, com base nas escassas informações empíricas disponíveis, não foram 

demonstrados, até à data, efeitos significativos dos campos eletromagnéticos nos mamíferos marinhos (o estudo 

abrangeu quatro espécies: toninha-comum, foca-vulgar, foca-cinzenta e foca-marmoreada). 

 

Efeitos de barreira 

• O conceito de efeito de barreira baseia-se no pressuposto de que a presença de turbinas e atividades eólicas nas 

redondezas de um parque eólico poderá representar um obstáculo ao movimento de certas espécies de mamíferos 

marinhos. Embora este efeito seja bastante bem compreendido relativamente a algumas espécies de mamíferos 

marinhos, relativamente a outras espécies as provas da existência de barreiras são menos claras.  

 

Efeitos de recife 
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• Foram propostas hipóteses relativas ao potencial do funcionamento dos parques eólicos para ter um efeito positivo 

para os mamíferos marinhos, através: i) de ganhos de habitat resultantes da introdução de novos substratos duros 

(fundações e proteção contra a infraescavação); e/ou ii) da redução/exclusão das atividades de pesca (por 

exemplo, Bergström et al., 2014; Raoux et al., 2017; Scheidat et al., 2011). Contudo, atualmente a confiança 

relativamente à existência deste efeito e ao caráter significativo é limitada.  

 

6.5.3 Possíveis medidas de atenuação  

6.5.3.1 Introdução 

O presente capítulo apresenta uma visão global das possíveis medidas de atenuação que foram propostas 

ou aplicadas relativamente aos projetos de aproveitamento de energia eólica e aos mamíferos marinhos. 

São analisadas as seguintes medidas:  

a) exclusão de zonas específicas (macrolocalização); 

b) o evitamento de períodos sensíveis, como a época de reprodução (calendarização); 

c) medidas relacionadas com o tipo de fundações das turbinas (fundações com baixo nível de ruído); 

d) medidas de restrição do ruído para reduzir os níveis de ruído submarino emitidos durante a 

construção;  

e) vigilância (visual e acústica) da presença de mamíferos marinhos nas zonas de exclusão;  

f) medidas destinadas a dissuadir ativamente os animais de entrar nessas zonas. 

 

As medidas descritas concentram-se na cravação de estacas e na detonação de UXO, que são as atividades 

geradoras de ruído mais significativas associadas aos projetos de parques eólicos marítimos. Na sua maioria, 

estas atividades estão restringidas à fase de construção, embora possam também ser pertinentes para a fase 

de reequipamento. A ausência de medidas para as fases e atividades do projeto diferentes da cravação de 

estacas/detonação de UXO não significa que estas outras fases e atividades devam ser ignoradas. 

Geralmente, não se preveem efeitos significativos para atividades como o levantamento geofísico pré-

construção. Não obstante, devem seguir-se abordagens de boas práticas para: i) minimizar as emissões 

desnecessárias de energia acústica; ii) reduzir o risco de outros tipos de poluição; e iii) reduzir o risco de 

colisões com mamíferos marinhos, etc. 

 

A Caixa 6-12 apresenta o quadro de atenuação para atividades de cravação de estacas, perfuração e 

dragagem, delineado no Acordo sobre a Conservação de Cetáceos no Mar Negro, Mar Mediterrâneo e Área 

Atlântica Adjacente (ACCOBAMS).  

 

Caixa 6-12: Quadro de atenuação para atividades de cravação de estacas, perfuração e dragagem 
(ACCOBAMS, 2019) 

 Fase de planeamento (resultados esperados da AIA) 

 Rever a presença de cetáceos nos períodos candidatos às obras e realizar — ou financiar — investigação caso as 

informações sejam inexistentes ou inadequadas. 

 Selecionar períodos de baixa sensibilidade biológica. 

 Utilizar resultados de modelação de propagação do som, verificados no terreno, para decidir as fronteiras da zona de 

exclusão. 

 Planear a potência de origem mais baixa que seja viável. 

 Ponderar o recurso a tecnologias alternativas (ver 6.5.3.4). 

 Planear tecnologias de atenuação do ruído se não foram possíveis alternativas (ver também 6.5.3.5). 

 

Práticas de atenuação em tempo real 

 Utilizar dispositivos de atenuação acústica antes do início dos trabalhos (ver 6.5.3.5). 

 Utilizar o protocolo de «arranque suave» (ver 6.5.3.5). 

 Utilizar o protocolo de monitorização visual e acústica (ver 6.5.3.6). 

 

Pós-atividade 

 Relatório pormenorizado sobre a atenuação em tempo real. 
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Fonte: ACCOBAMS, 2019. Disponível em https://accobams.org/wp-

content/uploads/2019/04/MOP7.Doc31Rev1_Methodological-Guide-Noise.pdf 

 

6.5.3.2 Macrolocalização 

Uma localização adequada e a ponderação da exclusão de determinadas zonas em reconhecimento da 

presença de habitats são medidas essenciais para os mamíferos marinhos, permitindo evitar efeitos 

significativos nestes animais. 

Com base no exemplo do processo da BirdLife International para determinar as «zonas importantes para as 

aves e a biodiversidade», o Grupo de Trabalho Conjunto SSC/WCPA para as Áreas Protegidas de Mamíferos 

Marinhos da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) identificou zonas importantes para 

os mamíferos marinhos (IMMA)136. As IMMA são definidas como porções discretas de habitat, importantes 

para as espécies de mamíferos marinhos, que têm o potencial de serem delineadas e geridas para fins de 

conservação. O conhecimento das zonas que são importantes para os mamíferos marinhos facilitará o 

equilíbrio das utilizações humanas do mar, como os projetos de aproveitamento de energia eólica no mar, 

com o imperativo da conservação da biodiversidade marinha. 

6.5.3.3 Calendarização: evitar, reduzir ou fasear atividades durante períodos 
ecologicamente sensíveis 

A calendarização envolve evitar ou suspender atividades de construção (cravação de estacas e detonação 

de UXO) durante períodos sensíveis dos ciclos biológicos das espécies (por exemplo, nas épocas de 

reprodução ou alimentação). A calendarização é considerada uma medida muito eficaz, uma vez que pode 

prevenir perturbações de espécies resultantes do ruído e de outros efeitos durante estes períodos. No entanto, 

importa salientar que as restrições sazonais podem ser difíceis de implementar para algumas espécies com 

períodos sensíveis longos. Por exemplo, as toninhas-comuns do Atlântico Norte acasalam em julho/agosto e 

dão à luz em maio/junho do ano seguinte. A partir desse momento, as crias estão completamente 

dependentes das mães para amamentação durante cerca de 8-10 meses. Durante este período, uma 

separação da mãe e da cria resulta muito facilmente na morte da cria. Por conseguinte, não existem períodos 

«seguros» para as toninhas-comuns. Neste tipo de espécies, não basta simplesmente evitar as épocas de 

reprodução para evitar um impacto negativo. Por outro lado, noutras zonas da Europa, como o Mediterrâneo, 

a calendarização seria apropriada, uma vez que se sabe que alguns dos mamíferos marinhos do 

Mediterrâneo, como a baleia-comum (Balaenoptera physalus), são sensíveis a perturbações antropogénicas, 

mas apresentam padrões de distribuição sazonais marcados137. 

6.5.3.4 Conceção das infraestruturas: Fundações das turbinas  

As medidas de conceção das infraestruturas visam evitar a insuficiência auditiva e reduzir os efeitos de 

perturbação/deslocação. Os elevados níveis de ruído submarino estão associados à cravação de estacas em 

fundações monoestaca e do tipo jacket. Existem alternativas que não produzem este nível de ruído, que foram 

utilizadas em vários projetos. 

Nos parques eólicos marítimos existentes, dominam as fundações assentes em estacas, tanto monoestaca 

como do tipo jacket. Estas últimas utilizam várias estacas de menor dimensão para ancorar cada fundação. 

No entanto, o primeiro parque eólico marítimo do mundo, o de Vindeby, na Dinamarca, foi construído 

utilizando bases gravíticas. Este tipo de fundação também foi utilizado em vários outros projetos desde então. 

Um outro tipo de fundação que evita a necessidade de cravação de estacas são os baldes ou âncoras de 

sucção, que são utilizados há várias décadas noutras indústrias marítimas. Estes foram recentemente 

ensaiados no setor da energia eólica marítima e utilizados em várias instalações de menor dimensão, como 

os mastros anemométricos em Dogger Bank, no mar do Norte. Mais recentemente, a técnica estabelecida 

das fundações flutuantes foi ensaiada no setor dos parques eólicos em instalações ao largo da costa da 

Escócia (Kincardine e Hywind), de França (Floatgen) e de Portugal (Windfloat Atlantic). Esta tecnologia abre 

                                                      

136 https://www.marinemammalhabitat.org/immas/imma-eatlas/.  
137 https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C. 

https://www.marinemammalhabitat.org/immas/imma-eatlas/
https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C
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a possibilidade de situar os parques eólicos em águas mais profundas e de alcançar emissões 

substancialmente reduzidas de ruído submarino durante a construção. 

A instalação de bases gravíticas, âncoras de sucção ou fundações flutuantes não está livre de emissões de 

ruído submarino. Isto acontece porque pode ser necessário efetuar preparativos no fundo do mar envolvendo 

atividade do tipo dragagem, sendo inevitáveis os ruídos das embarcações. No entanto, o ruído impulsivo está 

ausente destes métodos (a menos que associado a detonações de UXO), e os níveis de ruído são muito 

reduzidos (em termos relativos) para todas estas conceções alternativas de fundações. 

Não há dúvida de que a redução do nível de ruído alcançada através da utilização de fundações sem estacas 

é vantajosa para os mamíferos marinhos. Contudo, os projetos que utilizem fundações sem estacas têm de 

ser analisados do ponto de vista prático e comercial, sendo necessário ponderar as consequências 

involuntárias das decisões de as utilizar. Por exemplo, as bases gravíticas têm uma pegada maior do que 

qualquer fundação de estaca. Por conseguinte, têm o potencial de produzir efeitos mais significativos nos 

habitats bênticos, tanto diretamente através da perda de habitat, como através das alterações hidrodinâmicas. 

Estes efeitos têm de ser objeto de avaliações adequadas realizadas de formacuidadosa, se for caso disso. 

6.5.3.5 Redução do nível de ruído: diversas abordagens de engenharia 

O «arranque suave» e outros sistemas de redução do ruído (SRR) podem ser aplicados para reduzir a 

perturbação e a deslocação e para prevenir a insuficiência auditiva dos mamíferos marinhos.  

Um arranque suave da cravação de estacas visa reduzir os níveis de ruído submarino emitidos durante a 

construção. Implica, regra geral, um aumento gradual da energia de martelagem e da frequência das 

marteladas ao longo de 20 minutos ou mais. O arranque suave é, por vezes, descrito como uma medida de 

atenuação nas avaliações dos projetos. É normalmente incluído numa base de «senso comum» (a justificação 

consiste em dar tempo suficiente aos animais para que abandonem a vizinhança imediata e evitem níveis de 

ruído nocivos), embora a sua eficácia não tenha sido confirmada sistematicamente por nenhum estudo (Bailey 

et al., 2014). O arranque suave também é necessário de um ponto de vista de engenharia, pelo menos para 

a cravação inicial das estacas, até que estas se estabilizem e sejam necessários níveis superiores de energia 

para conseguir a penetração do solo. Nas presentes orientações, o arranque suave e o aumento gradual da 

intensidade são considerados processos normalizados e integrados. Se a abordagem for além do que é 

exigido de um ponto de vista de engenharia, pode ser considerada uma medida de atenuação se for efetuada 

uma avaliação inicial sem a medida em aplicação. Em todo o caso, estas medidas devem ser cuidadosamente 

especificadas e avaliadas, sobretudo se se estiver a lidar com populações pequenas e muito sensíveis, como 

as populações de toninhas-comuns do mar Báltico. É fundamental que todas as medidas de atenuação 

utilizadas sejam comprovadamente eficazes e não sejam, elas próprias, nocivas ou problemáticas.  

No entanto, embora o arranque suave e o aumento gradual da intensidade na cravação das estacas possam 

reduzir o risco de lesões auditivas, existe alguma preocupação de que possam aumentar a magnitude dos 

efeitos de perturbação/deslocação. Tal poderia acontecer se a duração total da atividade de cravação de 

estacas e, potencialmente, a energia cumulativa da cravação, fossem aumentadas (Verfuss et al., 2016). No 

entanto, este risco poderia ser limitado através da imposição de limites temporais (como, por exemplo, na 

Alemanha) e da utilização de sistemas de dissuasão acústica. 

Dois exemplos de SRR são as cortinas de bolhas e os martelos hidráulicos. Uma cortina de bolhas consiste 

numa mangueira equipada com bocais que é colocada no fundo do mar em torno da estaca a uma distância 

superior a 50 m do local da cravação. A mangueira é alimentada com ar através de compressores, e esse ar 

é libertado pelos bocais. Este processo dá origem a uma cortina ascendente contínua de bolhas de água em 

torno do local de instalação, que reduz o ruído devido aos efeitos de dispersão e de absorção. Os martelos 

hidráulicos têm um revestimento isolador duplo acusticamente desacoplado, com um interespaço cheio de 

ar138. 

Caixa 6-13 Exame dos efeitos nas toninhas-comuns em águas alemãs 

                                                      

138 Podem obter-se mais informações nos documentos de uma conferência realizada em 2018. Ver 
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html. 
 

https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html
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Brandt et al. (2018) examinaram os efeitos nas toninhas-comuns de SRR de primeira geração aplicados na fase de 

construção de seis (de um total de sete) parques eólicos na Baía da Heligolândia entre 2010 e 2013. Durante os projetos 

de construção dos parques eólicos após 2013, os níveis de ruído a 750 m de distância com a aplicação de SRR 

desceram, normalmente, para um valor inferior ao limiar exigido de 160 dB. Os autores descrevem um gradiente claro 

no declínio das deteções de toninhas-comuns após a cravação das estacas, dependendo do nível de ruído e da distância 

em relação às estacas. As atividades de cravação de estacas com SRR diminuíram a distância a que não se media 

qualquer efeito de 17 km para 14 km, levando os autores a concluir que a aplicação de SRR resultou num menor declínio 

das deteções de toninhas a todas as distâncias. Os autores recomendaram a realização de mais estudos, uma vez que 

os SRR ainda estão a ser desenvolvidos e melhorados. Não obstante, estes dados iniciais [juntamente com outras 

publicações, como: i) Nehls et al. (2015) relativa à cravação de estacas; e ii) Koschinski e Kock (2009) relativamente à 

detonação de UXO (Koschinski & Kock notificaram que a zona de perturbação de toninhas-comuns pode ser reduzida 

em cerca de 90 %)] sugerem que as técnicas de redução do ruído representam atualmente as melhores práticas sempre 

que existam preocupações relacionadas com os efeitos para os mamíferos marinhos em caso de necessidade de 

cravação de estacas ou detonação de UXO. 

 

Dahne et al. (2017) referiram que duas cortinas de bolhas atenuaram o ruído em 7 a 10 dB quando utilizadas 

separadamente e em 12 dB quando utilizadas em conjunto. A atenuação foi mais pronunciada acima de 1 kHz, quando 

o ruído da cravação de estacas a distâncias superiores era comparável com — ou inferior a — o ruído ambiente. Isto 

sugere que a regulação do ruído se deve basear em níveis de som ponderados pela frequência, e não só pelos níveis 

de banda larga, para garantir que as medidas de atenuação são eficazes para reduzir os efeitos nos animais e não só 

para cumprir os requisitos jurídicos. 

 

Os avanços acima mencionados nas tecnologias de redução do ruído em águas alemãs foram motivados pelo imperativo 

de cumprir os requisitos regulamentares nacionais (BMU, 2013), conhecidos como «conceito de schallschutz», ou 

conceito de redução do ruído, para a ZEE alemã do mar do Norte. Estes aplicam níveis limiar máximos de 160 dB de 

SEL e 190 dB Lpeak a 750 m de distância do local de cravação das estacas (proibição de lesão e morte). Exigem ainda 

que a área da ZEE alemã do mar do Norte afetada por um nível de exposição sonora ≥ 140 dB (SEL) (proibição de 

perturbação) não seja superior a 10 % e que, além disso, entre maio e agosto, a zona principal de concentração das 

toninhas afetada por um nível de exposição sonora ≥ 140 dB (SEL) (proibição de perturbação) não seja superior a 1 %.  

 

Além disso, o tempo de cravação de monoestacas é limitado a 180 minutos e o de estacas jacket a 140 minutos por 

estaca, ambos incluindo a utilização de sistemas de dissuasão (ver também Estudo de caso 6-6). 

 

Nos pontos seguintes, estão indicadas outras medidas de redução do ruído (ACCOBAMS, 2019).  

• Hidroamortecedores de sons: redes de pesca presas a pequenos balões cheios com gás e espuma que 

estão sintonizados em frequências ressonantes. 

• Espaços de segurança: um tubo de aço rígido em torno da estaca. Uma vez cravada a estaca dentro do 

espaço de segurança, a água é bombeada para fora. 

• Tela de redução do ruído da IHC: uma tela dupla cheia de ar. Entre a estaca e a tela, existe um sistema 

de injeção de bolhas de vários tamanhos e a vários níveis. 

• Sistema ressoador sintonizável: este sistema de redução do ruído, inspirado por ressoadores Helmholtz, 

utiliza uma estrutura dobrável simples que contém conjuntos de ressoadores acústicos com dois fluidos 

(ar e água). 

 

6.5.3.6 Vigilância das zonas de exclusão: observações visuais e acústicas 

A demarcação e a vigilância das zonas de exclusão podem reduzir os efeitos de perturbação e de deslocação 

e prevenir a insuficiência auditiva dos mamíferos marinhos. 

A vigilância é uma medida vulgarmente implementada e envolve encarregar observadores de mamíferos 

marinhos de monitorizar visualmente — e, por vezes, também acusticamente — uma zona em torno da 

origem do ruído durante pelo menos 30 minutos. Tal visa garantir, tanto quanto possível, a ausência de 

mamíferos marinhos (e possivelmente de outras espécies protegidas, como as tartarugas marinhas) antes de 

iniciar a cravação das estacas, a detonação de UXO, etc. Esta zona pode ser demarcada por uma distância 

fixa da origem (por exemplo, 500 m) ou com base nos níveis de ruído recebidos esperados. Em zonas em 

que a profundidade da água na zona de exclusão exceda os 200 m, o tempo de observação deve ser de, no 

mínimo, 120 minutos para aumentar a probabilidade de deteção de espécies que mergulham a grandes 

profundidades (ACCOBAMS, 2007). A zona de exclusão via reduzir a exposição ao ruído em campo próximo 
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e proteger os animais de danos físicos diretos. É pouco provável que seja eficaz na atenuação das respostas 

comportamentais a grandes distâncias, uma vez que ainda é provável que ocorram perturbações em zonas 

mais remotas. 

É importante salientar que a eficácia pode ser limitada por: i) condições meteorológicas adversas e escuridão 

(ambas condicionam a observação visual); ii) fatores como a propagação limitada de vocalizações de algumas 

espécies, como a toninha-comum (normalmente, no máximo, cerca de 200 m para esta espécie); e iii) a 

ausência geral de vocalizações em espécies de pinípedes pertinentes para a maioria das avaliações de 

energia eólica marítima. 

6.5.3.7 Sistemas dissuasivos: dispositivos de dissuasão acústica 

Os sistemas de dissuasão podem reduzir os efeitos de perturbação e deslocação e evitar a insuficiência 

auditiva. 

Os dispositivos acústicos repelentes de focas são há muito utilizados para afastar as focas das explorações 

piscícolas. No entanto, também foram reconhecidos como sendo úteis para reduzir o risco de lesões para as 

focas e os cetáceos durante a construção de projetos de aproveitamento de energia eólica. Nos projetos de 

aproveitamento de energia eólica, os repelentes de focas são geralmente denominados de «dispositivos de 

dissuasão acústica» ou «dispositivos de atenuação acústica». Um repelente de focas produz ruídos 

submarinos que são desagradáveis, mas não prejudiciais, para a espécie-alvo e que, por isso, a dissuade de 

se aproximar. Podem ser utilizados para deslocar temporariamente indivíduos de zonas em que poderão 

ocorrer níveis prejudiciais de ruído devido a atividades como a cravação de estacas para fundações ou 

detonações de UXO (ver também Estudo de caso 6-6).  

Dahne et al. (2017) descrevem a utilização de um dispositivo de dissuasão acústica para proteger as toninhas-

comuns contra a perda de audição resultante do ruído da cravação de estacas. Os autores observaram uma 

forte reação ao repelente de focas e manifestaram a preocupação de que este poderá ultrapassar as reações 

ao próprio ruído da cravação de estacas ao ser utilizado com cortinas de bolhas. Isto sugere que existem 

motivos para uma reavaliação das especificações desses dispositivos de dissuasão acústica. Verfuss et al. 

(2016) manifestaram preocupações semelhantes. 

Os dispositivos de dissuasão acústica não reduzem os efeitos comportamentais, mas sim os efeitos físicos 

diretos. Isto não é suficiente quando se tenta atenuar os efeitos negativos em populações ameaçadas, como 

a população de toninhas-comuns do Belt ou do mar Báltico. Certamente não é suficiente quando o resultado 

é a deslocação dos habitats primários para habitats secundários. Contudo, os alertas acústicos139 não 

garantem que todas as toninhas abandonem a zona afetada, pelo que a sua utilização não garante que as 

toninhas, a nível individual, evitem ser fisicamente afetadas pelo ruído da construção.  

Por conseguinte, torna-se evidente que as medidas não devem aumentar desnecessariamente os efeitos de 

perturbação/deslocação e que a utilização de dispositivos de dissuasão acústica deve ser proporcionada e 

devidamente justificada à luz destes dados. 

Estudo de caso 6-6 Atenuação dos efeitos do ruído da cravação de estacas nos mamíferos marinhos, 
Alemanha 

A Agência Federal Marítima e Hidrográfica da Alemanha (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) emitiu 

várias normas técnicas sobre o efeito do ruído nos mamíferos marinhos, bem como estudos de apoio. O estudo 

normalizado da BSH dos efeitos das turbinas eólicas marítimas no meio marinho (StUK 4) contém quatro destas normas: 

• instruções para monitorização do ruído submarino; 

• parques eólicos marítimos — previsões do ruído submarino, requisitos mínimos de documentação; 

• especificações para a determinação quantitativa da eficácia dos sistemas de controlo de ruído; 

• um estudo para avaliar a calibração de dispositivos C-POD (dispositivos que ouvem sons produzidos pelos 

mamíferos marinhos) usados para detetar toninhas-comuns (disponível apenas em alemão). 

                                                      

139 Alertas acústicos (pingers) são dispositivos que alertam os cetáceos para a presença de redes (são utilizados 
sobretudo com redes de emalhar de deriva), por oposição aos dispositivos de dissuasão que afugentam os animais por 
serem desagradáveis. 
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Após a aprovação da licença pelas autoridades, os operadores da energia eólica marítima são obrigados a elaborar e 

apresentar um plano de redução do ruído, tendo em consideração: i) os métodos mais avançados de redução técnica 

do ruído; ii) as características do local e do projeto; e iii) os resultantes de I&D e de projetos anteriores. Seis meses antes 

do início da construção, deve ser apresentado às autoridades um plano de redução do ruído com uma descrição 

pormenorizada da implementação das medidas de redução do ruído.  

 

As seguintes técnicas de redução do ruído são procedimentos normalizados na Alemanha140 

• Antes do início da cravação das estacas, é obrigatório afastar ativamente as toninhas-comuns da zona dos 

trabalhos, mesmo que isso signifique uma perturbação temporária. 

• Os empreiteiros não podem iniciar a construção se houver toninhas num raio de 750 m e apenas depois de terem 

comprovado que as medidas de dissuasão funcionaram utilizando um C-POD [o C-POD deteta as vocalizações 

(«cliques») das toninhas-comuns]. 

• O afastamento das toninhas é efetuado utilizando dois sistemas diferentes (repelentes de focas ou semelhantes). 

• Reconhece-se o risco de estes dispositivos de dissuasão criarem perturbações desnecessárias no meio marinho. 

• A cravação das estacas deve começar com um aumento gradual da intensidade do ruído, para que os mamíferos 

possam tomar consciência das obras e afastar-se do local de construção antes de os níveis de ruído implicarem 

um risco de lesões. 

• Num raio de 750 m da origem do ruído, durante a fase de construção, não se pode exceder um nível de ruído de 

160 dB SEL e de 190 dB Lpeak. 

• O tempo efetivo para cravar uma monoestaca até à profundidade desejada não pode exceder 180 minutos, e 

140 minutos por estaca para fundações jacket. 

• Utilização de uma cortina de bolhas (dupla). Trata-se de um sistema de mangueiras ou canos perfurados em círculo 

no fundo do mar em torno do local de cravação da estaca. O ar que sai dos orifícios forma uma cortina de bolhas 

ascendente na água que reflete ou abafa o som propagado. 

 

Além disso, conforme resumido por Verfuss et al. (2016), num dado momento, o ruído da cravação de estacas de todos 

os projetos de parques eólicos não pode afetar mais de 10 % da ZEE alemã do mar do Norte. Para calcular a área 

cumulativa total afetada, é necessário combinar as áreas de impacto de todos os projetos atualmente em fase de 

construção de fundações. O limiar espacial de 10 % baseou-se no pressuposto de que as perturbações comportamentais 

provocadas pela cravação de estacas são temporárias e de que as toninhas acabarão por regressar à zona da qual 

foram afastados. No entanto, aplica-se um limiar espacial de 1 %: i) a zonas com uma elevada densidade de toninhas; 

e ii) durante a época de reprodução e de acasalamento, entre maio e agosto, quando as perturbações são suscetíveis 

de ter um efeito maior nas taxas vitais das toninhas-comuns. Relativamente às zonas especiais de conservação (ZEC), 

estes limiares especiais são determinados tendo em conta a dimensão da zona protegida, e não de toda a ZEE (ou seja, 

no mar do Norte, menos de 10 % de uma determinada ZEC pode ser afetada pelo ruído da cravação de estacas, sendo 

que, entre maio e agosto, esse valor baixa para menos de 1 %). 

Fonte: 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-

offshore-wind-turbines-marine-

environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareene

rgien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf.  

 

6.6 Outras espécies 

6.6.1 Introdução 

Os potenciais efeitos nas plantas, nas algas e nos invertebrados são geralmente avaliados em relação aos 

seus habitats (capítulo 6.2). Por outro lado, a sensibilidade dos habitats marinhos é frequentemente descrita, 

em parte, em relação a fatores como a resistência e a resiliência das espécies típicas e associadas. No 

entanto, são apresentadas mais informações no presente capítulo, uma vez que os efeitos nestes recetores 

poderão ter consequências para grupos como os mamíferos marinhos ou as aves marinhas, se, por exemplo, 

a sua alimentação for significativamente afetada. 

O presente capítulo também contém informações sobre os efeitos significativos prováveis para os morcegos 

quando estes efeitos ocorrem no meio marinho. 

                                                      

140 https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Projekte/Erfahrungsbericht-Rammschall.html.  

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Projekte/Erfahrungsbericht-Rammschall.html
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6.6.2 Tipos de impactos 

6.6.2.1 Plantas e algas 

As únicas espécies de plantas especificamente associadas aos tipos de habitats do anexo I são Zostera 

marina, Zostera noltii, Cymodocea nodosa e Posidonia oceanica (bancos de posidónias, Posidonion 

oceanicae)141.  

Outras espécies de ervas marinhas são potencialmente vulneráveis à perda de habitat e a efeitos de 

perturbação caso estejam presentes em estreita proximidade com parques eólicos marítimos. A sua 

necessidade de águas pouco profundas e banhadas pelo sol significa que as interações das ervas marinhas 

com os projetos de aproveitamento de energia eólica no mar poderão ser mais suscetíveis de ocorrer nas 

rotas dos cabos de exportação do que nas zonas dos parques eólicos. No entanto, no parque eólico marítimo 

de Middelgrunden, situado em águas pouco profundas no estreito de Öresund, na Dinamarca, as pradarias 

de ervas marinhas (Zostera marina) estavam presentes antes da construção do parque eólico. A 

monitorização destas pradarias revelou que, três anos após a instalação das turbinas eólicas, a cobertura de 

ervas marinhas não tinha sido afetada, indicando a ausência de efeitos negativos devido à construção do 

parque eólico (incluindo dragagem e a instalação de bases gravíticas) (Hammar et al., 2016). 

Os registos indicam geralmente que as algas marinhas colonizam as novas estruturas criadas pelas 

fundações das turbinas eólicas, sobretudo no mar do Norte, onde os substratos duros intermareais são raros. 

A indústria de exploração de petróleo e de gás no mar criou habitats equivalentes, mas as fundações dos 

parques eólicos são mais numerosas (Dannheim et al., 2019). Esta colonização contribui para uma maior 

diversidade estrutural e biológica, resultando potencialmente num efeito de recife (ver também caixa 6-1), que 

é referido a seguir em relação à colonização por invertebrados. 

6.6.2.2 Invertebrados 

Para os invertebrados marinhos, as infraestruturas dos projetos de aproveitamento de energia eólica 

introduzem novos substratos duros acima e abaixo da linha da água aos quais se podem fixar. Este efeito de 

recife pode, em determinadas circunstâncias, aumentar a diversidade, embora alguns estudos também 

tenham sugerido o risco de que possa contribuir para a disseminação de espécies exóticas invasoras (Inger 

et al., 2009). 

No entanto, independentemente do balanço positivo em termos de biodiversidade, uma alteração no habitat 

ou nas comunidades de espécies pode, ainda assim, prejudicar os objetivos de conservação do sítio 

Natura 2000 em questão. Por conseguinte, os projetos de aproveitamento de energia eólica no mar devem 

sempre ser sujeitos a uma avaliação adequada. 

O aumento da temperatura em torno dos cabos também atraiu atenções, nomeadamente no que diz respeito 

ao efeito nos ventos. A operação de cabos de transmissão submarinos gera calor, que aquece os sedimentos 

locais. O grau de aquecimento depende da característica dos cabos, da potência transmitida, da profundidade 

a que o cabo está enterrado e das características do sedimento (OSPAR, 2009). Qualquer calor é rapidamente 

dissipado pela água do mar. Como resultado, os efeitos nos sedimentos pouco profundos, nos locais onde os 

cabos estão enterrados a um metro ou mais de profundidade e onde existe uma permutação eficiente de calor 

com a massa de água suprajacente, serão negligenciáveis. Isto significa que a epifauna e a infauna superficial 

nos primeiros centímetros dos sedimentos não serão expostas a alterações significativas da temperatura. Na 

sua maioria, os animais bênticos vivem nos 5 a 10 cm superiores do fundo do mar, em águas abertas, e nos 

15 cm superiores do fundo do mar em zonas intermareais, onde os aumentos de temperatura serão diminutos, 

contanto que o cabo esteja enterrado a uma profundidade suficiente (Petersen & Malm, 2006; Meissner & 

Sordyl, 2006). Alguns animais, como o lagostim, enterram-se mais profundamente no fundo do mar, embora 

a superfície total de habitat sujeita a aquecimento seja provavelmente muito limitada. 

6.6.2.3 Morcegos 

As orientações do PNUA/EUROBATS mencionadas no capítulo 0 (Rodrigues et al., 2015) também se aplicam 

aos parques eólicos marítimos. Contudo, o meio marítimo apresenta dificuldades e incertezas adicionais 

                                                      

141 Ver o manual de interpretação dos habitats da União Europeia: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf.  

https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf
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consideráveis, que são analisadas a seguir. As informações contidas no presente capítulo são pertinentes 

para as espécies de morcegos enumeradas no anexo II e no anexo IV, com ênfase suplementar nas espécies 

migratórias que estão expostas a um maior risco (nomeadamente o morcego-de-nathusius, no mar do Norte, 

que não consta no anexo II; ver Lagerveld et al., 2017).  

Tal como acontece com as instalações terrestres, os dados de referência destinados a apoiar uma avaliação 

adequada devem ser recolhidos utilizando: i) boas práticas de levantamento, conforme descrito em Rodrigues 

et al. (2015); e ii) quaisquer orientações nacionais ou regionais. Os levantamentos devem considerar uma 

zona de influência mais alargada, abrangendo as infraestruturas terrestres e marítimas propostas, bem como 

potenciais rotas migratórias. A Caixa 6-14 sintetiza requisitos típicos e matéria de levantamentos das 

condições de referência. 

Caixa 6-14: Exemplos de levantamentos das condições de referência no mar (adaptado de Rodrigues 
et al., 2015) 

• Utilização de detetores manuais de morcegos em levantamentos por transecto ou por pontos a bordo de um barco, 

nomeadamente em travessias regulares noturnas de ferry através ou nas proximidades de um local de plano ou 

de projeto. 

• Utilização de detetores automáticos em infraestruturas terrestres, se possível (por exemplo, plataformas 

petrolíferas, mastros anemométricos, boias, etc.). 

• Utilização de radares existentes, se disponíveis. 

 

Os levantamentos têm de ter em conta o ciclo completo da atividade dos morcegos durante o ano e prestar informações 

sobre o empoleiramento (reprodução, acasalamento/enxameação, hibernação), a procura de alimento e as deslocações 

regulares. É especialmente importante que os levantamentos de propostas marítimas identifiquem a probabilidade de 

interação entre as rotas migratórias dos morcegos e as infraestruturas marítimas. 

 

Os principais tipos de impactos dos projetos de aproveitamento de energia eólica em terra sobre os morcegos 

estão sintetizados na Caixa 5-6 e no Quadro 5-4. Relativamente aos projetos de aproveitamento de energia 

eólica no mar, o risco de mortalidade por colisão direta ou barotrauma tem uma dimensão adicional 

transfronteiriça, uma vez que os morcegos podem residir a centenas de quilómetros de distância das 

infraestruturas marítimas em questão.  

A Caixa 6-15 sintetiza as dificuldades e as incertezas encontradas durante a identificação e a avaliação dos 

efeitos significativos nos morcegos. Estas dificuldades e incertezas podem exigir a recolha de dados de 

referência suplementares ou a aplicação do princípio da precaução. Para avaliar os efeitos de uma potencial 

mortalidade acrescida no mar, é necessário saber — ou ser capaz de estimar — a dimensão da população 

de morcegos, incluindo a parte da população que atravessa o mar. Espécies potencialmente pertinentes são 

o morcego-de-nathusius (Pipistrellus nathusii), o morcego-arborícola-grande (Nyctalus noctula) e o Vespertilio 

murinus. Um estudo (Limpens et al., 2017)142 procurou desenvolver um protótipo de um avaliador das 

populações de morcegos em migração. O avaliador só foi aplicado ao morcego-de-nathusius devido à 

disponibilidade limitada de dados. Embora o modelo tenha produzido uma estimativa preliminar dos morcegos 

que atravessam a parte sul do mar do Norte em cerca de 40 000 indivíduos, o intervalo era de 100 a 

1 000 000 indivíduos (várias ordens de magnitude) — e as populações de origem permanecem 

desconhecidas. 

Caixa 6-15: Principais desafios na avaliação dos prováveis efeitos significativos nos morcegos 

Migração 

• Os dados empíricos sobre a atividade de voo migratório no mar são limitados. Mesmo quando são recolhidos, os 

dados são geralmente numa escala demasiado pequena para permitir qualquer deteção de morcegos em 

migração. 

                                                      

142 «Migrating bats at the southern North Sea – Approach to an estimation of migration populations of bats at the 
southern North Sea», Limpens, H.J.G.A., S. Lagerveld, I. Ahlén, et al. (2016/2017), relatório técnico Zoogdiervereniging 
(Dutch Mammal Society), em colaboração com o Wageningen Marine Research. 
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Colisão 

• Existem dados empíricos limitados sobre: i) a atividade de voo migratório no mar; ou ii) provas de barotrauma e 

colisões no mar — os métodos de recolha de dados ainda estão a ser desenvolvidos (por exemplo, Lagerveld et 

al., 2017).  

• A monitorização das colisões no mar apresenta dificuldades significativas. 

 

Efeito de barreira 

• O efeito de barreira cumulativo sofrido pelas espécies migrantes de longa distância por terem de evitar múltiplas 

formações de parques eólicos marítimos ao longo da sua rota migratória permanece por estudar (Willsteed et al., 

2018). 

 

6.6.3 Possíveis medidas de atenuação  

6.6.3.1 Plantas, algas e invertebrados  

Não estão disponíveis informações sobre medidas de atenuação destinadas a evitar ou reduzir os efeitos 

significativos nas plantas, nas algas e nos invertebrados. As medidas de atenuação para os habitats descritas 

no capítulo 6.2 também poderiam servir para proteger estes grupos. 

6.6.3.2 Morcegos 

Devido à existência de dados empíricos limitados relativos à presença e ao comportamento dos morcegos no 

mar (ver caixa 6-14), a experiência com as medidas de atenuação relativas aos morcegos no setor da energia 

eólica marítima é muito mais limitada do que no caso da terrestre. É possível que a microlocalização e a 

conceção das infraestruturas sejam medidas eficazes para os morcegos migratórios no mar, embora 

atualmente não existam dados para o comprovar. É provável que a adoção de maiores velocidades de início 

de fornecimento de energia143 — e a minimização da rotação das pás abaixo dessas velocidades — sejam 

uma medida eficaz para os morcegos migratórios no mar (e em terra). Pressupõe-se que tal seja verdade 

porque o preditor mais importante para a ocorrência de morcegos-de-nathusius no outono no mar e na costa 

parecem ser as velocidades do vento baixas a moderadas. Foram realizados estudos para determinar os 

parâmetros ambientais mais adequados que poderão ser utilizados para desenvolver algoritmos de deslastre 

(Lagerveld et al., 2017). O Estudo de caso 3-2 apresenta um exemplo de instruções de deslastre para parques 

eólicos marítimos nos Países Baixos, a fim de reduzir o risco de colisão dos morcegos.  

6.7 Desativação e reequipamento  

6.7.1 Desativação 

A desativação é o processo pelo qual se removem total ou parcialmente as infraestruturas do projeto de 

aproveitamento de energia eólica e se repõem os habitats no estado estabelecido pela autoridade nacional 

competente. A desativação também pode ser aplicado em turbinas ou grupos de turbinas específicos, 

enquanto medida para reduzir os efeitos em curso, no âmbito de um plano de gestão adaptativa (ver capítulo 

7) ou em resultado de uma análise de uma autoridade competente. 

O desativação pode ter efeitos negativos no que diz respeito ao efeito de recife (ver 6.5.2.1). Por conseguinte, 

após a desativação, há que ponderar de forma equilibrada as vantagens e as desvantagens de deixar certas 

infraestruturas no local, como as bases das fundações das turbinas eólicas e o enrocamento, que poderão 

conferir vantagens aos mamíferos marinhos. Por outro lado, as turbinas ou parques eólicos desmantelados 

só terão efeitos positivos para as aves marinhas ou para as aves migratórias.  

Até à data, foram desmantelados poucos projetos de aproveitamento de energia eólica no mar. 

                                                      

143 Velocidade do vento para iniciar a turbina eólica. 
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6.7.2 Reequipamento 

O reequipamento é uma outra oportunidade para reduzir o risco de colisão, os efeitos de deslocação e os 

efeitos de barreira. O reequipamento implica a remoção de turbinas existentes e a construção de novas 

turbinas, frequentemente com maior dimensão e potência. Consequentemente, o reequipamento de projetos 

utiliza normalmente menos turbinas do que o projeto de aproveitamento de energia eólica inicial, e pode 

utilizar as fundações existentes ou novas. A macrolocalização e a influência da conceção das infraestruturas 

podem ser estudadas a fim de assegurar que o projeto comporta um baixo risco ecológico.  

Até à data, ainda não foi reequipado nenhum projeto de aproveitamento de energia eólica no mar. Por 

conseguinte, não existem dados relativos à utilização e à eficácia das medidas aplicadas na fase de 

reequipamento para reduzir os efeitos significativos prováveis. 
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7. MONITORIZAÇÃO E GESTÃO ADAPTATIVA 

7.1 Monitorização 

7.1.1 Introdução 

A monitorização é essencial para assegurar que: i) a base científica subjacente às conclusões de uma 

avaliação adequada permanece válida a longo prazo; e ii) eventuais medidas destinadas a evitar e/ou reduzir 

os efeitos significativos continuam a ser eficazes. Antes de um projeto poder avançar, uma avaliação 

adequada deve concluir, sem qualquer dúvida razoável do ponto de vista científico, que é possível excluir 

qualquer efeito adverso na integridade do sítio. No entanto, importa reconhecer que os conhecimentos 

científicos e os factos num dado momento têm um «prazo de validade» limitado. Continuam a existir 

incertezas quanto: i) aos efeitos cumulativos (ver capítulo 3.4); ii) aos efeitos das alterações climáticas na 

biodiversidade e no funcionamento dos ecossistemas; e iii) a outras potenciais alterações no ambiente. Tendo 

em conta esta incerteza, a monitorização é um instrumento essencial para garantir que quaisquer efeitos 

significativos podem ser identificados de forma atempada e geridos em conformidade. Os efeitos inesperados 

podem surgir por diferentes motivos. Por exemplo, podem ser identificados depois de uma avaliação concluir 

que não existe um efeito significativo por terem surgido novas provas científicas. Um outro motivo consiste 

numa alteração do estado de conservação e/ou das condições ambientais que faça com que um efeito que 

não era considerado significativo passe a sê-lo. 

Em alguns Estados-Membros, existem requisitos e normas de monitorização. Estes requisitos e normas são 

obrigatórios no âmbito de uma AIA e são considerados como exemplos de boas práticas a seguir por outros 

países (Brownlie & Treweek, 2018; IFC, 2012). 

Caixa 7-1: A Diretiva AIA (2014/52/UE) 

«Os Estados-Membros deverão assegurar que as medidas de atenuação e de compensação são aplicadas, e que são 

definidos os procedimentos adequados relativos à monitorização dos efeitos negativos significativos no ambiente 

resultantes da construção e execução de um projeto, nomeadamente para identificar efeitos negativos significativos 

imprevistos, a fim de permitir a adoção das medidas corretivas adequadas. Essa monitorização não deverá duplicar nem 

acrescer à que é exigida por força da legislação da União, diversa da presente diretiva, e da legislação nacional.» 

(Considerando 35) 

 

A necessidade de monitorização e gestão adaptativa no contexto da biodiversidade e do desenvolvimento de 

infraestruturas é referida por muitas organizações internacionais. Só com base em dados de monitorização 

cientificamente sólidos é que é possível adaptar ao longo do tempo a conceção e a implementação de planos 

ou projetos, incluindo medidas para evitar ou reduzir os efeitos significativos, a fim de assegurar a sua validade 

a longo prazo — a chamada «gestão adaptativa». 

Caixa 7-2: Exemplos de referências à necessidade de monitorização e gestão adaptativa 

Dada a complexidade da previsão dos impactos dos projetos na biodiversidade e nos serviços ecossistémicos a longo 

prazo, o cliente deve adotar uma gestão adaptativa, no âmbito da qual a implementação de medidas de atenuação e de 

gestão seja reativa às condições em constante mudança e aos resultados da monitorização ao longo do ciclo de vida do 

projeto.  

 

Ver: IFC «Guidance Note 6 Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources» (Nota 

de orientação n.º 6: Conservação da biodiversidade e gestão sustentável dos recursos naturais vivos). 

 

Uma função da monitorização, no contexto do planeamento da gestão, consiste em avaliar a eficácia da gestão. É 

essencial saber, e ser capaz de demonstrar aos outros, que os objetivos estão a ser alcançados. Assim, a monitorização 

deve ser reconhecida como um componente integral da gestão e do planeamento. Deve ser concebida de modo a 

identificar e gerir eventuais mudanças no caráter ecológico do sítio. 

 

Ver: Ramsar «Handbook 18: Managing wetlands» (Manual 18: Gestão das zonas húmidas). 
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A recolha de dados de monitorização tanto relativos aos efeitos negativos identificados como à eficácia das 

medidas de atenuação serve necessidades societais mais alargadas. A monitorização e a recolha de dados 

podem facultar os conhecimentos necessários para resolver as incertezas encontradas durante a implantação 

dos projetos de aproveitamento de energia eólica com baixo risco ecológico.  

Frequentemente, não existe uma abordagem normalizada para a monitorização, o que dificulta a comparação 

de conclusões. Além disso, as conclusões da monitorização raramente são armazenadas num repositório de 

dados centralizado e de acesso aberto. Por conseguinte, existe um enorme potencial para melhorar a 

utilização de dados de monitorização de parques eólicos operacionais para sustentar tanto as avaliações de 

impacto como os processos de licenciamento de novos parques eólicos.  

Os estudos de caso que se seguem apresentam alguns exemplos de monitorização estratégica para superar 

as dificuldades encontradas para fazer o melhor uso possível dos dados de monitorização. 

7.1.2 Monitorização e projetos de aproveitamento de energia eólica  

Os programas de monitorização devem incluir um conjunto de indicadores semelhante ao utilizado para 

recolher dados de referência antes da elaboração de um plano ou projeto de aproveitamento de energia 

eólica. A conceção do programa de monitorização deve ser analisada durante o planeamento da recolha de 

dados de referência, para que os dois processos possam ser harmonizados numa fase inicial do plano ou do 

projeto.  

Um modelo BACI (before-after-control-impact, que consiste no estudo do antes e do depois e na comparação 

com um controlo) bem concebido (GP Wind, 2012) continua a ser um dos melhores modelos para programas 

de monitorização ambiental (Smokorowski & Randall, 2017). O modelo BACI exige a recolha de dados de 

referência (antes do início do projeto) utilizando uma metodologia normalizada na zona suscetível de ser 

afetada pelo plano ou projeto e em um ou mais locais de controlo que não sejam afetados pelo plano ou 

projeto. Utilizando, de preferência, a mesma metodologia, os dados devem então ser recolhidos na zona do 

plano ou do projeto num momento em que o efeito seja mensurável (após) e no local ou locais de controlo. A 

sincronização da recolha de dados entre as zonas do plano ou do projeto e os locais de controlo melhorará a 

comparabilidade.  

À semelhança da recolha de dados de referência, a monitorização deve ser concebida utilizando uma 

abordagem normalizada da recolha de dados e da análise estatística que seja adequada aos habitats ou 

espécies em questão. Além disso, para alcançar os objetivos societais mais alargados da monitorização, 

também é importante que os programas de monitorização sejam coordenados no espaço e no tempo. Isto 

pode ser feito garantindo que os programas de monitorização são elaborados a um nível estratégico aquando 

da avaliação dos planos de ordenamento do território dos futuros projetos de aproveitamento de energia eólica 

(ver Estudo de caso 7-1). A Caixa 7-3 contém uma lista de verificação que sintetiza os principais aspetos a 

ter em conta durante a monitorização.  

Importa salientar que os métodos de monitorização em torno dos parques eólicos marítimos se baseiam 

sobretudo em experiências e conhecimentos no mar do Norte e no mar Báltico. Isto significa que a aplicação 

direta destes métodos a futuros projetos no mar Mediterrâneo e no mar Negro deve ser feita com prudência 

ou com algum ajustamento (dadas as diferentes espécies e biocomunidades em geral). O Estudo de caso 7-4 

e o Estudo de caso 7-5 apresentam exemplos de monitorização em projetos de aproveitamento de energia 

eólica no mar. 

Caixa 7-3: Lista de verificação da monitorização 

• O programa de monitorização aborda todos os efeitos significativos (positivos e negativos) identificados na 

avaliação adequada e/ou na AIA do plano ou do projeto? 

• As métricas monitorizadas são capazes de proporcionar informações biologicamente significativas e pertinentes 

de forma eficaz em termos de custos? 

• O programa de monitorização inclui métricas para avaliar a implementação e a eficácia das medidas de atenuação? 

A frequência da monitorização é adequada para avaliar a implementação e a eficácia? 

• O programa de monitorização foi concebido de modo a permitir alcançar um rigor estatístico suficiente para apoiar 

a gestão adaptativa das medidas de atenuação do projeto? 
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• Existe a possibilidade de recolher dados de forma coerente em vários locais para avaliar a eficácia à luz das 

alterações climáticas? 

• O programa de monitorização dispõe de um orçamento suficiente? O orçamento fica a cargo de quem? Para que 

período? 

Fonte: adaptado de CSBI, 2015 

 

Estudo de caso 7-1 Estudos pré-construção e pós-construção sobre os efeitos das aves no parque 
eólico de Storrun, na região montanhosa do norte da Suécia 

Um bom exemplo de monitorização é o caso do parque eólico de Storrun, que inclui 15 turbinas de 2,5 MW em Oldfjällen. 

Storrun foi o primeiro grande parque eólico a ser construído numa zona montanhosa no norte da Suécia, perto do lago 

Övre Oldsjön e de dois sítios Natura 2000. 

 

As autoridades concederam a licença de construção na condição de que fossem realizados extensos levantamentos no 

terreno e das condições de referência para estudar os efeitos do parque eólico nas aves. Foram realizados estudos de 

monitorização pré-construção e pós-construção intensivos utilizando uma zona de controlo, o que permitiu comparar a 

situação antes e após a implantação. Os resultados indicam que o parque eólico de Storrun tem, em geral, um baixo 

impacto na fauna ornitológica local. Não obstante, os resultados também confirmaram pressuposições anteriores de que 

espécies de tetraonídeos como o lagópode-escocês tendem a colidir com a estrutura das torres.  

 

O financiamento destes estudos de monitorização foi planeado através de um programa de investigação governamental, 

que tinha por objetivo recolher e disponibilizar conhecimentos científicos sobre os impactos da energia eólica no ser 

humano e na natureza. Os resultados reforçam os argumentos a favor das medidas de atenuação caso se pretenda 

continuam a desenvolver parques eólicos em zonas montanhosas. 

Fonte: Naturvärdsverket rapport 6546 — Book of abstracts (2013) Estudos pré-construção e pós-construção sobre os 

efeitos das aves no parque eólico de Storrun, na região montanhosa de Jämtland, na Suécia 

 

Os sistemas de monitorização que abrangem vários parques eólicos fornecem informações ainda melhores. 

Os sistemas de monitorização têm a vantagem de criar uma base de dados extensa com informações 

suficientes para avaliar a eficácia das ações de atenuação. Uma base de dados extensa pode também 

apresentar pormenores mais granulares sobre questões como a mortalidade média por colisão com aves e 

morcegos. A seguir, são apresentados dois exemplos de sistemas de monitorização que abrangem múltiplos 

parques eólicos. O Estudo de caso 7-2 descreve as orientações nacionais relativas à monitorização do 

impacto dos projetos de aproveitamento de energia eólica nas aves e nos morcegos em França. O Estudo de 

caso 7-3 descreve um projeto da Renewable Grid Initiative (RGI) financiado pelo programa LIFE sobre o 

reforço da utilização e da transparência dos dados relativos a aves recolhidos pelos operadores das redes de 

transporte (ORT).  

Estudo de caso 7-2 Protocolo de monitorização em França 

O Ministério da Transição Ecológica francês elaborou orientações nacionais para a monitorização de projetos de 

aproveitamento de energia eólica no que diz respeito às aves e aos morcegos. Estas têm como principais objetivos: 

• avaliar os efeitos reais (em termos de vítimas de colisões) e a eficácia das medidas de atenuação; 

• obter dados suficientes de vários parques eólicos para calcular as taxas de mortalidade médias de aves e 

morcegos; 

• recolher uma grande quantidade de dados a nível nacional para sustentar futuras políticas e ações.  

 

Este protocolo exige que seja realizada pelo menos uma monitorização pós-construção durante os primeiros três anos 

de funcionamento da instalação. Caso não sejam identificados efeitos significativos, deverá ser realizada pelo menos 

uma monitorização nos dez anos seguintes. Caso sejam observados efeitos significativos, devem ser aplicadas medidas 

corretivas, sendo realizada uma nova monitorização pós-construção no ano seguinte.  

 

O protocolo apresenta instruções específicas sobre os períodos do ano em que a monitorização deve ser realizada. 

Estes períodos devem ser sempre pertinentes para o caso em apreço. Por exemplo, uns parques eólicos poderão afetar 

mais as aves aquáticas invernantes, ao passo que outros poderão afetar mais as aves de rapina reprodutoras. Além 
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disso, o protocolo contém instruções específicas sobre: i) o número de contagens (pelo menos 20); ii) o número de 

turbinas a monitorizar; iii) o método de pesquisa de carcaças, etc. Relativamente aos morcegos, a campanha de 

monitorização deve avaliar, em períodos predefinidos (especificados no protocolo), tanto a atividade dos morcegos ao 

nível das turbinas como as carcaças no solo. 

Fonte: Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres — revision 2018; https://eolien-

biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf. 

 

Estudo de caso 7-3 Reforço da utilização e da transparência dos dados recolhidos pelos ORT 
relativos às aves 

As colisões e as eletrocussões de aves nos cabos elétricos são uma ameaça para algumas espécies a nível mundial. 

Para minimizar a mortalidade das aves devido a infraestruturas existentes ou planeadas, os ORT recolhem grandes 

volumes de dados relativos às aves. Contudo, embora estes dados sejam utilizados para orientar as decisões, raramente 

são utilizados fora do contexto de um projeto específico. A RGI viu o potencial para melhorar os conhecimentos coletivos 

encontrando formas de partilhar mais eficazmente dados de estudos sobre as «interações ave-rede». Com uma 

classificação sistemática dos estudos, poderiam ser realizadas meta-análises com vista a: i) melhor compreender os 

fatores do risco de colisão/eletrocussão de aves; ii) melhor compreender a eficácia das medidas de atenuação; e iii), em 

última análise, disponibilizar ferramentas científicas para orientar o planeamento das rotas e as medidas de atenuação. 

 

Em 2018, a RGI aliou-se ao British Trust for Ornithology (BTO) e à Royal Society for the Protection of Birds para 

compreender o seguinte: i) que dados os ORT estão a recolher; ii) o que é que os ORT e as ONG veem como 

oportunidades para melhorar a partilha de dados; e iii) qual a melhor forma de concretizar na prática esta partilha de 

dados. Elaboraram um relatório com as suas constatações. Algumas das conclusões e recomendações estão descritas 

nos três pontos seguintes. 

 

1. Os principais requisitos de dados são, nomeadamente: 

• acesso a dados relativos à ocorrência/abundância de aves para AAE e AIA; 

• cartografia da sensibilidade para definir as prioridades em matéria de riscos (por exemplo, Bélgica, Portugal, 

Eslováquia); 

• informação sobre mortalidade, quer sob a forma de dados brutos para as ONG, para certezas quanto aos efeitos, 

quer sob a forma de estudos/análises revistos pelos pares para os ORT identificarem as espécies mais vulneráveis; 

• informações sobre a eficácia da atenuação, para que os ORT possam saber melhor como proceder. 

 

2. Existem barreiras institucionais significativas à partilha eficaz de dados pelos ORT, bem como tempo disponível limitado. 

Estas duas questões têm de ser abordadas. 

 

3. Poderia adotar-se uma abordagem faseada para promover uma maior partilha de dados e uma maior colaboração ao 

longo do tempo. Para isso, seria necessário: 

• a elaboração de orientações sobre os métodos de campo e os dados a recolher para as AIA, os estudos de impacto 

e os estudos sobre a eficácia da atenuação; 

• a melhoria da acessibilidade e da visibilidade dos estudos pertinentes através da partilha: i) de metadados; ii) de 

bibliografias de estudos sobre os efeitos dos cabos elétricos; iii) e de bibliografias de estudos sobre a eficácia da 

atenuação; 

• um estudo exploratório da estrutura dos dados e informações que já estejam a ser recolhidos e partilhados – seria 

um primeiro passo para desenvolver um meio eficaz em termos de custos e de tempo para partilhar dados e 

informações em maior escala. 

Fonte: https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html. 

 

 

Estudo de caso 7-4 Estudo acústico dos mamíferos marinhos da costa leste da Escócia (ECOMMAS) 

O projeto ECOMMAS utiliza gravadores acústicos, conhecidos como C-POD, em 30 locais ao largo da costa leste da 

Escócia para detetar cliques de ecolocalização. Estes cliques são produzidos sobretudo por toninhas-comuns e roazes-

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html
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corvineiros, mas também por outras espécies de golfinhos e cetáceos. Em dez destes locais, também foi utilizado um 

gravador acústico para gravar os níveis de ruído ambiente e outras vocalizações de animais. 

 

Desde 2013, estes dispositivos foram utilizados todos os anos durante o verão (têm baterias com uma autonomia de 

cerca de quatro meses). Desde 2015, foram realizadas duas implantações por ano, pelo que existem dados relativos ao 

período de abril a novembro. 

 
Figura 7-1: Zona do estudo ECOMMAS 

 

Locais de monitorização do ECOMMAS 

 

O conjunto de dados do ECOMMAS está disponível publicamente para transferência e abrange, atualmente, os anos de 

2013 a 2016. 

 

O programa contém informações valiosas para a gestão do sítio Natura 2000 Moray Firth, que foi designado para a 

conservação do roaz-corvineiro. O programa contém igualmente informações valiosas sobre a toninha-comum e outros 

cetáceos enumerados no anexo IV da Diretiva Habitats. Além do mais, a disponibilidade de um conjunto de dados a 

longo prazo é altamente valiosa para a monitorização da construção de parques eólicos marítimos na região. O projeto 

do parque eólico marítimo de Beatrice possui atualmente fundações jacket instaladas, estando planeados outros parques 

eólicos para a região. Em qualquer caso, é possível relacionar as respostas específicas por local dos cetáceos com a 

construção/funcionamento com uma maior variação regional na atividade dos cetáceos. 

 

Fonte: Brookes, K. 2017. The ECOMMAS data. doi: 10.7489/1969-1 

Dados e outras informações disponíveis em: http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-

study-ecommas. 

 

Estudo de caso 7-5 Lidar com a incerteza nas avaliações dos efeitos cumulativos, Bélgica 

Desde o início de 2016, nove projetos receberam licenças de construção e de exploração de parques eólicos e/ou 

energéticos na parte belga do mar do Norte. Destes, três estavam plenamente operacionais no final de 2018. Os seis 

projetos eólicos já licenciados estão em diferentes fases de pré-construção. As consequências da instalação de turbinas 

eólicas no ecossistema marinho da Bélgica têm de ser monitorizadas. Tal como previsto na licença ambiental, o 

Ministério Federal belga coordena um programa de monitorização para estimar os efeitos positivos e negativos das 

turbinas eólicas no mar. Este é financiado pelos operadores dos parques eólicos, que pagam uma taxa anual. Esta 

abordagem tem três vantagens principais, descritas nos pontos seguintes.  

• Todos os esforços de monitorização são coordenados, o que resulta num aumento substancial da eficiência, tanto 

ao melhorar os resultados como ao reduzir as despesas orçamentadas. 

http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
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• Os promotores privados podem concentrar-se nas suas atividades principais. A monitorização é levada a cabo por 

peritos.  

• Um programa de monitorização dirigido pelo Governo permite uma melhor identificação das necessidades de 

monitorização.  

 

Os resultados da monitorização são apresentados anualmente e de forma coordenada para toda a zona belga do mar 

do Norte. 

Fonte: https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/ 

 

7.2 Gestão adaptativa  

A gestão adaptativa garante que as conclusões da avaliação adequada se mantêm ao longo do ciclo de vida 

do projeto.  

Os princípios da gestão adaptativa são os seguintes: 

• observação: realizar recolhas sistemáticas de dados (monitorização); 

• avaliar: i) analisar os dados da monitorização; e ii) identificar eventuais mudanças suscetíveis de alterar 

a previsão anterior de «nenhum efeito adverso na integridade do sítio sem qualquer dúvida razoável do 

ponto de vista científico»; 

• informar: comunicar a análise às principais partes interessadas; 

• agir: se necessário, iniciar ações de gestão para reduzir os efeitos significativos imprevistos;  

• repetir o ciclo para garantir que as medidas aplicadas são eficazes. 

Um programa de gestão adaptativa tem de garantir:  

• recursos financeiros suficientes para cobrir os custos estimados da monitorização, potenciais consultas 

e ações de gestão (excluindo o custo das medidas de atenuação); 

• aprovação da autoridade nacional competente antes de iniciar um processo de gestão adaptativa; 

• participação de todas as principais partes interessadas na implementação da monitorização e da gestão 

adaptativa;  

• acesso livre e transparente aos dados de monitorização e às informações pormenorizadas relativas às 

ações de gestão adotadas para todas as principais partes interessadas. 

 

Em casos excecionais, a gestão adaptativa pode ter consequências para a viabilidade económica de um 

parque eólico. Por exemplo, tal acontece quando as autoridades insistem em suspender permanentemente o 

funcionamento de uma ou mais turbinas. Naturalmente, é do interesse de todas as partes interessadas 

envolvidas evitar este tipo de situações recorrendo à realização de avaliações pormenorizadas das condições 

de referência antes da implantação das infraestruturas do parque eólico.  

Uma fonte de informação útil sobre a gestão adaptativa são os resultados do livro branco «WREN» sobre 

gestão adaptativa (Hanna et al., 2016).  

O livro branco também contém vários estudos de caso, alguns dos quais são referidos no Estudo de caso 7-6. 

Estudo de caso 7-6 Exemplos de abordagens de gestão adaptativa nos Estados-Membros da UE 

• O Parque Eólico da Serra dos Candeeiros situa-se no centro de Portugal e tem em vigor uma abordagem iterativa da 

monitorização pós-construção da mortalidade das aves. Após três anos de monitorização pós-construção das aves, o 

peneireiro-vulgar (Falco tinnunculus) emergiu como a espécie com mais mortalidade no parque eólico. 

Consequentemente, o programa de monitorização foi alterado para estudar a população de peneireiros e avaliar o 

caráter significativo dos efeitos do parque eólico nesta espécie. O efeito do parque eólico na população local de 

peneireiros foi considerado significativo, o que levou ao desenvolvimento de um programa de atenuação específico 

para o local (minimização e compensação no local). O programa de atenuação incluía: i) a plantação de arbustos 

nativos; ii) a melhoria do habitat e a criação de zonas de vegetação mais afastadas das turbinas; iii) e a promoção do 

pastoreio extensivo afastado das turbinas para melhorar a heterogeneidade do habitat. A aplicação do programa de 
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atenuação foi iniciada em 2013 e prosseguiu até 2016. A monitorização da população de peneireiro e as contagens 

de carcaças prosseguiram, a fim de permitir avaliar o êxito das medidas de atenuação. 

• A gestão adaptativa não é obrigatória na Alemanha e não existem disposições regulamentares formais que descrevam 

de que modo deve ser utilizada para projetos de energia eólica no país. Não obstante, os princípios da gestão 

adaptativa foram aplicados a vários projetos diferentes. Por exemplo, o parque eólico de Ellern, no sudoeste da 

Renânia-Palatinado, na Alemanha, procurou reduzir a mortalidade de morcegos por colisão limitando o funcionamento 

das turbinas a velocidades do vento inferiores a 6 m/s entre abril e outubro. Esta medida de atenuação foi necessária 

a nível local, estava especificada na licença do parque eólico e baseava-se em orientações federais. Foram recolhidos 

dados durante o primeiro ano de funcionamento através de contagem de carcaças e monitorização das nacelas144. 

Após um ano de funcionamento, os dados de monitorização foram comparados com os limiares definidos por um 

grupo de partes interessadas, nomeadamente organizações de conservação da natureza e o promotor do projeto. 

Como resultado, os métodos de deslastre foram alterados para garantir que os limiares eram respeitados. Apenas foi 

necessária monitorização durante os dois primeiros anos de funcionamento do parque eólico, e não estão previstos 

planos de alterações posteriores ao plano de monitorização. 

• Um exemplo de um parque eólico terrestre é um projeto de energia eólica de 50 MW no Reino Unido que foi levado 

a cabo num habitat de charneca há mais de dez anos. Foram desenvolvidos modelos de risco de colisão antes do 

início da construção, que sugeriram que o parque eólico poderia representar um risco para o tartaranhão-azulado 

(Circus cyaneus). Foi levada a cabo uma monitorização para determinar a forma mais eficaz de gerir os habitats de 

charneca em prol do tartaranhão-azulado através de queima rotativa, bloqueio da drenagem, etc. Os resultados da 

monitorização são tidos em conta nas decisões anuais sobre a melhor forma de gerir os habitats da charneca, que, 

por sua vez, reduz o risco de colisão para estes animais. A compreensão da medida em que estas atividades 

beneficiam as espécies melhorou ao longo do tempo. 

• Em parques eólicos situados em La Janda (em Cádis, no sul de Espanha), estavam a morrer elevados números de 

aves devido à colisão com as pás. Após várias reuniões, os investigadores propuseram um novo método para reduzir 

a mortalidade das aves: este consiste na monitorização do voo das aves no terreno, sobretudo do voo das espécies 

mais afetadas, como o grifo (Gyps fulvus). Quando os operadores do parque eólico detetam uma situação perigosa, 

podem parar as turbinas em causa e reiniciá-las depois de as aves terem abandonado a zona. Foi dada formação aos 

operadores a fim de garantir uma deteção precisa das colisões e foi feito um levantamento de carcaças de aves na 

zona. Foi levada a cabo uma monitorização diárias das colisões, desde as primeiras horas da manhã até à noite. O 

acordo alcançado por todas as partes foi o seguinte: as empresas de energia pagavam o sistema; os investigadores 

levavam a cabo a análise e a interpretação dos dados; e as agências ambientais aguardavam os resultados antes de 

tomarem mais medidas punitivas. Dois anos depois, os resultados demonstraram uma redução de 50 % na 

mortalidade e uma redução da produção de energia de aproximadamente 0,7 % por ano (de Lucas et al., 2012). Desde 

então, este método de monitorização tem continuado e as taxas de mortalidade das aves continuam a baixar. 

Fonte: Livro branco «WREN» sobre gestão adaptativa (Hanna et al., 2016) 

 

Estudo de caso 7-7 Programa ecológico neerlandês de energia eólica marítima (Wozep) 

Em 2015, o Ministério dos Assuntos Económicos (EZ ED 2020) dos Países Baixos criou um programa integrado de 

monitorização e investigação (Wozep) para estudar lacunas nos conhecimentos acerca dos efeitos dos parques eólicos 

marítimos no ecossistema da parte sul do mar do Norte. Este programa geral foi elaborado em resposta a uma 

recomendação da Direção-Geral das Obras Públicas e da Gestão das Águas dos Países Baixos (RWS) com base na 

ideia de que as lacunas nos conhecimentos eram principalmente gerais, e não específicas de cada parque eólico 

marítimo.  

 

O atual programa de monitorização (Rijkswaterstaat, 2016) descreve o âmbito de aplicação da monitorização planeada 

para o período de 2017-2021. Importa referir que o programa descreve os trabalhos previstos, dando margem para 

flexibilidade. Esta flexibilidade pode ser necessária perante: 

• mudanças decorrentes dos resultados dos estudos realizados; 

• alterações nas políticas; e 

• futuras mudanças das prioridades. 

 

Mais concretamente, a monitorização e a investigação em Wozep devem contribuir para os seguintes objetivos: 

• Devem reduzir as incertezas científicas resultantes das lacunas de conhecimentos e pressupostos a partir do 

quadro da avaliação dos efeitos ecológicos e cumulativos, da AIA e da avaliação adequada. 

                                                      

144 Uma nacela é um compartimento que alberga todos os componentes de produção de energia numa turbina eólica. 
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• Devem reduzir as incertezas resultantes das lacunas de conhecimentos e pressupostos acerca dos efeitos a longo 

prazo e da expansão dos parques eólicos marítimos (em relação aos planos dos parques eólicos marítimos que 

se possam seguir, em conformidade com as ambições nacionais de expandir as energias renováveis, 

nomeadamente a eólica e a solar). 

• Devem determinar a eficácia das medidas de atenuação (no contexto da redução de 40 % dos custos no Acordo 

Neerlandês sobre Energia, celebrado pelo Governo com empregadores, sindicatos, organizações ambientais e 

outros). 

 

Os objetivos acima referidos foram retirados do compromisso do Governo neerlandês de aplicar princípios de gestão 

adaptativa ao processo de licenciamento de novos parques eólicos marítimos (IEA Wind Task 34 (WREN). Estão em 

vigor programas para as aves, os morcegos, os mamíferos marinhos, os peixes e o bentos.  

 

Esta abordagem consiste num programa de gestão adaptativa a nível nacional. Está associada à colaboração 

internacional entre vários países para desenvolver abordagens semelhantes para a energia eólica. 

Fonte:  

Rijkswaterstaat (2016) Programa ecológico de energia eólica marítima (Wozep) 

Programa de monitorização e investigação 2017-2021. 

IEA Wind Task 34 (WREN), relatório técnico, livro branco sobre gestão adaptativa de dezembro de 2016, 

texto integral disponível em: www.tethys.pnnl.gov/about-wren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-

_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf. 

Encontram-se disponíveis mais informações em: www.noordzeeloket.nl. 

 

 

  

http://www.tethys.pnnl.gov/about-wren
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
http://www.noordzeeloket.nl/
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Estudo de caso 3-2: A 
avaliação dos impactos 
cumulativos da energia 
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Estudo de caso 3-3: 
Aplicação do princípio da 
precaução no ordenamento 
do território para a energia 
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DE 
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Estudo de caso 3-4: O 
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Cooperação de várias 
partes interessadas em 
França 

FR 

X     X   X X  X X X X X X X X   

Estudo de caso 4-1: Mapa 
de sensibilidade a parques 
eólicos das aves e 
morcegos na Flandres 
(Bélgica) 

BE 

X  X X       X  X X    X X   

Estudo de caso 4-2: Mapa 
de sensibilidade das aves 
planadoras para projetos de 
aproveitamento de energia 
eólica na Trácia (Grécia) 

EL 

X  X X       X  X X X   X    

Estudo de caso 4-3: 
SeaMaST (ferramenta de 
cartografia e sensibilidade 
de aves marinhas): Um 
instrumento para avaliar os 
efeitos de parques eólicos 
em águas territoriais 
inglesas 

UK 

 X X X       X       X    

Estudo de caso 4-4: Projeto 
Edulis, um exemplo da 
combinação de produção 
de energia eólica com 
aquicultura no mar do Norte 
(Bélgica) 

BE 

 X X          X         

Estudo de caso 4-5: 
Restabelecimento das 
ostras planas em parques 

NL 
 X X          X        X 
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eólicos marítimos (Países 
Baixos) 

Estudo de caso 5-1: Efeitos 
em prados estépicos 
decorrentes da construção 
de turbinas eólicas em 
Dobruja (sudeste da 
Roménia) 

RO 

X          X   X       X 

Estudo de caso 5-2: 
RENEBAT II e RENEBAT III 
/ ProBat 

DE 
X X           X      X   

Estudo de caso 5-3: 
Utilização de dispositivos 
acústicos ultrassónicos 
(DAU) como técnica de 
dissuasão dos morcegos 

Internaci
onal 

X X           X    X  X   

Estudo de caso 5-4 
Combinação de radar e de 
observação direta para 
estimar o risco de colisão 
dos pelicanos num parque 
eólico proposto na costa 
ocidental da região do 
Cabo, África do Sul 

Internaci
onal 

X          X  X X X   X    

Estudo de caso 5-5: 
Abordagem de avaliação do 
caráter significativo dos 
efeitos no que respeita às 
aves e à energia eólica na 
Flandres (Bélgica) 

BE 

X         X        X    

Estudo de caso 5-6: 
GenEst, uma ferramenta 
para avaliar a mortalidade 
por colisão em projetos de 

Internaci
onal 

X          X       X X   
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aproveitamento de energia 
eólica 

Estudo de caso 5-7: 
Identificação dos efeitos de 
deslocação na águia-real 
(Aquila chrysaetos) através 
de localização por GPS em 
França 

FR 

X  X        X   X X X X X    

Estudo de caso 5-8: 
Desativação a pedido 
apoiada por um observador 
(Tarifa, Espanha) 

ES 

X            X    X X    

Estudo de caso 5-9: 
Desativação a pedido 
assistida por radar, Parque 
Eólico de Barão de São 
João, Portugal 

PT 

X            X    X X    

Estudo de caso 5-10: 
Desativação durante o 
período de colheita de uma 
cultura, Alemanha 

DE 

X            X     X    

Estudo de caso 5-11: Maior 
visibilidade de pás e torres 
pintadas em turbinas no 
parque eólico de Smøla, na 
Noruega 

NO 

X            X     X    

Estudo de caso 5-12: 
Utilização de um sistema 
automático de evitamento 
de colisões para reduzir o 
impacto das colisões dos 
pelicanos (Pelecanus 

crispus e Pelecanus 

EL 

X            X     X    
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onocrotalus) no Parque 
Prespa, na Grécia 

Estudo de caso 5-13: 
Gestão dos habitats para 
reduzir o risco de colisão do 
peneireiro-das-torres (Falco 
naumanni), Espanha 

ES 

X          X  X    X X   X 

Estudo de caso 5-14: 
Redução do risco de 
colisão da águia-rabalva 
(Haliaeetus albicilla) 
mediante o reequipamento 
do parque eólico de Smøla, 
na Noruega 

NO 

X X   X      X  X     X    

Estudo de caso 5-15: 
Redução do risco de 
colisão de espécies de 
andorinha mediante o 
reequipamento do parque 
eólico de Zeebrugge, na 
Bélgica 

BE 

X X   X      X  X    X X X   

Estudo de caso 6-1: 
Restauro de habitat 
degradado para a 
construção do parque 
eólico marítimo de Anholt, 
na Dinamarca 

DK 

 X           X        X 

Estudo de caso 6-2 Estimar 
a altura de voo das aves 
marinhas utilizando o 
LiDAR 

Internaci
onal 

 X             X X X X    

Estudo de caso 6-3 
Modelos populacionais dos 
mamíferos marinhos 

UK 
 X            X      X  
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Estudo de caso 6-4 
Avaliação do impacto do 
ruído da cravação de 
estacas nos mamíferos 
marinhos, Alemanha 

DE 

 X        X X         X  

Estudo de caso 6-5 
Condições de atribuição de 
licenças relacionadas com 
as toninhas-comuns para 
um parque eólico marítimo 
na Suécia 

SE 

 X  X      X X  X       X  

Estudo de caso 6-6 
Atenuação dos efeitos do 
ruído da cravação de 
estacas nos mamíferos 
marinhos, Alemanha 

DE 

 X         X  X       X  

Estudo de caso 7-1 Estudos 
pré-construção e pós-
construção sobre os efeitos 
das aves no parque eólico 
de Storrun, na região 
montanhosa do norte da 
Suécia 

SE 

X  X        X   X X  X X    

Estudo de caso 7-2 
Protocolo de monitorização 
em França 

FR 
X       X   X  X    X X X   

Estudo de caso 7-3 Reforço 
da utilização e da 
transparência dos dados 
recolhidos pelos ORT 
relativos às aves 

 

X   X          X   X X    

Estudo de caso 7-4 Estudo 
acústico dos mamíferos 

UK 
 X X X       X         X  
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marinhos da costa leste da 
Escócia (ECOMMAS) 

Estudo de caso 7-5 Lidar 
com a incerteza nas 
avaliações dos efeitos 
cumulativos, Bélgica 

BE 

 X          X X X  X X X X X X 

Estudo de caso 7-6 
Exemplos de abordagens 
de gestão adaptativa nos 
Estados-Membros da UE 

EM da 
UE 

X       X         X X X   

Estudo de caso 7-7 
Programa ecológico 
neerlandês de energia 
eólica marítima (Wozep) 

NL 

 X            X  X X X X X X 
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APÊNDICE B — INICIATIVAS INTERNACIONAIS 

O presente capítulo apresenta as convenções mais importantes em matéria de energias renováveis (nomeadamente 

energia eólica) e de conservação da biodiversidade na Europa. Além disso, várias convenções adotaram recomendações 

e resoluções específicas sobre os parques eólicos e a biodiversidade. 

Convenções e acordos internacionais em matéria de natureza e biodiversidade  

A UE e os seus Estados-Membros, bem como a maioria dos outros países europeus, são partes contratantes em várias 

convenções e acordos internacionais em matéria de ambiente. Os quadros jurídicos europeu e nacional relativos à 

conservação da natureza e da biodiversidade devem também, por isso, ter plenamente em conta os compromissos 

assumidos no âmbito destas convenções e acordos.  

Estas convenções e acordos ajudaram a definir o quadro jurídico para a política e a legislação em matéria de 

biodiversidade na UE. Contribuíram igualmente para definir as relações entre a UE e outros países. Várias convenções e 

acordos adotaram também recomendações e resoluções específicas relativas às infraestruturas energéticas e à vida 

selvagem, nomeadamente no que se refere aos cabos elétricos aéreos.  

Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB)145 

A CDB é um tratado mundial que foi adotado no Rio de Janeiro em junho de 1992. Alargou o âmbito da conservação da 

biodiversidade das espécies e dos habitats à utilização sustentável dos recursos biológicos em prol da humanidade. Até 

à data, 193 países são partes na convenção.  

Convenção relativa à Conservação da Vida Selvagem e dos Habitats Naturais da Europa (Convenção de Berna)146 

A Convenção relativa à Conservação da Vida Selvagem e dos Habitats Naturais da Europa, também designada por 

Convenção de Berna, entrou em vigor em 1982. Tem desempenhado um papel significativo no reforço do trabalho no 

domínio da conservação da biodiversidade na Europa. Foi ratificada pela UE, por quatro países africanos e por 

45 Estados-Membros do Conselho da Europa. Um objetivo importante da convenção é a criação da Rede Esmeralda147 

de zonas de interesse especial de conservação. Esta rede opera a par da rede Natura 2000 da UE. Em 2004, a Comissão 

Permanente da Convenção de Berna adotou uma recomendação (n.º 110) sobre a minimização dos efeitos negativos das 

instalações aéreas de transporte de eletricidade (cabos elétricos) nas aves148. Em 2011, a Comissão Permanente solicitou 

às partes na convenção que comunicassem duas vezes por ano os seus progressos na aplicação da recomendação 

n.º 110. 

Convenção sobre a Conservação das Espécies Migradoras pertencentes à Fauna Selvagem (Convenção CMS)149 

A Convenção CMS, ou Convenção de Bona, visa preservar as espécies migratórias em toda a sua área de distribuição 

natural. Entrou em vigor em 1983 e, até ao momento, foi assinada por 116 partes. Várias resoluções, recomendações e 

acordos assinados no âmbito desta convenção são pertinentes para a gestão dos conflitos entre os animais migratórios 

e as infraestruturas energéticas, sobretudo os cabos elétricos aéreos. Estas são descritas a seguir, de forma sucinta.  

A Resolução n.º 7.4150 da Convenção CMS relativa à eletrocussão de aves migratórias apela a todas as partes 

e não partes que reduzam o risco de eletrocussão adotando medidas pertinentes no que diz respeito ao 

planeamento e à construção dos cabos. 

Catálogo de medidas contido no documento UNEP/CMS/Inf.7.21. 

                                                      

145 https://www.cbd.int/. 
146 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp. 
147 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp. 
148 https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-
Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864. 
149 www.cms.int. 
150 Disponível, por exemplo, em 
www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf. 

https://www.cbd.int/
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
http://www.cms.int/
http://www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf
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O plano de ação do Memorando de Entendimento sobre a conservação de aves de rapina migratórias em África 

e na Eurásia (Raptors MoU)151 considera os cabos elétricos como a principal ameaça às aves e formula uma 

ação prioritária destinada a reduzir as suas consequências. O plano visa «promover, tanto quanto possível, as 

elevadas normas ambientais, nomeadamente por meio de AIA, no planeamento e na construção de estruturas 

destinadas a minimizar o seu impacto nas espécies, sobretudo por colisão e eletrocussão, e procurando 

minimizar o impacto das estruturas existentes sempre que se torne evidente que exercem um impacto negativo 

na espécie em questão».  

O plano de ação propõe as quatro atividades seguintes relativas aos cabos elétricos e às aves de rapina. 

 Rever a legislação aplicável e tomar medidas, sempre que possível, para garantir que a legislação exige 

que todos os novos cabos elétricos sejam concebidos de modo a evitar a eletrocussão de aves de 

rapina. 

 Levar a cabo análises dos riscos em locais importantes para identificar e abordar as causas reais ou 

potenciais de mortalidade acidental significativa por causas humanas (nomeadamente incêndios, 

envenenamento, uso de pesticidas, cabos elétricos e turbinas eólicas). 

 Sempre que possível, adotar as ações necessárias para assegurar que os cabos elétricos existentes 

que representem o maior risco para as aves de rapina sejam modificados para evitar a sua eletrocussão. 

 Acompanhar os impactos dos cabos elétricos e dos parques eólicos nas aves de rapina, nomeadamente 

através da análise dos dados existentes, como dados relativos à anilhagem.  

O Acordo para a Conservação das Aves Aquáticas Migradoras Afro-Eurasiáticas152 apela à ação coordenada ao 

longo das rotas ou vias migratórias das aves aquáticas migradoras. Este acordo entrou em vigor em 1999. Abrange 

119 países e 235 espécies de aves aquáticas. A UE ratificou este acordo em 2005.  

O Acordo sobre a Conservação das Populações de Morcegos Europeus (EUROBATS)153 visa proteger as 

45 espécies de morcegos encontradas na Europa. Entrou em vigor em 1994. Até ao momento, foi assinado por 32 países. 

As suas principais atividades são a aplicação de estratégias comuns de conservação e partilha de experiências a nível 

internacional. A Resolução n.º 8.4 aborda explicitamente as turbinas eólicas e as populações de morcegos154. 

O Acordo sobre a Conservação dos Pequenos Cetáceos do Báltico e do Mar do Norte (ASCOBANS)155 foi lançado 

em 1991. Visa coordenar medidas destinadas a reduzir o impacto negativo das capturas acessórias, a perda de habitat, 

a poluição marinha e as perturbações acústicas entre as dez partes. Em 2006, foi adotada uma resolução sobre os efeitos 

negativos do som nos pequenos cetáceos — pertinente para o potencial impacto das infraestruturas energéticas.  

O Acordo sobre a Conservação de Cetáceos no Mar Negro, Mar Mediterrâneo e Área Atlântica Adjacente 

(ACCOBAMS)156 é um quadro cooperativo para a conservação da biodiversidade marinha no mar Mediterrâneo e no mar 

Negro. Tem como principal objetivo reduzir a ameaça para os cetáceos nestes mares e melhorar os conhecimentos acerca 

destes animais. O acordo entrou em vigor em 2001. 

Convenção sobre Zonas Húmidas de Importância Internacional (Convenção de Ramsar)157 

A Convenção sobre Zonas Húmidas de Importância Internacional, também conhecida como Convenção de Ramsar, é um 

tratado intergovernamental que proporciona um quadro para a ação nacional e a cooperação internacional tendo em vista 

a conservação e a utilização sensata das zonas húmidas. Foi adotada em 1971 e alterada em 1982 e em 1987. Existem 

atualmente 160 partes na Convenção, e 2006 sítios a nível mundial foram adicionados à Lista de Zonas Húmidas de 

Importância Internacional. A Convenção não prevê a ratificação por organismos supranacionais, como a UE, mas todos 

os Estados-Membros da UE são partes contratantes.  

                                                      

151 www.cms.int/species/raptors/index.htm. 
152 www.unep‑aewa.org. 
153 www.eurobats.org. 
154 https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-
DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf. 
155 www.ascobans.org. 
156 www.accobams.org. 
157 www.rasmsar.org. 

http://www.cms.int/species/raptors/index.htm
http://www.unep‐aewa.org/
http://www.eurobats.org/
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf
http://www.ascobans.org/
http://www.accobams.org/
http://www.rasmsar.org/
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Convenção para a Proteção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste (Convenção OSPAR)158 

A Convenção OSPAR orienta a cooperação internacional em vários domínios, nomeadamente: i) a conservação da 

biodiversidade e dos ecossistemas marinhos; ii) o impacto da eutrofização e das substâncias perigosas; e iii) a 

monitorização e a avaliação. Foi lançada em 1992, após a fusão das anteriores Convenções de Oslo e de Paris (de 1972 

e 1974). Vários estudos sobre o potencial impacto das infraestruturas energéticas no meio marinho foram iniciados sob 

os auspícios desta Convenção.  

Convenção para a Proteção do Meio Marinho na Zona do Mar Báltico (HELCOM)159  

A HELCOM, ou Convenção de Helsínquia, abrange a bacia do mar Báltico e todas as águas interiores da sua bacia 

hidrográfica. Foi adotada em 1980 e revista em 1992. A UE e todos os países em torno do mar Báltico são partes 

contratantes.  

Convenção sobre a Proteção do Meio Marinho e do Litoral do Mediterrâneo (Convenção de Barcelona)160 

A Convenção sobre a Proteção do Meio Marinho e do Litoral do Mediterrâneo, também designada por Convenção de 

Barcelona, visa sobretudo regular e reduzir o impacto negativo de todos os tipos de poluentes na bacia do Mediterrâneo. 

Foi criada em 1976 e alterada pela última vez em 1995. Foi assinada pela maioria dos países que fazem fronteira com o 

mar. 

  

                                                      

158 www.ospar.org. 
159 www.helcom.fi. 
160 www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm. 

http://www.ospar.org/
http://www.helcom.fi/
http://www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm
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APÊNDICE C — AVALIAÇÃO ADEQUADA 

Quadro 9-1: Exemplos de boas práticas para superar as incertezas habitualmente encontradas durante a avaliação dos 
projetos de aproveitamento de energia eólica 

Incertezas Boas práticas  

 Plano Projeto 

Importância da localização dos 
projetos de aproveitamento de 
energia eólica para a integridade da 
rede Natura 2000 na fase de seleção 
do local do projeto 

Cartograr a sensibilidade da vida 
selvagem à escala regional/nacional 
a fim de identificar um gradiente de 
constrangimentos ao aproveitamento 
de energia eólica 

Utilizar a cartografia da sensibilidade 
da vida selvagem à escala 
regional/nacional a fim de identificar 
locais e, se for caso disso, levar a 
cabo um mapeamento da 
sensibilidade da vida selvagem à 
escala espacial do projeto 

Conhecimentos incompletos sobre 
as condições de referência  
 
Exemplos: 
• Extensão e qualidade dos habitats 

bênticos marinhos 
• Distribuição e abundância dos 

mamíferos marinhos e das aves 
no mar 

• Distribuição, dimensão e tipo dos 
poleiros dos morcegos 

Realizar programas de levantamento 
a nível regional/nacional para suprir 
as lacunas de conhecimento na zona 
de estudo do plano 

Realizar levantamentos para suprir 
as lacunas de conhecimento na zona 
de estudo do projeto 

Conhecimentos incompletos sobre o 
comportamento das espécies 
 
Exemplos: 
• Rotas de alimentação dos 

morcegos 
• Comportamento noturno de 

procura de alimento das aves 
terrestres e marinhas 

• Altura e velocidade do voo das 
aves 

Realizar programas de investigação 
a nível regional/nacional para suprir 
as lacunas de conhecimento 

Realizar levantamentos para suprir 
as lacunas de conhecimento 
pertinentes para a zona de estudo do 
projeto e/ou obter um parecer 
especializado junto de especialistas 
nacionais e/ou internacionais 

Imputação dos efeitos a uma 
ZEC/ZPE, sobretudo quando a 
espécie está dispersa na população 
em geral 

Realizar programas de investigação 
a nível regional/nacional para suprir 
as lacunas de conhecimento 

Na ausência de uma abordagem 
existente acordada com a autoridade 
nacional competente, criar um grupo 
de trabalho especializado que inclua 
a autoridade nacional competente 
para definir uma abordagem 
consensual para a imputação dos 
efeitos a uma ZEC específica 

Exatidão dos modelos preditivos 
 
Exemplos: 
• Modelos de risco de colisão para 

as aves 
• Modelos populacionais da 

espécie para os mamíferos 
marinhos e as aves 

Apresentar, de forma clara e 
transparente, os níveis de incerteza 
relacionados com as previsões 
 
Avaliar o caráter significativo dos 
efeitos utilizando as previsões e os 
correspondentes limites de confiança 
superior e inferior 
 
Criar um grupo de trabalho 
especializado que inclua a 
autoridade nacional competente para 
definir uma abordagem consensual 
para determinar o caráter 
significativo dos efeitos com base na 
modelação preditiva 
 
Os modelos populacionais da 
espécie devem ser à escala 
regional/nacional (exige dados de 
referência a nível regional/nacional) 

Apresentar, de forma clara e 
transparente, os níveis de incerteza 
relacionados com as previsões 
 
Avaliar o caráter significativo dos 
efeitos utilizando as previsões e os 
correspondentes limites de confiança 
superior e inferior 
 
Criar um grupo de trabalho 
especializado que inclua a 
autoridade nacional competente para 
definir uma abordagem consensual 
para determinar o caráter 
significativo dos efeitos com base na 
modelação preditiva  
 
Os modelos populacionais da 
espécie devem ser à escala dos 
sítios Natura 2000 abrangidos pela 
zona de estudo do projeto (exige 
dados de referência a nível dos sítios 
Natura 2000) 



 

 Documento de orientação sobre projetos de aproveitamento de energia eólica e legislação da UE no domínio da natureza 240 

APÊNDICE D — MANUAL DE CARTOGRAFIA DA SENSIBILIDADE DA VIDA SELVAGEM 

O manual de cartografia da sensibilidade da vida selvagem apresenta uma visão abrangente dos conjuntos de dados, 

metodologias e aplicações SIG que são necessários para desenvolver abordagens eficazes de cartografia da 

sensibilidade da vida selvagem na UE. O manual reúne as informações necessárias para elaborar este tipo de abordagens 

para diversas tecnologias de energias renováveis, nomeadamente energia eólica, solar e oceânica. O manual concentra-

se em vários atributos essenciais da vida selvagem. Estes incluem todas as espécies e habitats protegidos pelas Diretivas 

Natureza da UE, com particular ênfase nas aves, nos morcegos e nos mamíferos marinhos. Inclui as principais 

recomendações sobre os tipos de dados mais adequados e a análise da sensibilidade. Além disso, contém hiperligações 

extensas para sítios Web externos e documentos que contêm informações mais aprofundadas e exemplos. 

O manual é uma ferramenta interativa. Os utilizadores podem percorrer os conteúdos utilizando os ícones na barra de 

navegação ou seguindo as hiperligações existentes nos cabeçalhos dos vários capítulos e subcapítulos. A este respeito, 

o manual funciona essencialmente como um sítio Web.  

Alguns dos principais elementos do manual são apresentados a seguir, por pontos, e descritos pormenorizadamente na 

parte restante do presente apêndice:  

• uma abordagem faseada da cartografia da sensibilidade da vida selvagem;  

• o desenvolvimento de um sistema de pontuação da sensibilidade;  

• uma visão global dos dados espaciais de biodiversidade; 

• recomendações importantes.  

O presente manual é um dos resultados do projeto da Comissão Europeia intitulado «Reviewing and mitigating the impacts 

of renewable energy developments on habitats and species protected under the Birds and Habitats Directives» (Revisão 

e mitigação dos impactos dos projetos de aproveitamento de energias renováveis nos habitats e espécies protegidos ao 

abrigo das Diretivas Aves e Habitats)161. 

Uma abordagem faseada da cartografia da sensibilidade da vida selvagem 

 Identificar os tipos de energias renováveis a incluir e as espécies e os habitats suscetíveis de serem afetados  

Que infraestruturas de energias renováveis serão incluídas (eólica, solar, geotérmica, oceânica)? Que espécies ou 

habitats são suscetíveis de serem afetados? De que forma é provável que sejam afetados? 

 

Espécies/habitats afetados 

• Analisar as espécies/habitats suscetíveis de coincidir com o projeto (em qualquer fase do ciclo de vida) e ter em 

consideração todas as fases da sua história de vida (reprodução, migração, não reprodução, etc.).  

• Analisar as diferentes fases do projeto (por exemplo, construção, funcionamento) e as infraestruturas associadas 

(por exemplo, implicações das ligações à rede com as linhas de transporte).  

• Analisar que espécies/habitats são sensíveis ao projeto (características, dinâmica populacional).  

• Analisar que espécies/habitats apresentam problemas de conservação (por exemplo, os enumerados nas Diretivas 

Aves e Habitats). 

 

Impacto provável  

• Analisar de que forma as espécies são afetadas: perda e degradação dos habitats; colisão com infraestruturas; 

evitamento; deslocação; e efeitos de barreira. 

 

 Compilar conjuntos de dados de distribuição sobre os habitats e as espécies sensíveis e outros fatores pertinentes  

Rever que dados de distribuição estão disponíveis e se deverão ser recolhidos dados suplementares   

• Caso os conjuntos de dados estejam espacialmente incompletos, ponderar se será necessário utilizar a 

modelação, com base em preditores de habitat e paisagem, para prever a distribuição em locais subamostrados 

(por exemplo, modelação superficial da densidade).  

• É igualmente importante sublinhar abertamente as insuficiências de dados e outras lacunas metodológicas. 

 

 Desenvolver um sistema de pontuação da sensibilidade  

                                                      

161 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_
en.htm. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
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Atribuir pontuações de sensibilidade a espécies e habitats com base nas características identificadas (comportamento 

da espécie, fragilidade do habitat, estado de conservação, etc.).  

 

 Gerar o mapa 

Qual é o formato de cartografia e o software de SIG mais adequado? Qual é a unidade de cartografia mais adequada?  

• Gerar uma grelha com base numa unidade de cartografia adequada e sobrepor as distribuições (ou modelos) das 

espécies e, eventualmente, outros conjuntos de dados úteis, nomeadamente zonas-tampão pertinentes.  

• Identificar as espécies presentes em cada célula da grelha [ou seja, incluindo a localização de uma espécie (ou 

parte de um tampão) numa quadrícula da grelha].  

• Para cada quadrícula da grelha, calcular uma pontuação utilizando o sistema de pontuação da sensibilidade da 

espécie. 

 

 Interpretação  

Qual a relação entre as pontuações de sensibilidade e o risco? Como deve o mapa ser interpretado?  

• Agrupar as pontuações da sensibilidade em categorias indicativas do seu nível de sensibilidade (por exemplo, 

muito elevada,, média, baixa). Caso existam lacunas de dados, poderá não ser aconselhável atribuir uma «baixa» 

sensibilidade. Nesse caso, poderá ser preferível utilizar termos como «desconhecida» ou «incerta». Por vezes, 

são escolhidas categorias que indicam uma prescrição específica (por exemplo, zonas interditas vs. zonas de 

baixo risco).  

• Desenvolver material de orientação para acompanhar o mapa, que explique minuciosamente que dados são 

utilizados, como é que o mapa é gerado, como deve ser interpretado e quais são as ressalvas em termos de 

interpretação. 

 

Desenvolvimento de um sistema de pontuação da sensibilidade 

Alguns mapas da sensibilidade da vida selvagem limitam-se a apresentar os dados biológicos visualmente, 

deixando a interpretação dos dados a cargo do utilizador final. Contudo, na maioria dos casos, o mero 

conhecimento da extensão geográfica de uma característica biológica, por exemplo, a área de distribuição de 

uma espécie de ave vulnerável ou a localização do poleiro de um morcego, tem um valor limitado. O que é 

igualmente necessário é uma interpretação que demonstre o que significa a incidência de uma determinada 

característica biológica para a perspetiva de aproveitamento de fontes de energia renováveis.  

 

A interpretação mais simples consiste em classificar coletivamente todas as camadas de dados como sensíveis. 

O único embelezamento explicativo poderá ser a criação de zonas-tampão associadas a determinadas 

características para representar a dispersão (por exemplo, a dispersão conhecida de um local de poleiro) ou em 

reconhecimento da incerteza em relação à exatidão dos dados. Pode acontecer que algumas características, por 

exemplo uma colónia de abutres, sejam abrangidas por uma zona-tampão de muitos quilómetros, enquanto 

outras, como algumas colónias de morcegos, sejam abrangidas por uma zona-tampão muito menor.  

 

As zonas-tampão devem ser determinadas:  

• tendo por base um protocolo estabelecido utilizado em abordagens semelhantes noutro local; 

• tendo por base parâmetros biológicos conhecidos referidos na literatura (por exemplo, a dimensão 

documentada da área de distribuição de uma espécie específica de ave reprodutora);  

• de forma cautelosa, reconhecendo as limitações de dados e de conhecimentos. 

 

Em algumas abordagens, todas as características de sensibilidade e tampões associados são descritos como 

«zonas interditas», em que é recomendado um nível nulo de aproveitamento. No entanto, na sua maioria, as 

abordagens do cartografia da sensibilidade da vida selvagem evitam um prognóstico tão absoluto, 

reconhecendo as limitações dos dados espaciais e das técnicas de cartografia. Na verdade, em algumas 

circunstâncias, embora limitadas, poderá ser possível mitigar suficientemente os impactos, mesmo em locais 

altamente sensíveis, de modo a permitir o aproveitamento. 

 

Na sua maioria, os mapas de sensibilidade da vida selvagem contêm um gradiente de sensibilidade. Na sua 

forma mais simples, isto pode implicar a classificação de determinadas características essenciais, como as 

zonas protegidas, como locais interditos, e locais secundários e menos sensíveis como locais onde o 

aproveitamento poderia ser problemático, sendo aconselhável prudência. Outros exercícios de cartografia mais 

complexos atribuem a sensibilidade avaliando as características tendo por base parâmetros conhecidos que 

aumentam a sensibilidade. Os fatores que aumentam a sensibilidade pertencem geralmente às categorias 

seguintes: características da espécie, características do habitat, dinâmica populacional e estado de 

conservação. 
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• Características da espécie  

 Comportamento da espécie: algumas espécies são mais sensíveis aos projetos de aproveitamento de fontes 

de energia renováveis devido a determinados traços comportamentais. O grau de exposição pode ser o fator 

mais significativo subjacente à sensibilidade de uma espécie. Por exemplo, as espécies de aves e de 

morcegos mais suscetíveis de colidir com turbinas eólicas são, provavelmente, as que passam mais tempo a 

voar à altura correspondente à área de varrimento do rotor, a aproximadamente 30-150 m do solo.   

 Morfologia da espécie: certas espécies podem ser mais sensíveis devido à sua morfologia. Por exemplo, as 

espécies de morcegos com asas adaptadas a um voo rápido em espaços abertos são mais suscetíveis à 

colisão com turbinas eólicas. Nas aves, a carga alar (a relação entre a superfície alar e o peso corporal) 

também é considerada como um dos principais fatores que determinam o risco de colisão. A estrutura ocular 

também poderá ser importante. Por exemplo, o campo visual dos abutres do género Gyps contém uma 

pequena região binocular e grandes ângulos mortos acima, abaixo e por detrás da cabeça, o que os torna 

frequentemente cegos na direção em que viajam. 

 Comportamento migratório: Certas espécies podem ser mais sensíveis devido à natureza da sua migração. 

Por exemplo, algumas espécies migram seguindo rotas bem definidas, pelo que surgem em elevadas 

concentrações. Se as infraestruturas de energias renováveis se situarem nestas rotas, sobretudo em locais 

de grande concentração, a probabilidade do impacto aumenta. 

• Características do habitat  

 Fragilidade do habitat: Certos habitats são mais sensíveis aos projetos de aproveitamento de fontes de 

energia renováveis. 

 Dependência do habitat: Certas espécies são dependentes de um conjunto limitado de habitats e poderão ficar 

em risco se uma percentagem demasiado grande desse habitat for exposta a projetos de aproveitamento de 

fontes de energia renováveis. 

• Dinâmica populacional  

 Percentagem da população a nível mundial/regional/nacional. Quanto maior a percentagem de uma população 

afetada, maior a sensibilidade. 

 Traços do histórico de vida. A mortalidade direta, nomeadamente a resultante de colisões com turbinas, é 

mais suscetível de resultar em efeitos a nível populacional em espécies que apresentem traços associados a 

taxas mais lentas de reprodução e a uma maior dependência da idade adulta para sobreviver. 

• Estado de conservação  

 Estado de conservação a nível mundial, da UE, regional ou nacional. É particularmente importante identificar 

as espécies com problemas de conservação, como as enumeradas como globalmente ameaçadas na Lista 

Vermelha da UICN, em listas vermelhas nacionais ou nas Diretivas Natureza da UE. 

 

Uma vez criada uma lista de espécies e habitats em risco, estes podem ser pontuados no que diz respeito ao 

seu nível de sensibilidade. Estas listas devem basear-se num estudo aprofundado da literatura científica e numa 

consulta extensa de peritos competentes. A pontuação dos parâmetros, como a altura do voo ou a taxa de 

evitamento da colisão, deve basear-se em dados experimentais. No entanto, tal nem sempre será possível, 

podendo ser necessário extrapolar a partir de parâmetros conhecidos para táxones estreitamente relacionados. 

Importa salientar que os comportamentos e as respostas podem variar significativamente, mesmo entre 

espécies taxonomicamente próximas. 

 

Exemplo teórico de aplicação de um sistema de pontuação da sensibilidade  

 

Neste exemplo teórico simples, são pontuadas quatro espécies em relação à sua sensibilidade a uma forma de 

energias renováveis. A distribuição espacial das quatro espécies é adaptada a um sistema de grelha. Dentro de 

cada quadrícula da grelha, somam-se as pontuações das espécies presentes para criar uma pontuação global 

para cada célula e, por conseguinte, um mapa rudimentar da sensibilidade.  

 

PASSO 1: As quatro espécies são pontuadas em relação aos traços morfológicos, comportamentais e de 

dinâmica populacional que reforçam a sua sensibilidade e ao seu estado de conservação. Estas pontuações 

são, então, somadas para produzir uma pontuação global da sensibilidade (ver exemplo de sistema de 

pontuação). Neste exemplo, as espécies consideradas como tendo uma sensibilidade elevada ou muito elevada 

em relação a um parâmetro são automaticamente colocadas na categoria «ELEVADA», independentemente da 

sua pontuação nos restantes parâmetros. 

 

Pontuação da morfologia/comportamento/dinâmica-populacional (1 = sensibilidade baixa, 2 = sensibilidade 

média, 3 = sensibilidade elevada, 4 = sensibilidade muito elevada) 

Pontuação da conservação (0 = baixa, 1 = média, 2 = elevada, 3 = muito elevada)  

As pontuações da conservação são duplicadas antes de serem adicionadas à pontuação da 

morfologia/comportamento/dinâmica-populacional 

Pontuação da sensibilidade MÉDIA (3 – 8), ELEVADA (9 – 14), MUITO ELEVADA (15 – 20) 
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Qualquer espécie com uma pontuação de 3 ou 4 para a morfologia/comportamento/dinâmica-populacional fica 

automaticamente na categoria ELEVADA 

 

Espécie  Morfologia Comportamento 
Dinâmica 

populacional 

Estado de 

conservação 

Pontuação de 

sensibilidade 

Espécie 1 3 1 1 0 5 

Espécie 2 2 2 2 0 6 

Espécie 3 4 2 1 3 13 

Espécie 4 4 4 4 3 18 

 

PASSO 2: Em seguida, os dados espaciais das distribuições das quatro espécies são inseridos num sistema de 

grelha adequado. 

 

 
  

PASSO 3: As pontuações combinadas da sensibilidade podem, então, ser aplicadas somando as pontuações da 

sensibilidade de cada espécie presente numa quadrícula da grelha, produzindo uma pontuação global para cada 

célula da grelha. A figura representa uma grelha teórica ponderada de acordo com as pontuações de 

sensibilidade anteriores. Este exemplo simples baseia-se na presença/ausência; contudo, sempre que estejam 

disponíveis dados populacionais, estes podem ser utilizados para ponderar cada quadrícula da grelha em 

relação ao número de indivíduos por espécie ou a percentagem da população mundial ou regional de cada 

espécie presente. 

 

Pontuação de sensibilidade: MÉDIA (3-8), ALTA (9-14), MUITO ALTA (15-20), EXTREMAMENTE ALTA (>20) 
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PASSO 4: O mapa final da sensibilidade apresenta a sensibilidade combinada em relação a quatro espécies 

teóricas numa paisagem teórica. Nestes mapas, os níveis de sensibilidade são tipicamente representados 

utilizando cores diferentes 

 

 

 

 

Visão global dos dados espaciais de biodiversidade 

Os mapas de sensibilidade da vida selvagem devem utilizar os dados mais exatos e atualizados sobre a distribuição e 

a abundância de espécies e habitats potencialmente sensíveis. De preferência, esses dados serão recolhidos 

sistematicamente utilizando um protocolo normalizado, como o que é utilizado para o Atlas Europeu das Aves 

Nidificantes, elaborado pelo European Bird Census Council (Conselho Europeu para os Censos de Aves). Contudo, é 
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frequente os dados serem gerados de forma ad hoc, nomeadamente com registos de observação coligidos através de 

projetos científicos dos cidadãos ou através de levantamentos com um âmbito de aplicação geográfico limitado. 

Eventuais tendenciosidades nos esforços ou no objeto do levantamento devem ser reconhecidas e o nível de certeza 

claramente especificado. Frequentemente, a distribuição das espécies terá de ser inferida a partir de mapas 

generalizados da área de distribuição das espécies, de mapas de habitats ou de dados de localização. Mais uma vez, 

quaisquer pressuposições subjacentes e lacunas associadas a esses modelos devem ser claramente especificadas.  

 

Importa reconhecer que a distribuição atual de uma espécie pode ser muito mais restrita do que historicamente e mais 

restrita do que pretendem os objetivos de recuperação em termos de conservação. Por conseguinte, poderá ser 

preferível elaborar mapas das áreas de distribuição previstas com base numa distribuição desejada após a recuperação 

e o restabelecimento da população.  

 

É inevitável que a qualidade dos dados e o nível de conhecimentos sobre como melhor os interpretar variarão 

consideravelmente entre as diferentes regiões e grupos taxonómicos. Por exemplo, existem muito menos dados sobre 

a distribuição das espécies de morcegos na Europa do que de aves. Mesmo quando os dados são limitados e os mapas 

de sensibilidade resultantes são rudimentares e preliminares, estes são, ainda assim, uma ferramenta útil de 

planeamento numa fase inicial. No entanto, é importante reconhecer claramente as suas limitações.  

 

Existem numerosos conjuntos de dados sobre a distribuição e a abundância da vida selvagem europeia. Além disso, 

existem vários conjuntos de dados espaço ambientais bióticos e abióticos que podem ser úteis como variáveis 

exploratórias para modelar as distribuições.  

 

No sítio Web da Agência Europeia do Ambiente (AEA), está disponível um amplo leque de conjuntos de dados. Este 

portal disponibiliza dados e informações através de relatórios apresentados sobre as Diretivas Aves e Habitats. Os 

Estados-Membros da UE são obrigados a apresentar, de seis em seis anos, relatórios nos termos do artigo 12.º e do 

artigo 17.º sobre o estado das aves e dos habitats, respetivamente. Os dados publicamente disponíveis destes relatórios 

incluem dados tabulares sobre o estado e a distribuição, bem como a distribuição espacial, disponíveis numa grelha 

padrão de 10 km. Incluem os seguintes conjuntos de dados: 

• Artigo 12.º (Diretiva Aves): estado e distribuição a partir de relatórios nos termos do artigo 12.º162;  

• Artigo 17.º (Diretiva Habitats): estado e distribuição a partir de relatórios nos termos do artigo 17.º163; 

• Natura 2000: distribuição das ZPE e ZEC designadas no âmbito das Diretivas Aves e Habitats da UE, 

respetivamente164. 

 

Outros conjuntos de dados importantes que são tidos em conta para determinar o estado e/ou a distribuição da 

biodiversidade na UE incluem:  

• grelhas de referência de mapas;  

• registos de observação; 

• mapas da área de distribuição de uma espécie; 

• modelos de distribuição das espécies; 

• dados de localização; 

• designações relativas à conservação; 

• habitats e vegetação. 

Estes conjuntos de dados são analisados mais pormenorizadamente no capítulo seguinte. 

 

Grelhas de referência de mapas 

 

Descrição: Os altos da vida selvagem apresentam dados coligidos sistematicamente sobre a presença ou a abundância 

das espécies. Tipicamente, uma região é dividida numa grelha e cada célula da grelha é objeto de um levantamento 

utilizando um protocolo normalizado que assegura um esforço de amostragem coerente. Em alguns países, as células 

da grelha seguem as latitudes e as longitudes — geralmente, por motivos de conveniência, são escolhidos intervalos de 

células de 1 grau, 30 minutos e 15 minutos. As latitudes maiores, onde esta abordagem resulta em células com grandes 

diferenças em termos de área, as dimensões são frequentemente fixadas utilizando grelhas de 1, 2, 5, 10 ou 50 km. 

Quando repetidos em diferentes intervalos de tempo utilizando metodologias comparáveis, o atlas são uma forma muito 

útil de documentar mudanças na presença ou na abundância das espécies. 

 

Tipo: Vetor/raster 

 

                                                      

162 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12. 
163 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17. 
164 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10. 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10
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Prós: Classificar os padrões de ocorrência de aves em grandes áreas geográficas. Esforço de amostragem 

frequentemente coerente. 

 

Contras: Os dados em grelha muitas vezes não correspondem exatamente às fronteiras naturais. O esforço de registo 

é frequentemente desigual entre células. Por vezes, é possível corrigir estas disparidades no esforço de amostragem. 

 

Exemplos:  

• O mapa do Atlas Europeu de Aves Nidificantes 2 (EBBA2) contém mais de 5 000 quadrículas de 50x50 km com 

informações sobre mais de 500 espécies nidificantes165.  

• O Atlas das Aves da Grã-Bretanha e da Irlanda (2007–2011)166 engloba as aves nas épocas de inverno e de 

reprodução. Trata-se de uma parceria entre a BTO, a BirdWatch Ireland e o Scottish Ornithologists’ Club.  

• O Atlas da Vida Marinha da EMODnet167 apresenta uma combinação de ferramentas, modelos e mapas espaciais 

que permitem aos utilizadores visualizar os dados biológicos marinhos. O Atlas apresenta uma visão global das 

aves, mamíferos, répteis, peixes, bentos, algas e plâncton marinhos que existem nas águas marinhas europeias. 

• O Atlas Europeu das Espécies de Árvores Florestais168, publicado pela Comissão Europeia, é um recurso útil sobre 

a distribuição de árvores e habitats florestais. 

 

 

Registos de observação 

 

Descrição: Registos de observação de espécies georreferenciados coligidos através de levantamentos estruturados ou, 

cada vez mais, da contribuição colaborativa de naturalistas amadores. Os registos de observação georreferenciados 

podem ser mapeados como pontos para demonstrar a distribuição e a abundância. 

 

Tipo: Pontos. 

 

Prós: As densidades dos pontos podem ser interpoladas para gerar grelhas ou mapas de contorno. 

 

Contras: Distribuição potencialmente desigual dos esforços de registo e, por conseguinte, um elevado grau de erro por 

omissão. Existem técnicas para compensar eventuais disparidades nos esforços de amostragem. 

 

Exemplos: 

• A base de dados European Seabirds at Sea (ESAS)169 contém dados recolhidos no mar a partir de embarcações 

e aeronaves utilizando os métodos descritos em Tasker et al. (1984) e Camphuysen (2004). É utilizado um método 

de transectos em faixa com bandas de distância para as aves no mar e informações obtidas por fotografia para as 

aves voadoras. Os dados são recolhidos por investigadores dedicados às aves marinhas em todo o noroeste 

europeu e pelo Comité Conjunto para a Conservação da Natureza do Reino Unido (Joint Nature Conservation 

Committee, JNCC). Os dados são geridos em nome de parceiros pelo JNCC. Desde 1979, foram recolhidas 

aproximadamente 3 000 000 de contagens de aves marinhas. Os dados estão disponíveis mediante pedido. 

• O eBird Basic Dataset (EBD)170, de acesso aberto, inclui todas as observações brutas do eBird, bem como os 

metadados associados. É atualizado mensalmente e está disponível para transferência. O EBD também contém 

pacotes associados para o tratamento destes dados específicos em R (um programa informático). Além disso, os 

conjuntos de dados de observação do eBird são disponibilizados através do Centro Mundial de Informação sobre 

a Biodiversidade171. 

• O Euro Bird Portal172 é um projeto do European Bird Census Council (EBBC) que combina 29 instituições em 

21 países europeus. Este repositório agrega dados de múltiplas fontes para análises espaciais em grande escala. 

Atualmente, os dados são visíveis através de um visualizador Web interativo. No entanto, à medida que o projeto 

avança, os dados e produtos poderão ser acedidos por terceiros de forma direta. 

• O BirdTrack173 é um portal gratuito em linha para a apresentação de registos de aves relativos à Grã-Bretanha e à 

Irlanda. 

• O Ornithoportal174 contém dados relativos a aves da Áustria, de França, da Alemanha, de Itália, do Luxemburgo, 

da Polónia, de Espanha (Catalunha e País Basco) e da Suíça. 

                                                      

165 https://mapviewer.ebba2.info/. 
166 https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas. 
167 https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas. 
168 https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/. 
169 http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469. 
170 https://ebird.org/home. 
171 https://www.gbif.org/. 
172 https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/. 
173 https://bto.org/our-science/projects/birdtrack. 
174 https://www.fauna.hr/. 

https://mapviewer.ebba2.info/
https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas
https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas
https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/
http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469
https://ebird.org/home
https://www.gbif.org/
https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/
https://bto.org/our-science/projects/birdtrack
https://www.fauna.hr/
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• Observation.org175 é uma ferramenta onde observadores no terreno de todo o mundo podem registar e partilhar 

as suas observações de plantas e animais. 

• O European Biodiversity Portal176 oferece acesso a observações da biodiversidade e dados ecológicos, a par de 

ferramentas para a partilha ou a descoberta de dados. 

• O portal de dados EMODnet Biology177 concede acesso gratuito à distribuição temporal e espacial de espécies 

marinhas e traços de espécies de todos os mares regionais da Europa. Faz parte da Rede Europeia de Observação 

e de Dados do Meio Marinho, financiada pela UE, e baseia-se no Registo Mundial de Espécies Marinhas e no 

Sistema Europeu de Informação Biogeográfica Oceânica. 

 

 

Mapas da área de distribuição de uma espécie 

 

Descrição: Os mapas da área de distribuição de uma espécie indicam a presença ou ausência, em termos gerais, e 

normalmente refletem a extensão de ocorrência (EOO) de uma espécie. Estas informações podem ser suficientemente 

aperfeiçoadas por meio de análises sobre a ocupação dos solos e modelos de distribuição das espécies para produzir 

representações mais realistas da presença das espécies. 

 

Tipo: Polígono. 

 

Prós: Uma fonte de dados útil na ausência de registos de observação ou de dados de atlas. 

 

Contras: Normalmente, estes mapas refletem a EOO, que pode resultar em erros significativos por omissão. 

 

Exemplos: 

• A AEA possui dados de SIG sobre a distribuição dos tipos de espécies e habitats europeus. Estes são agregados 

por estado de conservação por Estado-Membro a nível da UE-28. 

• A BirdLife International compila e conserva mapas de distribuição digitalizados de todas as espécies de aves do 

mundo. Estes mapas estão disponíveis através da Ferramenta Integrada de Avaliação da Biodiversidade 

(Integrated Biodiversity Assessment Tool, IBAT). 

 

Modelos de distribuição das espécies 

 

Descrição: Os modelos de distribuição das espécies (MDE) combinam dados de observação das espécies com 

parâmetros ambientais conhecidos para criar previsões de ocorrência mais exatas. Também podem ser utilizados para 

modelar distribuições futuras com base em diferentes cenários, como as alterações climáticas previstas ou os planos de 

recuperação de espécies. Durante o processo de planeamento dos projetos com uma grande longevidade, poderá ser 

importante prever eventuais alterações prováveis na sensibilidade futura.  

 

 

Tipo: Vetor/raster 

 

Prós: Mais suscetíveis de refletir a zona de ocupação do que os mapas da área de distribuição. 

 

Contras: A exatidão depende dos algoritmos subjacentes. Aconselha-se levantamento de solos. 

 

Dados de localização 

 

Descrição: Dados relativos às localizações sucessivas de um animal em determinados momentos e locais. Os dados 

provêm tipicamente de indivíduos marcados (por exemplo, com localizadores GPS). Os dados de localização permitem 

obter informações importantes sobre a ecologia espacial das espécies e podem ser utilizados para identificar os 

principais locais de alimentação ou as rotas migratórias. Os cientistas recolhem os dados relativos aos movimentos dos 

animais mediante a fixação de dispositivos eletrónicos de localização aos animais individuais. Este varia de 

radiotransmissores de muito alta frequência, que enviam um sinal para o recetor do investigador, a localizadores GPS e 

Argos Doppler, que transmitem dados mais exatos de hora e local e não dependem de uma observação física feita por 

uma pessoa. 

 

Tipo: Linha. 

 

                                                      

175 https://observation.org/. 
176 http://biodiversity.eubon.eu/. 
177 https://www.emodnet.eu/biology. 

https://observation.org/
http://biodiversity.eubon.eu/
https://www.emodnet.eu/biology
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Prós: Útil para identificar rotas migratórias, os principais locais de alimentação, etc. 

 

Contras: O esforço de registo é, tipicamente, muito variável, com uma forte tendência favorável a determinadas espécies 

em determinados locais. 

 

Exemplos: 

• Determinadas bases de dados em linha, como o Movebank (alojado pelo Instituto Max Planck de Ornitologia), 

atuam como repositórios para os dados de localização dos animais. Os investigadores possuem séries individuais 

de dados de localização e podem ser contactados para pedidos de dados.  

• A Seabird Tracking Database – Tracking Ocean Wanderers (alojada pela Birdlife International) é a maior coleção 

de dados de localização de aves marinhas do mundo. Serve de armazém central de dados de localização de aves 

marinhas de todo o mundo e visa ajudar a melhorar os trabalhos de conservação das aves marinhas e apoiar a 

comunidade de localização. 

 

Zonas de conservação 

 

Descrição: Fronteiras de zonas designadas pela sua importância em termos de conservação (zonas protegidas, sítios 

Natura 2000, áreas importantes para as aves e a biodiversidade, etc.). 

 

Tipo: Polígonos/pontos. 

 

Prós: Áreas essenciais a considerar aquando do planeamento de projetos de energias renováveis. 

 

Contras: Alguns conjuntos de dados são dispendiosos para utilização comercial. 

 

Exemplos: 

• A rede Natura 2000 de zonas protegidas da UE é composta por ZPE na aceção da Diretiva Habitats da UE 

(92/43/CEE) e por ZEC na aceção da Diretiva Aves da UE. Por sua vez, a rede Natura 2000 faz parte da Rede 

Esmeralda de zonas de interesse especial de conservação ao abrigo da Convenção de Berna. 

• O visualizador Natura 2000 é uma ferramenta em linha que apresenta: i) todos os sítios Natura 2000; ii) informações 

essenciais sobre as espécies e os habitats para os quais cada sítio foi designado; e iii) estimativas das populações 

e informações sobre o estado de conservação. Ver http://natura2000.eea.europa.eu/. 

• Dados e mapas Natura 2000. 

• O sítio Web Protected Planet contém informações extensas e atualizadas sobre as zonas protegidas de todo o 

mundo. É gerido pelo Centro Mundial de Monitorização da Conservação do Programa das Nações Unidas para o 

Ambiente (UNEP-WCMC), com o apoio da UICN e da sua Comissão Mundial das Áreas Protegidas (WCPA). 

• As principais zonas de biodiversidade constituem a maior e mais abrangente rede mundial de sítios que são 

significativos para a persistência mundial da biodiversidade. A base de dados mundial de principais zonas de 

biodiversidade é gerida pela BirdLife International em nome da KBA Partnership. Alberga dados sobre as principais 

zonas de biodiversidade a nível mundial e regional, nomeadamente as zonas importantes para as aves e a 

biodiversidade. Através do Marine IBA e-Atlas, é possível obter informações adicionais sobre as zonas importantes 

para as aves e a biodiversidade no reino marinho. Na UE o inventário de zonas importantes para as aves e a 

biodiversidade contribuiu para a designação das ZPE e o valor do inventário como «lista sombra» de ZPE foi 

repetidamente reconhecido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia e pela Comissão Europeia. 

• Para fins comerciais, os dados da base de dados mundial de principais zonas de biodiversidade e da Base de 

Dados Mundial de Áreas Protegidas estão disponíveis através da Ferramenta Integrada de Avaliação da 

Biodiversidade (IBAT). 

• Sítios Ramsar: Estão disponíveis mais informações sobre os sítios designados nos termos da Convenção Ramsar, 

embora com disponibilidade limitada de dados espaciais. 

 

Habitat e vegetação 

 

Descrição: Ilustra as comunidades ecológicas e a sua relação com a altitude, a geologia, a topografia e os solos. 

 

Tipo: Raster/vetor. 

 

Prós: Útil para identificar comunidades vulneráveis do ponto de vista ecológico. 

 

Contras: Os mapas são frequentemente bastante gerais. 

 

Exemplos: 

• O visualizador de dados da rede Natura 2000 apresenta a distribuição dos habitats referidos nos termos do 

artigo 17.º. 
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• O inventário CORINE Land Cover foi criado pela Comunidade Europeia como forma de compilar informações 

ambientais geoespaciais de forma normalizada e comparável em todo o continente europeu. O programa foi 

iniciado em 1985 e a primeira repetição da série de dados abrangeu o ano de referência de 1990, com posteriores 

lançamentos relativos aos anos de 2000, 2006, 2012 e 2018. 

• O Ocean Data Viewer dá aos utilizadores a possibilidade de visualizar e transferir variados conjuntos de dados 

espaciais, nomeadamente estratos de habitats, relacionados com a biodiversidade marinha e costeira. 

 

Principais recomendações 

6. Os mapas de sensibilidade da vida selvagem devem ser, por norma, um precursor para todos os planos e projetos de 

aproveitamento de energias renováveis.  

7. Devem ser elaborados em estreita colaboração entre todas as partes interessadas pertinentes, nomeadamente 

entidades reguladoras, organizações de vida selvagem e promotores dos projetos. 

8. Muitos Estados-Membros ponderarão um cabaz de energias renováveis que inclua elementos de energia eólica, 

energia solar e outras tecnologias. De preferência, estes diferentes tipos de energia de fontes renováveis devem ser 

considerados coletivamente através do mesmo exercício de cartografia, com o desenvolvimento de camadas de 

sensibilidade para cada tipo separadamente. 

9. Os mapas de sensibilidade da vida selvagem devem ser elaborados em várias escalas geográficas. O planeamento a 

uma grande escala espacial é fundamental para otimizar estrategicamente as oportunidades de desenvolvimento mais 

adequadas, tanto do ponto de vista das energias renováveis, como da natureza. Sempre que possível, os mapas 

devem ser elaborados a nível regional, nacional ou até mesmo multinacional. Contudo, há que ter também em conta 

mapas em escala mais precisa, baseados em recolhas suplementares de dados e abrangendo zonas com elevado 

potencial de desenvolvimento ou com elevada probabilidade de conflito com a vida selvagem. 

10. Os mapas da sensibilidade da vida selvagem devem procurar abranger todas as espécies e habitats potencialmente 

afetados com problemas de conservação (inclusão nas Diretivas Natureza da UE). Alguns táxones provarão 

inevitavelmente ser mais difíceis de avaliar devido a dados limitados sobre a sua distribuição e ao conhecimento 

incompleto sobre o modo como serão afetados. Estes grupos exigirão uma análise mais rudimentar e uma 

interpretação mais cautelosa. 

11. Sempre que possível, os mapas da sensibilidade da vida selvagem devem ser elaborados de modo a serem 

compatíveis com as ferramentas de planeamento existentes. 

12. Devem estar disponíveis ao público, ser simples e intuitivos e estar acompanhados por orientações interpretativas 

claras. 

13. Devem ser elaborados em colaboração com vários peritos em taxonomia para garantir a compilação abrangente dos 

conjuntos de dados pertinentes.  

14. Os conjuntos de dados relacionados com a rede Natura 2000 podem ser utilizados para elaborar mapas da 

sensibilidade da vida selvagem na UE. Os dados recolhidos em associação com os artigos 12.º e 17.º com base numa 

grelha de 10x10 km podem constituir uma boa base para a geração de dados. 

15. Os mapas da sensibilidade da vida selvagem devem ser elaborados de forma a permitir a integração imediata de 

novos conjuntos de dados ou atualizações. 

16. Os dados relativos à adequação geral dos habitats podem ser um ponto de partida útil para táxones com dados 

insuficientes. Os dados (e os conhecimentos sobre a sua melhor interpretação) são muito mais limitados para 

determinados táxones, como os morcegos e os mamíferos marinhos. 

17. Os mapas da sensibilidade da vida selvagem devem utilizar os melhores dados disponíveis na escala mais precisa 

possível. Devem indicar claramente os níveis de incerteza, as limitações em termos de dados e a comparabilidade de 

diferentes conjuntos de dados.  

18. Devem ser compatíveis com o sistema de planeamento pertinente em devem estar acessíveis a todos os utilizadores 

e grupos-alvo pertinentes. As plataformas em linha são uma boa forma de apresentar os mapas, permitindo ao 

utilizador final consultar interativamente os mapas e visualizar as camadas a par de outras variáveis, como outros 

locais de projetos de aproveitamento de energia eólica, sítios protegidos, etc. A promoção presencial com as 

autoridades de planeamento, os promotores dos projetos e outros utilizadores finais poderá ser valiosa para aumentar 

a aceitação. 
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APÊNDICE E — ORIENTAÇÕES NACIONAIS RELATIVAS À AVALIAÇÃO DOS EFEITOS SIGNIFICATIVOS DOS PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE ENERGIA EÓLICA 

NOS MORCEGOS, NAS AVES E NOS MAMÍFEROS MARINHOS 

Quadro 9-2: Documento de orientação nacional utilizado para a avaliação dos efeitos significativos dos projetos de aproveitamento de energia eólica nos morcegos 
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Título  Ref 

Albânia P PCA N N N   

Geórgia  P OCDE N N N   

Israel P MENA * S N N Orientações relativas à 
contagem de carcaças (docweb)  

 

Israel P MENA S N N Orientações relativas à 
avaliação de morcegos e 
turbinas eólicas (docweb) 

 

Macedónia 
do Norte 

P OCDE N N N   

Moldávia P OCDE N N N   

Mónaco P OCDE N N N   

Montenegro P PCA N N N   

Noruega P OCDE N N N   

São Marinho P OCDE N N N   

Suíça P OCDE N N N   

Ucrânia P OCDE N N N   

Bélgica P EM S 
(re
gi
ão 
da 
Va
ló
ni
a) 

N S Note de référence pour la prise 
en compte de la biodiversité 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/2
8103.pdf?ID=28103 
 

 

                                                      

178 «Estado da área de distribuição» significa, relativamente a uma dada espécie migratória: i) qualquer Estado e, se for caso disso, qualquer outra parte referida na alínea k) do 
presente artigo que exerça a sua jurisdição sobre qualquer parcela da área de distribuição dessa espécie migratória; ou ainda, ii) um Estado cujos navios, navegando sob a sua 
bandeira, procedam a capturas dessa espécie fora dos limites de jurisdição nacional. 
«Parte» significa um Estado ou qualquer organização de integração económica regional constituída por Estados soberanos, dotada de competência para negociar, concluir e 
aplicar acordos internacionais nas matérias abrangidas pela presente convenção, relativamente aos quais a presente convenção vigora. 
Fonte: Convenção sobre a Conservação das Espécies Migradoras pertencentes à Fauna Selvagem em https://www.cms.int/en/convention-text. 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
https://www.cms.int/en/convention-text
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Bélgica P EM S 
(Fl
an
dr
es
) 

N S Effecten van windturbines op 
vogels en vleermuizen in 
Vlaanderen 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Ev
eraert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsE
nVleermuizenInVlaanderen.pdf  

Bulgária P EM N S N   

Croácia P EM N ? S Relatório do Grupo de Trabalho 
Intersessões sobre as turbinas 
eólicas e as populações de 
morcegos (2017) 

http://www.zastita-
prirode.hr/content/download/393/2127 
 

Croácia P EM N ? S Smjernice za izradu studija 
utjecaja na okolis za zahvate 
vjetroelektrana 

 

Chipre P EM N N N   

República 
Checa 

P EM S 
(c
o
m 
al
gu
m
as 
ad
ap
ta
çõ
es 
loc
ais
) 

N N  NO (para adaptações) 

Dinamarca P EM N N N   

Estónia P EM N N N   

Finlândia P EM N N S Atualização relativa ao 
planeamento da construção do 
parque eólico 2016 
Tuulivoimarakentamisen 
suunnittelu. Päivitys 2016.  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/1
0024/79057/OH_5_2016.pdf 
 

Finlândia P EM N N S Avaliação do impacto da 
construção de parques eólicos 
nas aves Linnustovaikutusten 
arviointi 
tuulivoimarakentamisessa. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/1
0024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y 
  

https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127
http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Finlândia P EM N N S O impacto das turbinas eólicas 
na avifauna e nos morcegos na 
literatura e relatórios, 
Kirjallisuusselvitys 
tuulivoimaloiden vaikutuksista 
linnustoon ja lepakoihin.  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/
10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pd
f?sequence=1 
 

França P EM S S S  Orientações gerais oficiais 
 https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto
%20env_2017-01-24.pdf http://www.grand-
est.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.p
df 
 
  
https://eolien-
biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revis
ion_2018.pdf http://www.charente-
maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/
file/12%20Eolien%20St%20F%C3%A9lix%205%2
0annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environne
mental 
pdf (2015) 
  
Diretrizes da SFEPM 
 pré-levantamento: 
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_
V2.1.pdf (2016) 
  
levantamento: 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_
V2.1.pdf(2016) 
 monitorização: 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.
pdf (2016) 
  
La prise en compte des Chiroptères dans la 
planification des projets éoliens terrestres en 
France  
 le diagnostic chiroptérologique (étude d'impact) 
des projets éoliens terrestres  

 les suivis des impacts des parcs éoliens 
terrestres sur les populations de Chiroptères  

Alemanha P EM N S (para 
vários 
estados 

S (para 
alguns 
estados 

 Baviera: https://www.verkuendung-
bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
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federais ou 
empresas) 

federais e 
um 
nacional 
sobre 
turbinas 
eólicas nas 
florestas) 

448-A001_PDFA.pdf (2011) 
  
Bade-Vurtemberga: https://wm.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_12050
9.pdf (2012) 
  
Hesse: 
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-
Leitfaden.pdf (2012)  
 
Niedersachsen 
 parte 1: 
 (2016)  
 
parte 2: 
 
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96
712/Leitfaden_-
_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planun
g_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_i
n_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.201
6_.pdf (2016) 
  
Renânia do Norte-Vestefália 
 geral: 
 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PD
Fs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatsc
hutz.pdf (2013) 
 nas florestas: 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PD
Fs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf (2012) 
  
Renânia-Palatinado  
 
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokume
nte/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-
Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-
RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf 
 
Sarre: 
 
http://www.saarland.de/dokumente/thema_natursc
hutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schluss
fassung_19Juni2013.pdf (2013) 

https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
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 Saxónia-Anhalt: 
 http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_
WEA_in_ST_07.01.16.pdf(2016) 
 
Saxónia-Anhalt  
https://mule.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwalt
ung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien
/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Wind
energieanlagen_barrierefrei.pdf 
 
 Eslésvico-Holsácia: 
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/ges
amt/windenergie/windenergie.pdf (2008) 
  
Turíngia: 
 
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/ar
beitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_
20160121.pdf (2015) 
  
Outros: BfN — nas florestas: 
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/them
en/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber
_wald.pdf (2011)  
NLT: 
 
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/201
4_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windener
gie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitsh
ilfe.pdf 
(2014) 
  

Alemanha  EM    Arbeitshilfe Mopsfledermaus 
Untersuchungs- und 
Bewertungsrahmen 
für die Genehmigung von 
Windenergieanlagen (2018) 

https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokume
nte/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsflede
rmaus_2018_07_23_LfU 
 

Alemanha  EM    Leitfaden zur Beachtung 
artenschutzrechtlicher Belange 
beim Ausbau der 
Windenergienutzung im 
Saarland 

http://www.saarland.de/dokumente/thema_natursc
hutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schluss
fassung_19Juni2013.pdf 
  

http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
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Alemanha  EM    Relatório do Grupo de Trabalho 
Intersessões sobre as turbinas 
eólicas e as populações de 
morcegos (2017) 

http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_
WEA_in_ST_07.01.16.pdf  

Alemanha  EM    Empfehlungen zur 
Berucksichtigung tieroklogischer 
Belange bei 
Windenergieplanungen in 
Schleswig-Holstein (2008) 

http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/ges
amt/windenergie/windenergie.pdf 
  

Alemanha  EM    Arbeitshilfe zur Berucksichtigung 
des Fledermasusschutzes bei 
der Genehmigung von 
Windenergieanlagen (WEA) in 
Turingen (2015) 

https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/ar
beitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_
20160121.pdf 

  
 
  

Alemanha  EM    Windkraft uber Wald (2011)  http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/them
en/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber
_wald.pdf  

Alemanha  EM     http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/201
4_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windener
gie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitsh
ilfe.pdf 

Hungria P EM N N N   

Irlanda  P EM N S N Bat Conservation Ireland Wind 
Turbine/Wind Farm 
Development Bat Survey 
Guidelines (2012) 

http://www.batconservationireland.org/pubs/report
s/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20S
urvey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf 
(2012) 

Itália  P EM N N N   

Letónia P EM N N N   

Lituânia P EM S  S   

Luxemburgo P EM N N N  NO 

Malta P EM N N N   

Países 
Baixos 

P EM N S N  http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-
ondernemen/duurzame-energie-
opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-
omgeving/vleermuizen(2013) 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Proto
collen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturb
ines.pdf (2013) 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Same
nvatting%20-
%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%

http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
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20bats%20in%20the%20Netherlands%20%28NL
%29.pdf (2013) 

Polónia P EM N S 
(orientações 
de 2009 de 
ONG não 
atualizadas, 
projeto de 
orientações 
oficiais 
recomendad
as pelas 
ONG) 

N (projeto 
de 
orientações 
oficiais 
ainda não 
aceites 
oficialment
e, mas 
vulgarment
e 
utilizadas) 

Ytyczne dotyczace oceny 
oddzilywania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze (2013) 

http://www.ansee.pl/wp-
content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oc
eny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_ni
etoperze.pdf  

  EM    Orientações temporárias da 
Polónia para a avaliação do 
impacto dos parques eólicos nos 
morcegos 

http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nie
toperze/Guidelines_Poland.doc 
  

Portugal P EM   S Diretrizes para a consideração 
de morcegos em programas de 
monitorização de Parques 
Eólicos em Portugal continental 
(2017)  

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/reso
urce/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic (2008) 
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrina
tur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-
recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf 
 Um projeto de uma nova versão (2017) aguarda 
aprovação pelas autoridades 

Roménia P EM N S N 18.ª Reunião da Comissão 
Consultiva (2013) 

http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page
=2 
 

Eslováquia P EM N N N   

Suécia P EM N N N   

Reino Unido  P EM N S S Bats and onshore wind turbines, 
interim guidance (2014) 

http://publications.naturalengland.org.uk/file/61229
41666295808 
  

  EM    Bats and Onshore Wind 
Turbines Survey, Assessment 
and Mitigation (2019)  

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-
01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines
%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitig
ation.pdf 

  EM    Renewable Energy Planning 
Guidance Note 3 (Cornwall) 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-
Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf 

  EM    Recommended approach for 
bats and single, small wind 
turbines in Cornwall 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-
survey-guidance-for-small-wind-turbine-
applications-in-Cornwall-March-2011.pdf 

  EM    Ceredigion https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_d
ownload.cfm?mediaid=52666 (2015) 

Argélia AD MENA N N N   

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/Guidelines_Poland.doc
http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/Guidelines_Poland.doc
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2
http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
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Andorra AD OCDE N N N   

Arménia AD OCDE N N N   

Azerbaijão AD OCDE N N N   

Bielorrússia AD OCDE N N N   

Bósnia-
Herzegovina 

AD OCDE N N N   

Santa Sé AD OCDE N N N   

Irão  AD MENA N N N   

Iraque AD MENA N N N   

Jordânia AD MENA N N N   

Cazaquistão AD MENA N N N   

Koweit AD MENA N N N   

Líbano AD MENA N N N   

Líbia AD MENA N N N   

Listenstaine AD OCDE N N N   

Marrocos AD MENA N N N   

AT 
Palestiniana 

AD MENA N N N   

Fed. da 
Rússia 

AD OCDE N N N   

Arábia 
Saudita 

AD MENA N N N   

Sérvia AD PCA N N S (capítulo 
sobre os 
parques 
eólicos nas 
orientações 
nacionais 
em matéria 
de AIA no 
que diz 
respeito 
aos 
morcegos) 

Bats and Environmental Impact 
Assessment  

http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/
Promocije2011/bats_and_environmental_impact_
assessment_web_lq.pdf (2011) 

Espanha  AD EM N S N Relatório do Grupo de Trabalho 
Intersessões sobre as turbinas 
eólicas e as populações de 
morcegos 

http://secemu.org/wp-
content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp
_2013_red.pdf (2013) 

Síria AD MENA N N N   

Tunísia AD MENA N N N   

Áustria AD EM N N N   

Grécia AD EM N N N   

Turquia AD PCA N N N   

* MENA: Médio Oriente e Norte de África. 

http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
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Quadro 9-3: Documento de orientação nacional utilizado para a avaliação dos efeitos significativos dos projetos de aproveitamento de energia eólica nas aves 

Países Título Local 

Finlândia Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

Hungria Szélenergia és természetvédelem http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Taj/Szélenergia_és_tv_08.pdf 

UK Onshore wind energy https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/onshore-wind energy 

UK Bird Collision Avoidance: Empirical evidence 
and impact assessment 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_614_FINAL_WEB.pdf 
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Quadro 9-4: Documento de orientação nacional utilizado para a avaliação dos efeitos significativos dos projetos de aproveitamento de energia eólica nos mamíferos marinhos 

Países Título Local 

Finlândia Tuulivoimarakentamisen suunnittelu http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 

Alemanha Konzept für den Schutz der Schweinswale vor 
Schallbelastungen bei der Errichtung von 
Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee 
(Schallschutzkonzept) 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/awz/Dokumente/schallschutzkonzept_BMU.pdf 

Países Baixos Kader Ecologie en Cumulatie – 2018 
Ondertitel: Cumulatieve effecten van aanleg van 
windparken op zee op 
bruinvissen 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/157579/kader_ecologie_en_cumulatie_-
_2018_cumulatieve_effecten_van_aanleg_van_windparken_op_zee_op_bruinvis.pdf 

Países Baixos Cumulatieve effecten van impulsief 
onderwatergeluid op zeezoogdieren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/123302/kader_ecologie_en_cumulatie_t_b_v_uitrol_wi
ndenergie_op_zee_deelrapport_b_-_bijlage_tno-onderzoek_cu.pdf 

UK Statutory nature conservation agency protocol 
for minimising the risk of injury to marine 
mammals from piling noise 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Piling%20protocol_August%202010.pdf 

UK JNCC guidelines for minimising the risk of 
injury to marine mammals from using 
explosives 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Explosives%20Guidelines_August%202010.pdf 

UK General advice on marine-renewables 
development 

https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/marine-renewables/general-advice-marine 
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APÊNDICE F — MORTALIDADE DE MORCEGOS POR COLISÃO 

Quadro 9-5: Prevalência de espécies do anexo II (texto a negrito) em registos de mortalidade a nível europeu (de 
9 354 mortes registadas entre 2003 e 2017).  

Ordem/família Nome comum Espécie (EUNIS) Número de mortes nos 
relatórios 

Chiroptera: Miniopteridae Morcego-de-peluche Miniopterus schreibersii 11 

Chiroptera: Pteropodidae Morcego-da-fruta-egípcio Rousettus aegyptiacus 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Morcego-de-ferradura de 
Blasius 

Rhinolophus blasii 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Morcego-de-ferradura-
mediterrânico 

Rhinolophus euryale 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Morcego-de-ferradura-
grande 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

2 

Chiroptera: Rhinolophidae  Morcego-de-ferradura-
pequeno 

Rhinolophus hipposideros 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Morcego-de-ferradura-
mourisco 

Rhinolophus mehelyi 1 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Morcego-negro Barbastella barbastellus 5 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Morcego de Bechstein Myotis bechsteinii 1 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Morcego-rato-pequeno Myotis blythii 7 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Morcego-patudo Myotis capaccinii 0 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Morcego-dos-pântanos Myotis dasycneme 3 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Morcego-lanudo Myotis emarginatus 4 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Morcego-rato-grande Myotis 7 

 

Coletivamente, representam menos de 0,5 % das mortes de morcegos registadas (identificadas acidentalmente e durante 

estudos de monitorização pós-construção, de 2003 até ao final de 2017). O documento de origem179 observa que estes 

valores não refletem, «de modo nenhum, a verdadeira dimensão da mortalidade dos morcegos devido às turbinas 

eólicas», uma vez que se «baseiam nas fatalidades notificadas aos membros do Grupo de Trabalho Intersessões do 

EUROBATS e não na mortalidade efetiva que é calculada tendo em conta diferentes fontes de parcialidade, como o 

esforço do levantamento, a remoção de carcaças por predadores/necrófagos, a eficiência do investigador e a 

percentagem de superfície efetivamente pesquisada». Posto isto, as turbinas eólicas representam um risco claramente 

inferior para as espécies do anexo II do que para várias outras espécies. 

  

                                                      

179 Relatório do Grupo de Trabalho Intersessões do EUROBATS (23.ª reunião) sobre as turbinas eólicas e os morcegos, 
apresentado ao Comité Consultivo:  
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf. 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
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Quadro 9-6: Percentagem de mortes de morcegos registadas nos projetos de aproveitamento de energia eólica da Europa 
por espécie. 

Espécie* Percentagem de mortes em parques eólicos na 
Europa 

Pipistrellus 24 % 

Nyctalus noctula 16 % 

Pipistrellus nathusii 17 % 

Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus 5 % 

Nyctalus leisleri 8 % 

Pipistrellus spp. 7 % 

Pipistrellus kuhlii 5 % 

Hypsugo savi 4 % 

Pipistrellus pygmaeus  5 % 

*As espécies enumeradas representam mais de 90 % das mortes registadas nos parques eólicos da Europa em 2003-

2017 (as percentagens excluem as mortes em que não foi efetuada uma identificação). Nenhuma outra espécie excede 

5 % das mortes registadas. Todas as espécies são espécies do anexo IV, que inclui «todas as espécies» de 

Microchiroptera. Nenhuma destas espécies está enumerada no anexo II da Diretiva Habitats. 

Fonte: Relatório do Grupo de Trabalho Intersessões do EUROBATS sobre as turbinas eólicas e os morcegos, 

apresentado na 23.ª reunião do Comité Consultivo 

(https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-

AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf) 

 

 

 

 

 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf

